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Ievads 

Profesionālā maăistra studiju programma "Tiesību zinātne" veidota 
atbilstoši valsts profesionālās izglītības standarta prasībām.  

RSU tiesību maăistra studiju programmas aktualitāti nosaka 
nepieciešamība sagatavot kvalificētus juristus, kuri būtu specializējušies  
medicīnas, sabiedrības veselības un rehabilitācijas tiesību jomā kā arī 
Eiropas un starptautiskās jurisdikcijas sfērā. Pašreizējos apstākĜos aizvien 
lielāka nozīme tiek pievērsta starptautiskajām tiesībām, īpašu tiesisko 
regulāciju un aizsardzību prasa medicīnas speciālisti, specifisks tiesisko 
attiecību regulācijas objekts ir ārstniecības iestādes. Profesionālajā 
maăistra studiju programmā „Tiesību zinātne” mīnētajiem aspektiem, t.sk. 
no Starptautisko tiesību viedokĜa, tiek pievērsta īpaša uzmanība. 

Programmas aktualitāti pastiprina nepieciešamība, Latvijai vispusīgi 
integrējoties Eiropas Savienībā, izmantot tiesiskās regulēšanas iespējas, lai 
ne tikai  veidotu Latviju kā pilnvērtīgu tiesisku valsti, uzlabotu sabiedriskās 
drošības līmeni, bet arī veicinātu valsts sociālās labklājības līmeni un tā 
attīstību. Šajā aspektā aizvien aktuālāka kĜūst mūsdienu Eiropas tiesību 
tendenču izpēte sociālajā jomā, kā arī nepieciešamība, izmantojot mūsdienu 
tiesību teoriju, praksi un metodoloăiju, risināt vietējās un starptautiskās 
problēmas. Tas izraisa vajadzību realizēt jaunas studiju  programmas, tai 
skaitā veidojot profesionālo  maăistru studiju programmu, kas kvalitatīvi 
uzlabotu speciālistu sagatavošanu tiesību zinātnē ar padziĜinātām 
zināšanām Eiropas tiesību procesu izpratni, spēju orientēties šajos procesos 
un tos ietekmēt. 

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

Profesionālā maăistra studiju programma „Tiesību zinātne” ir 
izstrādāta Ħemot vērā Rīgas StradiĦa universitātes tradīcijas un 
universitātes specializāciju medicīnas un sabiedrības veselības jomā, 
balstoties uz noturīgajām un stabilajām zinātniskajām un mācību 
organizācijas darba vērtības, augsti profesionālo zinātnisko personālu. 
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I Studiju programmas pašnovērt ējums 

 

1 .   Maăistra programmas mērėis un uzdevumi 

Programmas mērėis – sagatavot augsti kvalificētus tiesību speciālistus ar 
teorētiskām zināšanām Starptautiskajās un Eiropas tiesībās un specializāciju medicīnas, 
sabiedrības veselības un rehabilitācijas jomā, kuri spēj veiksmīgi darboties mūsu valsts 
un starptautisko sociālo norišu kontekstā, identificēt, analizēt un risināt tiesiska rakstura 
problēmas, saskaĦojot indivīda un sabiedrības intereses, un tādejādi veiksmīgi darboties 
Eiropas Savienības tiesiskajā telpā. 

Programmas uzdevumi: 
− sagatavot kvalificētus juristus ar specializāciju Latvijas medicīnas, sabiedrības veselības un 

rehabilitācijas jomā; 
− veicināt mūsdienīgu Eiropas Savienības tiesisko norišu izpratni, integrāciju  Eiropas 

Savienībā un Latvijas valsts starptautisko interešu aizstāvību; 
− pilnveidot medicīnas, sabiedrības veselības un rehabilitācijas tiesiskos aktus un to  

piemērošanas praksi, nodrošināt profesionāli orientētu speciālistu izglītību, sniedzot viĦiem 
padziĜinātas teorētiskas un metodoloăiskās zināšanas, īpaši izzinot Eiropas Savienības 
tiesību specifiku; 

− nodrošināt speciālistu prasmi radoši un kritiski domāt, prognozēt sociālo tiesisko procesu 
attīstību nākotnē, spēju piedalīties starptautisku tiesību pilnveidošanā, izstrādāt un realizēt 
jaunas teorētiskās pieejas integrācijas apstākĜos notiekošajos procesos; 

− sekmēt zināšanu attīstību par Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu tiesību vietu un 
lomu 
Eiropas Savienībā; 

− sekmēt tiesību maăistra programmu apguvušo speciālistu konkurētspēju vietējā un Eiropas 
valstu darba tirgū. 

Maăistra programma ir izstrādāta, analizējot Eiropas valstu augstskolās piedāvātās 
programmas tiesību jomā, kuras ir saistītas ar Eiropas Savienības paplašināšanās problēmām. 
Tiesību studiju programmas realizācija ir organizēta  atbilstoši programmas 
mērėiem un uzdevumiem 

 
2. Maăistra programmas organizācija 

 
Maăistra studiju programma paredzēta pilna un nepilna  laika studējošiem. Tā tiek 

realizēta diferencēti akadēmisko vai profesionālo studiju beidzējiem. Profesionālo studiju 
beidzējiem pilna laika klātenies apmācības formā ir paredzēts programmu apgūt 1,5 gada laikā 
(sk. pielikumā 126.lpp.). Akadēmisko studiju beidzējiem pilna laika klātenies apmācības formā 
ir paredzēti 2 mācību gadi ( sk.pielikimā 124.lpp.)  Nepilna laika studijas profesionālo studiju 
programmu beidzējiem ir paredzēts programmu apgūt 2 gadu laikā (sk.pielikumā 130.lpp.). 
Akadēmisko studiju programmu beidzējiem nepilna laika studiju formā apmācību ilgums ir 5 
semestri - 2,5 gadi (sk.pielikumā 128.lpp.).  Programmu veido obligātie studiju kursi 
(teorētiskie, metodoloăiskie jautājumi), specializācijas studiju kursi (orientācijai konkrētā 
tiesību jomā), prakse un maăistra darbs. Lai sekmīgi beigtu studijas, jānokārto eksāmeni, 
ieskaites un citas saistības (nosaka docētājs), visos obligātajos studiju kursos (20 kredītpunkti) 
un daĜā no izvēles kursiem (vēl 14 kredītpunktu kopapjomā), kā arī jāsaĦem ieskaite par praksi 
(6 vai 26 kredītpunkti), jāizstrādā un jāaizstāv maăistra darbs, kas ietilpst valsts pārbaudījumā 
(20 kredītpunkti).  

Mācību process programmā tiek realizēts pēc moduĜu principa, kas vienlaikus ar Latvijas 
un ārvalstu speciālistu iesaistīšanos mācību procesā paredz aktīvu studentu patstāvīgo darbu.  

Katra studiju kursa programmu apstiprina katedra. Teorētiskās zināšanas tiek apgūtas 
galvenokārt lekcijās  un apgūstot patstāvīgi tiesību avotus. Praktiskās iemaĦas studējošie apgūst 
semināros un pasniedzēju vadībā, pildot praktiskos uzdevumus. 
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3. Programmas struktūra un kalendārais plāns (profesionālo 
studiju programmu beidzējiem) 

1. tabula     

Nr. Semestris Studiju kursa nosaukums 
Kred īt 
punktu 
skaits 

ECTS 
kredīt
punkti  

Zināšanu 
pārbaudes 

veids 
OBLIGĀTIE STUDIJU KURSI 

1. I Pētnieciskā, jaunrades projektēšanas darba 
sagatavošana un rezultātu noformēšana 

4 6 eksāmens 

2. I Sociālā psiholoăija 3 4,5 eksāmens 
3. I Starptautiskās tiesiskās sadarbības 

problēmas 
3 4,5 eksāmens 

4. I ES cilvēktiesību aizsardzības mehānisms 3 4,5 eksāmens 
5. I Pedagoăiskā darba pamatiemaĦas 4 6 eksāmens 
6. I Vadības informācijas sistēmas 3 4,5 eksāmens 
Kopā obligātajos studiju kursos jāiegūst 20 kredītpunkti 

IZVĒLES STUDIJU KURSI 

Specializācija medicīnas un sociālajās tiesībās 

7. II Medicīnas, veselības aprūpes un 
rehabilitācijas tiesiskie aspekti 

2 3 ieskaite 

8. II ES sociālo tiesību aktuālās problēmas  2 3 ieskaite 
9. II Medicīnas darbinieku un pacientu tiesību 

aizsardzības aktuālās problēmas 
2 3 ieskaite 

10. II Eiropas Savienības darba tiesības 2 3 ieskaite 
11. II Komunikācijas medicīnas un tiesiskās 

problēmas 
2 3 ieskaite 

12. II Biomedicīnas tiesiskās problēmas 2 3 ieskaite 

Specializācija starptautiskajās un Eiropas tiesībās 

13. II Globalizācija un starptautisko tiesību 
attīstība 

2 3 ieskaite 

14. II  Eiropas Savienības institucionālās tiesības  2 3 ieskaite 
15. II Starptautisko publisko tiesību aktuālās 

problēmas 
2 3 ieskaite 

16. II Konstitucionālo tiesību attīstība Eiropas 
savienībā 

2 3 ieskaite 

17. II Tiesību aizsardzības institucionālā sistēma 
Eiropas Savienībā 

2 3 ieskaite 

18. II Noziedzības attīstības un novēršanas 
aktuālās problēmas 

2 3 ieskaite 

Kopā izvēles studiju kursos jāiegūst  14 kredītpunkti 
PRAKSE UN VALSTS PĀRBAUDĪJUMS 

19. II Prakse 6  ieskaite 
20. III Maăistra darba izstrāde, aizstāvēšana  un 

valsts pārbaudījums 
20  Aizstāvēšan

a un 
eksāmens 

Kopā prakse un valsts pārbaudījums  46 kredītpunkti 
Pavisam maăistra studijās 60 kredītpunkti 

 
Tādejādi maăistra programmu „Tiesību zinātne” veido obligātā un izvēles 
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daĜa. 
Obligātajā daĜā ietilpst: 

− Studiju kursi 20 kredītpunkta apjomā; 
− Prakse 6 kredītpunktu apjomā; 
− Maăistra darba izstrāde, aizstāvēšana  un valsts pārbaudījums 20 kredītpunktu 

apjomā. 
Izvēles daĜā ietilpst 12 studiju kursi 24 kredītpunkta kopapjomā, no kuriem 

maăistrantam jāizvēlas un jāapgūst 7 kursi 14 kredītpunktu kopapjomā. 
Līdz ar to obligātā daĜa sastāv no 46 kredītpunktiem (apmēram – 3/5 visa 

maăistratūras studiju apjoma) un izvēles daĜa – 14 kredītpunktiem (apmēram – 1/3), kas 
veido kopējo apjomu – 60 kredītpunktus.  

 

4. Programmas struktūra un kalendārais plāns 

 (akadēmisko bakalauru studiju beidzējiem) 
 

Kred ītpunktu  skaits Studiju kursa 
nosaukums 

Kursa 
daĜa 

Auditoriju 
stundu  skaits 

1.gads 2.gads 
Nr. 

Obligātie studiju kursi 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 

Zināšanu 
pārbaudes 

veids 

1. 

Pētnieciskā, 
jaunrades 
projektēšanas darba 
sagatavošana un 
rezultātu 
noformēšana 

A 40 4    Eksāmens 

2. Sociālā psiholoăija A 30 3    Eksāmens 

3. 
Starptautiskās 
tiesiskās sadarbības 
problēmas 

A 30 3    Eksāmens 

4. 
ES cilvēktiesību 
aizsardzības 
mehānisms 

A 30 3    Eksāmens 

5. 
Pedagoăiskā darba 
pamatiemaĦas 

A 40 4    Eksāmens 

6. 
Vadības 
informācijas 
sistēmas 

A 30 3    Eksāmens 

Kopā obligātajos kursos jāiegūst 20 KP 
Izvēles studiju kursi 

Medicīnas, 
veselības aprūpes un 
rehabilitācijas 
tiesiskie aspekti* 

B 30  2   Ieskaite 

7. 
Globalizācija un 
starptautisko tiesību 
attīstība** 

B 30  2   Ieskaite 

ES sociālo tiesību 
aktuālās problēmas* 

B 30   2  Ieskaite 

8. Eiropas Savienības 
institucionālās 
tiesības** 

B 30   2  Ieskaite 
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Medicīnas 
darbinieku un 
pacientu tiesību 
aizsardzības 
aktuālās problēmas* 

B 30   2  Ieskaite 

9. 
Starptautisko 
publisko tiesību 
aktuālās 
problēmas** 

B 30   2  Ieskaite 

Eiropas Savienības 
darba tiesības* 

B 30  2   Ieskaite 

10. Konstitucionālo 
tiesību attīstība 
Eiropas savienībā** 

B 30  2   Ieskaite 

Komunikācijas 
medicīnas un 
tiesiskās problēmas* 

B 20  2   Ieskaite 

11. Tiesību aizsardzības 
institucionālā 
sistēma Eiropas 
Savienībā** 

B 20  2   Ieskaite 

Biomedicīnas 
tiesiskās problēmas* 

B 20   2  Ieskaite 

12. Noziedzības 
attīstības un 
novēršanas aktuālās 
problēmas** 

B 20   2  Ieskaite 

Kopā izvēles kursos jāiegūst 14 KP 
13. Prakse A   14 12   

14. 
Maăistra darba 
izstrādāšana un 
aizstāvēšana 

A     20  

Kopā  20 20 20 20  

 
* Specializācija medicīnas un sociālajās tiesībās 
** Specializācija starptautiskajās un Eiropas Savienības tiesībās  

 
 

5. Studiju programmā iekĜauto kursu apraksti 
Obligātās daĜas studiju kursi 

 
1.Pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas darba organizēšana un 

rezultātu noformēšana 
Kursa mērėis – sagatavot maăistrantus zinātniskā darba veikšanai gan 

maăistratūras studiju laikā, gan pēc to pabeigšanas. 
Kursa saturs: 

− Pētniecības darba plānošanas principi un veikšanas metodes. 
− Avotu atlase un izmantošana. 
− Pētnieciskā darba rezultātu noformēšana.  

Studiju kursa apjoms – 4 kredītpunkti.  
Kārtējie pārbaudījumi – divi pārbaudījumi (katrs 1 kredītpunkta 

apjomā), kuru formu un veidu nosaka docētājs. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
2. Sociālā psiholoăija 
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Kursa mērėis – padziĜināt zināšanas par cilvēku savstarpējo 
mijiedarbību dažādās sociālās grupās, viĦu uzvedības regulatoriem un 
likumsakarībām, kas raksturo dinamiskos procesus grupās, lēmumu pieĦemšanas 
procesus, kā arī masu un pūĜa sociālpsiholoăiskos fenomenus. 

Kursa saturs: 
− Personības sociālpsiholoăiskais statuss un lomas, socializācijas procesa 

būtība. 
− Cilvēka uzvedība grupās, varas un autoritātes izpratne psiholoăijā. 
− Prosociālā uzvedība un agresija. 
− Devianto uzvedību veicinošie apstākĜi. 

Studiju kursa apjoms – 3 kredītpunkti.  
Kārtējie pārbaudījumi – divi pārbaudījumi (katrs 1 kredītpunkta apjomā), 

kuru formu un veidu nosaka docētājs. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
3. Starptautiskās tiesiskās sadarbības problēmas 
Kursa mērėis – izzināt starptautiskās tiesiskās sadarbības jomas, 

iespējas, mehānismus un procesus. 
Kursa saturs: 

− Eiropas integrācijas starptautiskās tiesiskās sadarbības aspekti. 
− Starptautiskā tiesiskā sadarbība civiltiesībās. 
− Starptautiskā tiesiskā sadarbība krimināltiesībās. 
− Reăionālā starptautiskā tiesiskā sadarbība. 

Studiju kursa apjoms – 3 kredītpunkti.  
Pārbaudījums – ( 1 kredītpunkta apjomā), kura formu un veidu nosaka 

docētājs. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
4 .ES  Cilvēktiesību aizsardzības mehānismi 
Kursa mērėis – iepazīstināt maăistrantus ar cilvēktiesību aizsardzības 

vēsturisko attīstību un mūsdienu problēmām dažāda attīstības līmeĦa valstīs. 
PadziĜināti analizēt Eiropas valstu cilvēktiesību aizsardzības praksi un tās ietekmi 
uz nacionālajām tiesībām šajā jomā. Apgūt prasmi identificēt un risināt 
aktuālākās mūsu valsts cilvēktiesību aizsardzības problēmas. 

Kursa saturs: 
− nacionālo cilvēktiesību aizsardzības mehānismu kompetences sadalījums, 

statuss, prakse un darbības efektivitāte;  
− reăionālie mehānismi;  
− Eiropas cilvēktiesību tiesas prakses analīze, tās ietekme uz nacionālajām 

tiesībām; svarīgāko tiesību aktu īstenošanas process; 
− Starptautiskie mehānismi. ANO Cilvēktiesību aizsardzības sistēma un 

specializētās institūcijas. 
Studiju kursa apjoms – 4 kredītpunkti.  
Kārtējie pārbaudījumi – divi pārbaudījumi (katrs 1 kredītpunkta apjomā), 

kuru formu un veidu nosaka docētājs. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
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5. Pedagoăiskā darba pamatiemaĦas  
Kursa mērėis – sagatavot maăistrantus līdzdalībai studiju procesā. 
Kursa saturs: 

− Pasniedzēja darba pamatmetodes. 
− Nodarbību un pārbaudījumu sagatavošana un realizācija. 
− Apmācības tehnisko līdzekĜu izmantošana. 
− Studentu patstāvīgā darba vadīšana. 

Studiju kursa apjoms – 4 kredītpunkti.  
Kārtējie pārbaudījumi – divi pārbaudījumi (katrs 1 kredītpunkta apjomā), 

kuru formu un veidu nosaka docētājs. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
6. Vadības informācijas sistēmas 
Kursa mērėis – apgūt modernās informācijas apmaiĦas, prezentācijas un 

izplatīšanas veidus tiesību aizsardzības iestāžu vadības modernizēšanai. 
Kursa saturs: 

− UzĦēmuma informatīvo sistēmu izveides principi. 
− Specializēto juridisko datu bāžu veidošana un izmantošana. 
− Elektronisko prezentāciju izstrādāšana, elektroniskā paraksta izmantošana, 

datu šifrēšana u.c. modernu elektronisko informācijas metožu izmantošana.  
Studiju kursa apjoms – 3 kredītpunkti.  
Kārtējie pārbaudījumi – divi pārbaudījumi , kuru formu un veidu nosaka 

docētājs. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 

Izvēles  studiju kursi 
Izvēles studiju kursi ir sadalīti divos specializāciju virzienos. Pirmais 

specializācijas virziens, atbilstoši Rīgas StradiĦa  universitātes  augstākās 
izglītības ieguves profilam – specializācija padziĜinātu tiesisko profesionālo 
zināšanu ieguvē medicīnas un sociālajas tiesībās. Šajā specializācijas blokā ir 
ietvertas atbilstoša rakstura mācību disciplīnas.  

7. Medicīnas, veselības aprūpes un rehabilitācijas tiesiskie aspekti 
Kursa mērėis – iepazīstināt maăistrantus ar iedzīvotāju ārstēšanas, 

veselības aprūpes un rehabilitācijas tiesību aktuālo problemātiku un tās 
risināšanas ceĜiem. 

Kursa saturs: 
− Medicīnas, veselības aprūpes un rehabilitācijas tiesiskā nodrošinājuma 

pašreizējais stāvoklis Latvijā. 
− Likumdošanas un prakses pretrunu iemesli un to novēršanas virzieni. 
− Nozīmīgāko ES valstu tiesību aktu izmantošanas iespējas Latvijas 

likumdošanas papildināšanai. 
Studiju kursa apjoms – 2 kredītpunkti.  
Kārtējie pārbaudījumi – viens pārbaudījums 1 kredītpunkta apjomā, kura 

formu un veidu nosaka docētājs. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
 
8. ES  Sociālo tiesību aktuālās problēmasi 
Kursa mērėis – iepazīstināt maăistrantus ar sociālo tiesību pilnveidošanas 

un nodrošināšanas problemātiku. 
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Kursa saturs:  
− Sociālo tiesību pašreizējais stāvoklis Latvijā. 
− Eiropas valstu sociālās aprūpes tiesiskais nodrošinājums. 
− Juristu praktiskās iespējas aizstāvēt iedzīvotāju likumīgās intereses šajā 

jomā 
 un to izmantošanas veidi. 

Studiju kursa apjoms – 2 kredītpunkti.  
Kārtējie pārbaudījumi – viens pārbaudījums 1 kredītpunkta apjomā, kura 

formu un veidu nosaka docētājs. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
9. Medicīnas darbinieku un pacientu tiesību aizsardzības aktuālie 

aspekti 
Kursa mērėis – izdalīt medicīnas darbinieku un pacientu tiesību aizsardzību 

no kopējās patērētāju tiesību aizsardzības sfēras 
Kursa saturs: 

− Saistību tiesību pašreizējā realizācija starp medicīnas iestādi, ārstu un 
pacientu. 

− Medicīnas iestāžu, ārstu un pacientu tiesību aizsardzības mehānisma 
pilnveidošanas virzieni. 

− Vēlamie likumdošanas grozījumi šajā saistību tiesību jomā. 
Studiju kursa apjoms –2kredītpunkti.  
Kārtējie pārbaudījumi – viens pārbaudījums 1 kredītpunkta apjomā, kura 

formu un veidu nosaka docētājs. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
10. Eiropas Savienības darba tiesības   
Kursa mērėis – iepazīstināt maăistrantus ar aktuālo problemātiku darba 

tiesību jomā  ES, tai skaitā pa jautājumiem kuri ir saistīti ar medicīnas un sociālo 
pakalpojumu sniegšanu. 

Kursa saturs: 
− Spēkā esošo darba tiesību normu aktuālās problēmas. 
− Darba tiesību attīstība Eiropas integrācijas procesa rezultātā. 
− Aktuālie normatīvo aktu projekti šajā tiesību jomā. 

Studiju kursa apjoms – 2 kredītpunkti.  
Kārtējie pārbaudījumi – viens pārbaudījums 1 kredītpunkta apjomā, kura 

formu un veidu nosaka docētājs. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
11. Komunikācijas medicīnas un tiesiskās problēmas 
Kursa mērėis – iepazīstināt maăistrantus ar par mūsdienu lietišėās 

komunikācijas nozarēm un to reglamentējošām tiesību normu īpatnībām, 
piemērojamību un praktisku izmantošanu mūsu valsts apstākĜos. 

Kursa saturs: 
− Dažādu komunikācijas nozaru attīstība, tai skaitā  Eiropas integrācijas 

ietvaros. 
− Komunikācijas tehnikas un paĦēmieni medicīnā un jurisprudencē un to 

pieĜaujamība. 
− Dominējošais stāvoklis komunikācijā un tā Ĝaunprātīga izmantošana. 
− Integrētās personības veidošana manipulāciju apkarošanā un veselēga dzives 
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veida veidošanā. 
Studiju kursa apjoms – 2 kredītpunkti.  
Kārtējie pārbaudījumi – viens pārbaudījums 1 kredītpunkta apjomā, kura 

formu un veidu nosaka docētājs. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
12 Biomedicīnas tiesiskās problēmas 
Kursa mērėis – apgūt starptautisko tiesību principus un to piemērošanu 

biomedicīniska rakstura problēmu risināšanā.   
Kursa saturs: 

− Biomedicīnisko problēmu tiesiskā regulācija.. 
− Cilvēku kā sociālas būtnes biomedicīniskā veseluma aizsardzība . 
− Medicīnas pētījumi un to rezultāru publiskošana.. 

Studiju kursa apjoms – 2 kredītpunkti.  
Kārtējie pārbaudījumi – viens pārbaudījums 1 kredītpunkta apjomā, kura 

formu un veidu nosaka docētājs. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 

Otrais profesionālās maăistratūras studiju programmas 
specializācijas virziens – starptautiskās un Eiropas tiesības. 

15.Globalizācija un starptautisko tiesību attīstība 
Kursa mērėis – noskaidrot  glibālo politisko procesu saistību ar 

likumdošanu, to ietekmes iespējas un mehānismu. 
Kursa saturs: 

− Politisko procesu un likumdošanas mijiedarbības būtība un paveidi. 
− Politisko procesu norisi ietekmējošie faktori. 
− Partiju stratēăija un taktika likumdošanas procesā. 
− Ārvalstīs ieviestie partiju nevēlamas ietekmes ierobežojumi. 

Studiju kursa apjoms – 2 kredītpunkti.  
Kārtējie pārbaudījumi – viens pārbaudījums 1 kredītpunkta apjomā, kura 

formu un veidu nosaka docētājs. 
Noslēguma pārbaudījums - eksāmens. 
16. Eiropas Savienības institucionālās tiesības 
Kursa mērėis – iepazīstināt maăistrantus ar ES valstu konstitucionālo 

tiesību institūtiem un to saskaĦošanas lietderības vērtējumu. 
Kursa saturs: 

− Personu brīvības un pienākumi. 
− Valsts iekārtas regulējuma pilnveidošana. 
− Publiskās varas organizācija un reālā īstenošana. 
− Tiesu varas konstitucionālais regulējums. 

Studiju kursa apjoms – 2 kredītpunkti.  
Kārtējie pārbaudījumi – viens pārbaudījums 1 kredītpunkta apjomā, kura 

formu un veidu nosaka docētājs. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
17. Konstitucionālās tiesību attīstība  Eiropas Savienībā 
Kursa mērėis – noskaidrot konstitucionālo tiesību kompetenci ES, tās 

realizācijas un paplašināšanas iespējas iedzīvotāju medicīniskās apkalpošanas, 
veselības aprūpes un rehabilitācijas jomā. 

Kursa saturs: 
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− ES lēmumi medicīnas, veselības aprūpes un rehabilitācijas jomā un ar to 
pilnveidošanu saistītās problēmas. 

− ES darbības problēmas medicīnas, veselības aprūpes un rehabilitācijas jomā. 
− Iespējamie darbības virzieni ES valstu pašvaldību tiesību elementu 

iekĜaušanai Latvijas likumdošanā.  
Studiju kursa apjoms – 2 kredītpunkti.  
Kārtējie pārbaudījumi – viens pārbaudījums 1 kredītpunkta apjomā, kura 

formu un veidu nosaka docētājs. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
18. Starptautisko publisko tiesību aktuālās problēmas 
Kursa mērėis – iepazīstināt maăistrantus ar starptautisko publisko tiesību 

piemērošanas praksi, aktuālo problemātiku un tās iespējamiem risinājumiem. 
Kursa saturs: 

− Starptautisko publisko tiesību pašreizējās raksturīgākās iezīmes. 
− Starpvalstu attiecību un starptautisko organizāciju sadarbības izmaiĦas. 
− Publisko tiesību prognozējamā attīstība Eiropas integrācijas apstākĜos. 

Studiju kursa apjoms – 2 kredītpunkti.  
Kārtējie pārbaudījumi – viens pārbaudījums 1 kredītpunkta apjomā, kura 

formu un veidu nosaka docētājs. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
19.Tiesību aizsardzības institucionālā sistēma Eiropas Savienībā 
Kursa mērėis – iepazīstināt maăistrantus ar starptautisko tiesību 

aizsardzības un tiesu struktūru, kompetenci un piedalīšanās praktiskajiem 
aspektiem to procesos. 

Kursa saturs: 
− Universālās starptautiskās tiesas. 
− ANO Starptautiskās tiesas kompetence. 
− Reăionālās starptautiskās tiesas. 
− Eiropas Cilvēktiesību tiesa, Eiropas Kopienu tiesa. 
− Noteikumi un materiālu sagatavošana līdzdalībai starptautisko tiesu procesos. 

Studiju kursa apjoms – 2 kredītpunkti.  
Kārtējie pārbaudījumi – viens pārbaudījums 1 kredītpunkta apjomā, kura 

formu un veidu nosaka docētājs. 
Noslēguma pārbaudījums –ieskaite. 
20. Noziedzības attīstības mūsdienu tendences 
Kursa mērėis – iepazīstināt maăistrantus ar aktuālām noziedzības attīstības 

tendencēm ES valstīs un Latvijā, kā arī ar tās iespējamiem ierobežošanas 
līdzekĜiem. 

Kursa saturs: 
− Ārvalstu noziedzības attīstības tendences. 
− IzmaiĦas dažādu noziegumu struktūrā Latvijā integrācijas ietekmē ES. 
− Normatīvās bāzes pilnveidošanas problēmas noziedzības ierobežošanai 

Latvijā un sadarbība šajā jomā ar citām ES valstīm. 
Studiju kursa apjoms –2 kredītpunkti.  
Kārtējie pārbaudījumi – viens pārbaudījums 1 kredītpunkta apjomā, kura 

formu un veidu nosaka docētājs. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
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6.Vērt ēšanas sistēma,  
pārbaudes formas un kārt ība 

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

a) kvalitatīvais vērtējums – atzīme 10 ballu sistēmā. 
b) kvantitatīvais – kredītpunktu skaits.  

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

eseju kvalitāte; 
−−  eksāmeni, kuru kārtošanas grafiks noteikts saskaĦā ar mācību kursu realizācijas 

termiĦiem mācību ciklu sistēmas ietvaros, t.i. mācību kursu beigās.  
Tiesību studijas programmas maăistrantiem ir jāapgūst visi  studiju kursi 

programmas apjomā. Studiju kursos, kuru apjoms 1-2 kredītpunkti, jākārto studiju kursu 
ieskaite, kurā zināšanas tiek vērtētas divdaĜīgā skalā: “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 
Studiju kursos, kuru apjoms ir 3 vai vairāk kredītpunkti, jākārto kursa eksāmens, kurā 
zināšanas tiek vērtētas pēc 10 ballu skalas (Ĝoti augsts apguves līmenis: 10 – izcili, 9 – 
teicami; augsts apguves līmenis: 8 – Ĝoti labi, 7 – labi; vidējs apguves līmenis: 6 – 
gandrīz labi, 5 – viduvēji, 4 – gandrīz viduvēji; zems apguves līmenis: 3 – vāji, 2 – Ĝoti 
vāji, 1 – Ĝoti Ĝoti vāji) saskaĦā ar studiju kursa programmā un Studiju nolikumā noteikto 
kārtību. Studiju darbi tiek vērtēti 10 ballu skalā. Pārbaudes darbos (eksāmenos, 
ieskaitēs, kontroldarbos u.c.) tiek dota iespēja apliecināt analītiskās un radošās spējas, 
zināšanas, prasmes un iemaĦas visiem apguves līmeĦiem atbilstošos uzdevumos un 
situācijās. Pārbaudēs iekĜaujamais izglītības satura apjoms atbilst studijas kursa 
programmā noteiktajam saturam un profesijas standartā noteiktajam prasmju un 
zināšanu līmenim. Studiju kursa programma var noteikt arī citas prasības, kuras 
studentam jāizpilda, lai varētu kārtot studiju kursa ieskaiti vai eksāmenu (kopsavilkumu, 
eseju sagatavošana, kazusu risināšana u.c.).  

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

 
7.Maăistra studiju programmas praktiskā realizācija 

Studiju formas ir paredzētas divos veidos – klātienē dienas nodaĜā un 
nepilna laika studijas. Pašreiz tiek realizētas tikai pilna laika klātienes studijas. 

Lekciju apjoms studiju programmā veido 10% kopējā stundu skaita, 
semināri – 40% kopējā stundu skaita un studentu patstāvīgais darbs – 50% 
kopējā stundu skaitā). 

Programmā paredzēta apgūto teorētisko zināšanu konkretizācija, 
problēmsituāciju analīze, referātu un/vai eseju izstrāde par katru studiju tēmu un 
to publiska apspriešana. Pielietojamo mācību metožu mērėis ir pilnveidot 
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maăistrantu spēju orientēties dažādu situāciju un problēmu tiesiskajos aspektos, 
kritiski analizēt un loăiski vērtēt to attīstību nākotnē, kā arī izstrādāt iespējamos 
realizācijas veidus un nepieciešamos likumdošanas papildinājumus. 

Liela uzmanība tiks pievērsta maăistrantu patstāvīgajam darbam zinātniskās 
literatūras apgūšanā un analīzē, referātu un eseju sagatavošanā. Pasniedzēju 
uzdevums šajā jomā ir palīdzēt studentiem organizēt patstāvīgo darbu, 
nepieciešamības gadījumā sniegt konsultācijas un padomus. Katram studiju 
priekšmetam tiek izstrādāts detalizēts kursa apraksts, kurā sniegta sīka 
informācija par nodarbību tematiem, pasniedzēja prasībām, obligāto literatūru, 
referātu un eseju tēmām. 

 
8. Prakses organizācija. 

Maăistra studiju programmā ir iekĜauta prakse, kuras mērėis ir augstākā līmeĦa 
tiesību speciālistu sagatavošana profesionālajām darbam konkrētā organizācija vai 
iestādē (uzĦēmumā), veicot jurista funkcijas. Studiju programmā “Tiesību zinātne” ir 
paredzētas prakse:1. kursā 6 nedēĜas. Akadēmiskā bakalauru studijas beidzējiem prakse 
ir paredzēta arī 2. kursā 20 nedēĜas – kopā 26 nedēĜas. Prakses ieviešana saistīta ar 
studentu praktisko iemaĦu attīstīšanas nepieciešamību, kā arī ar bāzes izvēli faktiskā 
materiāla savākšanai studentu maăistra darbiem. Studējošie prakses laikā apgūst 
praktiskas iemaĦas, analizējot un sagatavojot juridiska rakstura dokumentus, pielietojot 
lekciju kursos apgūtās teorētiskās zināšanas. Prakses uzdevums ir nodrošināt spēju labi 
orientēties Latvijas un Eiropas Savienības valstu juridiskajā  vidē un tiesiska rakstura 
jautājumos, patstāvīgi  sagatavot juridiska rakstura lēmumus konkrēta situācijā, apzināt 
un analizēt konkrētus tiesiska rakstura apstākĜus, piedalīties atsevišėu projektu izstrādē 
un realizācijā.  
Lai nodrošinātu RSU Eiropas studiju fakultātes profesionālā maăistra studiju 
programmā studējošos ar nepieciešamo praksi, ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas 
domes Juridisko pārvaldi, Rīgas Atkarības profilakses centru, Rīgas pašvaldības 
policiju, Juridisko konsultatīvo firmu “D&I”. Tomēr maăistranti izvēlas prakses vietas 
patstāvīgi. 
 Studiju programmas realizācijas gaitā 1. kursā studenti iziet praksi konkrētās 
institūcijās un iestādēs. Tiek noslēgts līgums par konkrētu maăistranta nosūtīšanu 
praksē (sk. Pielikumā  „Sadarbības līgums par prakses organizāciju”, nodrošinot prakses 
uzdevuma izpildi.(sk. Pielikumā  „Prakses uzdevums”). 

Studiju programmas vadītājs izstrādā prakses uzdevumu un laika plānojumu. 
Prakses nobeigumā tiek saĦemta atsauksme par maăistranta praksi no praktizējošās 
iestādes. Maăistrants aizstāv prakses darbu, kurš tiek atbilstoši novērtēts. 

Mācību prakse tiek organizēta uzĦēmumos, organizācijās vai valsts un pašvaldību 
iestādēs. Tie ir tādi Latvijas uzĦēmumi kā, piemēram, Tieslietu ministrija, 
Ăenerālprokuratūra. Iekšlietu ministrija, tiesu iestādes, kredīta un finanšu uzĦēmumi, 
ārstniecības iestādes u.c., VAS “Latvenergo”, VAS „Latvijas Hipotēku un zemes 
banka”, A/S „Aizkraukles banka”,  kā arī LR Finansu ministrija, LR Valsts Zemes 
dienests. Prakse  notiek arī Latvijas un ārzemju kopuzĦēmumos Latvijā.  

Praktikanta darbs ir stingri noteikts ar konkrēto prakses mērėi un  uzdevumiem, 
piem., tiesiska rakstura problēmu izpēte, iestādes darbības  tiesiskā un normatīvā 
regulācija, personāla tiesiskā sagatavotība iestādei noteikto funkciju realizācijā un  
juridiskās sagatavotības pilnveidošana, tiesiskās darbības  kopējais  izvērtējums, 
Latvijai integrējoties Eiropas Savienībā  u.t.t. 

Praksi beidzot, students iesniedz prakses atskaiti, kurā atspoguĜo tam uzticētos 
pienākumus un darba rezultātu izpildi, kas ir saskaĦots  ar prakses vadītāju ( uzĦēmuma 
pārstāvis ) un ar tā atsauksmi, kurā tiek vērtēts studenta darbs, aktivitāte, patstāvība un 
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spēja tikt galā ar izvirzīto prakses uzdevumu un dot jaunas idejas. Prakses atskaiti 
nepieciešams aizstāvēt, un tā tiek vērtēta ar atzīmi. 

 SaĦemtās atsauksmes liecina par to, ka kopumā prakses vietās un darba devēji ir 
apmierināti ar studentu aktivitātēm prakses laikā. Studenti veiksmīgi izmanto savas 
zināšanas, spēj patstāvīgi veikt tiem uzticētos uzdevumus. 
Grūtības prakses realizācijas gaitā un ieteicamie uzlabojumi: 
• iestāžu un organizāciju vadītāji un pārstāvji ne vienmēr pilnība izmanto praktikantu 

zināšanas un iespējas tiesiskās darbības pilnveidošanā; 
• veidot sistemātiskus kontaktus ar iestādēm un organizācijām , parakstot sadarbības 

līgumus un radot studentiem iespējas risināt konkrētas, iestādei nepieciešamas 
tiesiskās problēmas; 

aktīvāk iesaistīt studentus praksē tiesiska rakstura iestādēs, kuras darbojas Latvijā 
 
9. Studiju programmas novērt ējums no Latvijas valsts interešu un 

starptautiskās atzīšanas viedokĜa 
 

RSU piedāvātā profesionālā maăistra studiju programma tiesību 
zinātnē Ĝauj ne tikai padziĜināt un paplašināt mūsu valsts juristu 
kvalifikāciju, vairumā augstāko mācību iestāžu sagatavotajiem civiltiesību, 
krimināltiesību, administratīvo un starptautisko tiesību speciālistiem, bet arī 
būtiski pilnveidot juridiskās zināšanas medicīnas, veselības aprūpes un 
rehabilitācijas regulējošos tiesību aspektos. Šādu tiesību speciālistu 
sagatavošana nodrošina tuvināšanos Eiropas Savienības standartiem šajās 
jomās. Tas ir nepieciešams ne tikai normālai valsts attīstībai, bet uzlabos arī 
Latvijas starptautisko prestižu starptautisko, sociālās un medicīnas tiesību 
jomās.  

Iedzīvotāju labklājības līmeĦa paaugstināšana nosaka nepieciešamību 
Latvijā veidot mācību programmas tādu juristu sagatavošanai, kas 
nodrošinātu pacientu un medicīnas darbinieku tiesību aizsardzību un 
kuriem būtu padziĜinātas teorētiskās zināšanas par šo procesu veidošanas 
un realizāciju Eiropas Savienībā. Šajā jomā izglītoti speciālisti spēs 
veicināt Eiropas integrācijas procesu, strādājot iestādēs un institūcijās, 
kuras uztur kontaktus ar ES vai darbojas tās struktūrvienībās. 

Šīs maăistra studiju programmas struktūrā ir iekĜauti tiesību teorijām 
un metodoloăijai veltīti studiju kursi, kā arī kursi, kas atspoguĜo Eiropas 
identitātes un integrācijas procesus, kuros iesaistīta mūsu valsts. 
Sagatavotie speciālisti daudz brīvāk orientēsies gan Eiropas, gan Latvijas 
tiesību jautājumos. Tas paaugstinās sagatavoto tiesību maăistru 
konkurētspēju ne tikai iekšējā, bet arī starptautiskajā darba tirgū. Šāda 
veida speciālisti pašreiz ir pieprasīti Latvijā un spēs sniegt konsultācijas 
Eiropas valsts institūcijām un privātpersonām, kuras uztur sakarus ar 
Latviju. 

ĥemot vērā augstākminēto, RSU Eiropas Studiju fakultātes izveidotā 
profesionālā  maăistra studiju programma „Tiesību zinātne” ir pozitīvi 
vērtējama kā no starptautiskās atzīšanas, tā arī no Latvijas valsts interešu 
viedokĜa. 

Izveidotā studiju programma ir pozitīvi vērtējama arī RSU 
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specializācijas aspektā. Tiesību zinātĦu maăistratūras izveidošana dod 
iespēju RSU Eiropas studiju fakultātes akadēmiskās bakalaura studiju 
programmas „Tiesību zinatne” absolventiem turpināt studijas un 
paaugstināt savu kvalifikāciju, iegūstot profesionālo maăistra grādu tiesību 
zinātnēs un jurista kvalifikāciju. Tas nozīmē, ka tādējādi ir nodrošināta 
studiju programmu pēctecība, kas pozitīvi ietekmēs augstāk minētā virziena 
Eiropas tiesību studiju attīstību nākotnē. Vairāki tiesību zinātĦu 
maăistratūras programmā iekĜautie studiju kursi, fakultatīvi 
apgūstot, būs noderīgi arī citu RSU fakultāšu maăistrantiem (ES 
sociālo tiesību aktuālās problēmas, Biomedicīnas tiesiskās 
problēmas u.c.) 

Maăistra grādu RSU izveidotajā profesionālajā maăistra studiju 
programmā „Tiesību zinātne” var iegūt arī citu Latvijas augstskolu 
bakalauri, kuru intereses ir saistītas ar iedzīvotāju labklājības 
nodrošināšanas procesiem pasaulē un Eiropas Savienībā. No Latvijas 
valsts interešu viedokĜa valsts institūcijam, pašvaldību iestādēm, 
uzĦēmumiem un organizācijām nepieciešami juristi ar zināšanam 
ES darba tiesībās, ES institūcionālajas un citās tiesībās. 

 
9.1. Eiropas studiju fakultātes Socioloăijas un tiesību zinātnes katedras 

profesionālās maăistrantūras studiju programmas atbilstība MK 
noteikumu Nr. 481 „Noteikumi par otr ā līmeĦa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu” prasībām 
   

MK noteikumu prasības par profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu 

N
r. 

  
Normas saturs un punkta numurs 

Kredītpun
kti 

RSU ESF profesionālās 
maăistrantūras mācību 

programmā 
noteikts 

. Maăistra programmas apjoms (17 p.) 
 
 
Kopējais studiju ilgums profesionālās 
augstākās izglītības maăistra grāda 
ieguvei ir vismaz pieci gadi. 
 
 

Vismaz  
40 KP 

ESF maăistra programmas  
kopapjoms ir 60 KP 
 
Pēc imatrikulācijas  
noteikumiem iestāties ESF 
profesionālajā maăistrantūras 
programmā “Tiesību zinātne” 
var abiturienti, kuri ir ieguvuši 
augstāko juridisko izglītību ar 
apmācības ilgumu ne mazāku 
par 3 gadiem, bet maăistratūras  
programmas paredzētais ilgums 
– 1,5 vai 2gadi. Kopējais studiju 
ilgums profesionālās augstākās 
izglītības maăistra grāda ieguvei 
ir 5,5 vai 5 gadi. 

2. Mācību kursi, kas  nodrošina jaunāko 
sasniegumu apguvi nozares teorijā un 
praksē (18.1.p.) 

Vismaz  
7 KP 

Kopā 2 mācību kursi (7 KP) 
 

3. Mācību kursi pētnieciskajā darbā, radošajā Vismaz  Kopā 2 mācību kursi (6 KP) 
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darbā, projektēšanas darbā un vadības 
zinātnē (18.2.p.) 

5 KP   

4. Mācību kursi pedagoăijā un psiholoăijā 
(18.3.p.) 

Vismaz  
2 KP 

7 KP 
(Pedagoăiskā darba 
pamatiemaĦas; Sociālā 
psiholoăija) 

5. Prakse (18.4.p.) Vismaz  
6 KP 

 
6 KP 

6. Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaĜa ir 
maăistra darba vai diplomdarba 
izstrādāšana un aizstāvēšana (18.5.p.) 

Vismaz  
20 KP  

 
20 KP 

 
Profesionālā maăistratūras studiju programma “Tiesību zinātne” pēc 

sava satura, struktūras un apjoma atbilst valsts profesionālās augstākās 
izglītības standartā noteiktajām prasībām. 

 
9.2. Eiropas studiju fakultātes Socioloăijas un tiesību zinātnes 

katedras profesionālās maăistrantūras studiju programmas  atbilstība 
Jurista profesijas standarta noteikumiem (Jurista profesijas standarts 
ir apstiprin āts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003.gada 
29.decembra rīkojumu nr. 649.) 

 
Standartā sniegts jurista nodarbinātības apraksts, kā arī  pienākumu 

un uzdevumu apraksts, noteiktas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai 
nepieciešamās prasmes un zināšanas. Jurista standarts attiecināms uz visu 
2.līmeĦa augstāko profesionālo izglītību. Tā kā RSU ESF  maăistratūras 
programmā plānots uzĦemt augstāko  profesionālo vai akadēmisko izglītību  
ieguvušos, tad faktiski jau uzĦemšanas brīdī studenta prasmēm, iemaĦām 
un zināšanām būtu jāatbilst jurista profesijas standartam. Līdz ar to 
maăistratūras programmā ietverti tādi studiju kursi, kuri nodrošina iespēju 
iegūt padziĜinātas zināšanas tajās nozarēs, kuras kā apgūtas pielietošanas 
līmenī paredz jurista profesijas standarts. Pamatā tās ir tiesību zinātĦu 
nozares, kuras students varēs apgūt atbilstoši interesējošai sfērai tiesību 
zinātnē.  Savukārt tie studenti, kas būs beiguši Tiesību zinātnes 
programmas, kuru noslēgumā netiek piešėirta jurista kvalifikācija, jau 
apgūtās programmas un maăistra programmas kopsummā iegūs standartā 
nepieciešamās zināšanas . Programmas atbilstība profesijas standartam 
parādīta tabulā: 

 
 
Profesijas standarta prasības 2. līmeĦa augstākā profesionālā izglītība 

Zināšanas Zināšanu līmenis Augstākā 
profesionālā izglītība 

RSU ESF 
profesionālā 

maăistra programma 
Tiesību teorija                  izpratne x x 

Tiesību vēsture  izpratne x x* 
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Konstitucionālās tiesības  pielietošana x x* 

Administratīvās tiesības  pielietošana x x* 

Administratīvais process   pielietošana x x* 

Civiltiesību vispārīgā daĜa  pielietošana x x 

Saistību tiesības  pielietošana x x 

Lietu tiesības  pielietošana x x 

Ăimenes tiesības  pielietošana x x 

Mantojuma tiesības  pielietošana x x 

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

Krimināltiesības  pielietošana x  

Kriminālprocess  pielietošana x  

Starptautiskās tiesības    pielietošana x x 

Eiropas Kopienu tiesības  pielietošana x x 

Vides tiesības    izpratne x  

NodokĜu tiesības  izpratne x x 
Profesionālā ētika  pielietošana x  
Lietišėā informātika  pielietošana x  
Runas māksla  pielietošana x  
1. svešvaloda   pielietošana x  
2. svešvaloda  izpratne  x 
Lietvedība  izpratne x  
Ekonomika  priekšstats x  
Politikas zinātne  priekšstats x  
 
  10. Programmas salīdzinājums ar jurista profesijas standartu 
 

Jurista profesijas standarta prasību nodrošinājums 
Profesijas standarta 

prasības 
Nodrošina studiju kursi 

 Profesionālā maăistra studiju 
programma 

 Akadēmiskā bakalaura 
studiju programma 

Kopīgās prasmes 
nozarē 

  

 
• Izmantot un piemērot 

juridiskās teorētiskās 
zināšanas un 
praktiskās iemaĦas 
jebkurā darbā un 
amatā.  

 

Praktisko darbu izstrāde 
starptautiskajās tiesībās, 
praktikums administratīvajā 
procesā, Eiropas Savienības 
sociālajās un darba tiesības 

Tiesību teorija, 
Civiltiesības, 
Administratīvās tiesības, 
Krimināltiesības, 
Komerctiesības, Darba 
tiesības, Konstitucionālās 
tiesības, Pašvaldību 
tiesības, informācijas 
tiesības, pašvaldību 
tiesības 

• Brīvi pārvaldīt valsts 
valodu, pārzināt 

 Tiesību teorija 
Valsts teorija 
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juridisko 
terminoloăiju un tās 
lietojumu valsts 
valodā  

 
• Brīvi pārvaldīt 

vismaz vienu 
svešvalodu, 
pārzināt šīs 
valodas juridisko 
terminoloăiju un 
tās lietojumu.  

 

 Studiju kursi angĜu un 
vācu valodās,  angĜu 
valoda jurisprudencē 
Lietišėā svešvaloda 

• Lietot 
datorprogramma
s un citas 
informācijas 
tehnoloăijas 

 

Vadības informatīvās sistēmas Tiesiskā informātika un 
statistika; informācijas 
tiesības 

• Uzglabāt dokumentus, 
ievērojot lietvedības, 
datu aizsardzības un 
konfidencialitātes 
noteikumus 

 Ievads specialitātē 

Specifiskās prasmes 
profesijā 

  

• Brīvi orientēties 
Latvijas, pārnacionālajā 
un starptautiskajā tiesību 
sistēmā.  

Eiropas Savienības sociālās un 
darba tiesības, Tiesību 
aizsardzības institucionālā 
sistēma ES, Eiropas Savienības 
institucionālās tiesības, 
Starptautiskās tiesiskās 
sadarbības problēmas 

Eiropas Savienības 
tiesības, Starptautiskās 
publiskās tiesības, 
Starptautiskās privātās 
tiesības, Ievads  
cilvēktiesībās, Eiropas 
integrācija pamati 

• Izmantot tiesību avotus 
un piemērot tiesību 
normas. 

Praktiskie darbi 
starptautiskajās tiesībās, 
atsevišėās ES tiesību nozarēs, 
Medicīnas darbinieku un 
pacientu tiesību aizsardzības 
aktuālās problēmas 

Juridiskās metodes, 
Loăika, Tiesību filozofija, 
Civiltiesības, 
Administratīvās tiesības, 
Krimināltiesības, 
Komerctiesības, Darba 
tiesības, Konstitucionālās 
tiesības, Pašvaldību 
tiesības,  Sociālās tiesības, 
Medicīnas tiesības 

• Orientēties Latvijas 
valsts un pašvaldību 
institucionālajā sistēmā. 

Tiesību aizsardzības 
institucionālā sistēma ES 
(salīdzinošā analīze ar Latvijas 
institucionālo sistēmu) 

Konstitucionālās tiesības, 
Administratīvās tiesības, 
Cilvēkdrošība, Pašvaldību 
tiesības 

• Precīzi identificēt 
juridiskās problēmas 
un šo problēmu 
atrisināšanai 
nozīmīgos faktus.  

Starptautisko publisko tiesību 
problēmas (praktiskie darbi); 
Globalizācija un starptautisko 
tiesību attīstība (problēmu 
formulēšana un 

Juridiskās metodes, 
Juridiskā konfliktoloăija  
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risināšana),Medicīnas,veselības 
aprūpes un rehabilitācijas 
tiesiskie aspekti, 
Komunikācijas un medicīnas 
tiesiskās problēmas 

• Izmantot juridiskās 
metodes juridisko 
problēmu un konfliktu 
risināšanā. 

Starptautisko publisko tiesību 
problēmas (praktiskie darbi); 
Globalizācija un starptautisko 
tiesību attīstība (problēmu 
formulēšana un risināšana 

Juridiskās metodes, 
Loăika, Juridiskā 
konfliktoloăija 

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

 

Problēmu formulēšana un 
risināšana Starptautiskās 
tiesiskās sadarbības un 
starptautisko strīdu izšėiršanā,  

Civilprocess,  
Kriminālprocess, Juridiskā 
konfliktoloăija. 

• Izstrādāt juridiskos 
dokumentus, kā arī 
informatīvo 
ziĦojumu un tiesību 
aktu projektus.  

 

Noziedzības novēršanas un 
attīstības aktuālās problēmas 
(Interpola, Eiropola ziĦojumu 
sagatavošana) 

Tiesību teorija, Tiesību 
socioloăija  

• Atlasīt un apstrādāt 
darba uzdevumu 
izpildīšanai 
nepieciešamo 
juridisko 
informāciju, 
izmantojot 
piemērotas 
juridiskās 
pētniecības metodes 
un informācijas 
tehnoloăijas 

 

Vadības informatīvās sistēmas 
Maăistra darba izstrāde 

Juridiskās metodes, 
Tiesību socioloăija , 
Tiesiskā informātika un 
statistika 

Vispārējās 
prasmes/spējas 

  

• Spēt piemēroties 
jebkura ieĦemamā amata 
prasībām un pildīt 
atbilstošos darba vai 
amata pienākumus.  

Sociālā psiholoăija Profesionālā ētika 

• Spēt pastāvīgi 
papildināt savas 
zināšanas, apgūt jaunu 
informāciju un iemaĦas.  

Pētnieciskās jaunrades, 
projektēšanas darba 
sagatavošana un rezultātu 
noformēšana, prakse,  

Studiju darbi  

• Organizēt, plānot un 
kontrolēt savu un 

Pedagoăiskā darba 
pamatiemaĦas  

Praktiskā komunikācija 
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pakĜauto darbinieku 
(ierēdĦu) darbu. 
• Veikt darbu patstāvīgi 

vai kolektīvi kopā ar 
citu profesiju 
pārstāvjiem.  

 

Sociālā psiholoăija, 
Pētnieciskās jaunrades, 
projektēšanas darba 
sagatavošana un rezultātu 
noformēšana 

Tiesību socioloăija 
(pētnieciskā projekta 
izstrāde)  

• Spēt noteikt darba 
uzdevumu 
prioritātes.  

 

Pētnieciskās jaunrades, 
projektēšanas darba 
sagatavošana un rezultātu 
noformēšana , maăistra darbs 

Bakalaura darbs 

• PieĦemt lēmumus un 
izrādīt iniciatīvu.  

 

Pētnieciskās jaunrades, 
projektēšanas darba 
sagatavošana un rezultātu 
noformēšana 

Praktiskā komunikācija 

• Ievērot profesionālās 
ētikas noteikumus un 
vispārpieĦemtās 
morāles normas.  

 

Biomedicīnas tiesiskās 
problēmas 

Profesionālā ētika 

• Orientēties 
politiskajos, 
sociālajos un 
kultūras jautājumos 
valstī, reăionā un 
pasaulē.  

 

Globalizācija un starptautisko 
tiesību attīstība 

Politika un tiesības, 
Filozofijas pamati, Tiesību 
filozofija 

 
Veiktā salīdzinošā analīze rāda, ka studiju programma “Tiesību zinātne” 

pilnībā atbilst Jurista profesijas standartam. No profesijas standartā 
nostiprinātajām zināšanu jomām profesionālajā studiju programmā “Tiesību 
zinātne” ir paredzēti studiju kursi 12 studiju kursos. Vairāki studiju kursi 
(Tiesību vēsture, Konstitucionālās tiesības, Administratīvās tiesības, 
Administratīvais process, Krimināltiesības, Kriminālprocess, , Profesionālā ētika, 
Lietišėā informātika, Runas māksla - Juridiskā retorika , Politika un tiesības) ir 
tādi, kuri ir praktiski visu iekĜauti juridiskās augstākās izglītības studiju 
programmās. Bet padziĜinātās zināšanas tiesību vēsturē, konstitucionālajās 
tiesībās, administratīvajās tiesībās, administratīvajā procesā maăistranti var iegūt 
studiju kursu “Globalizācija un starptautisko tiesību attīstība”, mācību kursu, kuri 
ir veltīti dažādām tiesību nozarēm (konstitucionālo, sociāos, darba  un citu  
tiesību kursu ietvaros (sk. studiju kursu aprakstus). Krimināltiesības un 
kriminālprocesa studiju kursi nav iekĜauti maăistra programmā “Tiesību zinātne”, 
jo tie  un citi tiesību priekšmeti tiek apgūti bakalauru studiju ietvaros .  

Tā kā pēc RSU ESF maăistrantūras imatrikulācijas noteikumiem 
programmā “Tiesību zinātne” tiek uzĦemtas  personas ar juridisko otrā līmeĦa 
izglītību vai ar akadēmisko bakalaura grādu, bet Standarta prasības attiecināmas 
uz visu otrā līmeĦa augstāko profesionālo izglītību, tad var secināt, ka visi 
imatrikulētie maăistranti šos kursus ir jau apguvuši un viĦu prasmes, iemaĦas un 
zināšanas uzĦemšanas brīdī atbilst profesijas standartam.  
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11. Darba devēju aptaujas rezultāti 
 

Pašreizējā laikā profesionālo maăistra studiju programmu „Tiesību 
zinātne” nav absolvējis neviens maăistrants. Līdz ar to darba devēja aptauja tika 
veikta starp darba devējiem, kuri nodrošina maăistrantu nodarbinātību. Maăistra 
studiju programmā „Tiesību zinātne” pašreiz mācās 32 maăistranti. No 
minētajiem maăistrantiem ir nodarbināti pastāvīgā darbā 28 studējošie. 

Aptaujā piedalījās 20 studējošo darba devēji. Aptaujas anketa bija virzīta 
uz to, lai respondenti vērtētu  maăistrantu zināšanas un prasmes, kā arī lai 
izvērtētu studējošo atsevišėu kvalitatīvo parametru izmaiĦas maăistra studiju 
programmas apguves gaitā.  

Aptaujas rezultāti parādīja, ka 80% darba devēju maăistrantu darbu vērtēja 
kā pozitīvu, 15% - drīzāk kā pozitīvu (5% nebija savākuši vērtējumu). Neviens 
no darba devējiem netika maăistrantu darbu vērtējuši kā neapmierinošu. 

Darba devēji vērtēja arī atsevišėas maăistrantu kvalitātes. (Sk. 2.tab.)     
 

2.tabula. Atsevišėi maăistrantu iezīmju vērt ējumi (%) 
 

 TEICAMAS LABAS APMIERINOŠAS 
Kopējais zināšanu 
un prasmju līmenis 

85 10 5 

Valodu zināšanu 
līmenis 

65 20 15 

Datorprasmju un 
informācijas 

analīzes prasmju 
līmenis 

80 20 - 

Saskarsmes prasmju 
līmenis 

90 5 5 

Tiesisko aktu 
zināšanas līmenis 

75 20 5 

Prasmes analizēt 
problēmsituācijas 

90 5 5 

Prasmes izstrādāt 
tiesiska rakstura 

dokumentus 
70 20 10 

 
Darba devēju aptauja parādīja, ka maăistranti kopumā pietiekoši optimāli 

(teicami) analizē problēmsituācijas, viĦiem ir augstās komunikāciju prasmes un 
ir pietiekoši augsts kopējo zināšanu un prasmju līmenis. Augstāk varētu vērtēt 
atsevišėos gadījumos valodu (angĜu vai vācu valodas) zināšanas. 

Darba devēji augsti ir novērtējuši arī maăistrantu iespējas iekĜautie darba 
tirgū, t.sk., juridiskajā jomā. 
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12.  Programmas salīdzinājums ar citām radnieciskām   maăistra 
studiju programmām ārzemēs. 

 
RSU Eiropas studiju fakultātes plānotā maăistra programma studiju apjoma 

un procesa organizācijas ziĦā būtiski neatšėiras no Leuvenas universitātes 
(BeĜăija) [LeU] un Konkordijas universitātes (Igaunija) [KoU]. Tāpat kā RSU 
tiesību maăistra programma tās ir orientētas uz padziĜinātām Eiropas tiesību 
studijām, tāpēc arī izvēlētas salīdzinājumam. Bez tam abu minēto studiju 
programmas īstenošanas ilgums ir 1,5-2 gadi un studiju apjoms – 801 kredītpunkti; 
studiju kursi iedalīti obligātajos un izvēles kursos; visās minētajās programmās 
tiek pielietota moduĜu apmācības sistēma; gan RSU, gan minēto ārvalstu 
universitāšu programmās paredzēta maăistra darba izstrāde. Obligāto studiju 
kursu apguve plānota galvenokārt pirmajā semestrī, izvēles kursu – otrajā 
semestrī (RSU  programmā, ievērojot 2 gadu apmācības laiku, – arī trešajā 
semestrī); pēdējais semestris paredzēts maăistra darba izstrādei (RSU programmā 
– arī praksei un valsts pārbaudījumam). Vienāds ir arī minēto programmu mērėis 
– sagatavot augsta līmeĦa juristus, kuri būtu konkurētspējīgi gan vietējā, gan 
starptautiskajā speciālistu tirgū. 

Min ēto programmu galveno elementu salīdzinājums 
3. tabula 

Nr. Programmu elementi \ universitātes LeU2 KoU RSU 
1. Programmas īstenošanas apjoms (KP) 80 80 60 - 8 

0 
2. Obligātie studiju kursi Skaits/KP 2/12 10/34 6/20 

Piedāvāti (sk/KP) 16/75 9/28 12/28 3. Izvēles studiju kursi 
Jāizvēlas (sk/KP) 7/35 8/26 6/14 

4. Prakse - - 6 vai 
26 

5. Maăistra darbs 20 20 20 
 
Kā redzams, RSU maăistra studiju programmā iekĜauto obligāto studiju 

kursu skaits un apjoms kredītpunktos ir apmēram vienāds ar Konkordijas 
universitātē paredzēto, Leuvenas universitātē kursu skaits ir daudz mazāks (tikai 
2 obligātie studiju kursi) toties to apjoms ir lielāks – katram 6 kredītpunkti). 
Izvēles studiju kursos RSU programmā ir paredzēts apgūt6 mācību kursus, kas ir 
par vienu vairāk nekā LeU, bet par 2 vairāk nekā KoU.  

Jāatzīmē arī RSU izstrādātās maăistra studiju programmās  ir zināma satura  
atšėirība no minētajām citu universitāšu programmām. Leuvenas universitāte 
BeĜăijā   vēsturisku, politisku un ekonomisku apstākĜu dēĜ var atĜauties plašāku 
maăistra studiju klāstu un šaurāku specializāciju, kas izpaužas speciālu maăistra 
studiju atvēlēšanai atsevišėām Eiropas tiesību jomām. Piemēram, LeU piedāvā 
vairākas maăistra studiju programmas, kas veltītas vai tikai Eiropas Savienības 
tiesībām, vai tikai intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesībām, vai tikai biznesa 
tiesībām, vai arī Eiropas tiesību vēsturei utt. Arī KoU maăistra studiju 
programmā visi kursi ir veltīti tikai starptautisko tiesību studijām. 

Plašāka spektra studiju kursu iekĜaušanu RSU programmā nosaka šādi 
apstākĜi: 
                                                           
1 Konkordijas universitāte piedāvā arī 40 kredītpunktu programmu, kas paredzēta tikai tiem 
maăistrantiem, kuri jau ir ieguvuši 2. līmeĦa augstāko izglītību. 
2 Salīdzinājumam Ħemta šīs universitātes Eiropas tiesību maăistra programma 
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MK Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu nosaka, ka (neatkarīgi no zinātnes nozares) maăistra studiju 
programmas saturā obligāti jāiekĜauj arī pētnieciskā darba, jaunrades 
darba, projektēšanas darba, vadībzinību, pedagoăijas, psiholoăijas studiju 
kursi un prakse; 

augstāk minētais RSU piedāvātās profesionālā maăistra studiju programmas 
veidošanas mērėis – ne tikai paplašināt mūsu valsts speciālistu loku ar 
jurista kvalifikāciju, bet arī citu augstāko mācību iestāžu sagatavotajiem 
krimināltiesību, administratīvo un saimniecisko tiesību speciālistiem 
pievienot tādus, kuri labāk orientēsies agrāk nepietiekoši nodrošinātajās 
medicīnas, veselības aprūpes un rehabilitācijas  tiesību aspektos. Minētais 
spēs šajās jomās veicināt mūsu valsts tuvināšanos Eiropas Savienības 
standartiem. 

Plašāka pievēršanās mūsu valsts tiesību teorijas un prakses aktualitātēm 
nepieciešama ne tikai mūsu valsts konkrētajos apstākĜos, bet arī programmas 
absolventu konkurētspējas nodrošināšanai tajās darbavietās, kuras var arī nebūt 
tieši saistītas ar integrāciju Eiropā. 
13. Salīdzinājums ar tāda paša līmeĦa Latvijas profesionālo 
maăistra studiju programmu Tiesību zinātnē 
 Rīgas StradiĦa universitātes Eiropas studiju fakultātes  profesionālā 
maăistra studiju programma Tiesību zinātne tiek salīdzināta ar Latvijas 
universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību zinātĦu profesionālo maăistra studiju 
programmu. 

Salīdzinājuma kritēriji 
RSU ESF profesionālā 
maăistra studiju 
programma 

LU Juridiskās fakultātes 
profesionālā maăistra 
studiju programma 

Studiju ilgums 

2 gadi (akadēmisko 
bakalaura studiju 
programmu beidzējiem) 

1,5 gadi profesionālo 
bakalaura studiju 
programmu beidzējiem) 

 

 

 

2 gadi 

 

Apjoms, t.sk., 

A daĜa   

prakse  

maăistra darbs 

un tā izstrādāšana  

B daĜa 

80 vai 60 KP  

46 vai 66 KP 

 6 vai 26 KP  

20  

 

14 

80 KP  

62 KP  

20 KP 

 16  

eksāmens – 4 

 18 

 RSU ESF profesionālā maăistra studiju programma „Tiesību zinātne” 
salīdzinošā analīze ar LU Juridiskās fakultātes profesionālo maăistra studiju 
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programmu Tiesību zinātnes parāda, ka tās būtiski neatšėiras. Līdzīgs ir 
obligātajā (A) daĜā , kā arī obligātās izvēles (B) daĜās iegūstamais kredītu punktu 
skaits. Zināma atšėirība ir studiju ilgumā un prakses ilgumā. RSU ESF ir 
paredzēts diferenciāls studiju ilgums un prakses apjoms, atkarībā vai maăistrants 
ir beidzis akadēmisko studiju programmu, vai profesionālo. Tā,   akadēmiskās 
bakalaura studiju programmas beidzējiem ir paredzēta 26 nedēĜu ilga prakse, kas 
nosaka to, ka kopējais studiju ilgums maăistrantūrā ir 2 gadi (80 KP).Tas ir 
līdzīgs LU Juridiskās fakultātes profesionālajai   maăistra studiju programmai. 

14.Studējošo raksturojums 
2005./2006.ak.gadā profesionālajā maăistra studiju programmā „Tiesību 

zinātne” tika uzĦemti 33 studējošie. Viena no studentiem ăimenes apstākĜu dēĜ atrodas 
akadēmiskajā atvaĜinājumā. 2006./2007.ak.gadā šajā studiju programmā tika uzĦemti 37 
studējošie. Studējošo skaita pieaugums 2006./2007. ak. gadā ir saistīts ar to, ka 
studējošiem bija plašāk pieejama informācija par RSU ESF realizējamo studiju 
programmu, pozitīvām atsauksmēm par tās realizāciju, kā arī augsto interesi par 
specializācijas virzienu medicīnas un sociālajās tiesībās. Pašreizējā laikā netiek 
izsludināta uzĦemšana nepilna laika studijās, jo šajā studiju formā nav iespējams pilnībā 
nodrošināt augsti kvalificētu tiesību zinātĦu maăistru sagatavošanu. 

 

14.1. Studējošo aptaujas un analīze 
SaskaĦā ar 2005./2006. ak. g. studentu izdarīto atsevišėu studiju kursu 

novērtējumu,  profesionālajā maăistra studiju programmas ‘’Tiesību zinātne’’ studenti ir 
visumā apmierināti ar katedras pasniedzēju lekcijām (lielākā daĜa vērtējumu ir “Ĝoti 
labi” vai “labi”). Gandrīz visi studenti uzskata, ka pasniedzēji rosina viĦus izteikties, 
lielākā daĜa studentu atzīmē, ka pasniedzēji diskusijās labvēlīgi izturas pret studentu 
atšėirīgiem, bet argumentētiem viedokĜiem. Kopumā studenti atzīmē, ka pasniedzēju 
attieksme pret studentiem ir saprotoša un ieinteresēta. SaskaĦā ar studentu 
novērtējumiem, RSU ESF starptautisko attiecību – Eiropas studiju ietvaros pasniegtie 
kursi kopumā tiek novērtēti pozitīvi. Gan pasniedzēju zināšanas, gan pasniedzēju darba 
metodes caurmērā studenti atzīst par piemērotām un zināšanu apguvi sekmējošām. 
Vairākos kursos tiek uzsvērta pasniedzēju radošā pieeja kursa izklāsta nodrošināšanai. 
Arī studiju vide – telpas, materiālais nodrošinājums – parasti tiek novērtēts kā laba. 

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

 
14.2.Absolventu aptaujas un to rezultāti. 

 Profesionālajā maăistra studiju programmā   ‘’Tiesību zinātne’’ pašreizējajā 
laikā  studiju programmu absolvējošo nav.  Pirmais profesionālajā maăistra studiju 
programmas ‘’Tiesību zinātne’’ izlaidums ir paredzēts 2007. gada februārī pēc 
studējošo sekmīgas studiju programmas apgūšanas un maăistra darba aizstāvēšanas. 
 

14.3. Studējošo līdzdalība mācību procesa organizācijā 
Studējošo līdzdalība mācību procesa pilnveidošanā profesionālajā maăistra 

studiju programmā „Tiesību zinātne” risinās vairākos virzienos. 
Tā regulāri notiek Eiropas studiju fakultātes  vadības, socioloăijas un tiesību 

zinātnes katedras vadītāju un studiju programmu vadītāja tikšanās ar studējošajiem. Šīs 
tikšanās notiek pirms katra moduĜa sākuma  (katru mēnesi). Studējošie vērtē apgūtā 
priekšmeta organizāciju, praktisko realizāciju, vērtē akadēmisko personālu un izsaka 
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ieteikumus studiju programmas pilnveidošanā. 
Socioloăijas un tiesību zinātnes katedra katru mācību gadu veic studējošo 

aptaujas par docētāju darba vērtējumu, studiju nodrošinājumu ar nepieciešamajiem 
mācību un metodiskajiem materiāliem un tehniskajiem līdzekĜiem. Aptauju rezultāti 
sniedz konkrētu informāciju par akadēmiskā personāla profesionālo līmeni un studiju 
programmu praktisko realizāciju. 

Studējošie iesniedz priekšlikumus arī studējošo pašpārvaldē par mācību procesa 
kopējo organizāciju, iespējām izmantot bibliotēkas resursus un par komunikācijas 
sistēmas pilnveidošanu, iespējām izmantot elektroniskās datu bāzes un mācību 
materiālus. 
 
 
15. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 
Profesionālās maăistratūras studiju programmas ‘’Tiesību zinātne’’ īstenošanu 
nodrošina augsti kvalificēts personāls. 2005./2006.st.g.studiju programma tika realizēta 
Socioloăijas katedrā. Tas bija saistīts ar to, ka tieši šīs katedras mācību spēki visvairāk 
ir iesaisti ‘’Tiesību zinātnes’’ programmas īstenošanā. Socioloăijas katedrā strādā 10 
štata pasniedzēji (salīdzinot ar iepriekšējo gadu – 8 pasniedzēji), to skaitā 6 zinātĦu 
doktori, no tiem - divi asociētie profesori un 4 pasniedzēji ar maăistra grādu. Diviem 
pasniedzējiem ir tiesību zinātĦu doktora grāds (U.Ėinis, A.Vilks). Administratīvais 
personāls – 1 laborante/sekretāre, kura nodrošina arī tiesību zinātnes programmas 
lietvedību. Pārējie pasniedzēji strādā uz līguma pamata un viĦu pamatdarbu vieta ir 
ārpus katedras programmas ietvariem. 2006. gada augustā socioloăijas katedra tika 
pārveidota par socioloăijas un tiesību katedru, nosakot to, katedras specializācija ir arī 
tiesību zinātne. Pasniedzēji, kuriem nav doktora grāds strādā pie promocijas darbiem vai 
mācās doktorantūrās. 

Tiesību zinātnes studiju programmas realizācijā ir iesaistīti tiesību  zinātĦu 
doktori, kuri ir mācībspēki citās RSU katedrās (E.Eteris)– Reăionālās ekonomikas un 
biznesa katedra). Studiju programmā ir iesaistīti arī mācību spēki, kuri mācās 
doktorantūrā un kuru promocijas darbu tēmas ir atsevišėas tiesību nozarēs 
(I.J.Mihailovs, S.Olsena) 
 Kopumā profesionālo maăistra studiju programmu „Tiesību zinātne” realizē  19 
pasniedzēji, no kuriem 15 (78,9 %) ir habilitētie zinātĦu un zinātĦu doktori. No 
programmas realizācijā iesaistītajiem habilitētajiem zinātĦu doktoriem un vai zinātĦu 
doktoriem - 12 (63,2 %)  Rīgas StradiĦu universitātē ir pamatdarbs. 
 Programmas īstenošanā iesaistītā  akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst 
RSU ESF un „Tiesību zinātnes” studiju programmas mērėiem un uzdevumiem sniegt 
studējošajiem plašas tiesiskās zināšanas un praktiskās darba iemaĦas tiesību jomās. Tas 
nosaka nepieciešamību programmas īstenošanā iesaistīt augsti kvalificētus speciālistus 
ne tikai tiesību, bet arī no pedagoăijas, psiholoăijas, politoloăijas, medicīnas 
informāciju tehnoloăiju un citām jomām. Šādā integrētā mācību procesa organizācija 
studējošos veido plašu zinātnisko un metodoloăisko uzskatu kopumu, veicina dažādu 
sociālo zināšanu pieeju izmantošanu tieslietās. 
  
Katedras pasniedzēji piedalās dažādās konferencēs un semināros, kuru mērėis saistīts ar 

mācību procesa pilnveidošanu un pasniedzēja darba efektivitātes paaugstināšanu, tai 

skaitā ir beiguši vai mācās Latvijas Universitātes vai Daugavpils Universitātes kursos 

pasniedzēju kvalifikācijas un pedagoăiskās meistarības celšanai 2005.- 2006. g.  
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Maăistra studiju programm ā 
“Tiesību zinātnes” 

iesaistītie mācību spēki 

Nr. Studiju kursa nosaukums Docētājs 
Zinātniskais, 
akadēmiskais 

grāds 

Pamatdarbs 
vai 

blakusdarbs 

1. 
Pētnieciskā, jaunrades projektēšanas 
darba sagatavošana un rezultātu 
noformēšana 

Andris Vilks 
Asoc. 

prof.,Dr.phil. 
Pamatdarbs 

2. Sociālā psiholoăija 
Silva Omārova 
Sandra Jirgena 

Dr.phil. 
 Dr. phil. 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

3. 
Starptautiskās tiesiskās sadarbības 
problēmas 

Andrejs Vilks 
 

Asoc. 
prof.,Dr.jur. 

Pamatdarbs 

4. ES cilvēktiesību aizsardzības mehānisms Deniss Hanovs 
Asoc. 

prof.,Dr.art. 
Pamatdarbs 

5. Pedagoăiskā darba pamatiemaĦas Lolita Vilka Dr.phil. Pamatdarbs 

6. Vadības informācijas sistēmas 
Uldis Teibe 
Uldis Ėinis 

Prof.,Dr.biol. 
Dr. jur. 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

7. 
Medicīnas, veselības aprūpes un 
rehabilitācijas tiesiskie aspekti 

Aivars Vētra Asoc.prof.,Dr.med Pamatdarbs 

8. ES sociālo tiesību aktuālās problēmas Solvita Olsena Mag.iur. Pamatdarbs 

9. 
Medicīnas darbinieku un pacientu tiesību 
aizsardzības aktuālās problēmas 

Jānis Vētra Prof.,Dr.hab.med. Pamatdarbs 

10. Eiropas Savienības darba tiesības Valdis Blūzma 
Asoc. 

prof.,Dr.hist. 
Blakusdarbs 

11. 
Komunikācijas medicīniskās un tiesiskās 
problēmas 

Vladimirs 
Ovčinskis 

Igors 
Kudrjavcevs 

Dr. hab. jur. 
Dr. 

Blakusdarbs 
 

Pamatdarbs 

12. Biomedicīnas tiesiskās problēmas 
Jonas 

Juškevičus, 
Vija Sīle 

Asoc. 
prof.,Dr.jur. 

Prof.,Dr. phil. 

Blakusdarbs 
 

Pamatdarbs 

13. 
Globalizācija un starptautisko tiesību 
attīstības 

Deniss Hanovs, 
Ivans Mihailovs 

Asoc. 
prof.,Dr.art. 

Mag.jur. 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs  

14. Eiropas Savienības institucionālās tiesības Eigene Eteris Dr.jur. Pamatdarbs 

15. 
Starptautisko publisko tiesību aktuālās 
problēmas 

Jānis Grasis Mag. jur. 
 

Blakusdarbs 

16. 
Konstitucionālo tiesību attīstība Eiropas 
Savienībā 

Eugene Eteris 
Asoc. 

prof.,Dr.jur. 
Pamatdarbs 

17. 
Tiesību aizsardzības institucionālā sistēma 
Eiropas Savienībā 

Eugene Eteris  
Andrejs Vilks 

Asoc. 
prof.,Dr.jur. 

Asoc. 
prof.,Dr.jur. 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

18. 
Noziedzības attīstības un novēršanas 
aktuālās problēmas 

Andrejs Vilks 
Asoc. 

prof.,Dr.jur. 
Pamatdarbs 

 
 
   Studiju programmā iesaistītā personāla pētnieciskā darba virzieni un rezultāti ir saistīti 
ar diviem būtiskiem aspektiem : pirmkārt, tie ir pakārtoti Rīgas StradiĦa universitātes, 
Eiropas studiju fakultātes un studiju programmas prioritātēm; otrkārt, tie ir saistīti ar 
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mācībspēku individuālajām zinātniskajām interesēm un pētnieciskā darba aktivitātēm, 
tai skaitā iesaistoties starptautiskos un nacionālos pētnieciskajos projektos. Abi 
pētnieciskā darba virzieni ir cieši  savstarpēji saistīti un to rezultāti tiek integrēti mācību 
procesā. 
 Studiju programmas vadība un akadēmiskais personāls aktīvi piedalās RSU 
zinātniskajās aktivitātēs. Tai skaitā: 
 RSU Starptautiskajā zinātniskajā konferencē – „Sociālo zinātĦu attīstība Eiropas 
Savienības paplašināšanās kontekstā” kas notika 2004.gada 29.maijā. Konferences 
materiāli un raksti publicēti 2005.gadā RSU zinātnisko rakstu krājumā (Sociālo zinātĦu 
attīstība Eiropas Savienības paplašināšanas kontekstā: no vīzijas uz realitāti . Rīga, 
RAKA, 2005, - lpp.) 
   2005. gada 26. janvārī notika Eiropas studiju fakultātes studējošo konference. šajā 
konferencē tiesību zinātnes sekcijā uzstājās arī maăistratūras programmā studējošie  
(Anita Gurska, Sanita Jirgensone, Leimane Ginta un Raimonds Šnepsts). Tiek plānots 
ka sekmīgākie studējošie patstāvīgie zinātniski pētnieciskie, kā arī maăistru darbu 
anotācijas tiks izdotas atseviškā  zinātniskā krājumā. 
 RSU zinātniskajā konferencē 2005.gada 3.martā, kura tika izveidota speciāla 
sekcija – „Globalizācijas sociālās, politiskās, tiesiskās un medicīniskās problēmas”. 
Konferences tēzes ir publicētas. Pašreiz tiek gatavots konferenču dalībnieku rakstu 
krājums (iznāks 2007.gada februārī). 
 Eiropas studiju fakultāte gatavo ikgadējās fakultātes konferences. 2005.gada 
5.martā notika ESF rīkotā starptautiskā konference – „Atstumtība un nošėirtība – riski 
un risinājumi”, kur ir nodots konferences tēžu krājums, tiek gatavots zinātniskais rakstu 
krājums.      
 Eiropas studiju fakultāte kopā ar dažādām citām iestādēm, rīko regulārus 
zinātniskus seminārus, kuri ir virzīti uz atsevišėu tiesisku problēmu izpēti un risināšanu. 
 2006.gada 18.maijā tika organizēts seminārs „Telemedicīnas pielietošana 
medicīnā un sabiedriskajā drošībā: attīstības perspektīvas Latvijā un Rīgā”. Seminārā 
tika apcerētas kompleksās medicīnas, tiesību, sociālās nodrošināšanas un citas 
problēmas. 
 2006.gada 23.martā notika seminārs – prezentācija par netradicionālās medicīnas 
ārstniecisko metožu sociālajām un tiesiskajām problēmām.  
 2006.gada 13.jūnijā sadarbībā ar juridiskās palīdzības administrāciju tika rīkots 
seminārs – diskusija „Valsts nodrošinātā palīdzība krimināllietās”. 
 RSU ESF pētnieciskajā jomā ir izveidoti plaši kontakti ar citām ārvalstu mācību, 
pētnieciskajām iestādēm vai sabiedriskām organizācijām. 
 RSU ESF darbojas Upsalas universitātes starptautiskajā projektā, organizētās 
noziedzības un narkomānijas kontrole Baltijas reăionā (Countening Narcotikc’s and 
organized crime in the Baltic region) 
 2005. – 2006.gadam Rīgas StradiĦa universitāte Eiropas studiju fakultāte kopā 
ar starptautisko organizāciju Globālā Aljanse Altus piedalās starptautiskās projektu 
„Sabiedrības kontrole par policijas darbu”. 
 ESF Socioloăijas katedra 2006.gada septembrī – oktobrī piedalās  starptautiskajā 
projektā „Jaunieši  Eiropā”, kuru organizē Oslo universitātē.  Pētījuma mērėis ir apkarot 
atkarību izplatību jauniešu  vidū dažādos Eiropas reăionos.     
 
Tiesību zinātnes studiju programmas akadēmiskais personāls iesaistās un aktīvi piedalās 
Rīgas StradiĦa universitātes, Latvijas, kā arī starptautiskajās zinātniskajās aktivitātēs un 
pētnieciskajā darbā, nodrošinot pētnieciskā un studiju darba mijiedarbību un mācību 
procesa kvalitātes paaugstināšanu. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs tiek 
veicināts un atbalstīts. Pētījumus akadēmiskais personāls prezentē gan ikgadējās Rīgas 
StradiĦa Universitātes starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, gan arī citu Latvijas 
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vai ārzemju augstskolu konferencēs. Pievienotajos materiālos ir atspoguĜota 
programmas akadēmiskā personāla (CV), kas ir pievienoti akreditācijas pieteikumam, ir 
ietvertas arī pasniedzēju pēdējo gadu publikācijas. 
 
16. Akadēmiskā personāla zinātniskā darbība un pētnieciskie virzieni 

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

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

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

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

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

Tabuns Latvijas Zinātnes padome 2001 – 2005” 
 

o S.Omārova R.Rungule u.c. : ĪUMSILS pasūtītais pētījums „Pilsoniskās 
vērtības latviešu un mazākumtautību izglītības programmās: salīdzinājums 2004. 
– 2005.gadam.” 

 
o S.Omārova R.Rungule u.c.  starpaugstskolu pētījums: „Latvijas un tās reăionu 

darba tirgus specifiskās problēmas”; 2005.gada novembris – 2006.gada augusts, 
vadītājs P.Rivža, ES fonda finansējums 

 
o S.Jirgena: projekts „Dau center for childern”, OAK foundation, Geneva 

finansējums (2003 – 2006.gads., projekta vadītāja A.Zēberga) 
 

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

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

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

o Vilks A. Narkotiku kontrole un profilakse Latvijā. ECAD Newsletter. 8. izlaidums, 
Nr. 84. 2005.g. oktobris http://www.ecad.net/nyh5/news84lat.pdf  

o Sagatavots raksts LZA krājumam ‘’Ekonomiskā noziedzība un sociālā drošība’’ 
Atb . Zinātniskais redaktors Aivars Tabūns 

o Vilks A. Cietumi – ārstē vai kropĜo? // Neatkarīgā Rīta avīze. 28.04, 2006. 
o Вилкс А.Я., Тэсс Л.В. Проституция - профессия или преступлении? Рига, 2006, 

273 стр. 
o Вилкс А.Я. Торговля людьми и органами человека: криминологические, 
политические и социальные проблемы. Рига, 2006  

o Vilks A. Globalizācijas kriminogēnās tendences un policijas izglītības 
problēmas//Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences ‘’Policijas izglītība 
Latvijā un Eiropā’’ materiāli. Rīga, LPA, 2006, 126 – 135 lpp.  

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

problēmas” 2005.gada 18. aprīli. RSU. 
o 22. – 23.februāris 2006. Piedalīšanās Rēzeknes augstskolas konferencē un uzstāšanās 

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

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

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

14. līdz 17. martam Varšavā notika konference par terorisma problēmām) 
o 23. martā piedalīšanās prezentācijā par pētījuma rezultātiem par netradicionālās 

medicīnas metodēm (Rīgas StradiĦa Universitātē) 
 
Asoc. prof. Andra Vilka publik ācijas 
1. Ievads filozofijā. – Rīga: Raka, 2000. – 187 lpp. 
2. Ievads filozofijā: Praktikums. – Rīga: Raka, 2000. – 72 lpp. 
3. Vārdnīca filozofijā. – Rīga, Raka, 2000. – 160 lpp. 
4. Filozofija Latvijā: Antoloăija. – Rīga, Raka, 2001. – 276 lpp. 
5. Pasaules filozofija: Antoloăija, 1. daĜa. – Rīga, Raka, 2001. – 186 lpp. 
6. Pasaules filozofija: Antoloăija, 2. daĜa, - Rīga, Raka, 2001. – 176 lpp. 
7. Ievads loăikā. – Rīga, Raka, 2003. – 111 lpp. 
8. Reliăiskās ticības un racionālā prāta attiecību problēma Bībelē // Sabiedrība un 
kultūra. – Liepāja, 2001, 197.-204. lpp. 
9. Marksisms kā savdabīga reliăija // Sabiedrība un kultūra. – Liepāja, 2003, 133.-143. 
lpp 
10. Skolēnam nepieciešamās filozofiskās domāšanas apguves problēmas // Pedagoăija: 
Teorija un prakse, 1. daĜa. – Liepāja, 2003, 254.-262. lpp. 
11. Sociālā telpa un sociālais laiks  // Sabiedrība un kultūra. – Liepāja, 2004, 217.-220. 
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lpp. 
12.Marksa metodoloăija sociālo procesu izpētē // Sabiedrība un kultūra. – Liepāja, 
2005, 226.-235. lpp. 
13. Sociālo zinātĦu definēšanas problēmas // Starptautiskās konferences „Sociālo 
zinātĦu attīstības tendences Eiropas Savienības paplašināšanās kontekstā” materiāli. – 
Rīga: RSU, 2005, 18.-28. lpp. 
14. Klasiskā metodoloăija sociālo zinātĦu izstrādē // Starptautiskās konferences 
„Sociālo zinātĦu attīstības tendences Eiropas Savienības paplašināšanās kontekstā” 
materiāli. – Rīga: RSU, 2005, 29.-41. lpp. 
15.Diskursu problemātika sociālās politikas kontekstā (kopā ar L.Vilku). // 
Starptautiskās konferences „Sociālo zinātĦu attīstības tendences Eiropas Savienības 
paplašināšanās kontekstā” materiāli. – Rīga: RSU, 2005, 161.-166. lpp. 
16. Diskursu problemātika sociālās politikas kontekstā (kopā ar L.Vilku un A.Vētru). // 
LZA V ēstis, 59. sēj., Nr.4, A daĜa, 2005, 13.-17. lpp. 
17. Sociālo zinātĦu loăisko diskursu definēšanas problēmas (kopā ar A.Vētru). – LZA 
Vēstis, 59. sēj., Nr.4, A daĜa, 2005, 5.-12. lpp. 
18. Diskursu problemātika pedagoăiskajā procesā (kopā ar L.Vilku). // 3. Starptautiskās 
konferences “Pedagoăija: Teorija un prakse” materiāli. – Lielāja, 2005 (iespiešanā). 
19. Eiropas klasiskās sociali humanitārās zinātnes pamatproblēma globalizācijas 
kontekstā. // Starptautiskās materiāli. – Rīga: RSU, 2006, 161 (iespiešanā). 

20. Vēsturiskuma problēma  sociālo un humanitāro zinātĦu attīstībā Latvijā. // 

Sabiedrība un kultūra. – Liepāja, 2006 (materiāls nodots publicēšanai). 

As.prof., Dr.art. Deniss Hanovs (2005./2006.akadēmiskais gads) 
Publikācijas par 2005./2006. akadēmisko gadu - 4 
o Hanovs D. Kopīgas vērtības etniskās dažādības apstākĜos// Hanovs D. (red.) 

Izglītības, dialoga un līdzdalības loma sabiedrības integrācijas procesa veicināšanā 2. 
– Rīga, 2005. – 17. – 21. lpp. 

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

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

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

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

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

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

2005, 115 lpp., zin.redaktore un vairāku nodaĜu autore. 
o Rungule R., Laėe A., SeĦkāne S. Piederība Alsungas novadam: 

iedzīvotāju aptaujas rezultāti. – Suitu identitāte. J.Kursītes red., LU 
Akadēmiskais apgāds, 2005., 21.-29.lpp. 
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Uzstāšanās konferencēs, semināros u.c. 
o Sociālās stratifikācijas un sociālās atstumtības diskursu salīdzinājums. – 

Referāts RSU konferencē „Atstumtība un nedrošība – riski un 
risinājumi” 2006.gada 5.maijā 

o Starptautisks seminārs „Ăimene un sociālās atstumtības riski”, Rīga, 
2005.gada 11.-12.septembris 

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

to izpausmes. – Rīga: BKI, 2005. – 68.lpp. 
o JakovĜeva J., Mihailovs I. Eiropas integrācijas pamati. – Rīga: BKI, 

2005. – 120.lpp. 
o Mihailovs I. Kultūras institūcijas un administrēšana. – Rīga: BKI, 2005. 

– 44.lpp. 
o Mihailovs I. Projekta izstrādes tehnoloăija. – Rīga: BKI, 2005. – 48.lpp. 
o CeĜvedis latviešiem ārzemēs (A.BerdĦikovs, I.Mihailovs, O.Celle). - 

Rīga: ĪUMSILS, 2005. – 62.lpp. 
o Гаидарова Л., Михайлов И.Я. О некоторых информационно -
коммуникационных технологиях в образовании // Mūsdienu izglītības 
problēmas. – Rīga: Transporta un sakaru institūts, 2006. – 87. - 88.lpp. 

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

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

nedrošība – riski un risinājumi” - RSU. 
 
Docente Dr.Psych. Sandra Jirgena (2005./2006.akadēmiskais gads) 
Pētnieciskā zinātniskā projekta tēma: LZP grants „Mākslas terapijas 
metodes krīzes pārvarēšanā” (granta vadītāja K.Mārtinsone) 
 
Publikācijas par 2005./2006. akadēmisko gadu – 2 (3 iesniegtas) 
 
o  „Dažādu vidusskolu programmu izvēles psiholoăiskās determinantes”// 

Sabiedrība un kultūra Zinātniskās konferences 7.rakstu krājums.-Liepāja: 
LiePA, 2005  

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

o  „V ērtību hierarhija: jauniešu salīdzinošais vērtējums 1998. un 
2005.gadā” (iesniegts starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība 
un kultūra” rakstu krājumam. 
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o  „The Crisis Coping of Art Therapy/ Proceedings VII International Baltic 
Psychology Conference. – Riga, Latvia June 15-17, 2006 

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

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

kultūra” ar referātu „Vērtību hierarhija: jauniešu salīdzinošais vērtējums 
1998. un 2005.gadā” 

o piedalījos 7. Starptautiskajā Baltijas psihologu konferencē „Baltic 
Psychology in Global Context: Where Do We Stand?” kā līdzautore 
stenda referātā „The Crisis Coping of Art Therapy 

 
 

Rīgas StradiĦa Universitātē pastāvīgi tiek pievērsta īpaša uzmanība 
akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanai un profesionālās 
meistarības pilnveidošanai. RSU darbojas akadēmiskā personāla 
pedagoăiskās kvalifikācijas paaugstināšanas un profesionālās izglītošanas 
sistēma. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanas un 
profesionālās izglītības pilnveidošanas sistēma ietver: 
diskusijas un konsultācijas socioloăijas un tiesību katedras sēdēs un mācību 
procesa organizēšanā un realizācijā; 
universitātes metodiskajos seminārus; 
tiesību iestāžu organizētajos kursos un semināros; 
profesionālās meistarības paaugstināšanas kursos; 
studijas  doktorantūrā. 

 
Mācībspēki regulāri uzstājas ar ziĦojumiem, konferencēs, apmeklē 

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

 Studijas profesionālajā studiju programmā Tiesību zinātne RSU 
Eiropas studiju fakultātē ir maksas studijas. Studiju maksa 2005./2006.ak.g. 
sastādīja Ls 690,-, 2006./2007. ak.g. – Ls 850,-.  Studiju maksa nodrošina 
mācību procesa nodrošināšanu (80% no mācību maksas), ESF uzturēšanas 
izdevumus (15%), (5%). RSU infrastruktūras uzturēšanas izdevumi tiek 
segti no kopējā universitātes budžeta.  

 
Mācību maksas sadalījums pēc izdevumiem ir sekojošs: 
aptuveni 80% sastāda darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās 
iemaksas; 
15% - organizācijas  uzturēšanas izdevumi; 
5% - mācību procesa pilnveidošanu un studiju programmas attīstībai 

grāmatu, dažādu studijām nepieciešamo materiālu iegāde un pakalpojumu 
apmaksa  
Maăistra studiju programmas darbības pārtraukšanas gadījumā mācību 

programmas realizācija, atbilstoši Līgumam starp Baltijas krievu institūtu 
un Rīgas StradiĦa universitāti nodrošina BKI. 

Materiāli tehniskais nodrošinājums. Mācību telpu skaits un tehniskais 
nodrošinājums ir pietiekošs maăistra programmas īstenošanai. Auditorijas 
ir izmantojamas gan lekcijām, gan darbam nelielās grupās piemērotas 
telpas, kas veicina pasniedzēja kontaktu ar maăistrantiem un aktivitāti 
semināru nodarbībās. 

RSU nodrošina studentiem pilnvērtīgu studiju procesu telpu 
iekārtojumu. Lekciju auditorijas un semināru telpas ir apgādātas ar 
demonstrācijas tehniskajiem līdzekĜiem un labas kvalitātes tāfelēm. Pēc 
pasniedzēju pieprasījuma auditorijās var izmantot video aparatūru. 
Internets pašlaik gan ir pieejams par nelielu maksu, bet ārzemju Interneta 
resursi mācību vajadzībām – bez maksas.  

Metodiskais nodrošinājums. Mācības maăistratūrā veicina moderna, 
Eiropas līmenim atbilstoša bibliotēka. Pašlaik bibliotēkā ir vairāk nekā 
1000 grāmatu sociālajās zinātnēs, tai skaitā 320 – par tiesiskajām 
starptautiskajām attiecībām. Nepārtraukti tiek saĦemtas jaunas grāmatas. 
Bibliotēkā ir pieejams arī 101 žurnāls sociālajās zinātnēs, tai skaitā 32 – par 
politikas, starptautisko attiecību un tiesību aktualitātēm. 

Obligātā literatūra pēc studiju kursu pasniedzēju norādījumiem tiek 
sagatavota un nokopēta, lai maăistrantiem būtu iespējams to saĦemt  
pietiekamā apjomā. Līdz ar to atkrīt tāda tradicionāla problēma kā obligātās 
literatūras trūkums. Metodiskā nodrošinājuma uzlabošanai mācību spēki 
veic regulāru  pētniecisko darbu un lietišėu projektu izstrādi, kurā tiks 
iesaistīti arī maăistranti. 
 Studijas profesionālajā maăistratūras studiju programmā Tiesību 
zinātne tiek īstenotas modernās un atbilstošās auditorijās ar nepieciešamo 
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mācību darbam telpu iekārtojumu. Studējošo sekmīgu studiju programmas 
apguvi nodrošina moderna Eiropas Savienības standartiem atbilstoša 
bibliotēka un lasītava, kura ir iekārtotas datortelpas ar piekĜuvi Interneta 
resuriem, starpbiblioptēku fondiem, Interneta resursi ar  mācību un 
metodiskiem materiāliem studējošiem ir pieejami no individuālajām darba 
vietām. 
 Lekciju auditorijas un semināru telpas ir nodrošinātas ar modernajām 
multimediju tehnoloăijām (digitālajiem projektoriem, datortehniku), audio 
un video aparatūru, kodoskopiem. Bibliotēkā ir pieejami elektroniskie 
sociālo zinātĦu, tai skaitā juridiskās literatūras, katalogi.  Studentiem ir 
pieejama Valsts nozīmes RSU bibliotēka un tās datu bāze: 

elektroniskais kopkatalogs, 
8 valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, 
nacionālās bibliogrāfijas analītikas datu bāze, 
ziĦas par rakstiem periodikā, 
nacionālās bibliogrāfijas monogrāfiju un turpinājumizdevumu datu 

bāze, 
informācija par Latvijā izdotajām grāmatām un periodiku, 
autoratbildības datu bāze, 
universālā decimālā klasifikācija (UDK). 
Augstskola nodrošina doktorantiem pilnvērtīgu, studiju procesam 

atbilstošu telpu iekārtojumu, bibliotēkas, datoru un interneta pieejamības 
ziĦā. Pašreiz bibliotēkā uz dažādām socioloăijas tēmām attiecas 285 
grāmatu nosaukumi.  

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



 37

 
 
 

18.Ārējie sakari 
Rīgas StradiĦa universitatei un Eiropas studiju fakultātei ir attīstīti un 

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

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

Ārzemēs ir darbojusies lielakā daĜa no programmā iesaistītjiem 
pasniedzējiem. Piemēram, D.Hanovs ir Vīnes universitātes 
Skandināvistikas fakultātes pasniedzējs, bet L.Vilka starptautiska līmeĦa 
eksperte studiju programmu akreditācijās. 
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II   Studiju programmas att īstības plāns 
 

 1. Studiju programmas stipro un vājo pušu analīze 
 

Studiju programmas stipras puses: 
 
 Studiju programma tiek realizēta valsts augstskolā – Rīgas StradiĦa 
universitātē ar senām noturīgām zinātniskām un augstākās izglītības iestādei 
piemītošām tradīcijām. 
 Studiju programma tiek īstenota uz pilnībā nodrošinātas materiāli 
tehniskās un tehnoloăiskās bāzes ar mūsdienīgu bibliotēku un lasītavu, 
modernām informatīvām tehnoloăijām, elektroniskajiem informācijas resursiem 
un atbilstošām tehniskajām iespējām. 
 Studiju programmas īstenošanā piedalās sabalansēts akadēmiskais 
personāls, kuru veido RSU vadošie profesori (J.Vētra, U.Teibe, V.Sīle u.c.), kā 
arī jaunie zinātĦu doktori (U.Kinis, u.c.), kā arī pasniedzēji ar zinātnisko un 
praktisko darba pieredzi. 
 Akadēmiskais personāls ir iesaistīts zinātnisko projektu izstrādē un 
pētnieciskajā darbā. 
 Programmas realizācija ir iesaistīti vieslektori, kuri veido plašāku studiju 
kursu īstenošanas metodisko un informatīvo nodrošinājumu. 
 Mācību procesa efektīvākas realizācijas un zinātniski pētnieciska darba 
nodrošināšanas nolūkā tiek attīstīta starptautiska sadarbība. 
 Studējošie tiek nodrošināti ar iespējām iepazīties ar tiesību aizsardzības 
iestāžu darbību (tiesu, policijas, prokuratūras, juridisko konsultāciju u.c.). 
 Auditorijas ir nodrošinātas ar labu tehnisko nodrošinājumu, multimediju 
tehnoloăijām un aprīkojumu. 
 

Studiju programmas vājas puses: 
 
 Sakarā ar to, ka studiju programmu nav absolvējis vēl  neviens 
studējošais, nav iespējams iegūt pilnvērtīgas darba devēju atsauksmes. 
 Studējošie   profesionālajā maăistratūras studiju programmā pārstāv 
dažādas iestādes, viĦiem ir dažāds status un tas  nosaka to, ka objektīvi grūti ir 
analizēt studējošo zināšanu līmeĦa kvalitāti. 
 Studējošo sastāvs ir neviendabīgs: dažādā vecumā, ar dažādām zināšanām, 
valodu prasmēm un studiju motivāciju 
 

2. Studiju programmas  turpmākās  attīstības plāns 
 
Studiju programmas turpmākā perspektīvā attīstība ir ietverta RSU ESF attīstības 
plānos. Studiju programmas attīstība paredz tās pēctecīgu un mērėtiecīgu 
kvalitātes paaugstināšanu, kas nodrošinātu studējošiem vispusīgu, dziĜu zināšanu, 
prasmju un iemaĦu apguvi.  Studiju programmas attīstība ietver sevī sekojošus 
būtiskākos virzienus: 
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1. Studiju programmas ietvaros realizējamo studiju priekšmetu kvalitātes 

paaugstināšana izpētot darba tirgus prasības, apzinot nepieciešamās jaunās zināšanas, 

prasmes un iemaĦas Latvijai iekĜaujoties Eiropas Savienībā un citās 

starptautiskās organizācijas; pastāvīgi aktualizējot studiju priekšmetus 

specializācijas virzienos; starptautisko tiesisko aktu un mācību materiālu iestrādi studiju 

priekšmetos.  

2. Studiju programmas nodrošināšana ar kvalitatīviem metodiskiem 

materiāliem nu nepieciešamajiem informatīvajiem resursiem, paredzot pastāvīgu 

metodisko materiālu (studiju priekšmetu kursu aprakstu) atjaunošanu, 

elektronisko metodisko materiālu bāzes regulāru papildināšanu un pieejamības 

nodrošināšanu studējošajiem (izmantojot elektroniskās saziĦas iespējas); mācību 

literatūras sagatavošana sociālajās un medicīnas tiesībās. 

3. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas un profesionālās meistarības 

paaugstināšana, regulāra kvalifikācijas celšana pamatdarbā nodarbinātajām 

akadēmiskajam personālam; akadēmiskā personāla regulāra piedalīšanās RSU un 

citu mācību iestāžu zinātniskajās un zinātniski praktiskajās konferencēs un 

semināros; veicināt akadēmiskā personāla zinātnisko un zinātniski populāro 

(metodisko) publikāciju sagatavošanu un izdošanu; doktora disertāciju izstrādes 

un aizstāvēšanas nodrošināšana; vieslektoru iesaistīšana studiju programmas 

realizācijā un metodisko materiālu sagatavošanā. 

4. Reflektantu kvalitātes uzĦemšanas paaugstināšana, paredzot 2006./2007. 

ak.g. sagatavošanas kursu tiesību zinātnes programmas reflektantiem, testu 

izstrāde un zināšanu pārbaude reflektantiem, studiju programmas popularizēšana 

skolēnu un jauniešu vidē. 
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5. Sadarbības veidošana un attīstība ar ārvalstu augstskolām, nodrošinot 

pieredzes, pasniedzēju un studējošo apmaiĦu ar augstskolām, kas realizē līdzīgas 

studiju programmas, līdzdalība kopējos zinātniskos un mācību pētnieciskos 

projektos, regulāra piedalīšanās ārvalstu mācību iestāžu organizētajās simpozijos, 

konferencēs un semināros. 

6. Profesionālās maăistratūras studiju programmas specializāciju ietvaros 

izveidot papildus kursus – ‘’Medicīnas darbinieku tiesības’’, ‘’Pacientu tiesību 

aizsardzība’’,’’Medic īnas iestāžu’’ darba organizācija un tiesiskais nodrošinājums’’. 

7. Attīstīt un izvērst sakarus līdzīgām studiju programmām ārvalstīs. 

8. Plašāk piesaistīt studiju programmas realizācijā ārvalstu vieslektorus. 

9. Pavērt programmā studējošajiem maăistrantiem iespēju studēt ārvalstīs    

studiju programmu      apmaiĦas ietvaros. 

10. Veicināt programmas akadēmiskā personāla iespējas strādāt ārvalstu 

izglītības iestādēs vai tur veikt zinātniskos pētījumus. 

11. Attīstīt darbību programmas akadēmiskā sastāva kvalitatīvai 

paplašināšanai. 

 
 
. 
. 
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Rīgas StradiĦa universitāte 
Eiropas studiju fakult āte 
Maăistra studiju programma 

tiesību zinātnē 

 
 
 

Studiju kursa nosaukums: P ētniecisk ā, jaunrades 
projekt ēšanas darba sagatavošana un 
rezult ātu noform ēšana 

 
Kursa docētājs: Dr.Phil. Andris Vilks 
 
Statuss: Obligātais kurss 

Kods: TiesZ mag/001 

Kred ītpunkti:  4 

Pārbaudes forma: eksāmens 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: 

• Iepazīstināt studentus ar jaunrades un projektēšanas darba organizāciju, izstrādājot maăistra 
darbu. 

• Veidot standartus zināšanas prasmes un iemaĦas organizējot individuāli pētniecisko darbu 
iegūstot, apstrādājot un realizējot empīrisko 

 
Kursa saturs 

1. Pētnieciskās jaunrades būtība. Problēmas apzināšana un noformulēšana. 
Teorētiskie un empīriskie pētījumi. 

2. Pētnieciskā darba mērėi un uzdevumi. Pētījuma objekts un priekšmets, to 
iepriekšējais ? apraksts. 

3. Salīdzinošie pētījumi. Senāk veikto pētījumu rezultātu izmantošanas prakse 
pētnieciskajā jaunradē. Zinātniskais aparāts un terminoloăija, to sagatavošana un 
noformulēšana. 

4. Hipotēzes būtība un nozīme. Hipotēzes empīriskajos un teorētiskajos pētījumos. 
Hipotēžu veidi, to izvirzīšanas un pārbaudes stratēăija un metodika. 

5. Pētnieciskā darba organizācija. Pētnieciskā darba etapi, funkciju, laika un 
resursu sadalījums. 

6. Pētnieciskās jaunrades metodoloăija un metodes. Vispārējās izziĦas 
pamatprincipi, to nozīme un raksturojums. 

7. Sociālo zinātĦu izziĦas metodes, to būtība un raksturojums. Pielietošanas 
īpatnības tiesiska rakstura pētījumos. 

8. Konkrēto pētījumu metodika. Masveidīgi (visaptverošie) un izvēles pētījumi. 
Izvēles grupu noteikšanas metodes, informācijas ieguves un apstrādes metodes. 

9. Pētījumu empīrisko un teorētisko rezultātu apkopošana un interpretācija. 
Pētījumu rezultātu realizācijas nodrošināšana. 

10. Pētnieciska darba izstrāde. Tiesības publikācijām. Darba noformēšana un 
iespiešana. Darba pieĦemšanas procedūra. 

 
Literat ūra: 
1. The public, health researcher. A methodological guides. Heannc Baly; Allas 

Kellehear, Michael Sliksman, Oxford University press, 1997. 
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2. Doing qualitative research. A practical Handbook; David Silverman, SAGE 
Publications Ltd; 2000. 

3. Miles, Metthew B., Qualitative Data Analysis, 2nd Edition, SAGE  Publications, 
1994. 

4. Albrehta Dz. Pētīšanas metodes pedagoăija, Rīga, 1998. 
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Rīgas StradiĦa universitāte 
Eiropas studiju fakult āte 
Maăistra studiju programma 

                               tiesību zinātnē 

 
 
 
 

Studiju kursa nosaukums: Soci ālā psiholo ăija 
 
Kursa docētājs: Dr.phil. Silva Omarova 
 
Statuss: Obligātais kurss 

Kods: Ties / mag. 002 

Kred ītpunkti:  3 

Pārbaudes forma: eksāmens 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: 

• Sniegt padziĜinātas zināšanas un paplašināt izpratni par cilvēku sazināšanos dažādās sociālās 
grupās un indivīda socializācijas procesu sabiedrībā. 

• Veicināt maăistrantu zināšanas par uzvedības regulatoriem un likumsakarībām, risinot juridiska 
rakstura problēmas, pieĦemot un realizējot lēmumus. 

 
Kursa saturs: 

1. Personības izpratne sociālajā psiholoăijā. Personības sociālpsiholoăiskais 
statuss un lomas. 

2. Indivīda socializācijas process, statusa 
3. Statusa, lomu un juridisko normu apguves process. 
4. Sociālie spriedumi, stereotipi un aizspriedumi. 
5. Prosociālā uzvedība. 
6. Sociālās attieksmes un to dinamika. Sociālā ietekme. 
7. Indivīda uzvedība grupās.  
8. Konformās un konfrontējošās reakcijas. 
9. Masu un pūĜa psiholoăija. 

 
 
Literat ūra: 
ReĦăe V. Sociālā psiholoăija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2002. 
PĜaveniece M., ŠkuškovĦika B. Sociālā psiholoăija skolotājiem. Rīga, Raka, 2001. 
Aronson E., Wilson T.B. Akart R.N. Social Psyhology. New-York, 2000. 
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Maăistra studiju programma 
tiesību zinātnē 

 
 
 
 

Studiju kursa nosaukums: Starptautisk ās tiesisk ās sadarb ības 
probl ēmas 

 
Kursa docētājs: Dr.jur. Andrejs Vilks  
Statuss: Obligātais kurss 

Kods: TiesR / mag. 003 

Kred ītpunkti:  3 

Pārbaudes forma: eksāmens 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: 

• Sniegt maăistrantiem zināšanas par starptautiskās tiesiskās sadarbības būtību, 
iespējām un formām. 

• Veicināt maăistrantu izpratni starptautiskās tiesiskās sadarbības praksi un 
attīstības tendencēm. 

 
Kursa saturs: 

1. Starptautiskās tiesiskās sadarbības jēdziens un būtība. Sadarbības attīstības 
tendences. 

2. Starptautiskās tiesiskās sadarbības formas un veidi. 
3. Starptautiskās tiesiskās sadarbības subjekti. 
4. Starptautiskā sadarbība un palīdzība krimināllietās. 
5. Starptautiskā sadarbība tiesiskās informācijas jomā. Starptautiskie tiesiskie 

pētījumi. 
6. Starptautiskā sadarbība noziedzības apkarošanas un noziedznieku 

meklēšanā, to izdošanā. 
7. Starptautiskās tiesisko sadarbību nodrošināšanas organizācijas  
8. Starptautiskās sadarbības perspektīvas 

 
 
Literat ūra: 
Indrikovs Z. Starptautiskās konvencijas ar savstarpēju palīdzību krimināllietās. Rīga, 
LPA, 1997. 
Meikališa Ā. Starptautiskā sadarbība krimināllietās // Latvijas Vēstnesis, 2001.gada 
21.aprīlis. 
Bundzis G. Starptautiskā sadarbība kā šodienas un nākotnes darbība // Latvijas 
Vēstnesis, 2003.gada 1.augusts. 
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Rīgas StradiĦa universitāte 
Eiropas studiju fakult āte 
Maăistra studiju programma 

tiesību zinātnē 
 

 
 
 

Studiju kursa nosaukums: Pedago ăisk ā darba pamatiema Ħas 
 
Kursa docētājs: Dr.phil Lolita Vilka  
 
Statuss: Obligātais kurss 

Kods: Ties / mag. 004 

Kred ītpunkti: 4 

Pārbaudes forma: eksāmens 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: 
 
 
Kursa saturs: 

1. Pedagoăija kā zinātne. Tās vispārējais raksturojums. 
2. Audzināšanas teorijas. 
3. Pedagoăiskā un attīstības psiholoăija. 
4. Didaktiskās teorijas un attīstības tendences. 
5. Personība kā pedagoăiskā darba objekts. 
6. Audzināšanas īpatnības mūsdienu sabiedrībā. 
7. Audzināšanas darbs grupās. Pedagoăiskā darba metodes un paĦēmieni. 
8. Individuālais audzināšanas darbs. Pedagoăiskā darba metodes un 

paĦēmieni. 
9. Interaktīvās pedagoăiskās metodes to pielietošanas efektivitātes 

diagnostika. 
10. Pedagoăiskā darba metožu un paĦēmieni pilnveidošana. 

 
 
Literat ūra: 
Albrehta Sk. Pētīšanas metodes pedagoăijā. Rīga, Mācību grāmata, 1998. 
Belickis I. Izglītības alternatīvās teorijas. Rīga, RaKa, 2001. 
Eiropas Savienības valstu izglītības un profesionālās izglītības sistēmu struktūra. Rīga, 
1999. 
KručiĦina M., MagdaĜenoka I. Mūsdienu skolas vadība. Rīga, RaKa 2001. 
Pedagoăijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 2000. 

Rīgas StradiĦa universitāte 
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Maăistra studiju programma 
tiesību zinātnē 

 
 
 
 

Studiju kursa nosaukums: ES cilv ēkties ību aizsardz ības 
mehānisms 

 
Kursa docētājs:  Dr. art. Deniss Hanovs 
Statuss: Obligātais kurss 

Kods: TiesZ / mag. 005 

Kred ītpunkti: 3  

Pārbaudes forma: eksāmens 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: 

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

• Pilnveidot maăistrantu zināšanas par cilvēktiesību aizsardzības mehānismu 
Eiropas Savienības un aktuālajām problēmām to nodrošināšanas procesā. 

 
Kursa saturs: 

1. Eiropas Savienības cilvēktiesību jēdziens un būtība. 
2. Eiropas Savienības cilvēktiesību avoti un vispārējie principi. 
3. Nacionālie cilvēktiesību aizsardzības mehānismi. 
4. Latvijas cilvēktiesību aizsardzības mehānisms un tā atbilstība ES tiesību 

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

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

 
 
Literat ūra: 
Bojārs J. Starptautiskās tiesības. R., Zvaigzne, 1994. 
Bojārs J. Starptautiskās privāttiesības. R., Zvaigzne, 1998. 
Burgentāls T. Starptautiskās cilvēktiesības kodolīgā izklāstā. R., AGB, 2000. 
Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. I.Ziemeles redakcijā. R., 2000. 
Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. Zinātniskais redaktors I.Alehno. Rīga, 
Latvijas Vēstnesis, 20003. 
Blūzma V., Buika A., Deksnis E.B., Jarinovska K., Jundzis T., Levits E. Eiropas 
tiesības. Rīga, Juridiskā koledža, 2004. 
Better L., Snief N. EU Law and Human Rights. London, New York, 1998. 
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Rīgas StradiĦa universitāte 
Eiropas studiju fakult āte 
Maăistra studiju programma 

tiesību zinātnē 
 

 
 
 

Studiju kursa nosaukums: Vad ības un inform ācijas sist ēmas 
 
Kursa docētājs: Dr.biol. Uldis Teile, Dr. jur. Uldis Ėinis 
 
Statuss: Obligātais kurss 

Kods: Ties / mag. 006 

Kred ītpunkti: 3  

Pārbaudes forma: eksāmens 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: 

Sniegt maăistrantiem zināšanas par moderniem informācijas ieguves, uzkrāšanas, 
apmaiĦas, prezentācijas un izplatīšanas līdzekĜiem. 

Veidot maăistrantu priekšstatus par informācijas izstrādes un izmantošanas iespējām 
organizācijās un iestādēs kvalitatīvas vadības un informācijas apmaiĦas 
nodrošināšanai. 

 
 
Kursa saturs: 

1. UzĦēmumu un iestāžu informatīvās sistēmas, to raksturojums un iespējas. 
2. Informatīvo sistēmu izveides un darbības pamatprincipi un tehniskais 

nodrošinājums. 
3. Mājas lapu veidošanas tehnoloăija. 
4. Elektroniskā prezentācija. 
5. Elektroniskās datu bāzes, to izmantošana un pilnveidošana. 
6. Specializētās juridiskās datu bāzes un to izmantošana. 
7. Vadības informācijas sistēmu drošības nodrošināšanas problēmas. 

 
 
Literat ūra: 
Treiguts E. Datu drošība un datortīkli. Rīga, Turība, 1999. 
Lukažis Dz. Datu bāzu vadība. Rīga, Turība, 2000. 
Valdovskis J. Mikrosoft Front Page 2000 ikvienam. Rīga, Datorzinību centrs, 2004. 
Ėinėere A. MS Power Point 97 ikvienam. Rīga, Datorzinību centrs, 2003. 
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Rīgas StradiĦa universitāte 
Eiropas studiju fakult āte 
Maăistra studiju programma 

tiesību zinātnē 
 

 
 
 

Studiju kursa nosaukums: Medic īnas, vesel ības apr ūpes un 
rehabilit ācijas tiesiskie aspekti 

 
Kursa docētājs: Dr..med. Aivars  Vētra  
 
Statuss: Izvēles 

Kods: Ties / mag. 007 

Kred ītpunkti: 2  

Pārbaudes forma: ieskaite 

Kursa mērėis un uzdevumi:  
• Sniegt maăistrantiem zināšanas par medicīnas, veselības aprūpes un 

rehabilitācijas tiesisko regulāciju. 
• Veicināt maăistrantu izpratni par tiesību realizācijas praksi un problēmām 

medicīnas, veselības aprūpes un rehabilitācijas jomā. 
 
Kursa saturs: 

1. Veselības aizsardzības un rehabilitācijas tiesiskais regulējums Latvijā. 
2. Veselības aizsardzības un rehabilitācijas organizatoriskie aspekti. 
3. Veselības apdrošināšanas tiesiskais pamats. 
4. Veselības aizsardzības starptautiskie tiesiskie aspekti. 
5. Veselības aizsardzības un aprūpes sistēma Latvijā; uzbūve, darbības 

principi. 
6. Veselības aprūpes un rehabilitācijas kvalitātes nodrošināšana. 
7. Veselības aprūpes un rehabilitācijas ekonomiskie aspekti. 

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

tiesību zinātnē 
 

 
 
 

Studiju kursa nosaukums: Eiropas Savien ības soci ālo ties ību 
aktuālas probl ēmas 

 
Kursa docētājs: Dr. Solvita Olsena.  
 
Statuss: Izvēles 

Kods: Ties / mag.008 

Kred ītpunkti: 2  

Pārbaudes forma: ieskaite 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: 

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

Iepazīstināt maăistrantus ar atsevišėu sociālo tiesību nodrošināšanas praksi. 
 
 
 
Kursa saturs: 

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

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

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

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

tiesību zinātnē 
 

 
 
 

Studiju kursa nosaukums: Medic īnas darbinieku un pacientu ties ību 
aizsardz ības aktu ālas probl ēmas 

 
Kursa docētājs: Dr.hab.med., profesors, Jānis Vētra 
                            Dr. Arturs  Šulcs 
Statuss: Izvēles 

Kods: Ties / mag.009 

Kred ītpunkti: 2  

Pārbaudes forma: ieskaite 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: 

Sniegt maăistrantiem padziĜinātas zināšanas par medicīnas darbinieku un pacientu 
tiesībām. 

Veicināt maăistrantu izpratni par medicīnas darbinieku un pacientu tiesību 
nodrošināšanu un to īstenošanas praksi. 

 
 
 
Kursa saturs: 

1. Medicīnas tiesību attīstības pašreizējās tendences. 
2. Medicīnas darbinieku tiesību aizsardzības pašreizējās problēmas. 
3. Pacientu tiesību aizsardzības problēmas. 
4. Kvalitatīvu medicīnas pakalpojumu tiesiskais nodrošinājums. 
5. Starptautisko un nacionālo tiesisko aktu salīdzinošā analīze medicīnas 

tiesību jomā. 
 
Literat ūra: 
Komisijas paziĦojums par sociālo programmu. Adrese: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_policy_agenda/spa_lv
.pdf 
Publikācijas, kas norādītas ES mājas lapā: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/emplweb/publications/index
_en.cfm 
 

European Journal of Social Security.  - The Hague: Kluwer Law International. 2000.; 
2004. Sociālās drošības attīstības jautājumi, tendences ES valstīs un kandidātvalstīs. 
Situāciju salīdzinājums starp  ES dalībvalstīm.   
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http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?mode=byjournal&level=2&values=European
+Journal+of+Social+Security 

Rīgas StradiĦa universitāte. Zinātniskie raksti: ZR: 2003. gada medicīnas 
nozares pētnieciskā darba publikācijas: Internā medicīna. Ėirurăija. Medicīnas 
bāzes zinātnes. Stomatoloăija. Farmācija. – Rīga, 2004. – 472 lpp. 

Whittaker J. Sociāla ārstēšana. – Rīga. – 96 lpp. 
Iedzīvotāju reproduktīvā veselība: [pārskats par situāciju Latvijā (1997-2003)]. – 
Rīga, 2004. – 88 lpp. 
Latvijas iedzīvotāju veselības apsekojuma rezultāti: statistikas datu krājums.- 
Rīga, 2004. – 187 lpp. – (Latvijas statistika) 
Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata. – Rīga, 2004. – 286 lpp. 
Ēnforsa M. VIPS modelis pacientu aprūpes dokumentēšanā. – Rīga, 2004. – 
138 lpp. 
Teteris O. Tiesu medicīnas esence. – Rīga, 2004. – 591 lpp. 
Law and morality: readings in legal philosophy. – Toronto, 1996. – XII, 779 lpp. 
– (Toronto studies in philosophy) 
Регулирование предпринимательской деятельности в системах 
здравоохранения европейских стран. Изд.»Весь мир», 2002. 
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Rīgas StradiĦa universitāte 
Eiropas studiju fakult āte 
Maăistra studiju programma 

tiesību zinātnē 
 

 
 
 

Studiju kursa nosaukums: Eiropas Savien ības darba ties ības 
 
Kursa docētājs: Dr.hist. Valdis Blūzma 
 
Statuss: Izvēles 

Kods: TiesZ / mag.010 

Kred ītpunkti: 2  

Pārbaudes forma: ieskaite 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: 

Iepazīstināt maăistrantus ar Eiropas Savienības darba tiesībām, to būtību, saturu un 
nozīmi. 

Veicināt maăistrantu izpratni par darba tiesību realizācijas mehānismu Eiropas 
Savienībā. 

 
 
 
Kursa saturs: 

1. Eiropas Savienības darba tiesības regulējošie tiesiskie akti, to saturs, 
principi un kompetence. 

2. Eiropas Savienības un nacionālās likumdošanas harmonizācijas problēmas. 
3. Darbinieku tiesības un brīvības Eiropas Savienības tiesiskajos aktos, to 

garantijas. 
4. Darbinieku iespējas piedalīties ES reăistrēto uzĦēmumu pārvaldē. 
5. Brīvā personu kustība ES un darba tiesības. 
6. Darba līgumi, to saturs, noslēgšanas un spēka zaudēšanas kārtība. 
7. Pašnodarbināto tiesības un pienākumi atbilstoši ES likumdošanai. 
8. Darba strīdu risināšanas kārtība. 
9. Kvalifikācijas paaugstināšanas un bezdarba novēršanas problēmas ES. 
10. Darba tiesību realizācijas problēmas ES. 

 
Literat ūra: 
Blūzma V., Buka A., Deksnis E.B., Jarinovska K., Jundzis T., Levits E. Eiropas 
tiesības. Rīga, Juridiskā koledža, 2004. 
 
Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. Rīga, Latvijas vēstures bibliotēka. 2003. 
 
Krimphove B. Europä ishes Arbeitsrecht. München, 1996.  
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Nielson R., Seusecak E. The Social Dimension of the European Community. 2rd edn. 
Copenhagen.1997.  
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Rīgas StradiĦa universitāte 
Eiropas studiju fakult āte 
Maăistra studiju programma 

tiesību zinātnē 
 

 
 
 

Studiju kursa nosaukums: Komunik ācijas medic īnisk ās un 
tiesisk ās probl ēmas 

 
Kursa docētājs:  Dr. hab. jur. Vladimirs Ov činskis, Dr. I.Kudrjavcevs 
 
Statuss: Izvēles 

Kods: TiesZ / mag.011 

Kred ītpunkti: 2  

Pārbaudes forma: eksāmens 

Studiju priekšmeta mērėis: panākt, lai klausītājam ir informējoša rakstura zināšanas 
par tām mūsdienu lietišėās komunikācijas nozarēm, kuras tiek izmantotas kā 
instruments individuālās un sabiedriskās domāšanas manipulēšanai. 
Studiju priekšmeta uzdevumi: a) iepazīstināt ar dažām lietišėas komunikācijas 
nozarēm, kuras ir strauji attīstījušas pēdējo gadu desmitu laikā un kuras tiek uzskatītas 
par efektīvākām manipulācijas jomā;  b) izmantojot piemērus no prakses – tajā skaitā, 
no dažu t.s. jauno reliăisko un līdzīgo kustību prakses – nodemonstrēt klausītājiem 
minēto komunikatīvo tehniku efektivitāti un iespējamus efektus. 
Studiju priekšmeta saturs:  
 Dažu lietišėās komunikācijas jauno nozaru apskats – pasaulē un Latvijā; 
 Iespējamie komunikācijas tehniku iedarbības mehānismi; 
 Ieskats lietišėajā neirolingvistikā, suăestīvajā lingvistikā un mūsdienu hipnozē; 
 Masu komunikācija un manipulēšana – vēsturē un mūsdienās;  
 Jauno reliăisko un līdzīgo (psiholoăisko, komerciālo utt) kustību (JRK) klasifikācija;  
 Sektas un kulta jēdziens, atšėirības; 
 Rekrutēšanas paĦēmieni, mind control, brainwashing, ietekme uz cilvēka psihi;  
 Kognitīvā disonanse – tās nozīme sektantu/kultistu personību transformācijā; 
 Garīgās atkarības pazīmes; tās sekās un ietekmē uz personu un sociumu; 
 Integrētā personība cīĦā pret manipulēšanu un veselīgas sabiedrības  veidošanā. 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi : nodarbību ieskaite. 
 
Literatūra:  

Ieteicamā literatūra 

• Hamilton, M. B. The Sociology of Religion. Theoretical and Comparative 
perspectives. NY – London, “Routledge”, 1997. 
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• Kudrjavcevs, I. Mūsdienu psihotehniku izmantošana NRK darbībā. Referāts 
konferencē “Netradicionālās reliăiskās kustības un to nelabvēlīgā ietekme 
sabiedrībā: garīgie, sociālie un tiesiskie aspekti”. Rīga, Lutera Akadēmija, 1998. 

• Malony, H. Newton. Brainwashing, coercive persuasion, undue influence, mind 
control: A Psychologist’s point of View. Pasadena, CA: Integration press, 1988.  

• Robbins, A. Unlimited Power. New York: Fawcett Columbine, 1986. 

• Горин, С. А вы пробовали гипноз? Практическое руководство по применению 
гипнотических психотехник в бизнесе и медицине, рекламе и пропаганде, 
торговле и повседневной жизни. Санкт-Петербург, «Лань», 1995.  

Papildus literatūra 

• Brain-washing.  A Synthesis of the Russian Text Book on Psychopolitics. Burbank, 
CA, American Public Relations Forum, Inc. 1959. 

• Кудрявцев, И. Б. Вербальный резонанс. Сборник материалов международного конгресса 
«Прогресс в фундаментальных и прикладных науках для здоровья человека», Украина, 2004.  
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7271.html 

 

• Кудрявцев, И. Б. Современные психотехники и последствия их 
немедицинского применения. Доклад на международном конгрессе по 
нетрадиционной медицине. Юрмала, 1997. 
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Rīgas StradiĦa universitāte 
Eiropas studiju fakult āte 
Maăistra studiju programma 

tiesību zinātnē 
 

 
 

Studiju kursa nosaukums: Biomedic īnas tiesisk ās probl ēmas 
 
Kursa docētājs: Dr.hab.jur. V.Ov činskis 
  Dr.jur. Jonas Juškevičus 
 
Statuss: Izvēles 

Kods: TiesZ / mag.012 

Kred ītpunkti: 2  

Pārbaudes forma: ieskaite 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: 

Veicināt maăistrantu zināšanu paplašināšanu par pašreizējām aktuālajām 
biomedicīniskajām tiesiskajām problēmām. 

Iepazīstināt maăistrantus ar biomedicīniskās prakses tiesisko nodrošinājumu un 
problēmu risinājumiem. 

 
Kursa saturs: 

1. Biomedicīnas problēmu tiesiskā problēmu regulācija. 
2. Biomedicīnas tiesisko aspektu būtība un saturs. 
3. Medicīnas iestāžu ārstu un medpersonāla tiesiskās problēmas. 
4. Pacientu veselības aprūpes tiesiskais nodrošinājums. 
5. Medicīniskie pētījumi un to tiesiskā reglamentācija. 
6. Cilvēku cieĦas, viĦa orgānu un audu aizsardzības ētiskie un tiesiskie 

aspekti. 
7. Medicīnas pētījumu rezultātu realizācijas īpatnības. 

 
Literat ūra: 
 
ANO 1996.gada Konvencija par cilvēktiesību un cieĦas aizsardzību bioloăijā un 
medicīnā. 
Eiropas Sociālā Harta. 
Eiropas 1994.gada pacientu tiesību veicināšanas deklarācija. 
Latvijas Republikas 1997.gada Ārstniecības likums. 
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Rīgas StradiĦa universitāte 
Eiropas studiju fakult āte 
Maăistra studiju programma 

tiesību zinātnē 
 

 
 
 

Studiju kursa nosaukums: Globaliz ācija un starptautisko 
ties ību att īst ības tendences 

 
Kursa docētājs: Dr.art. Deniss Hanovs,  Mag. jur. Ivans Mihailovs.  
Statuss: Izvēles 

Kods: TiesZ / mag.013 

Kred ītpunkti: 2  

Pārbaudes forma: ieskaite 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: 

Attīstīt maăistrantu zināšanas par pašreizējiem globalizācijas procesiem un 
starptautisko tiesību attīstības tendencēm. 

Veicināt maăistrantu izpratni par starptautisko tiesību jaunrades procesu un 
realizāciju globalizācijas apstākĜos. 

 
 
 
Kursa saturs: 

1. Globalizācijas būtība un saturs. 
2. Globalizācijas tendences un starptautisko tiesību mijiedarbība. 
3. Starptautisko publisko tiesību attīstības tendences globalizācijas apstākĜos. 
4. Starptautisko privāttiesību attīstības tendences globalizācijas apstākĜos. 
5. Jauno tehnoloăiju attīstība un starptautiskās tiesības. 
6. Transnacionālās korporācijas un to darbības regulācija. 
7. Globalizācijas tendences un sociālās krīzes un to regulācijas mehānisms. 

 
Literat ūra: 
 
Bojārs J. Starptautiskās tiesības. Rīga, Zvaigzne ABC, 1998.   
Bojārs J. Starptautiskās privāttiesības. Rīga, Zvaigzne ABC, 1998.   
Bojārs J. Starptautiskās investīcijas. Rīga, LU, ABC, 1996.   
Делягин М. Мировой кризис и общая теория глобализации. Москва. Инфра, 2003.  
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Rīgas StradiĦa universitāte 
Eiropas studiju fakult āte 
Maăistra studiju programma 

tiesību zinātnē 
 

 
 
 

Studiju kursa nosaukums: Eiropas Savien ības institucion ālās 
ties ības 

 
Kursa docētājs: Dr.jur. Eugene Eteris 
Statuss: Izvēles 

Kods: TiesZ / mag.014 

Kred ītpunkti: 2  

Pārbaudes forma: ieskaite 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: 

Veicināt maăistrantu zināšanu pilnveidošanu par Eiropas Savienības institucionālo 
sistēmu un to kompetenci. 

Iepazīstināt maăistrantus ar tiesiskajiem aktiem un to īstenošanas praksi, kas 
reglamentē ES institūciju darbību. 

 
 
 
Kursa saturs: 

1. ES institucionālo tiesību būtība, saturs un nozīme. 
2. Eiropas Savienības institūciju vispārīgs raksturojums. 
3. Eiropas Savienības pārvaldes institūcijas, to raksturojums un kompetence. 
4. Eiropas Savienības pastāvīgo pārstāvju komiteju raksturojums un 

kompetence. 
5. Eiropas Savienības lēmējinstitūcijas, to vispārējs raksturojums. 
6. Eiroparlamenta un Ministru Padomes kompetence un darbības 

raksturojums. 
7. Eiropas komisiju struktūra, kompetence un darbības raksturojums. 
8. Normatīvo aktu pieĦemšanas un starptautisko līgumu slēgšanas kārtība ES. 
9. Eiropas Savienības kontrolējošās institūcijas, to raksturojums un 

kompetence. 
10. Eiropas Savienības konsultatīvās komitejas un citas institūcijas. 

 
Literat ūra: 
 
Blūzma V., Buka A., Deksnis E.B., Jarinovska K., Jundzis T., Levits E.  Eiropas 
tiesības. Rīga, Juridiskā koledža, 2004.   
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Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. I.Alehno redakcija. Rīga, Latvijas 
Vēstneša bibliotēka, 2003.   
Nugent N. The European Commission. Palgrave, 2001.   
Eiropas Savienības Konstitūcija. (http:\\europa.eu.int)  
Alehno I., Buka A., Jarinovska K., Škoba L. Ievads Eiropas Kopienas tiesībās. (Tiesu 
prakse un komentāri) Rīga, Tiesu namu aăentūra, 2001.   
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Rīgas StradiĦa universitāte 
Eiropas studiju fakult āte 
Maăistra studiju programma 

tiesību zinātnē 
 

 
 
 

Studiju kursa nosaukums: Starptautisko publisko tie sību aktu ālās 
probl ēmas 

 
Kursa docētājs: Mag.jur. J.Grasis, 
                            Dr. jur. Andrejs Vilks 
 
Statuss: Izvēles 

Kods: TiesZ / mag.015 

Kred ītpunkti: 2  

Pārbaudes forma: eksāmens 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: 

Iepazīstināt maăistrantus ar pašreizējām starptautisko publisko tiesību attīstības 
tendencēm. 

Veicināt maăistrantu izpratni par starptautisko publisko tiesību piemērošanas praksi 
un problēmām. 

 
 
Kursa saturs: 

1. Starptautisko publisko tiesību attīstības tendences. 
2. Starptautisko organizāciju tiesību paplašināšanās tendences un to cēloĦi. 
3. Strīdi starptautisko tiesību kontekstā un risināšanas prakse. 
4. Alternatīvie strīdu izskatīšanas modeĜi. 
5. Starptautisko tiesību administrēšana ES un nacionālajā līmenī. 
6. Starpvalstu attiecības starptautiskajām publiskajās tiesībās. 

 
Literat ūra: 
 
Bojārs J.  Starptautiskās tiesības. Rīga,  Zvaigzne ABC, 1998. 
R.Jennings, A.Watts. International Law. Peace. Vol.1., Oppenheims. 1998.   
R.Jennings, A.Watts. International Law. Peace. Vol.2-4., Oppenheims. 1999.   
R.M.M.Wallace, International law. London, 1997.  
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Rīgas StradiĦa universitāte 
Eiropas studiju fakult āte 
Maăistra studiju programma 

tiesību zinātnē 
 

 
 
 

Studiju kursa nosaukums: Konstitucion ālo ties ību att īst ība 
Eiropas Savien ībā 

 
Kursa docētājs: Dr.hist. V.Blūzma 
 
Statuss: Izvēles 

Kods: TiesZ / mag.016 

Kred ītpunkti: 2  

Pārbaudes forma: ieskaite 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: 

Iepazīstināt maăistrantus ar Konstitucionālajām tiesībām Eiropas Savienībā un to 
attīstības tendencēm. 

Veicināt maăistrantu zināšanu pilnveidošanu par Eiropas Savienības 
Konstitucionālo tiesību īstenošanas praksi. 

 
 
Kursa saturs: 

1. Eiropas Savienības Konstitucionālās tiesības, to būtība, saturs un struktūra. 
2. ES Konstitucionālajās tiesībās noteiktās tiesības, brīvības un personu 

pienākumi. 
3. Eiropas Savienības institūciju darbības konstitucionālais pamats. 
4. Valstu iekārtas konstitucionālais regulējums. 
5. Publiskās varas organizācijas un to darbība atbilstoši ES Konstitūcijai. 
6. Valdīšanas formas un mehānisms. 
7. Parlamentu konstitucionālais statuss. 
8. Valdību kompetence. 
9. Tiesu varas realizācija konstitucionālajās tiesībās. 
10. Eiropas Savienības Konstitucionālo tiesību realizācijas problēmas. 

 
Literat ūra: 
 
Dišlers K. Ievads valsts tiesību zinātnē. Rīga, 1930. 
Indrikovs Z. Ārvalstu konstitucionālās tiesības. Rīga, LPA, 1999. 
Blūzma V., Buka A., Deksnis E.B., Jarinovska K., Jundzis T., Levits E. Eiropas 
tiesības. Rīgas Juridiskā koledža, 2004. 
Konsolidēts Eiropas Kopienas dibināšanas līgums un Nicas līgums. Rīga, 2001. 
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Vildbergs H.J., FeldhUne G. Salīdzinošās Konstitucionālās tiesības: atsauces 
pamattiesībām, Rīga, 2001. 
 
 

Rīgas StradiĦa universitāte 
Eiropas studiju fakult āte 
Maăistra studiju programma 

tiesību zinātnē 
 
 
 

Studiju kursa nosaukums: Ties ību aizsardz ības institucion ālā 
sist ēma Eiropas Savien ībā 

 
Kursa docētājs: Dr.jur. Eugene Eteris 
Statuss: Izvēles 

Kods: 017 

Kred ītpunkti: 2  

Pārbaudes forma: ieskaite 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: 

Sniegt maăistrantiem zināšanas par Eiropas Savienības tiesību aizsardzības 
institucionālo sistēmu un uzbūvi. 

Iepazīstināt maăistrantus ar ES tiesību aizsardzības iestāžu darbības tiesisko pamatu. 
 
 
 
Kursa saturs: 

1. Eiropas Savienības tiesību aizsardzības institucionālā uzbūve. 
2. Eiropas Savienības tiesu iestādes un to kompetence. 
3. Eiropas Savienības justīcijas sistēma un tās kompetence. 
4. Eiropols, tā uzbūve un kompetence. 

 
 
Literat ūra: 
 
Bojārs J. Starptautiskās tiesības. R., Zvaigzne, 1994. 
Bojārs J. Starptautiskās privāttiesības. R., Zvaigzne, 1998. 
Burgentāls T. Starptautiskās cilvēktiesības kodolīgā izklāstā. R., AGB, 2000. 
Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. I.Ziemeles redakcijā. R., 2000. 
Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. Zinātniskais redaktors I.Alehno. Rīga, 
Latvijas Vēstnesis, 20003. 
Blūzma V., Buika A., Deksnis E.B., Jarinovska K., Jundzis T., Levits E. Eiropas 
tiesības. Rīga, Juridiskā koledža, 2004. 
Better L., Snief N. EU Law and Human Rights. London, New York, 1998. 
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Rīgas StradiĦa universitāte 
Eiropas studiju fakult āte 
Maăistra studiju programma 

tiesību zinātnē 
 
 

Studiju kursa nosaukums: Noziedz ības att īst ības un 
novēršanas aktu ālas probl ēmas 

 
Kursa docētājs: Dr. jur. Andrejs Vilks 
Statuss: Izvēles 

Kods: TiesZ / mag.018 

Kred ītpunkti: 2  

Pārbaudes forma: ieskaite 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: 

Iepazīstināt maăistrantus ar pašreizējām noziedzības attīstības un novēršanas 
problēmām. 

Veicināt maăistrantu izpratni par starptautiskās sadarbības nepieciešamību 
noziedzības izziĦas un apkarošanas jomā. 

 
Kursa saturs: 

1. Noziedzības attīstības tendences globalizācijas apstākĜos. 
2. Transnacionālie noziedzības determinanti. 
3. Starptautiskā sadarbībā un starptautiskie projekti noziedzības tendenču un 

faktoru izziĦā. 
4. Starptautiskie viktimoloăiskie pētījumi un to nozīme noziedzības 

novēršanā. 
5. Ekonomiskās noziedzības attīstība globalizācijas apstākĜos un tās 

novēršanas problēmas. 
6. Transnacionālās organizētās noziedzības attīstības tendences un tās 

apkarošanas problēmas. 
7. Evolucionārā noziedzība. Moderno tehnoloăiju kriminogēnie aspekti. 
8. Ekoloăiskā noziedzība kā starptautiska problēma. 
9. Starpinstitucionālā sadarbība noziedzības novēršanā un apkarošanā. 
10. Starptautiskie tiesiskie akti un to pilnveidošana noziedzības novēršanas 

jomā. 
 
Literat ūra: 
 
Kriminoloăija. Rīga. Nordik, 2004. 
Vilks A. Cilvēku un viĦu orgānu tirdzniecība. Kriminoloăiskās, politiskās un sociālās 
problēmas. Ieskats XXI gadsimta kriminālajās reālij ās. Rīga, 2002. 
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Rīgas StradiĦa universitāte 
Eiropas studiju fakult āte 
Maăistra studiju programma 

tiesību zinātnēs 
 
 
 

Studiju kursa nosaukums: Eiropas Savien ības inform ācijas 
ties ības 

 
Kursa docētājs: Dr.jur. Uldis Ėinis 
 
Statuss: Izvēles 

Kods: TiesZ / mag.019 

Kred ītpunkti: 2  

Pārbaudes forma: ieskaite 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: 

Iepazīstināt maăistrantus ar Eiropas Savienības informācijas tiesībām, jauno 
tehnoloăiju attīstības kontekstā. 

Veicināt maăistrantu priekšstatus par informācijas tiesību īstenošanu praksē. 
 
 
 
Kursa saturs: 

1. Informācijas tiesību būtība, saturs un nozīme. 
2. Informācijas atklātības princips un tā realizācijas ES informācijas tiesībās. 
3. Informācijas atklātības principa īstenošana dažādās tiesību sistēmās. 
4. Informatīvie pakalpojumi Eiropas Savienībā un to tiesiskā regulācija. 
5. Elektroniskā tirdzniecība un tās reglamentācija ES. 
6. Interneta pakalpojumu tiesiskā reglamentācija. 
7. Elektroniskais paraksts un līgumu slēgšanas īpatnības elektroniskā vidē. 
8. Elektroniskās norēėinu sistēmas īpatnības un tās reglamentācija. 
9. Kolīzijas un problēmas informatīvo pakalpojumu nodrošināšanā. 
10. Informatīvo tiesību attīstības tendences un perspektīvas. 

 
Literat ūra: 
 
Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. I.Alehno redakcija. Rīga, Latvijas 
Vēstneša bibliotēka, 2003.   
Indāns I. Informācijas atklātība. Rīga, ES PHARE, 2001.   
Informācijas un komunikāciju tiesības. U.ĖiĦa jur. redakcija., I, II sējums. Rīga, SIA 
Biznesa augstskola “Turība”, 2002.   
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Rīgas StradiĦa universitāte 
Eiropas studiju fakult āte 
Maăistra studiju programma 

tiesību zinātnē 
 

 
 
 

Studiju kursa nosaukums: Eiropas Savien ības administrat īvās 
ties ības 

 
Kursa docētājs: Dr.jur. Uldis Ėinis 
Statuss: Izvēles 

Kods: TiesZ / mag.018 

Kred ītpunkti: 2  

Pārbaudes forma: ieskaite 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: 

Iepazīstināt maăistrantus ar Eiropas Savienības administratīvo tiesību 
sistēmu un doktrīnām. 

Sekmēt maăistrantu zināšanu ieguvi par administratīvo tiesību avotiem, 
principu un vienoto Eiropas administratīvo vidi. 

 
 
Kursa saturs: 

1. Eiropas Kopienas tiesības un Eiropas administratīvās tiesības, to 
būtība un saturs. 

2. Eiropas Administratīvo tiesību izveides doktrīnas. 
3. Eiropas Administratīvo tiesību principi un avoti. 
4. Salīdzinošās tiesības un to ietekme uz Eiropas 

Administratīvajām tiesībām. 
5. Eiropas Administratīvo tiesību institūti un to nozīme. 
6. Administratīvo tiesību sistēmas ES valstīs. 
7. Eiropas Administratīvo tiesību un nacionālo administratīvo 

tiesību mijiedarbība. 
8. Eiropas Administratīvo tiesību realizācijas prakse. 
9. Administratīvo lietu izskatīšana, atbilstoši Eiropas tiesībām. 
10. Eiropas Administratīvo tiesību problēmas un to attīstības 

tendences. 
 
Literat ūra: 
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Schwarze J. European administrative law. London, 1993.   
Denis J. Golligan, Baniel M. Smilov Administrative law in Central and 
Eastern Europe 1996 – 1998. Budapest, 1999.   
Hanns Peter Nehl. Principles of Administrative Procedure in EC Law. 
Oxford. 1999.   
Lenaerts K., Arts B. Procedural law of the European Union. London, 1999.   
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Studiju programmas realizācijā 

iesaistīto pasniedzēju 

CurriculumVitae (CV) 
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CURRICULUM VITAE 
 

 

1.Vārds, uzvārds: Silva Omārova 
  Latvijas Republikas pilsone, personas kods 310750-10900 
2. Dzimšanas gads:1950 
3. Adrese : Rīga, LV 1083, Mazā Stacijas iela 22-16, tel. 7470336 (m.) mob.tel. 
26566673 
4. Izglītība: 
1995 -  ieguvusi maăistra grādu psiholoăijā Daugavpils pedagoăiskajā universitātē. 
1994 – pabeigusi Latvijas Universitātes pedagoăijas un psiholoăijas fakultāti, 
psiholoăijas bakalaurs, pedagoăijas un psiholoăijas skolotājs. 
1990 – pabeigusi Maskavas universitātes Socioloăijas fakultāti (specfakultāte),  
kvalifikācija – sociologs. 
1979 – pabeigusi Maskavas universitātes filozofijas fakultātes aspirantūru, iegūstot 
doktora grādu filozofijā. 
1973 – pabeigusi Maskavas universitātes filozofijas fakultāti, kvalifikācija –filozofs, 
filozofijas un sociālo zinātĦu pasniedzējs. 
5. Akadēmiskais nosaukums: Docente. 
6. Zinātniskie grādi: Filozofijas doktore 
                      Psiholoăijas maăistre, diplomēta socioloăe. 
7. Darba pieredze: 
No 2002.g.4.septembra  Rīgas StradiĦa universitātes Eiropas studiju fakultātes  
socioloăijas katedras  docente. 
No 1998.g. augusta līdz 2002.g.4. septembrim Rīgas StradiĦa universitātes Eiropas 
studiju fakultātes  socioloăijas katedras vadītāja,  docente. 
1994-1998. Latvijas universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes socioloăijas katedras 
docente. 
1990-1994. Latvijas universitātes pedagoăijas fakultātes psiholoăijas katedras docente. 
1984-1990. Kazahstānas  valsts universitātes humanitārās fakultātes filozofijas katedras 
docente. 
1980-1984 – Pavlodaras (Kazahstāna) industriālā institūta filozofijas katedras docente. 
1973-1980. Pavlodaras (Kazahstāna) industriālā institūta filozofijas katedras asistente, 
vēlāk vecākā pasniedzēja. 
Papildus pamatdarbam veikusi pētīšanas un konsultāciju darbu Kazahstānas un Latvijas 
organizācijās, piedalījusies vairākos starptautiskos projektos. 
 
8. Zinātniskās publikācijas: 
 
Monogrāfijas “Cilvēks runā ar cilvēku”. Rīga, Kamene, 1994 (pārizdevumi 1996.,1998., 
2001, 2002, 2004 g. . ); ”Cilvēks dzīvo grupā”, Rīga, Kamene, 1996. ( pārizdevumi 
2001., 2004); “Veselību veicinošās skolas Latvijā : pieredze un iespējas”, WHO, 2001 
(līdzautori Ilze Kalnins un Aiga Rūrāne), kolektīvā monografija “Skolēni un 
narkotikas”, Rīga, UNDP, 2002. 
Kopējais zinātnisko publikāciju skaits – 50 
 
9. Zinātniskā darba temati: 
Sabiedrības veselība,  grupu sociālā psiholoăija, darba un organizāciju socioloăija un 
psiholoăija, vadīšanas psiholoăija. 
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10. Akadēmiskie kursi: 
Sociālo pētījumu metodoloăija un kvantitatīvās metodes 
Organizāciju socioloăija un organizāciju psiholoăija 
Konfliktu vadīšanas psiholoăija 
Darba socioloăija 
Vadīšanas  psiholoăija  
Saskarsmes psiholoăija  
Sociālā psiholoăija 
Darba un dzīves pārmaiĦu vadīšana 
Inovācijas darba organizācijās 
Psihoemocionālās labklājības darba vietā veicināšana. 
 
11. Kvalifikācijas celšana: 
2006. Seminārs „ceĜojums kopā ar nakts viesi” ar mākslas tereapijas metožu 
izmantošanu. (12 stundas). Latvijas mākslas terapijas asociācija. Ozolmuiža, 21.08.-
24.08. Sertifikāts. 
2006. Psihodrāmas darbnīca „Es redzeju sapnī”. (12 stundas) Ozolmuiža, 21.08.-24.08. 
Sertifikāts. 
2005. Seminar “Train The Trainer” for COM Centrs Riga, SIA Baltic IT, 12th-14th of 
December 2005. Certificate. (24 h) 
2005. Grumings bioloăiskajā psihoterapijā. (24 stundas). Starptautiskais profesionālās 
meistarības centrs ”VaiĦode”, Skultesmuiža. Sertifikāts. 
2005. Krīzes un to pārvarēšana. (8 stundas). Rīga,  Projekts „Cilvēka izpētes institūts”. 
SIA „MIA prakse”. Sertifikāts. 
2005. Politikas ietekmes novērtēšana (16 stundas). Valsts Administrācijas Skola, Rīga, 
Latvija. Sertifikāts. 
2004. Dalība eksistenciālās pieredzes grupā „V ēlmes. Iespējas.  Pienākums”.  
(24.stundas). Projekts „Cilvēka izpētes institūts”. SIA „MIA prakse”. Sertifikāts. 
2004. Teaching Sociology Unconventionally : Communication in Classroom. 
V.N.Karazin Kharkiv National University, Ukraine. , Civic Education Project Ukraine- 
Belarus- Moldova .Sertifikāts. Kharkiv. 
2004. "Academic Skills Seminar" Civic Education Project Central Europe Certificate of 
the 3-module Continuing Professional Development Program 
for academics in Central Europe. Vilnius. (20 h) 
2004. Course Redesign in the Context of the Bologna Process, Vilnius, Civic Education 
Project Central Europe, Certificate. 
2003. Teaching and Learning in the Bologna Context, Prague,  
Civic Education Project Central Europe Certificate. 
2001. Kurss “Cilvēkresursu attīstība : darba izpildes novērtēšana. (16 stundas) Valsts 
Administrācijas Skola, European Institute –Denmark, Rīga, Latvija. Sertifikāts. 
2001. The Second Workshop on practice of evalution of the Health 
Promoting School – models, experiences and perspectives. Nottwil,  Switzerland, 21-24 
September. Certificate. 
1999-2000. Teacher Training Course “Developing training skills for “Life-Skills” (72 
hours). 21-28 November, 1999 and 2-4 March, 2000.  
Ligatne, Latvia. Sertifikāts. 
1999. Baltic Economic Management Training Program ,Professional Development 
Workshop. Sertifikāts. 
1998. Teacher Training course “Developing Training skills to promote Mental and 
Emotional Health in Schools”. Ligatne, Latvia. Sertifik āts. 
1997. The Soros Foundations Health Education Project. Training “How to become an 
Effective Trainer”. Sertifikāts 
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1995-1996. Kembridžas angĜu valodas kursi (150 stundas) Latvija 
Sertifikāts. 
1995. The Corparate Governance and Competitivness Training. Programme offered by 
Prince Waterhause L.L.P and sponsored by The United States Agency for International 
Development (USAID). Sertifikāts. 
1995. The course on training methodology, Riga. EU-Phare Public Administration 
Programme. Sertifikāts. 
1994. The course on communication and psychology. Ronne, Denmark. Sertifikāts. 
1990. Practical Psychodiagnostics. The Moscow State University. Faculty of 
Psychology. Russia. Sertifikāts. 
 
12. Piedalīšanās pētījumu projektos : 
1. 2000.  Projekta novērtēšanas pētījums.  Veselību veicinošās skolas Latvijā  (1993-
2000) Attīstība un iespējas. Sponsorēja Pasaules Veselības Organizācija un  LR 
Izglītības ministrija.  
2. 2002.  Aptauja. Intravenozo narkomānu narkotiku lietošanas paradumi. Sponsorēja 
UNDP un AIDS centrs / Latvija/ 
3. 2003.g.  Aptauja. ZiemeĜvidzemes biosfēras dabas rezervāta teritorijā atrodošos māju 
īpašnieku / nomnieku saimnieciskie plāni un attieksme pret dabas aizsardzību. 
Sponsorēja UNDP 
4.2003. Zemnieku, studentu un pensionāru attieksme pret Latvijas iestāšanos Eiropas 
Savienībā. Sponsorēja politisko pētījumu fonds. 
5. 2003.  HIV / AIDS profilakses punktu darbinieku aptauja.1. Sponsorēja AIDS centrs / 
Latvija un UNDP 
6. 2004. HIV / AIDS profilakses punktu darbinieku aptauja. 2. Sponsorēja Family 
Health International. ASV 
7. 2005. Pētījums par sociālo zinību priekšmetu lomu vidusskolēnu pilsonisko vērtību 
veidošanā. Sponsorēja Sabiedrības integrācijas fonds. 
8. 2006. Latvijas un tās reăionu darba tirgus specifiskās problēmas. Sponsorē LR 
Labklājības ministrija un ES struktūrfondi. 
9. 2006. Dzimumlīdztiesības indekss.  Sponsorēja LR.Labklājības ministrija. 
 
13. Kādas valodas pārvalda: latviešu (dzimtā), krievu – brīvi, vācu – ar vārdnīcu, angĜu 
– sarunu valodas līmenī.  
 
 

Silva Omārova 
 
4.09.2006. 
 



 73

 

CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  Deniss Hanovs 
Dzimšanas 
datums:  

09.06. 1977 

Dzimšanas vieta:  Rīga 

Adrese:  HospitāĜu iela 14 - 12, LV - 1013  

Tālrunis:  9148780 

 
IZGL ĪTĪBA  

1995 07 1999 Latvijas Kultūras akadēmija. Bakalaura grads 
starpkultūru komunikācijas programmā. Latvija 
- Vācija; Latvija - Lielbritānija 

1999 07 2001 Latvijas Kultūras akadēmija. Maăistra grads 
kultūras teorijā. 

   

   

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

2001 08 2003 Latvijas Kultūras akadēmija/ Berlīnes Brīvā 
universitāte. Doktorantūras programma kultūras 
teorijā. Doktora grāds mākslās (kultūras 
teorijā)Dr. art. Doktora darbs \"Baltijas 
Vēstnesis - latviešu pilsonības kultūras forums. 
1869. - 1906.\") 

   

   

  
ZINĀTNISKAIS 
GRĀDS 

 

   

   

   

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

2003   Dr/ art. (doktora grads humanitarajās zinātnes 
(apakšprogramma - kultūras teorija) 

2005   Docents RSU EII Komunikāciju studiju katedrā 

 
DARBA PIEREDZE  

1999 02 2004 Latvijas Kultūras akadēmijas svešvalodu un 
kultūras teorijas katedru lektors 

2003  Vīnes universitātes Skandinavistikas fakultātes 
pasniedzējs. 
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2003  Pasnidzējs RSU EII Komunikāciju studiju 
katedrā. Kopš 2004. gada 1. septembra - pilnā 
slodzē, štatā, docents un sabiedrisko atitecību 
programmas vadītājs 

2003   

   

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

    Globalizācija, pateretāju sabiedrība, mediju 
analīze un kritika,brendu (zimolu) tapšana un 
administrēšana. 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 
   

   

    Kopš 2003. gada starptautiskās žurnalistu balvas 
žurijas loceklis Eiropas Komisijas kampaĦā 
\"For Diversity - against Discrimination\". Kopš 
2002. gada Rīgas Latviešu biedrības loceklis; 
Latvijas Gētes biedrības loceklis un valdes 
pārstavis. 

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

    Latvijas ZinātĦu akadēmijas jauno pētnieku 
balvas laureāts (2000.g.) 

 
PUBLIK ĀCIJAS 

   22 publikācijas Latvijas un ārzemju 
zinātniskajās publikācijās. Viena monogrāfija 
(ELPA, 2003) 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

  Krievu - dzimta; latviešu, angĜu,vācu - Ĝoti 
labas; latiĦu - ar vārdnīcu; spaĦu un franču - 
iesacēja līmenī 

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

    Power Point, Excel,Word,Internet 

   

 

Datums: 2006. gada 7. februārī 

Paraksts 
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CURRICULUM VITAE  
  

 
Vārds, uzvārds:  Vija  Sīle    
Dzimšanas datums: 1952.g.26.jūlijs 
Dzimšanas vieta: Rīga, Latvija 

Adrese: Rīgā, Rūpniecības iela, Nr.14, dz.4, LV-1010 

Tālrunis: 7324398 

 
IZGLĪTĪBA  
 

no 1975 – 1979 Aspirantūra LVU Vēstures un filozofijas fakultātē 

no 1970 – 1975   Latvijas valsts universitāte, Vēstures un filozofijas 
fakultātes filozofijas nodaĜa. Kvalifikācija: filozofijas 
pasniedzējs, sociologs 

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  
 

no 07.09.2005 – 08.09.2005. Starptautisks mācību seminārs „Par ētisku metožu 
lietošanu” ViĜĦā (Lietuva) 

no 28.07.2005. – 30.07.2005. Dandī universitātes Medicīnas izglītības centra kursi 
„Pašmācība un pamatprogramma” Rīgā, 
Stomatoloăijas institūtā  

no 07.04.2005. – 07.04.2005. Seminārs „ASV pieredze – jauni izaicinājumi 
pretkorupcijas aktivitātēm Latvijā” Rīgā, Valsts 
administrācijas skola 

no 22.04.2002 – 27.04.2002. 
 
 
 
no 25.09.2002. – 29.09.2002. 

Lekciju kurss „Bioētikas problēmas” (prof. E. Metjūss, 
Aberdīnas universitāte, Lielbritānija) Latvijas 
universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē 
 
Kursi pasniedzējiem „Pret korupciju”1.līmenis – Rīgā, 
Valsts administrācijas 
skolā 

no 13.03.2001. – 15.03.2001. Kursi pasniedzējiem „Korupcijas novēršana” – Rīgā, 
Valsts administrācijas skolā 

no 15.09.1997. – 15.12.1997. Stažēšanās Oslo universitātes Filozofijas institūtā 

no 20.03.1997. – 21.03.1997.  Dandī universitātes Medicīnas izglītības centra kursi 
„Integration of the Curriculum” Rīgā, AML 

no 09.05.1996. – 11.05.1996.  Dandī universitātes Medicīnas izglītības centra kursi 
„Approaches to Assesment” Rīgā, AML 

no 01.02.1990 – 01.07.1990. Stažēšanās Latvijas universitātē 

no 01.02.1985. – 01.07.1985. Stažēšanās Sankt – Pēterburgas universitātē  

 

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 
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1981.g. 10. februārī  Dr. phil. iegūts, aizstāvot ViĜĦas universitātē 
promocijas darbu „Individualitātes veidošanās 
socializācijas procesā” 

 
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS  
 

02.04.2004. 

09.02.1999. 

25.10.1990. 

Profesors 
 
Asociētais profesors 
 
Docents 

 
DARBA PIEREDZE  
 

no 2001  - pašreiz Valsts administrācijas skolā 

no 1998 - 2002 Ventspils augstskolā 

no 1993 - pašreiz RSU Humanitāro zinātĦu katedras vadītāja 

no 1979  - pašreiz  RSU Humanitāro zinātĦu katedrā 

 
ZINĀTNISKĀ DARB ĪBA  
 

2002 - 2005 
 
2002 - 2003 
 
1997 - 2001 
 
1992 - 1995 
 
 

LZP granta zinātniskais projekts „Medicīnas ētikas 
pamatprincipu psiholoăiskie un morālie aspekti: 
situācija Latvijā”  
LPTB projektā „Pacientu tiesību veicināšana” veiktā 
aptauja un datu analīze 
LZP granta zinātniskais projekts „Cilvēka dzīve un 
mūžs filozofiskajā un medicīniskajā skatījumā”  
LZP granta zinātniskais projekts „Estētika dzīvē, 
mākslā un politikā” 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 
 

    Starptautiskās estētikas asociācijas Latvijas nodaĜas 
locekle 
Latvijas pacientu tiesību biroja valdes locekle 

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

18.06.2003. 
 
12.06.2002. 
 
06.2001. 
 
21.06.2000. 
 

  Atzinības raksts par līdzdalību RSU rezidentu un 
studentu VI zinātniskās konferences – konkursa 
darbu vērtēšanā 
Atzinības raksts par līdzdalību RSU rezidentu un 
studentu V zinātniskās konferences – konkursa darbu 
vērtēšanā 
Atzinības raksts par līdzdalību RSU rezidentu un 
studentu IV zinātniskās konferences – konkursa 
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04.-05.2000. 
 
 

studentu IV zinātniskās konferences – konkursa 
darbu vērtēšanā 
Atzinības raksts par līdzdalību RSU rezidentu un 
studentu III zinātniskās konferences – konkursa 
darbu vērtēšanā 
Atzinības raksts par ievērojamu ieguldījumu Otrā 
Latvijas Zobārstniecības kongresa norisē 

 
PUBLIKĀCIJAS  
 

56 
publikācijas  

 (pēdējo sešu 
gadu) 

1.„Nekaitēšanas principa mūsdienu versija” krājumā 
Biomedicīnas ētika: teorija un prakse” – Rīga, RSU, 
2006., 38. – 56.lpp. 
2.„Algoloăijas ētiskie aspekti” krājumā Biomedicīnas 
ētika: teorija un prakse” – Rīga, RSU, 2006., 57. – 
63.lpp. 
3.V.Sīle, G.Ėilkuts „Ārsta un pacienta attiecību ētiskie 
aspekti” krājumā Biomedicīnas ētika: teorija un prakse” 
– Rīga, RSU, 2006., 182. – 195 
4.Austrumnieciskais un Rietumnieciskais Erots – 
pretstati vai veselā daĜas? – Kentaurs XXI, 2005.g. 
aprīlis, Nr. 36, 87. – 92.lpp. 
5.Tulkojums no krievu valodas – fragmenti no 
grāmatas „B. Višeslavcevs. Pārtapušā Erota ētika” – 
Kentaurs XXI, 2005.g. aprīlis, Nr. 36, 74. – 86.lpp. 
6.Profesionālās ētikas aktuālās problēmas – 
Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālo 
zinātĦu attīstības tendences Eiropas Savienības 
paplašināšanas kontekstā” materiāli – RSU Zinātniskie 
raksti, Rīga, 2005., 195. – 200.lpp. 
7.“Godīguma jēdziens profesionālajā ētikā” - 2004. 
gada Medicīnas nozares zinātniskās konferences 
tēzes - Rīgas StradiĦa universitāte, Rīga 2004, 18. 
marts,191.lpp. 
8.„Farmaceits un farmaceita ētika” – Materia Medica, 
2004, nr. 11, 37. - 39.lpp. 
9.Autentiskums un komunikācija.Kirkegors un 
Jaspers.- Starptautiskās zinātniskās konferences 
„Eksistence un komunikācija” tēžu krājums – Rīga, 
2003.,31.-32.lpp. 
10.“Farmaceitiskās aprūpes ētiskie aspekti” – Materia 
Medica – 2001, Nr.1, 16. – 17. lpp. 
11.“ZāĜu reklāmas ētiskās dilemmas” –  Materia 
Medica – 2001, Nr.4, 39. – 40. lpp. 
12.“Kritiskā situācija medicīnā un tās radītās ētiskās 
problēmas” – Latvijas Ārsts – 2001, Nr. 5, 14. – 16. 
lpp. 
13.“Tiesības zināt un pienākums informēt” – Jums, 
kolēăi – 2001, Nr.7, 22. – 23. lpp. 
14.V.Sīle, V. Sīlis “Mākslas darbs un komentārs” – 
LZA Vēstis – 2001, 55.sēj., Nr.1./2., 127. – 133 lpp. 
15.“Komentārs ©”– Estētikas burtnīcas – Nr.2, 2001.g. 
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15.“Komentārs ©”– Estētikas burtnīcas – Nr.2, 2001.g. 
aprīlis, 28.-30. lpp. 
16.V. Sīle, S.Lasmane u.c. “Korupcijas novēršana” 
(mācību semināra materiāli) – Rīga., 2001, VAS, 92. 
lpp. 
17.“Eitanāzija kā morāles problēma nav atrisināma” – 
Likuma vārdā – 2000.g., Nr.6, 7. lpp. 
18.“Stomatoloăiskās aprūpes ētiskie aspekti” – Otrais 
Latvijas Zobārstniecības kongress – Rīga, 4. – 5. 
oktobris, 2000., 73. lpp. 
19. V. Sīle, V.Sīlis. “Ironija XX gadsimta kultūrā” – 
Kentaurs XXI – 2000.g., Nr. 23, 72. – 82. lpp.  
 

 
VALODU ZINĀŠANAS  
 

    latviešu valoda – dzimtā valoda 
krievu valoda – brīvi  
angĜu valoda – brīvi 
franču valoda – sarunvalodas līmenī   

 
PAPILDUS INFORMĀCIJA  
 

    Ir autovadītāja apliecība 
Datorzināšanas viduvējas 

 
Datums 06.03.2006. 

Paraksts 
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CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  Uldis Teibe 

Dzimšanas datums:  1939. gada 3. augusts 

Dzimšanas vieta:  Ventspils rajons, Popes pagasts 

Adrese:  Lāčplēša ielā 42 – 9, Rīgā, LV1011  

Tālrunis:  7285926 

 
IZGL ĪTĪBA  

1966 - 1969 aspirantūra ěeĦingradas Valsts universitātē, Bioloăijas un augsnes 
fakultātē (specialitāte – biofizika) 

1957 - 1962 Latvijas Valsts universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, 
fizikas specialitāte 

1953 - 1957 Ugāles vidusskola 

1946 - 1953 Popes 7-gadīgā skola 

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

2003 - 2003 Sanktpēterburgas apvienība "Spektron" apmācība darbam ar RFSA 
aparātu "Spektroskan" (50 stundas) 

2000 - 2000 RSU kursi "Matemātikas mācīšanas metodika programmās 
MathCad un Winfuktionen" (30 stundas) 

1999 - 1999 RSU/AML kursi "Informātika un statistika" (18 stundas) 

1999 - 1999 RSU/AML kursi "Datu statistiskā apstrāde programmās SPSS un 
STATISTICA" (30 stundas) 

1988 - 1988 Maskava, 2 MVMI, kvalifikācijas celšanas kursi fizikā (144 
stundas) 

1986 - 1986 RMI kursi "SkaitĜošanas tehnikas lietošana" (162 stundas)  

1980 - 1980 Novosibirska, NMI, kvalifikācijas celšanas kursi fizikā (144 
stundas) 

1977 - 1977 Maskava, ĀKCI, kvalifikācijas celšanas kursi medicīniskajā 
kibernētikā (156 stundas) 

1974 - 1976 MLU "Starptautiskās attiecības" (diploms Nr. 13147) 

1975 - 1975 Maskava, 2 MVMI, kvalifikācijas celšanas kursi fizikā (310 
stundas) 

1971 - 1973 Pedagoăiskās meistarības universitāte (apliecība Nr. 125) 

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

1970   Bioloăijas doktors  

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  
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2004   profesors  

 
DARBA PIEREDZE  

2004 -  RSU fizikas katedras vadītājs, profesors 

1998 - 2004 RSU fizikas katedras vadītājs, asociētais profesors 

1969 - 1998 RMI/AML fizikas katedras asistents, vecākais pasniedzējs un 
docents 

1966 - 1969 ěeĦingradas Valsts universitāte, aspirants 

1964 - 1966 RMI fizikas katedras vecākais laborants, asistents 

1962 - 1964 Piltenes vidusskola, skolotājs 

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

    Bioloăiskā un medicīniskā fizika un statistika, biomehānika, 
informātika un datorika 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

    Rīgas StradiĦa universitātes Senāta loceklis; RSU Sabiedrības 
veselības fakultātes domes loceklis; RSU Ētikas komitejas loceklis 
Latvijas Inženierzinātnes un fizikas biedrības loceklis; Latvijas 
Tiesu medicīnas ekspertu biedrības biedrs; Žurnāla «Latvijas 
ėirurăijas žurnāls. Acta CHIRURGICA Latviensis» redakcijas 
padomes loceklis  

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

    Ordenis "Goda zīme", 1976. gadā, Nr. 1465719 
VAM Goda raksts, 1989. gadā, Nr. 925/06 

 
PUBLIK ĀCIJAS 

    Kopā 115 publikācijas  
1. Kokare I., Vētra J., KrūmiĦa Dž., Teibe U. 2000. Par gadsimta 
pārmaiĦu raksturu Latvijā. // Kr. Latvijas vēsturnieki. // Rīga: 
LVIA, 123. – 132. lpp.  
2. Teibe U., Butlers P., KalniĦš I. 2000. Datoru izmantošana 
matemātikas, statistikas, fizikas un biomehānikas kursu apguvē. // 
Pieredze, teorija un prakse medicīniskajā izglītībā: Pedagoăisko 
rakstu krājums. // AML/RSU, 42. – 47. lpp.  
3. Teibe U., Berėis U., KalniĦš I., Avota Z., Sprieslis J., PoriĦš V. 
2001. Laboratorijas darbi fizikā (2. semestris). – Rīga: AML, 74 lpp.  
4. Voskis H., Teibe U. 2001. The muscular staples as springs and 
musculo-venous pumps. // Proceedings of the 2nd Baltic-Bulgarian 
Conference on Bionics, Biomechanics and Mechanics. // Rīga, 
RTU, pp. 10 – 12.  
5. Lācis A., Teibe U., Tretjakovs P. 2001. Matemātiskais modelis 
femorodistālo šuntu primārās funkcionēšanas ilguma prognozēšanai. 
// AML Zinātniskie raksti. – Rīga: AML, 17. – 22. lpp.  
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6. Stomin J., Teibe U., Kinels J., Ignackov I. 2001. Forensic 
Odolontical identification of Burned Remains in Latvia. // Thesis 4th 
Medico-Legal Association. Tartu: p. 28.  
7. Teibe U., Berėis U. 2001. Varbūtību teorijas un matemātiskās 
statistikas elementi medicīnas studentiem. Rīga: AML/ RSU , 88 
lpp. 
8. Teibe U., Avota Z., Butlers P., KalniĦš I., Berėis U., PoriĦš V., 
Sprieslis J. 2001. Fizikas laboratorijas darbi farmācijas fakultātes 
studentiem. 1. daĜa. Rīga: AML/ RSU, 28 lpp.  
9. Teibe U., Butlers P., KalniĦš I., Berėis U., Avota Z., Sprieslis J., 
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Lazdāne G., Kroiča J., Teibe U. 2003. Level of IL - 12 and IL - 10 
in serum of woman with reproductive tract infections in the first 
trimester of pregnancy. // ZRaksti RSU 2002. – Rīga: RSU, 168. – 
173. lpp.  
22. Shitova O., Sochnev A., Eglite M., Bake M., Teibe U., Krakope 
A., Guseva L. 2003. Immune status of females exposed to chemicals 
and suffering from skin diseases. // ZRaksti RSU 2002. – Rīga: 
RSU, 174. – 178. lpp.  
23. Kažoka Dz., Teibe U., Vētra J. 2003. Bioloăiskās un sociālās 
pazīmes ginekoloăiskajās nodaĜās stacionētām sievietēm ar 
reproduktīvās sistēmas slimībām. // ZRaksti RSU 2002. – Rīga: 
RSU, 184. – 188. lpp.  
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29. Rezeberga D., Lazdāne G., Šitova O., SočĦevs A., Hagina E., 
Kroiča J., Teibe U. IL-10 un IL-12 seruma līmeĦu izmaiĦas atkarībā 
no grūtniecības norises un iznākuma. // ZRaksti RSU 2003. – Rīga: 
RSU, 222. – 228. lpp.  
30. Zvagule T., Eglīte M., Brūvere R., Kurpniece I., Gabruševa N., 
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pp. 35 – 39.  
36. Teibe U., Butlers P., KalniĦš I., Berėis U., Avota Z., Sprieslis J., 
PoriĦš V. Laboratorijas un praktiskie darbi fizikā. 2. semestris. – 
Rīga: RSU, 2004., 69 lpp.  
37. Teibe U., Timms, O. 2004. Tumša lieta, kas gaiši spīd. // 
Doctus, Nr.11, 42. – 45. lpp.  
38. Nagle E., Teibe U., Kažoka Dz. 2005. Craniofascial 
anthropometry in a group of healthy Latvian residents. // Acta 
medica Lituanica, Volume 12, No. 1, pp. 47 – 53.  
39. Umbraško S., Vētra J., Ozolanta I. un Teibe U. Jauniešu 
ėermeĦa stājas un pēdu asimetrija, uzsākot mācības augstskolā. // 
ZR 2004, Rīga: RSU, 2005., 132. – 137. lpp. 
40. Zinčenko L., Balode I., Teibe U., Rocēna A., KrūmiĦa A. 
Cilvēka akrocentrisko hromosomu īso plecu variabilitāte un 
asociācijas spējas. // ZR 2004, Rīga: RSU, 2005., 181. – 184. lpp. 
41. Zvagule T., Eglīte M., Teibe U., Rimdeika D., Burokaite B., 
Monton K., Kravchenko J. Veselības traucējumu tendences 
ČernobiĜas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētājiem no 
Latvijas un Lietuvas 17 gadu laikā pēc avārijas (1987 – 2003). // ZR 
2004, Rīga: RSU, 2005., 203. – 210. lpp.  
42. Butlers P., Teibe U., CimdiĦa I., Logina I., Zeidlers I., Tambora 
I., Aldersons A. Audiovizuālās stimulācijas ietekme uz vesela 
cilvēka hemodinamiku un centrālo nervu sistēmu. // ZR 2004, Rīga: 
RSU, 2005., 226. – 228. lpp.  
43. Kudrjavcevs. I., Teibe U. Kristālu veidojošā šėīduma īpašību 
izmaiĦa ārējā ci iedarbībā no lao-gun un ši-sjuaĦ punktiem // 
Tradicionālā medicīna austrumi un rietumi, #4(9), 2, 2005, 13-19 
lpp.  
44. Vetra J., Upeniece I., Teibe U. Quality of the study process 
organization in medical education at the Riga Stradins university. // 
AMEE 2005 konference, 2005, 30.08. – 03.09., Amsterdam, p. 229. 
45. Nagle E., Teibe U., Balode I. Craniofacial morphology in 
parents of children with cleft lip and/or palate. // Eesti arst, 2005, 
84., pp. 106-107.  

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

    Latviešu - dzimtā, krievu - brīvi, vācu un angĜu ar vārdnīcas 
palīdzību 

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

    Datorprogrammas MS Office, MathCad, SPSS, STATISTICA, 
Photoshop, PageMaker u.c.  

Datums: 2006. gada 14. februārī 
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CURRICULUM VITAE 

 

Vārds, uzvārds:  Igors Kudrjavcevs 

Dzimšanas datums:  17. XI. 1960. 

Dzimšanas vieta:  Rīga. 

Adrese:  Tomsona 27-12, LV-1013, Rīga. 

Tālrunis:  9294116, 7409239. 

 
IZGL ĪTĪBA  

 1998.g. – 2002.g. doktorantūra RSU Komunikācijas studiju 
katedrā.  
 

 1977. – 1983. Rīgas medicīnas institūts. Ārsta diploms. 

 1967. – 1977. Ventspils 2. vidusskola. 

   

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

 XII. 2005. 
IV. 2005.  
 
 
XI.1997.g - I.1998.g.  
II.1997.g. - II.1998.g.  
 
XI.1995.g.-I.1996.g. 
 
 I.– VIII. 1995.g.  
IX.1994.g.- I.1996.g. 
IX.1992. 
 
III. – VII.1990. 

Uzsāktas mācības ėīniešu valodas kursos 
Konfūcija centrā Rīgā. 
Kursi „Applied Kinesiology” (Starptautiskās 
AK Asociācijas speciālistu vadībā). 
Kursi ėīniešu akupunktūrā, Rīgā. 
Kursi austrumu vingrošanā Cigun un Taiczi 
Meistara Sina (Ėīnas Tautas Republika) 
vadībā, Rīgā. 
Intensīvās apmācības kursi Neirolingvistiskājā 
programmēšanā un Ēriksona hipnozē (180 
stundu), Rīgā. 
Cigun kursi centrā „Balta dzērve”, Rīgā. 
Kursi biofizikālajā medicīnā un biorezonansē, 
Rīgā. 
Kursi “Žurnālistika un demokrātija”, 
Zviedrijas valsts radio, Stokholmā. 
Kursi refleksoterapijā un homeopātijā, 
Maskavā. 
 
 

ZINĀTNISKAIS  GRĀDS  

   

   

AKAD ĒMISKAIS  NOSAUKUMS  
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DARBA PIEREDZE  

 Kopš XI. 2005. RSU Konfūcija centra vadītājas vietnieks medicīnas 
jautājumos. 
 

 Kopš XI. 2002 RSU Integratīvās medicīnas laboratorijas vadītājs.   
 

 XI.1998. – 10. XI. 2003.g RSU Komunikācijas studiju katedras lektors. 

 Kopš 1998.g. 
 
 
Kopš IX.1990.g. 
 
VI. 1991.g. – IX. 1992.g. 

Latvijas Republikas Tieslietu Ministrijas Jauno reliăisko kustību 
konsultatīvās padomes eksperts. 
 
ārsta homeopāta privātprakse. 
 
ārštata darbs Latvijas Radio: korespondents, pēc tam rīta informatīvi - 
muzikālās programmas redaktors un vadītājs. 
 

 Kopš I.1998.g 
 
V.-VII. 1986.g. 
 
 
1983. – 1990.gg. 
 
1978. – 1983.  
 
 
 
2005./2006. studiju gads 
 
2004./2005. studiju gads 
 
 
 
 
2004./2005. studiju gads 
 
 
 
IX. 2004. g 
 
 
2003./2004. studiju gads 
 
 
Kopš I. 2001.g 
 
 
 
 
2000./2001. mācību gads –  
 
Kopš IX. 2000.g 
 
1999.g. – 2001. g  
 
XI.1998.g. – VI. 2000.g.  
 
Kopš V.1996.g.  
 

austrumu vingrošanas cigun un tai czi cjuaĦ pasniedzējs. 
 
medicīnas vada komandieris, ČernobiĜas AES avārijas seku 
likvidācijā, Ukrainā. 
 
ārsta darbs Rīgas ārstniecības iestādēs. 
 
sanitāra un, pēc tam, feldšera darbs Rīgas Traumatoloăijas institūtā un 
Ātras medicīnas palīdzības stacijā.  
 
Pedagoga darbs. 
ir izstrādāts kurss „Ievads integratīvajā medicīnā” Rehabiltācijas 
fakultātes ergoterapijas skolas studentiem. 
 
ir izstrādāti un novadīti lekciju un praktisko nodarbību kursi „Ievads 
integratīvajā medicīna” Medicīnas fakultātes 3. gada studentiem, 
Māszinību fakultātes 1. gada maăistrantēm, Rehabilitācijas fakultātes 
ortozēšanas-protezēšanas skolas studentiem, Stomatoloăijas fakultātes 
4. gada studentiem. 
 
ir izstrādātas divu mācību kursu programmas ESF Tiesību zinātĦu 
programmas studentiem – „Praktiskā komunikācija”, un 
maăistrantiem – „Praktiskās komunikācijas medicīniskie un tiesiskie 
aspekti”. 
 
nodibināts RSU studentu Integratīvās medicīnas zinātniskais pulciĦš. 
 
 
lekciju un praktisko nodarbību kurss „Ievads integratīvajā 
(netradicionālajā) medicīnā, RSU Medicīnas fakultātes 6. gada 
studentiem. 
 
treniĦu programmas “AtveseĜošanas vingrošana Taiczi un Cigun darba 
vietās” autors un vadītājs (nodarbības LATVENERGO, Jūrmalas 
pilsētas Domē, Data Pro, Statoil Latvia un citur Rīgā un Latvijas 
pilsētās).  
 
kurss „Ievads praktiskajā komunikācijā” Lutera akadēmijas 
studentiem. 
 
 ir uzsākuši darbu pirmie sertificēti Cigun/Taiczi instruktori.  
  
sadarbība ar Latvijas Pašvaldību mācību centru.  
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IX. 1995.g.-V.1997.g.  
 
 
 
1999. g. IX. – 2001.g. IV.  
 
Kopš 1995.g. 

 
speckursa “Austrumu vingrošana” (RSU pasniedzējiem un 
studentiem) vadītājs. 
 
lekciju un mācību semināru NLP un verbālā rezonanse, Efektīvā 
komunikācija, Personības izaugsme, Veiksmes psiholoăija, Sievietes 
radošās stratēăijas, Stresa menedžments, Laika plānošana   autors un 
vadītājs. Semināri tika novadīti Rīgā un citur Latvijā, to klausītāju 
vidū ir LR Tieslietu Ministrija (Tiesnešu apmācības centrs un LR 
Augstākā Tiesa), Valsts IeĦēmumu Dienesta centrālais aparāts, LR 
IeM Pilsonības un Migrācijas lietu pārvalde, Latvijas Banka, Latvijas 
Televīzija, Rīgas dome,  Rīgas un Ventspils skolu valdes, Rīgas 
Centrālcietums, Latvijas Pašvaldību mācību centrs, Adros Baltija, 
Danish Chamber of Commerce in Latvia, LATIO  un citas valsts un 
privātas struktūras. 
 
Rīgas Aviācijas Universitātes Informatīvi – kosmisko prognozēšanas 
tehnoloăiju fakultātes lektors. Kursi “Cilvēka bioloăija”, “Efektīvā 
komunikācija”, “Austrumu vingrošana cigun”. 

 
Žurn ālista darbs. 
Latvijas Kristīgā radio iknedēĜas programmas “Garīgais ceĜojums” 
autors un vadītājs.  
 
vairāk kā 100 publikācijas Latvijas presē (autors, līdzautors, ideju 
autors), uzstāšanas radio un TV. Tēmas – psiholoăija, medicīna, masu 
apziĦas manipulēšana. 
 
 

   

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

   2005.g. – 2006.g. Pētniecisks darbs, saistīts ar cigun terapijas un cilvēka aktīvo punktu 
iedarbības objektivizēšanu (sensitīvā kristalogrāfija, antimikrobu 
aktivitāte). 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

  Latvijas Integratīvās medicīnas asociācijas prezidents. 
Latvijas Austrumu vingrošanas asociācijas prezidents. 
Starptautiskās Ārstu homeopātu Ligas (Liga Medicorum Homoeopatica 
Internacionalis) biedrs. 
Latvijas Ārstu biedrības biedrs. 
 
 

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

  1991. gada barikāžu piemiĦas zīme #2317.  
 
LR Veselības Ministrijas Goda Raksts “Par nesavtīgo darbu Latvijas 

bas labā 1991.g. barikāžu laikā.” 
 

 
PUBLIK ĀCIJAS 

  Publikācijas un līdzdalība kongresos un konferencēs. 
Žurnālā „Psiholoăija mums” / «Психология для нас» (ISSN 1691-0982): 
 
Sargiet savas nieres un jūsu ăimene būs stiprāka – Nr.3, 32-35. lpp.  
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Храните ваши почки и семья будет крепче - № 3, стр. 26-29. 
 
Referentais fantoma indekss (paterns tu) – metamodelēšanas teorijas un 
prakses papildinājums – Nr. 4, 28-31. lpp. 
Фантомный референтный индекс (паттерн ты) – дополнение к 
теории и практике мета-моделирования - № 4, стр. 32-35. 
 
Imprinta maăija – Nr. 5, 24-27.lpp. 
Магия импринта - № 5, стр. 24-27. 
 
Cigun un prāta nomierināšana – Nr.9, 6-9.lpp. 
Цигун и успокоение ума - № 9, стр. 6-9. 
 
Brīnišėīgais pieskāriens – cigun terapija ar roku enerăiju – Nr. 11/12, 50-
53.lpp. 
Чудесное прикосновение – цигун терапия энергией рук - № 11/12, 
стр. 40-43. 
 
Žurnālā «Традиционная медицина – Восток и Запад» (Krievija, 
Novosibirska): 
 
И. Кудрявцев, У. Тейбе. Изменение свойств кристаллообразующего 

воздействием внешней ци из точек лаогун и шисюань - № 4(9), стр. 13-19. 
 
 
 
- Eventual application of External Qigong Therapy (vital energy 

flowing) for treatment of trauma    aftereffects – a preliminary study. 
4th Baltic Congress in Sports Medicine, Riga, 11-12 November, 2005. 

- Cigun – efektīvā ārstnieciskā un atveseĜošanas metode. („Latvijas 
Ārsts”, Nr. 10, Rīga,  2004.). 

- Вербальный резонанс. (Материалы Международного 
мультидисциплинарного конгресса «Прогресс в 
фундаментальных и прикладных науках для здоровья человека», 
Судак, 10 – 21 июня 2004). 

- К вопросу об интеграции личности – этично ли слепому вести 
слепых. (Материалы Международного мультидисциплинарного 
конгресса “Прогрессивные научные технологии для здоровья 
человека”, Карадаг, 8 – 19 июня 2003). 

- Фантомный референтный индекс – паттерн ты – дополнение к 
теории и практике мета-моделирования. (Сборник научных 
трудов Балтийского Русского института, Рига, 2002). 

- Iнтеграцiя суспiльства i етика комунiкацii. («Поштовх», 
бюлетень тренирiв НУО Украiни №4, червень 2002 року). 

- Mūsdienu psihotehniku izmantošana NRK darbībā. 
Referāts konferencē “Netradicionālās reliăiskās kustības 
un to nelabvēlīgā ietekme sabiedrībā: garīgie, sociālie un 
tiesiskie aspekti”. Rīga, Lutera Akadēmija, 1998. 

- Современные психотехники и последствия их немедицинского 
применения. Доклад на 4 Балтийском конгрессе по акупунктуре 
и альтернативной медицине. Юрмала, 1997. 

Interneta publik ācijas. 
- Фантомный референтный индекс – дополнение к теории и 

практике мета-моделирования 
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/3398.html 

- НЛП и цигун – новые дополнения к теории и практике мета-
моделирования 

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7270.html 
- Вербальный резонанс 

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7271.html 
- Центр истинного Я, или к вопросу о внутренней интеграции 
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http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7522.html 
 
 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

 Krievu 
 
Latviešu 
 
AngĜu 
 
Slavu 
 
Ėīniešu 

Dzimtā 
 
Teicami 
 
Labi 
 
Lasu un nedaudz runāju 
 
Mācos 

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

  Autovadītāja apliecība B kat. 
VaĜasprieki – mūzika (klausīties un spēlēt); reliăijas 
vēsture. 
 

Datums:  

Paraksts 
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CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:   Sandra Jirgena 

Dzimšanas datums:   1969.gada 18.jūnijs 

Dzimšanas vieta:  Rīga 

Adrese:  Rīga LV-1046, Ernestīnas iela 28-3 

Tālrunis:  9144606 

 
IZGL ĪTĪBA  

 1995.- 1999.g.  LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūta doktorantūra, psiholoăijas 
doktora zinātniskais grāds 

 1996.-1998.g   LU Pedag. un psihol. fak., psiholoăijas maăistra grāds klīniskās 
psiholoăijas apakšnozarē 

 1993.-1996.g.  LU Pedag. un psihol. fak., psiholoăijas bakalaura grāds un psihologa 
asistenta kvalifikācija 

 1994.-1995.g. LU Pedag. fak., pedagoăijas maăistra grāds 

 1992.-1994.g. Praktiskās psiholoăijas institūts, praktiskās psiholoăijas studijas 

 1987.-1992.g  LU Bioloă. fak.,bioloăijas specialitāte, biologa, cilvēka un 
 dzīvnieku fiziologa kvalifikācija   

 1976.-1987.g.  mācības Rīgas 73. v-skolā, fizikas un matemātikas novirziena klase 

   

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

 2006.g. janv. seminārs „Meditatīvā zīmēšana” (24h) 

 2005.g. marts-
maijs 

semināri apmācības programmā „Psiholoăiskā aizsardzība un 
koping-uzvedība” (40h) 

 2005.g. febr. mācību seminārs „Perinatālās psiholoăijas pamati” (20h) 

 2005.g. febr-maij teorētiski–praktiskais kurss „Psihiatrija psihoterapeitiem” (80h) 

 2004.g. janv.-
nov 

mācību semināri  „Pasaku terapijas teorija un prakse” (80h) 

 2004.g. marts 
2003.g. 9.05 
no 2002.g. aprīl 

grupu terapijas seminārs „Intensīvā terapeitiskā dzīve”(39h) 
sertifikāts par specializāciju psihoterapijā, Nr.PT-19 
uzsāku apmācību Neiroveăetoterapijā, pie Francijas psihoterapeitiem  

 2001.g. jūl seminārs mākslas terapijā “M āksla un pašatklāsme” 
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 2000.-2003.g. 2.līm. mācības Francijas psihoterapijas skolā “EFAPO” 

 1994.-1999.g.  Sociālo attiecību institūts “Attīstība”, psihoterapijas bāzes izglītība, 
piešėirtas tiesības praktizēt psihodinamisko  psihoterapiju 
supervizora vadībā 

 1993.-1998.g.  Francijas psihoterapijas skola “EFAPO”, psihoterapeita  sertifikāts 
psihoorganiskajā analīzē; 

 1994.-1996.g. sertif. psihoterapeiti Juris BatĦa un Juris Blumbergs, 2-gadīgs kurss 
“Psihoterapijas pamati”; 

 1995.g. jūn Vācijas deju terapijas skola, teorētiski praktiskais kurss  “Deju 
terapija”; 

 1995.g. apr.  Krievijas deju un kustību terapijas asociācija, teorētiski praktiskais 
kurss “Deju un kustību terapija”; 

 1994. g. febr. - 
apr. 

Sankt-Pēterburgas Personības institūts, apmācības kurss  “Iekšējās un 
ārējās komunikācijas tehnoloăija”, “Integratīvā transa tehnoloăija”; 

 1993.-1994.g. 
  

Ēriksona terapijas asociācija Maskavā, teorētiskās un praktiskās 
nodarbības neiro-lingvistiskā programmēšana izglītības sistēmā un 
psihoterapijā, metodes sertifikāts; 
 

 1993.g.dec.  Maskavas “Eidosa centrs”, eidētiskās atmiĦas attīstīšanas  kurss, 
eidētiskās  atmiĦas attīstīšanas instruktora kalifikāciju 

 1989.-1990.g. LU psiholoăiski-pedagoăiskais centrs “ANIMA”, psihologa-praktiėa 
nodarbības; 

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

 1999.g.  Dr.psych. 

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

 no 2003 RSU docente 

 
DARBA PIEREDZE  

 no 2003.g. marta RSU ESF socioloăijas katedras vadītāja, docente 

 2002.-2003g. docente RPIVA, lekciju kurss “konfliktu psiholoăijā un “sociālajā 
psiholoăijā” 

 2001-2003.g psiholoăisko grupu vadīšana RNPC projektā “Narkomānijas  
profilakse skolā” 

 2000.-2003.g  psihologa darbs sociālās rehabilitācijas centrā “Viktorija” 

 1991.-2003.g. ĀVĂ, psiholoăijas skolotāja, 

 1998.-2005.g.  lekcijas saskarsmes psiholoăijā mākleriem; 

 1999 g. personāla audits SIA “Lattelekom” 

 1998.-2000.g  psihologa darbs Mālpils vidusskolā; 

 1998.-2000g Valsts darba inspekcija, psiholoăijas lekcijas; 

 1997/98.g.   LU Psiholoăiskās palīdzības centrs, psihologs; 
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 1996.-1999.g. Sabiedrības veselības skola, psiholoăijas lekcijas; 

 1995.-1997.g.  firma “B&M”, saskarsmes psiholoăijas nodarbības 

 1994/95.m.g.  2.med.skolā, psihol. kursa lekcijas sociālajiem darbiniekiem; 

 1993/94.m.g.  firma “Lattelekom”, saskarsmes psiholoăijas nodarbības; 

 1993-1994.g. firma “Karlsons&Co”, latv. valodas apmācība ar psihotehnikas 
metodēm; 

 1992-993.g. firma “Auseklītis”, firma “IF” psiholoăijas lekcijas; 

 no1991.g. Āgenskalna koledžas/ Āgenskalna Valsts ăimnāzijas psiholoăe 

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

   no 2006.g. vadošā pētniece LZP grantā „M ākslas terapijas metodes krīzes 
pārvarēšanā”, 

 2003-2006 g projekts “Day center for children”, OAK foundation, Ženēvas 
finansējums 

 2001-2003g       RNPC projekts “Narkomānijas profilakse skolā” 

 atslēgvārdi: jauniešu psiholoăija, adiktīva uzvedība, vērtību izpēte 

DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

 no 2005.g  
no 2004.g.  
no 2003.g.  
no  1993 g. 

Latvijas mākslas terapijas asociācija, valdes locekle; 
Latvijas Psihoterapeitu Biedrība, valdes locekle  
Latvijas Psihoorganiskās analīzes asociācijas valdes priekšsēdētāja 
Latvijas skolu psihologu asociācija 

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

 2005.g dec. piešėirts Eiropas psihoterapeita sertifikāts 

 
PUBLIK ĀCIJAS 

 2006.g. „Pašizjūtas izpēte: jauniešu salīdzinošais vērtējums 1998. un 
2005.gadā”( iesniegts starptautiskās zinātniskās konferences „Jaunas 
dimensijas sabiedrības attīstībā” rakstu krājumam)  
"Самочувствие молодёжи и выбор адиктивного поведения". 
(nodots publicēšanai starptautiskās konferences „Бехтерев 
В.М. и современная психология” rakstu krājumā; 

 2005.g. Jirgena S. Dažādu vidusskolas programmu izvēles psiholoăiskās 
determinantes./ Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums VII./ 
Sastād.Arturs Medveckis.-Liepāja, 2005., 124.-130.lpp. 

 2004.g. Jirgena S. Topošo medicīnas reflektantu psiholoăiskais portrets./ 
2004.gada Medicīnas nozares zinātniskās konferences tēzes – 
R.:RSU, 2004., 167.lpp 

 2000.g. Jirgena S. Skolēna pašizjūta un skolas sociālpsiholoăiskās vides 
subjektīvais vērtējums.//Personības attīstība. Skolēnu un studentu 
personības veidošanās mācību un audzināšanas procesā.- R., 
“Izgl ītības soĜi”, 2000 
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 1999.g. Jirgena S. Jauniešu adiktīvas uzvedības izvēles izpēte. - R.,LU, 1999. 

Jirgena S. Adiktīvas uzvedības izvēle agrīnā jaunībā. - R., LU, 1999. 

 1998.g. Jirgena S. Jauniešu pašizjūta un uzvedības determinantes. - R.,LU, 
1998. 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS  

 latviešu  
krievu  
angĜu  
 
franču 

- dzimtā; 
- brīvi 
- vidējas zināšanas; 2005.g. 15.07 nokārtots eksāmens uz B1/B2 līmeni 
- vidējas zināšanas: (sarunvaloda; tekstu lasīšana ar vārdnīcas palīdzību) 

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

 vaĜasprieki:  dejoju Brīvdabas muzeja dejotāju saimē;  dziedu jauktajā korī “Senrīga”, tūrisms 

 
Datums: 21.02.2006 Paraksts  
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Vārds, uzvārds Jānis Grasis 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

Dzimšanas datums 
 

1971.gada 28.jūnijā 

Izglītība 
 

2003. – Studijas Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 
doktora studiju programmā 
1997. – 2000. Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, iegūts 
sociālo zinātĦu maăistra grāds tiesību zinātnē 
1994. – 1995.Latvijas Universitāte, Starptautisko attiecību 
institūts, iegūta starptautisko attiecību struktūrvienības vadītāja 
kvalifikācija 
1989. – 1994. Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas 
fakultāte, iegūta vēsturnieka, pasniedzēja kvalifikācija 
1978. – 1989. Lizuma vidusskola  
 

Akadēmiskais amats 
 

Docents 

Pedagoăiskā darba stāžs 4 gadi 
Darba pieredze 
 

Kopš 2003. Banku augstskola, docents 
Kopš 2000. Banku augstskola, lektors 
2001. –2003. A/s„Akciju komercbanka „Baltikums”” Juridis- kā 
pārvalde, vadītājs 
2001. –2002. SIA „Firma L4”, juriskonsults 
2001. –2001. a/s „Rietumu banka”, vadošais jurists 
2000. –2001. a/s „Saules banka”, galvenais jurists 
2000. –2001. a/s „Saules investīcijas”, jurists 
1998. –2000. Valsts ieĦēmumu dienesta Juridiskās pārvaldes 
Starptautisko līgumu daĜa, galvenais jurists 
1995. –1998. Naturalizācijas pārvaldes Eksaminācijas centrs, 
vadītājs 
1994. – SIA „Refo”, menedžeris 
 

Pedagoăiskā darbība, studiju 
kursu nosaukumi 
 

Starptautiskā nodokĜu politika 
Starptautiskās tirdzniecības tiesības  
Tiesību zinības 
Saimnieciskās un darba tiesības 

Zinātnisko pētījumu virziens  
 

Starptautiskās publiskās un privātās tiesības 

Publikācijas    
 

15 

Tālākizglītība   
 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu mācībspēku 
pedagoăiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ 
Izglītības darba vadība”, Latvijas Universitāte, 2003./2004. 
Kursi “MVU attīstības iespēju daudzveidība un praktisku 
risinājumu pieredze ES”, LTRK, Rīga, 2003.g. 26.novembrī. 
Kursi “Ārvalstu uzĦēmumu izmantošana Latvijas 
uzĦēmējdarbībā”, SIA “Mediju nams”, Rīga, 2004.g. 10.martā. 
USIA programma „Building democracy in diverse communities”, 
ASV, 1996. 
Stažēšanās Bredfordas Universitātē, Lielbritānija, 1996. 
 

Svešvalodu zināšanas AngĜu, krievu brīvi pārvaldu; vācu, franču pamatzināšanas 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

PERSONAS DATI  

Vārds, uzvārds Aivars Vētra 

Dzimšanas datums 05.06.1956.  

Vieta Viesīte 

Adrese  Lielais prospekts 27, Jūrmala, LV-2003  

Tālrunis 9205948 

 
IZGL ĪTĪBA  

1992. – 1994.  Pārspecializācija rehabilitoloăijas rezidentūrā 

1986. – 1989.          Latvijas Medicīnas akadēmija, aspirantūra bērnu ėirurăijā 

1980. – 1981.          Rīgas Medicīnas institūts, internatūra bērnu ėirurăijā 

1974. – 1980.          Rīgas Medicīnas institūts, Pediatrijas fakultāte 

1968. – 1974.          Rīgas 1.vidusskola 

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

2005. IV Starptautiskais Baltijas sporta medicīnas kongress Rīgā (Latvija) 

2005. Baltijas Rehabilitologu asociācijas 4.kongress Palangā (Lietuva) 

2005. Eiropas Medicīnas speciālistu savienības Fiziskās un rehabilitācijas 
medicīnas sekcijas valdes sēde Limasolā (Kipra) 

2005. Starptautiskās Fiziskās un rehabilitācijas medicīnas biedrības 3.Pasaules 
kongress San Paulu (Brazīlija) 

2005. 

 

Eiropas Fiziskās un rehabilitācijas medicīnas biedrības un Eiropas 
Medicīnas speciālistu savienības Fiziskās un rehabilitācijas medicīnas 
sekcijas sanāksme Hannoverē (Vācija) 

2004. Baltijas Spinālās asociācijas 3.kongress Rīgā (Latvija) 

2004. Eiropas Medicīnas speciālistu savienības Fiziskās un rehabilitācijas 
medicīnas sekcijas valdes sēde Dublinā (Īrija) 

2004. Eiropas Medicīnas speciālistu savienības Fiziskās un rehabilitācijas 
medicīnas sekcijas valdes sēde Pavijā (Itālija) 

2004. Rīgas StradiĦa universitātes zinātniskā konference Rīgā (Latvija) 

2003. Eiropas Medicīnas speciālistu savienības Fiziskās un rehabilitācijas 
medicīnas sekcijas valdes sēde Antaljā (Turcija) 

2003. Eiropas Apdegumu asociācijas 10.kongress Bergenā (Norvēăija) 

2003. Starptautiskās Fiziskās un rehabilitācijas medicīnas biedrības 2.Pasaules 
kongress Prāgā (Čehija) 

2003. Rīgas StradiĦa universitātes zinātniskā konference Rīgā (Latvija) 

2003. Eiropas Medicīnas speciālistu savienības Medicīniskās rehabilitācijas 
sekcijas valdes sēde ěubĜanā (Slovēnija) 

2002. Eiropas rehabilitācijas zinātnisko pētījumu 8.Starptautiskā konference 
Āhenē (Vācija) 

2002. Baltijas Rehabilitologu asociācijas 3.kongress Tallinā (Igaunija) 

2002. Vācijas rehabilitācijas zinātniskā konference Minhenē (Vācija) 
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2002. Rīgas StradiĦa universitātes zinātniskā konference Rīgā (Latvija) 

2001. Zinātniski praktiska konference “Rehabilitācijas attīstības tendences un 
mērėi” Santarišėos (Lietuva) 

2001. Baltkrievijas Darbspēju ekspertīzes un invalīdu darba organizācijas 
zinātniski pētnieciskā institūta starptautiskā konference “Medicīniski 
sociālās ekspertīzes, invaliditātes profilakses un rehabilitācijas problēmas 
mūsdienu apstākĜos” Minskā (Baltkrievija) 

2001. Starptautiskās fiziskās un rehabilitācijas medicīnas biedrības 1.Pasaules 
kongress Amsterdamā (Nīderlande) 

2001. Austrijas Ekonomikas palātas Ekonomikas veicināšanas institūta WIFI 
starptautiskais menedžmenta mācību cikls uzĦēmējdarbībā Rīgā (Latvija) un 
Vīnē (Austrija) 

2001. Eiropas bērnu ėirurgu 4.kongress Budapeštā (Ungārija) 

2001. Eiropas rehabilitācijas zinātnisko pētījumu 7.kongress Madridē (Spānija) 

2001. Latvijas Medicīnas akadēmijas zinātniskā konference Rīgā (Latvija) 

2001. Konference “Uz pierādījumiem balstīta veselības aprūpe un medicīnas 
tehnoloăiju novērtēšana Latvijā” Rīgā (Latvija) 

2001. Izglītības, vadības un plānošanas programma Karalienes Universitātē 
Kingstonā (Kanāda) 

2000. Vidusjūras fizikālās medicīnas un rehabilitācijas 3.kongress Atēnās 
(Grieėija) 

2000. Konference “Hroniski slimu pacientu aprūpe” Rīgā (Latvija) 

2000. Latvijas Medicīnas akadēmijas zinātniskā konference Rīgā (Latvija) 

2000. Seminārs “Rehabilitācijas vieta un loma reăionālajā veselības aprūpē” 
Kingstonā (Kanāda) 

 
 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS  

2003. Medicīnas zinātĦu doktora grāds, Rīgas StradiĦa universitāte  

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

2004. Asociētais profesors, Rīgas StradiĦa universitāte 

 
DARBA PIEREDZE  

2005. – 2006. Klīniski metodiskās daĜas vadītājs, valsts SIA „Nacionālais rehabilitācijas 
centrs “Vaivari”  

2004. – 2005.  Valdes priekšsēdētājs, valsts SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs 
“Vaivari”  

2003. – 2005. Attīstības jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks, Jūrmalas pilsētas 
domes 

2001. – 2003. Attīstības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, Jūrmalas pilsētas dome 

1997. – 2001. Deputāts, Jūrmalas pilsētas dome 

1994. – 2006. Rehabilitācijas fakultātes dekāns, Rīgas StradiĦa universitāte 

1992. – 1994. Direktors, Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"  

1991. – 1992. Jūrmalas pilsētas Veselības departamenta vadītājs 
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA  

 Rehabilitācijas organizācija, rehabilitācijas speciālistu izglītošana, 
apdegumi, ultrasonometrija, gaitas analīze 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

 Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība – prezidents 

 Baltijas Rehabilitologu asociācija – prezidents 

 Latvijas Ārstu rehabilitologu asociācija – valdes loceklis 

 

Latvijas Ārstu biedr ība – Sertifik ācijas padomes 
loceklis  

 Latvijas Bērnu ėirurgu asociācija – biedrs 

 Latvijas Apdegumu asociācija – biedrs  

 Latvijas Veselības aprūpes organizatoru asociācija - biedrs 

 Savienības “Latvijas ceĜš” Jūrmalas nodaĜas priekšsēdētājs 

 Biedrības “Priedaines Jahtklubs” prezidents 

 Latvijas Zēăelētāju savienības viceprezidents 

 
 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

2002. LR Ministru kabineta atzinības raksts 

 
PUBLIK ĀCIJAS  

Kopējais skaits 28 

 Logins V., Vētra A., Ozolanta I. Changes of the penetration strength of the 
lumbar vertebrae trabecular bone of athletes during training. (SkriemeĜu 
trabekulāro kaulaudu penetrācijas sprieguma izmaiĦas sportistiem treniĦu 
laikā) In: XVI International symposium on Biomechanic in sports, 1998, 
pp.197 

 Vētra A. Rehabilitation system development in Latvia. (Rehabilitācijas 
sistēmas attīstība Latvijā) In: 2nd congress of the Baltic association for 
rehabilitation, 1999, pp.14 

 RosĜakovs G., Vētra A., ěeseva S., Godunovs K., Kirejevs D. The multilevel 
approach to the treatment of scoliosis in NRC “Vaivari”.  (VairāklīmeĦu 
sistēmas izmantošana skoliozes ārstēšanā NRC “Vaivari”) In: 2nd congress 
of the Baltic association for rehabilitation, 1999,  pp.45 

 Ăīlis V., Ăīlis J., Vētra A.  Expierence in pressure sores treatment in SCI 
department in NRC “Vaivari”.  (Izgulējumu ārstēšanas pieredze NRC 
“Vaivari” Spinālo pacientu rehabilitācijas nodaĜā) In: 2nd congress of the 
Baltic association for rehabilitation, 1999, pp.72 

 Ăīlis V., Valainis A., Vētra A., Cibule L.  Burn aftereffect rehabilitation in 
NRC “Vaivari”.  (Pacientu rehabilitācija pēc apdegumiem NRC “Vaivari”) 
In: 2nd congress of the Baltic association for rehabilitation, 1999, pp.75 

 Vētra A., Logins V., Guseva I. Changes of tibia accoustic properties after 
spinal cord injury: effect of early rehabilitation. (Kaulaudu akustisko 
īpašību izmaiĦas lielajā liela kaulā pacientiem ar muguras smadzeĦu 
bojājumiem) In: 2nd Congress of the Baltic Association for rehabilitation, 
1999, pp.125 

 Vētra A., Logins V., Guseva I. Apakšējo ekstremitāšu ultraskaĦas 
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diagnostika pacientiem ar muguras smadzeĦu bojājumiem. // LMA 
Zinātniskie raksti, 1999, 2, 47.-50.lpp. 

 Vētra A., Logins V., Vētra An. Ultrasound velocity of the Lower Limb in 
Patients with Hemiplegia Following a Cerebrovascular Accident. 
(UltraskaĦas ātrums lielajā liela kaulā pacientiem ar hemipleăiju pēc 
akūtiem smadzeĦu asinsrites traucējumiem) LMA Zinātniskie raksti, 2001, 
2, 23.-26.lpp. 

 
 
 
 
 Vētra A., Logins V., Vētra An., Guseva I. Ultrasound determination of the 

status of bone tissue in patients with spinal cord injury. (Kaulaudu stāvokĜa 
izvērtēšana ar ultraskaĦas diagnostikas metodi pacientiem ar muguras 
smadzeĦu bojājumiem) Proceeded of the Latvian Academy of Sciences, 
2001, vol.55, pp.86-91. 

 Vētra An., Logins V., Vētra A. Lower extremity bone tissue accoustic 
properties in patients with hemiplegia. (Apakšējās ekstremitātes kaulaudu 
akustiskās īpašības pacientiem ar hemipleăiju) In: 1st ISPRM congress, 
2001, pp.34 

 Vētra A., Logins V. Effects of rehabilitation on lower extremity bone density 
of spinal cord-injured patients. (Apakšējās ekstremitātes kaulaudu blīvuma 
izmaiĦas pacientiem ar muguras smadzeĦu bojājumiem rehabilitācijas laikā) 
In: 1st ISPRM congress, 2001, pp.176 

 Vētra A., Vētra An. The development of professional in rehabilitation in 
Latvia. VII European Congress “Research in rehabilitation”, Madrid, Spain, 
2001, pp. 1-6 

 Vētra A., Logins V., Vētra An., Logina L. Kaulaudu akustisko īpašību 
izmaiĦas pacientiem ar hemipleăiju rehabilitācijas laikā. // LMA 
Zinātniskie raksti, 2002., 3., 23-26.lpp. 

 Vētra An., Alaine I., Vētra A., Klētniece I., KrūmiĦa Z. The 
dynamics of accessibility to rehabilitation services for patients 
with CP within the last 5 Years in Latvia. (Rehabilitācijas 
pakalpojumu pieejamības dinamika cerebrālās triekas 
pacientiem Latvijā pēdējo 5 gadu laikā) 5th International 
Congress on Cerebral Palsy, Bled, Slovenia, June, 7-10, 2001, 
Proceedings 

 Vētra A., Vētra An., Vilberga A., GriĦins E., Gribusta L. Experience in Co-
operation Between the Stroke Unit and the Rehabilitation Centre. (Insulta 
vienības un rehabilitācijas centra sadarbības pieredze) ISPRM 2nd World 
Congress, Prague, May 18-22, 2003, Proceedings 

 Ăīlis V., Vētra A., Pētersons A. The use of selective photo 
thermolysis in patient early rehabilitation after burns. 
(Selektīvās fototermolīzes izmantošana apdegumu pacientu 
agrīnā rehabilitācijā) ISPRM 2nd World Congress, Prague, May 
18-22, 2003, Proceedings 

 Vētra A., Vētra An., Šēfere M., Logins V. Multisite ultrasound velocity 
measurements in patients after dyskectomy during the period of 
rehabilitation. (Daudzpunktu ultraskaĦas ātruma mērījumi pacientiem pēc 
diskektomijas rehabilitācijas periodā) ISPRM 2nd World Congress, Prague, 
May 18-22, 2003, Proceedings 
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 Vētra An., Stirāne D., Vētra A., Ozola M., Ėeris V., 

DūdiĦš A. Outcomes of discectomy and post-operative 

rehabilitation: a follow-up study of 1-12 years. (Diskektomijas 

un rehabilitācijas pēcoperācijas periodā rezultāti: 12 gadu 

vēlīno rezultātu pētījumi) ISPRM 2nd World Congress, Prague, 

May 18-22, 2003, Proceedings 

 Vētra A., Vētra An., Šēfere M., Logins V. Kaulaudu akustisko īpašību un 
gaitas parametru izmaiĦas pacientiem ar muguras sāpēm. RSU Zinātniskie 
raksti, 2003. 

 Gilis V., Vetra A., Petersons A. The use of selective photothermolysis method in patient early 
rehabilitation after burns. ISPRM 2nd World Congress, Prague, May 18-22, 2003. 

 Vilks A., Vētra A. Sociālo zinātĦu loăisko diskursu definēšanas problēmas. 
Latvijas ZinātĦu akadēmijas Vēstis, 2005., 59.sēj., 4.nr. 

 Vilka L., Vilks A., Vētra A. Diskursu problemātika sociālās politikas kontekstā. Latvijas 
ZinātĦu akadēmijas Vēstis, 2005., 59.sēj., 4.nr. 
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specifika Latvijā. Latvijas ZinātĦu akadēmijas Vēstis, 2005., 59.sēj., 4.nr. 

 Vetra A., Logins V., Vetra A., Gilis V. Gait Analysis and Acoustic Properties in Shin Proximal 
End in Patients with Back Pain During the Rehabilitation Course. ISPRM 3rd World Congress, 
Sao Paulo, April 10-15, 2005. 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS  

 Latviešu valoda – dzimtā 

 Krievu valoda - brīvi 

 AngĜu valoda - brīvi 

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

Datorzināšanas MS Office, internets – vidējā līmenī 

Autovadītāja apliecība A, B, BE kategorijas 

VaĜasprieki Burāšana, antīkie automobiĜi, koris 

 
Datums 2006. gada 28. decembris 
 
Paraksts  
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Nr. 0868 
2005.gada februāris - aprīlis un 
2003.gada februāris - aprīlis 

 Veselības ministrijas darba grupas „Dzemdību 
palīdzības nodrošināšanas kārtība” dalībniece  

2004.gada oktobris, novembris  Lektore administratīvajās tiesībās Banku augstskolas 
rīkotajos kursos VID darbiniekiem  

2004.gada 8.-10. oktobris  Starptautiska semināra Kaselē, Vācijā „Sadarbība 
sievietes veselībai Eiropas reăionālā dimensijā: 
pieredze, koncepcijas un stratēăijas” dalībniece 

2004.gada jūnijs  Rīgas Juridiskās augstskolas semināra „Alternatīvā 
domstarpību risināšana un starpniecība” klausītāja 

2004.gada februāris - jūnijs  Lektore administratīvajās tiesībās juridiskā biroja “E 
sabiedrības risinājumi” rīkotajos semināros  

2004.gada 24. februāris  Diskusijas „HIV/AIDS - sabiedrības vai valsts 
problēma” organizatore un vadītāja 

2004.gada janvāris - oktobris  Latvijas Pacientu tiesību biroja valdes locekle 
2003. – 2004.gads   Semināru „Jauniešiem draudzīgi pakalpojumi” 

lektore  
2003.g. -   Latvijas Ăimenes plānošanas un seksuālās veselības 

asociācijas “ Papardes zieds”  valdes un padomes 
locekle 

2003.gads   Labklājības ministrijas darba grupas „Par 
priekšlikumu izstrādi invaliditātes noteikšanas 
sistēmas optimizācijai” dalībniece  

2002.g. – 2005.g.  SO „Veselības aprūpes centra „Attīstība” valdes 
priekšsēdētāja 

2001.g. -   LU Juridiskās fakultātes Juridiskās prakses un 
palīdzības centra studentu apmācības medicīnas 
tiesībās vadītāja 

2000.g. -   Semināru un lekciju “Ievads pacienta tiesībās” 
vadītāja dažādās veselības aprūpes iestādēs un 
organizācijās 

2000.gada oktobris  Rīgas Juridiskās augstskolas organizētais apmācību 
kurss “AngĜu valoda. Tiesību terminoloăija un 
komunikācija biznesa vidē”, klausītāja  

2000.gada jūlijs  Starptautisks seminārs „Baltijas valstu apaĜais galds 
par pacienta tiesībām” dalībniece 

1998.gada oktobris, novembris  ANO Attīstības programmas rīkotā semināra 
„Sieviete biznesā” klausītāja 

1998.gada septembris  Lektore seminārā par sociālpediatriju 
1998.gada maijs  Starptautiska konference „Vesels bērns – veselā 

sabiedrībā”, izpilddirektore 
1997.gada jūnijs   Trešā pasaules latviešu ārstu kongresa dalībniece 
1996.g. - 2002.g.   SO „Veselības aprūpes centrs „Attīstība”” projektu 

vadītāja 
1993.g. oktobris  Starptautiska semināra „Aktuāli reimatoloăijas 

jautājumi” dalībniece 
1993.g. jūnijs  Otrā Pasaules Latviešu Ārstu kongresa dalībniece 
1993.g. - 1998.g.  Kursi, semināri un lekcijas psihoterapijā, 

psihosomatiskajā medicīnā, seksoloăijā (250 
stundas) klausītāja 

1993.g. - 1997.g.  Latvijas Psihoterapeitu asociācijas biedre 
1993.g. - 1997.g.  Latvijas Psihosomatiskās medicīnas asociācijas 
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biedre 
1988.g. -1989.g.  TV programmas „Apvārsnis” skolēnu aktīva 

dalībniece 
1988. -  „B” kategorijas autovadītāja tiesības 
   
Publikācijas un referāti:   
2006. gada 7. – 11. augusts  16. Pasaules medicīnas tiesību kongress, Tulūza, 

Francija, referāts „Latvijas pieredze – audu 
izĦemšana no 400 mirušiem cilvēkiem”  

2006. gada 6.- 7. jūnijs  Starptautisks seminārs Minskā, Baltkrievijā 
“Baltkrievijas nacionālā bioētikas komiteja un 
reăionālo bioētikas komiteju darbība”, referāts 
„Bioētikas komitejas tiesiskais pamats un bioētiskā 
ekspertīze Latvijā”  

2006. gada 23. – 24. marts  Starptautisks seminārs Kijevā, Ukrainā “Bioētiskās 
ekspertīzes standartu attīstībā kā ceĜš uz kvalitatīvu 
un atbildīgu biomedicīnisko pētījumu veikšanu 
veselības aprūpes sistēmā: Austrum un 
Centrāleiropas pieredze”, referāts „Privātās dzīves 
aizsardzība klīniskajos pētījumos”   

2005.gada 7. aprīlis   Starptautiska konference Rīgā „Informācijas 
tehnoloăijas un telekomunikācijas Baltijas jūras un 
Centrālajā un Austrumeiropas reăionā”, referāts 
„Personas veselības datu aizsardzības tiesiskie 
aspekti”  

2005.gada 8. marts  Publikācija portālā politika.lv „Pacientu tiesības 
Latvijā – cilvēktiesību vai sociālisma standarti?” 

2004.gada augusts  Žurnāls „Doctus”, raksts „Pacienta noslēpums” 
 
2003.gada 2. oktobris 

 Konference “Pacientu tiesību aizsardzības 
likumprojekta sabiedriskā apspriede”, referāts 
“Pacientu tiesību aizsardzība: mērėi, uzdevumi un 
iespējas” 

2003.gada 5. decembris  Konference pedagogiem „Mēs dzīvojam vienā 
pasaulē”, referāts „Cilvēka cieĦa un privātās dzīves 
aizsardzība” 

2002. gada 13. – 14. decembris  Otrais apvienotais anestezioloăijas un 
reanimatoloăijas kongress, referāts „Pacientu tiesības 
Latvijā: problēmas un risinājumi.” 

2001.gada 14. maijs  Konference "Veselības aprūpes sistēma 
administratīvo tiesību skatījumā", referāts "Veselības 
aprūpes sistēmas administrēšana Latvijas Republikā” 

2001.gada 22. maijs  Publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Nr.208, 
“Par pacienta tiesībām uz kvalitatīvu aprūpi” 

Valodu zināšanas:   
  Latviešu (dzimtā valoda) 
  AngĜu (Ĝoti labi) 
  Krievu (labi) 
  Vācu (ar vārdnīcas palīdzību) 
  DāĦu (pamatzināšanas) 
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VALDA BL ŪZMAS DZ ĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV) 

1. VISPĀRĪGĀS ZIĥAS 

Vārds, uzvārds  Valdis Blūzma 

Personas kods    110351-10124 

Dzimšanas vieta Rīga 

Adrese                Rīga, AnniĦmuižas bulv. 30 dz. 89  

Telefons             7420076 (m.); 29900563 (mob.) 

e-pasts                bluzma@lanet.lv 

 
Izglītība:     
1969. -1974.g. Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, 

students 
1976. -1980.g. Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, 

aspirants 
kopš 2001.g.                                       Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, doktorants 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1987.g. vēstures zinātĦu kandidāts 
1998.g. vēstures doktors 
 
Nodarbošanās: 
 -1976.g.              LPSR Revolūcijas muzeja zinātniskais līdzstrādnieks                                                              
1980. -1981.g.                          Rīgas Politehniskā institūta zinātniskā komunisma katedras 

laborants 
1981. -1983.g. Rīgas Politehniskā institūta zinātniskā komunisma katedras 

asistents 
1983.-1988.g. Rīgas Politehniskā institūta zinātniskā komunisma katedras vecākais pasniedzējs 
1988. -1990.g. LKP CK Partijas Vēstures institūta vecākais zinātniskais 

līdzstrādnieks 
1990. -1998. g. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors 
1998. - 2001.g. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents 
2001. - 2003.g.                                  Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētais 

profesors 
2003. – 2005.g.                                  Baltijas Krievu institūta asociētais profesors 
kopš 2005.g.                                       Biznesa augstskolas “Turība” asociētais profesors                                     

 

2. ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIK ĀCIJAS (par pēdējiem 3 gadiem) 

Zinātniski pētnieciskie granti  (1999 - 2005) 
 

1. LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansētais projekts - izdevuma “Nevardarbīgā 
pretošanās totalitāram režīmam: teorija un pieredze Latvijā (1945 – 1991)” sarakstīšana. 
Projekta autors. (2005 – 2008). 

2.Sorosa fonda - Latvija finansētais projekts "Izdevuma “Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri”  
2. sējuma “16. un 17. gs. avoti” teksta sarakstīšana". Projekta direktors, zinātniskais redaktors un 
autors.(1999 – 2005). 
3.Sorosa fonda - Latvija finansētais projekts "Latvijas tiesību vēsture (no  vissenākajiem laikiem līdz 
1914. gadam)" sarakstīšana. Projekta direktors un autors. (1999 – 2006). 
4. Juridiskās koledžas finansētais līgumprojekts "Mācību grāmatas "Eiropas tiesības" sarakstīšana". 
Projekta autors. (Mācību grāmata izdota 2004.gada maijā). 

 
Publikācijas (2003 - 2006) 

 
Raksti recenzētos izdevumos: 
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1. Fundamentāla starpkaru perioda Latvijas Republikas vēsture. (Recenzija par monogrāfiju 
20.gadsimta Latvijas vēsture, 2.sēj. R.: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2003) - Latvijas Vēsture, 
2004, Nr. 3(55), 104. - 112.lpp. 
 
Raksti citos izdevumos: 
 
1.Neformālās organizācijas - nevardabīgās pretošanās aizsācējas Latvijā Atmodas sākumposmā (1986 – 

1989). – Grām.: Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas pieredze. R.: LZA, 2006, 49. – 59.lpp. 

2.Проблемы конституционного права Латвии в период осуществления правовой реформы. - 
Балтийский юридический журнал, 2005, № 1(5), с. 16 – 22. 
3.Konstitucionālo tiesību problēmas Latvijā tiesību reformas laikā (1991 - 2003). - Grām.: Latvija ceĜā 
uz demokrātiju 1987 - 2003. Starptautiskā zinātniskā konference „Postkomunistiskā transformācija un 
demokratizācijas process Latvijā 1987. - 2003.gads” 2003.gada 17. - 18.oktobrī. R.; 2004, 34. - 
39.lpp. 
4.К вопросу о периодизации истории права. - Балтийский юридический журнал, 2003, № ½, c. 3 
- 9. 
5.Seeds of Rule of Law in Latvia in the Context of the European Legal Culture//Politics and Law in 
the Context of the European Integration. Proceedings of the international conference 14 - 15 February 
2003. Riga: Baltic Centre for Strategic Studies, 2003, p.56 - 65. 

 
Mācību grāmatas: 
 
1. Eiropas tiesības. R.: Juridiskā koledža, 2004, 388 lpp. (kopā ar līdzautoriem A.Buku, K. Jarinovsku, 
E.B.Deksni, E.Levitu, T.Jundzi).; 53.- 79.; 129. - 166.; 195. - 219..; 270.- 298.; 370.- 381.lpp. 
   

Piedalīšanās starptautiskās zinātniskajās konferencēs (1998 - 2004) 
 

Datums Konferences vieta Konferences nosaukums Referāts vai ziĦojums 
2006.gada 21. – 
22.augustā 

Viesnīcas „Rīga” 
konferenču zāle, Aspazijas 
bulvārī 22 

Starptautiskā konference 
„Demokrātijas attīstība: 
Baltijas un Taivānas 
pieredze” 

ZiĦojums „Nevalstisko 
organizāciju loma 
demokratizācijas procesos 
Latvijā M. Gorbačova reformu 
laikā (1986.g. – 1989.g.)” 

2006.gada 
13.janvārī 

Latvijas Kara muzejs, 
Smilšu ielā 20 

Starptautiskā konference 
“Nevardarbīgā pretošanās: 
Latvijas pieredze” 

ZiĦojums “Neformālās 
organizācijas - nevardabīgās 
pretošanās aizsācējas Latvijā 
Atmodas sākumposmā (1986 – 
1989)”. 

2003.gada 
17.oktobrī 

Latvijas Universitātes 
Sociālo zinātĦu fakultāte, 
Rīgā, Lomonosova ielā 1 

Starptautiskā zinātniskā 
konference 
“Postkomunistiskā 
transformācija un 
demokratizācijas process 
Latvijā. 1987. - 2003.gads” 

“Konstitucionālo tiesību 
problēmas Latvijas tiesiskās 
reformas laikā (1991 - 2003)” . 
ZiĦojums publicēts izdevumā 
„Latvija ceĜā uz demokrātiju 
1987 - 2003. Starptautiskā 
zinātniskā konference 
„Postkomunistiskā 
transformācija un 
demokratizācijas process 
Latvijā 1987. - 2003.gads” 
2003.gada 17. - 18.oktobrī” R.; 
2004, 34. - 39.lpp. 

2003.gada 
14.februārī 

Juridiskās koledžas 
konferenču zāle, Rīgā, 
Kronvalda bulvārī 1b 

Starptautiskā zinātniskā 
konference “Politika un 
tiesības Eiropas integrācijas 
kontekstā” 

"Tiesiskas valsts iedīgĜu 
veidošanās Latvijā Eiropas 
tiesību kultūras iespaidā". 
Tēzes publicētas izdevumā 
„Politics and Law in the 
Context of the European 
Integration. Proceedings of the 
international conference 14 - 15 
February 2003”. Riga: Baltic 
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Centre for Strategic Studies, 
2003,  

 
 

Piedalīšanās citās zinātniskajās konferencēs (1998 - 2004) 

 
2003.gada 
11.jūnijā 

Biznesa institūts RIMPAK 
Livonija, Rīgā 
Observatorijas ielā 7 

Zinātniskā konference 
"Latvija un Eiropas 
Savienība. Tiesiskās 
problēmas" 

"Grozījumi LR Satversmē saistībā 
ar Latvijas iestāšanos ES" 

 
3. PEDAGOĂISKĀ DARBĪBA (par pēdējiem 6 gadiem) 

Vadītie maăistra darbi (42) 

Vadītie bakalaura darbi un kvalifikācijas darbi (45) 
Docētie studiju kursi: 
 
Latvijas tiesību vēsture                                  4 un 2 kredītp. 
Ārvalstu tiesību vēsture                                 8, 4 un 2 kredītp. 
Ārvalstu konstitucionālās tiesības                 2 kredītp. 
Valsts teorija                                                  2 kredītp. 
Eiropas tiesības                                              4, 3 un 2 kredītp. 
Eiropas tiesību vēsture                                    1,5 kredītp. 
Salīdzināmās tiesības                                      4 un 3 kredītp. 
Baltijas valstu tiesību vēsture                         2 kredītp. 
Konstitucionālo tiesību teorija                        2 kredītp. 
Eiropas Savienības darba un sociālās tiesības 1,5 kredītp. 
Starptautiskās publiskās tiesības                       3 kredītp. 
Diplomātiskās un konsulārās tiesības               2 kredītp. 
Starptautisko strīdu izšėiršana                          1,5 kredītp. 
Starptautisko publisko tiesību izmaiĦas            1,5 kredītp. 
 
Izstrādātas studiju programmas: 
 
Konstitucionālo tiesību teorija                       2 kredītp. 
Baltijas valstu tiesību vēsture                        2 kredītp. 
Latvijas tiesību vēsture                                  4 un 2 kredītp. 
Ārvalstu tiesību vēsture                                 8, 4 un 2 kredītp: 
Eiropas tiesības                                              4, 3 un 2 kredītp 
Salīdzināmās tiesības                                      4 un 2 kredītp. 
Latvijas politiskā sistēma                               2 kredītp. 
Salīdzināmās konstitucionālās tiesības           3 kredītp. 
Eiropas Savienības darba un sociālās tiesības 1,5 kredītp. 
 
 

Sagatavotie mācību līdzekĜi (ar ī elektroniskā formā): 

Sagatavoti lekciju teksti elektroniska formā 
 
1. Latvijas tiesību vēsturē; 
2. Ārvalstu tiesību vēsturē; 
3.Salīdzināmās tiesībās; 
4.Ārvalstu konstitucionālajās tiesībās. 
 
Sagatavoti elektroniskie uzskates līdzekĜi: 
Eiropas tiesībās; 
Salīdzināmās tiesībās 
Eiropas Savienības darba un sociālās tiesībās  
Starptautiskajās publiskajās tiesībās 
Diplomātiskajās un konsulārajās tiesības. 
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Starptautisko strīdu izšėiršana. 
Starptautisko publisko tiesību izmaiĦas. 
 
Kvalifik ācijas celšana ārzemju vai Latvijas augstskolās un pētniecības iestādēs: 

Kopš 2001  X            Studijas Latvijas Universitātes tiesību zinātĦu doktorantūrā 
2001 VI            kvalifikācijas celšana Centrāleiropas Universitātē (Budapešta) (Salīdzināmās 
konstitucionālās tiesības)           
1999 VII - VIII      kvalifikācijas celšana Kembridžas universitātē (Anglija) (Ārvalstu tiesību vēsture)  
1999 III                  kvalifikācijas celšana Upsalas universitātē (Zviedrija) (Eiropas tiesības) 
 
4. ORGANIZATORISKAIS DARBS (par p ēdējiem 6 gadiem) 

Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēăijas vadītājs vai loceklis: 

Kopš 1991 Latvijas Universitātes žurnāla „Latvijas Vēsture” redkolēăijas loceklis 
Kopš 2003 Baltijas Krievu institūta žurnāla „Балтийский юридический журнал” redkolēăijas 
loceklis 
 
Svešvalodu zināšanas: 
 
krievu, angĜu valoda - brīvi 
vācu - ar vārdnīcas palīdzību 
 
 
Citas prasmes: 
 
Datorzinības  -  lietotāja iemaĦas darbam ar teksta redaktoru programmām Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Microsoft Powerpoint, Lotus Word Pro un Interneta pārlūkprogrammām 
Netscape  un Microsoft Explorer  
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CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  Andrejs Vilks 

Dzimšanas datums:  30.08.1954. 

Dzimšanas vieta:  Barkavas pagasts 

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

Tālrunis:  6510591 

 
IZGL ĪTĪBA  

  Augstākā juridiskā (tiesību specialitāte) 

 1981 aizstāvēta juridisko zinātĦu kandidāta disertācija 

 1978-1981 PSRS Iekšlietu ministrijas zinātniski pētnieciskā institūta adjunktūra 

 1972-1976 Omskas augstākā milicijas skola 

19 1197  

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

 1997. ASV pieredze noziedzības apkarošanā (ASV) 

 1996. EIB ekonomisko noziegumu atklāšana (ASV TM) 

 1995. Nelegālā migrācijas apkarošana (Francijas IeM) 

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

  Tiesību doktors (Dr.Jur.)  

  1993.g.LU Zinātniskā promocijas padome 

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

  Docents 

 
DARBA PIEREDZE  

  22.03. 2003. Rīgas StradiĦa universitātes Eiropas studiju fakultātes dekāns 

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

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

 1993 Kriminoloăisko pētījumu centra vadītājs 

 1991-1993 LR Drošības dienesta sociālpolitisko pētījumu biroja vadītājs 

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

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

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

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

 
PUBLIK ĀCIJAS 

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

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

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

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

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

  Kopējais zinātnisko  publikāciju skaits - 135 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

 1. Latviešu valoda – dzimtā 

 2. Krievu valoda - brīvi 

 3. Vācu valoda – sarunvalodas līmenis 

 4. AngĜu valoda - pamatzināšanas 

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

   

Datums:  

Paraksts 
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CURRICULUM VITAE 

 

Ivans J ānis Mihailovs 
Sofijas iela 4 – 29 

Rīga, LV – 1005 
t. 7 39 26 03, 26 14 60 51 
e-mail: Ivans.Mihailovs@inbox.lv  
 
Pilsonība:  LR pilsonis, personas kods 160679 – 10911 
 
Izglītība:  2006 Rīgas StradiĦa universitātes Sociālo zinātĦu doktorantūra  
                2005 Latvijas Universitātes Juridiskās fakultāte  
                         Sociālo zinātĦu maăistrs tiesību zinātnēs           

                 2003 Latvijas Kultūras akadēmija  

                          Humanitāro zinātĦu maăistrs mākslās 

                 2003 Latvijas Universit ātes Juridisk ā fakult āte diplom ēts jurists 
                 2001 Latvijas Kultūras Akadēmija  Humanitāro zinātĦu bakalaurs mākslās 
                 1985 – 1997 Puškina licejs 
 
Kvalifik ācijas celšana:  
          2006 Politikas ietekmes novērtēšana, Ietekmējošā komunikācija, 

Valsts varas deleăēšana, Iekšējā kontrole, Augstskolu mācībspēku 
pedagoăiskā pilnveide / Inovācijas augstākās izglītības sistēmā / 
Izglītības darba vadība 

          2005 Personālvadība, Cilvēktiesības, Eiropas Savienība, Valsts 
noslēpuma aizsardzība valsts iestādē, Personas datu aizsardzība, Izglītības 
iestāžu darbības tiesiskais aspekts – problēmas un risinājumi, Sieviešu un 
vīriešu tiesības un iespējas, Interešu konflikts, Valsts iepirkuma procedūras 
ES, Izglītība Eiropā 
          2004 Sabiedriskās attiecības, Normatīvo aktu izstrāde, Darba 

tiesības, Kas jāzina darba devējam par darba Ħēmēja obligāto 
veselības pārbaudi, Projektu   rakstīšana un vadīšana, ES un 
Latvijas projektu konkursi, Folkloras pedagoăija – etniskās 
identitātes pēctecības princips, ES institūcijas un to sadarbība ar 
nacionālajām institūcijām 

          2003 “Training of Trainers” – dzimumu līdztiesības integrētās 

pieejas ieviešanas eksperts, Saskarsmes pedagoăiskie un psiholoăiskie 

aspekti, Psiholoăiskie principi skolā 
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           2001 IT (Internet, Power Point) 
           2000 IT (Word, Excel), Personālvadība    
           1997 AngĜu valoda 
                    
Darba pieredze: 2006 – pašlaik Latvijas Kultūras akadēmijas 

maăistrantūras viespasniedzējs 
                          2005 – pašlaik Rīgas StradiĦa Universitāte – lektors, 

Komunikācijas studiju katedras vadītāja 
vietnieks, kopš 28.10.2005. – docents 

                          2004 – pašlaik Izglītības valsts inspekcija – padomnieks 
juridiskajos jautājumos, kopš 2005.gada 
vienlaikus galvenā valsts inspektora augstākās 
izglītības jautājumos p.i. 

                          2004 Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas 
lietās sekretariāts – juriskonsults, Juridiskās 
nodaĜas vadītāja v.i. 

                          2004 – 2006 Rīgas Tehniskā Universitāte – lektors, 
pasniedzējs 

                          2004 – pašlaik Baltijas Starptautiskā akadēmija (Baltijas 
Krievu institūts) – lektors, dekāna palīgs, kopš 04.10.2005. – docents  

                          2003 – 2004 Labklājības ministrija – Eiropas un juridisko 
lietu departamenta vecākais referents 

                          2002 – 2003  VBS “Latvijas Radio” – jurists – 
personālspeciālists 

                               2002 – 2003 VBS “Latvijas Radio” – Iepirkuma 
komisijas loceklis un priekšsēdētāja vietnieks, 

                         1999 – pašlaik Puškina licejs – pasniedzējs, nodaĜas 
vadītāja  v.i. 

 

Projekti: 2005 ES programmas Phare projekts „Eiropas pilsonības 
pamatskola. Sabiedriskais informatīvi konsultatīvais 
naturalizācijas birojs” – eksperts 

               2005 ES programmas Phare projekts „Sieviešu integrācija ar 
latviešu valodas praktiskas izmantošanas palīdzību” – 
eksperts 

               2002 – 2005 Starptautiskais sadarbības projekts “Hansa – Rīga” – 
vadītājs 

               2004 ES programmas  Phare projekts „Mazākumtautību NVO 
līdzdalības skola” – eksperts 

 

Lasītie kursi: Tiesību pamati, Kultūra un politika, Autortiesības, Intelektuālā 
īpašuma tiesības, Eiropas Savienības sistēmas pamati, Kultūras 
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projektu vadība, Darba attiecību pamati, Kultūras institūcijas 
un administrēšana, Komunikācijas tiesības un ētika, Ievads 
studijās un specialitātē, Sabiedrības integrācija un Latvijas 
mazākumtautības, Globalizācija, Cilvēktiesības, Starptautiskās 
tiesības 

                                       
Zinātniskās publikācijas:  2 grāmatas, 5 metodiskie līdzekĜi, 6 raksti, 5 

kursu programmas, konsultatīvā līdzdalība izdevuma „XX gs. 
kultūras vēsture” (latviešu un krievu valoda) tapšanā 

 
Atzinības:  2005 – Izglītības valsts inspekcijas pateicība 
                  2004 – ĪUMSILS pateicība par līdzdalību iecietības dienas 

organizācijā 
                  2003 – VBS “Latvijas Radio” ăenerāldirektora pateicība par 

teicamu darbu   
                  2003 – IZM pateicība 
                  2001 – SWH stipendija  

  2000 – SWH stipendija 
  2000 – Rīgas Skolu valdes pateicības raksts  

                  1998 – N. Rēriha prēmija 
 
Valodas:  brīvi pārvaldu                   latviešu 
                                                          krievu 
                                                          angĜu  
                sarunvalodas līmenis         vācu 
                ar vārdnīcas palīdzību       latīĦu 
 
Prasmes: PamatiemaĦas darbā ar datoru, zināšanas valsts iepirkumu 

procesos, pieredze normatīvo aktu izstrādāšanā, starptautiskajā 
sarakstē un lietvedībā, B kategorijas vadītāja apliecība 

 
Intereses:  Lasīšana, zināšanu un prasmju pilnveidošana, vasarnīca  
 
 
18.08.2006.  



 119

                                    CURRICULUM VITAE 
 
Vārds, uzvārds:                            JONAS JUŠKEVIČUIUS 
Dzimšanas datums:  
Dzimšanas vieta: 
Adrese:                                         Čiobiškio iela 6 – 43, ViĜĦa, Lietuva 
Tālrunis: 
E-pasts:                                          jjusk@mruni.lt 
 

IZGL ĪTĪBA 

 
Lateran universitāte Romā, Itālij ā, doktora grāds  

jurisprudencē 

Lateran universitāte Romā, Itālij ā, maăistra grāds  
jurisprudencē 

ViĜĦas universit āte, diploms ăeogr āfij ā 
 

ZINĀTNISKAIS GRĀDS 
                                                       Dr.iur.            
 

AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS 
 
 
DARBA PIEREDZE 
 
2005 -                                     ViĜĦas Mikolo Romerio universitāte, Juridiskā fakultāte,  
                                                Bio-tieslietu nodaĜas vadītājs, asociētais profesors 
2004 – 2005                            Lietuvas universitate ViĜĦā, Zinātniski pētnieciskā  
                                                centra vadītājs, starptautisko tieslietu lektors  
1994 – 1999                            Lietuvas Krājbanka ViĜĦā, maksājumkaršu menedžeris,  
                                                Korespondentbankas vadītājs  
JSC Glintas, menedžeris 
1990 – 1992                            Lietuvas Vides aizsardzības aăentūra, projekta  
                                                 speciālists   
 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

 
PIEDAL ĪŠANĀS PROFESIONĀLĀS 
UN NEVALSTISK ĀS ORGANIZĀCIJĀS 
 
Lietuvas Transkulturālās psihiatrijas asociācijas biedrs, līdzdibinātājs 

Juridisk ās, ētikas un zin ātnes starptautisk ās asoci ācijas biedrs 
 

GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI 

 
PUBLIK ĀCIJAS 
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Juškevičius J., Meilius K. Legal Aspects of Human Assisted Reproduction: Lithuanian Case. // Glasa J., 

Marek J. (eds), New Challenges for Medicine and Health Care in Europe,- Bratislava: IMEB n.f. & 
Charis Publ., 2004. 

Širinskiene A., Juškevičius J., Narbekovas A., Confidentiality and Duty to Warn the 
Third Parties in HIV/AIDS Context// Medical Ethics and Biotechnics, 2005, Spring-
Summer, Vol.12 No.1., p. 2. – 7. 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

 
Krievu, angĜu, itāĜu – brīvi 

Franču, spāĦu – las īšana 
 

PAPILDUS INFORMĀCIJA 
 
 
Datums:  
Paraksts: 
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CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  Jānis Vētra  
Dzimšanas datums:  1959.gada 19.jūlijs 

Dzimšanas vieta:  Viesītes pilsēta, Latvija 

Adrese:  "Vētras", Siguldas pagasts, Rīgas rajons, LV 2150  

Tālrunis:  7973439 

 
IZGL ĪTĪBA  

 1983. Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fakultāte 

 1977. L.Paegles Rīgas 1.vidusskola 

   

   

PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  
                  1991. I-VI             Jēla Universitāte, ASV (Pēcdiploma apmācības kurss 
                                                ortopēdiskajā ėirurăijā) 

   

   

   

ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

1993.   Dr.habil.med., Latvijas Traumatoloăijas un ortopēdijas 
ZPI habilitācijas padomē H-O2 "Implantātu bioaktīvie 
pārklājumi traumatoloăijā un ortopēdijā" 

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

1998.   Profesors 

 
DARBA PIEREDZE  

VIII 
1999.  

līdz šim brīdim Latvijas Medicīnas akadēmijas, kopš 2002.gada jūnija 
Rīgas StradiĦa universitātes rektors 

XII 
1998.  

līdz VIII 1999. LR 7.Saeimas deputāts 

IX 
1992.  

līdz XII 1999. Latvijas Medicīnas akadēmijas rektors 

1992. II-VIII 1992. Latvijas Traumatoloăijas un ortopēdijas ZPI galvenā ārsta 
vietnieks 

1987. līdz 1992. Latvijas Traumatoloăijas un ortopēdijas ZPI jaunākais 
zinātniskais līdzstrādnieks, ārsts locītavu un kaulu 
patoloăijas nodaĜā 

1984. līdz 1986. Latvijas Traumatoloăijas un ortopēdijas ZPI 
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Endoprotezēšanas biomehānikas laboratorijas vadītājs 

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 
 

1983.       līdz 1984.               Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks Latvijas 

              Traumatoloăijas un ortopēdijas ZPI (LTO ZPI). 
    Galvenie darbības virzieni: 

kaulu adaptīvo īpašību pētīšana ar ultraskaĦas palīdzību, 
antibakteriālo zāĜu līdzekĜu imobilizācija implantējamās 

polimēru terapeitiskajās sistēmās; 
1984.       līdz 1986.                Endoprotezēšanas biomehānikas laboratorijas 
    vadītājs LTO ZPI. 

    Galvenie darbības virzieni: 
endoprotezēšanas biomehāniskie aspekti, 
implantējamu materiālu biosaderības pētījumi, 
antibakteriālo zāĜu līdzekĜu imobilizācija implantātu 

pārklājumos; 
1987.        līdz 1992.               Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, ārsts locītavu 
    un kaulu patoloăijas nodaĜā LTO ZPI. 
    Galvenie darbības virzieni: 

implantējamo materiālu biosaderības korekcijas metožu 
pētījumi; 

1992.        līdz šim brīdim       Latvijas Zinātnes padomes finansēti projekti, granti, ES 
                                                 6.Ietvarprogrammas un citi starptautiski projekti: 

bioaktīvo keramisko materiālu biosaderības pētījumi, mikrobu 
un šūnu adhēzijas pētījumi uz biomateriālu virsmas, 
implantējamo materiālu un konstrukciju klīniskā 
aprobācija, 

antropoloăija: 
antropometrija, 
auksoloăija, 
bērnu un pusaudžu fiziskās attīstības normatīvu 

izstrāde, 
balsta kustību aparāta, t.sk. stājas un pēdas 

antropoloăiskie pētījumi, 
iedzimto anomāliju morfoloăiskā izpēte, 
probiotiėu u.c. bioloăiskas izcelsmes līdzekĜu lietošana 

ėirurăisko slimību ārstēšanā, 
medicīnas vēsture. 

     

   

DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 
 

Rīgas StradiĦa universitātes Medicīnas nozares Profesoru 
padomes priekšsēdētājs; 
Rīgas StradiĦa universitātes Teorētisko medicīnisko 
disciplīnu promocijas padomes priekšsēdētājs; 
Rīgas StradiĦa universitātes Ėirurăisko disciplīnu promocijas 
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padomes pastāvīgais eksperts; 
Latvijas augstskolu Rektoru padomes loceklis; 
Eiropas biomateriālu biedrības biedrs; 
Eiropas antropologu asociācijas biedrs. 
Latvijas Anatomu, histologu un embriologu biedrības 
priekšsēdētājs; 
Latvijas Antropologu zinātniskās biedrības priekšsēdētājs; 
Latvijas Traumatologu un ortopēdu asociācijas biedrs;  
Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas biedrs;  
Latvijas Integratīvās medicīnas asociācijas biedrs;  
Taiho Latvijas fonda Valdes loceklis;  
Biedrības “GrindeĜa brālība” biedrs;  
Biedrības “Luda BērziĦa piemiĦas fonds” biedrs;  
Biedrības “Siguldas alternatīvā izglītība” biedrs; 
Draudzības biedrības “Skotijas draugs” biedrs; 
Biedrības “Priedaines jahtklubs” biedrs 

    

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

    2005. - piemiĦas medaĜa "Sekmējot Latvijas dalību 
NATO";  
2004. - Latvijas ZinātĦu akadēmijas Goda doktora 
zinātniskais grāds (Dr. med. h. c.); 
2004. - LRVA III pakāpes Atzinības krusts par 
ieguldījumu Latvijas Rezerves Virsnieku asociācijas 
izveidošanā un attīstībā;  
2003. - Latvijas Farmaceitu biedrības Goda biedrs;  
2003. - Latvijas ZinātĦu akadēmijas un P.StradiĦa 
Medicīnas vēstures institūta Profesora P.StradiĦa balva 
par Rīgas StradiĦa universitātes izveidošanu, tradīciju 
turpināšanu un pētījumiem medicīnas vēsturē; 
2000. - GrindeĜa medaĜa par ieguldījumu bioimplantu 
materiālu saderības pētījumos un medicīniski 
farmaceitiskajā izglītībā Latvijā;  
1998. - Starptautiskā universālisma medicīnas institūta un 
Polijas Medicīnas akadēmijas Alberta Šveicera Zelta 
medaĜa par nopelniem humānismā un medicīnā;  
1998. - Polijas Medicīnas akadēmijas Goda loceklis 

PUBLIK ĀCIJAS 
    Kopējais publikāciju skaits - 158  
 
 
 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

    latviešu – dzimtā  
angĜu – brīvi  
krievu - brīvi 

PAPILDUS INFORM ĀCIJA  
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Datums: 2006.gada 13.februāris 

Paraksts 
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Maăistratūras studiju programmas “Tiesību zinātne” 

 struktūra un kalendārais plāns 
  

Kred ītpunktu  skaits Studiju kursa 
nosaukums 

Kursa 
daĜa 

Auditoriju 
stundu  skaits 

1.gads 2.gads 
Nr. 

Obligātie studiju kursi 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 

Zināšanu 
pārbaudes 

veids 

1. 

Pētnieciskā, 
jaunrades 
projektēšanas darba 
sagatavošana un 
rezultātu 
noformēšana 

A 40 4    Eksāmens 

2. Sociālā psiholoăija A 30 3    Eksāmens 

3. 
Starptautiskās 
tiesiskās sadarbības 
problēmas 

A 30 3    Eksāmens 

4. 
ES cilvēktiesību 
aizsardzības 
mehānisms 

A 30 3    Eksāmens 

5. 
Pedagoăiskā darba 
pamatiemaĦas 

A 40 4    Eksāmens 

6. 
Vadības 
informācijas 
sistēmas 

A 30 3    Eksāmens 

Kopā obligātajos kursos jāiegūst 20 KP 
Izvēles studiju kursi 

Medicīnas, 
veselības aprūpes un 
rehabilitācijas 
tiesiskie aspekti* 

B 30  2   Ieskaite 

7. 
Globalizācija un 
starptautisko tiesību 
attīstība** 

B 30  2   Ieskaite 

ES sociālo tiesību 
aktuālās problēmas* 

B 30   2  Ieskaite 

8. Eiropas Savienības 
institucionālās 
tiesības** 

B 30   2  Ieskaite 

Medicīnas 
darbinieku un 
pacientu tiesību 
aizsardzības 
aktuālās problēmas* 

B 30   2  Ieskaite 

9. 
Starptautisko 
publisko tiesību 
aktuālās 
problēmas** 

B 30   2  Ieskaite 

Eiropas Savienības 
darba tiesības* 

B 30  3   Ieskaite 

10. Konstitucionālo 
tiesību attīstība 
Eiropas savienībā** 

B 30  3   Ieskaite 
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Komunikācijas 
medicīnas un 
tiesiskās problēmas* 

B 20  2   Ieskaite 

11. Tiesību aizsardzības 
institucionālā 
sistēma Eiropas 
Savienībā** 

B 20  2   Ieskaite 

Biomedicīnas 
tiesiskās problēmas* 

B 20   2  Ieskaite 

12. Noziedzības 
attīstības un 
novēršanas aktuālās 
problēmas** 

B 20   2  Ieskaite 

Kopā izvēles kursos jāiegūst 14 KP 
13. Prakse A   14 12   

14. 
Maăistra darba 
izstrādāšana un 
aizstāvēšana 

A     20  

Kopā  20 20 20 20  

 
* Specializācija medicīnas un sociālajās tiesībās 
** Specializācija starptautiskajās un Eiropas Savienības tiesībās 
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Maăistra studiju programmas „Tiesību zinātne” 
studiju kursu saraksts, īstenošanas  plānojums, apjoms 

 (pilna laika studijas, kas tiek realizētas akadēmisko bakalaura studiju beidzējiem) 
 

Kred ītpunktu skaits 
1.gads 2.gads Nr. Kursa nosaukums Kursa daĜa 

Auditoriju 
stundu skaits 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 
Pasniedzējs 

OBLIGĀTIE STUDIJU KURSI 

1. Pētnieciskā, jaunrades projektēšanas darba sagatavošana un rezultātu 
noformēšana 

A 40 4    Andris Vilks, Dr.phil. 

2. Sociālā psiholoăija A 30 3    Silva Omārova, Dr.psyh. 
3. Starptautiskās tiesiskās sadarbības problēmas A 30 3    Andrejs Vilks, Dr.iur. 
4. ES cilvēktiesību aizsardzības mehānisms A 30 3    Deniss Hanovs, Dr.art. 
5. Pedagoăiskā darba pamatiemaĦas A 40 4    Lolita Vilka, Dr.phil. 
6. Vadības informācijas sistēmas A 30  3   Uldis Teibe, Dr.biol. 
          Kopā obligātajos studiju kursos jāiegūst 20 KP 

IZVĒLES STUDIJU KURSI 

Medicīnas, veselības aprūpes un rehabilitācijas tiesiskie aspekti* B 30  2   Aivars Vētra, Dr.hab.med. 7. 
Globalizācija un starptautisko tiesību attīstības** 

B 30  2   
Deiss Hanovs, Dr.art, I.-J. 
Mihailovs, Mag.iur. 

ES sociālo tiesību aktuālās problēmas B 30   2  Solvita Olsena, Mag.iur. 8. 
Eiropas Savienības institucionālās tiesības B 30   2  Eugene Eteris, Dr.iur. 
Medicīnas darbinieku un pacientu tiesību aizsardzības aktuālās 
problēmas 

B 30   2  Jānis Vētra, Dr.hab.med. 
9. 

Starptautisko publisko tiesību aktuālās problēmas B 30   2  A.KrasiĜnīkovs, Dr.iur. 
10. Eiropas Savienības darba tiesības B 30  2   Valdis Blūzma, Dr.hist. 
 Konstitucionālo tiesību attīstība Eiropas Savienībā B 30  2   Eugene Eteris, Dr.iur. 
11. Komunikācijas medicīniskās un tiesiskās problēmas B 20  2   Igors Kudrjavcevs, Dr. 
 Tiesību aizsardzības institucionālā sistēma Eiropas Savienībā B 20  2   Andrejs Vilks, Dr.iur. 
12. Biomedicīnas tiesiskās problēmas 

B 20   2  
Jonas JuškevičusDr.iur., 
Andrejs Vilks, Dr.iur. 

 Noziedzības attīstības un novēršanas aktuālās problēmas B 20   2  Andrejs Vilks, Dr.iur. 
 Kopā izvēles kursos jāiegūst  14 KP 
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PRAKSE UN MAĂISTRA DARBS 

 Prakse A   3 3  
 Maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana A    5 15 
 Kopā    17 12 14 20 

 

 
*Specializācija medicīnas  un sociālajās tiesībās 
**Specializācija starptautiskajās un Eiropas Savienības tiesībās 
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Maăistra studiju programmas „Tiesību zinātne”  
studiju kursu saraksts, īstenošanas  plānojums, apjoms 

 (pilna laika studijas, kas tiek realizētas profesionālo bakalaura studiju beidzējiem) 
 

Kred ītpunktu skaits 
1.gads 2.gads Nr. Kursa nosaukums Kursa daĜa 

Auditoriju 
stundu skaits 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 
Pasniedzējs 

OBLIGĀTIE STUDIJU KURSI 

1. 
Pētnieciskā, jaunrades projektēšanas darba 
sagatavošana un rezultātu noformēšana 

A 40 4   Andris Vilks, Dr.phil. 

2. Sociālā psiholoăija A 30 3   Silva Omārova, Dr.psyh. 
3. Starptautiskās tiesiskās sadarbības problēmas A 30 3   Andrejs Vilks, Dr.iur. 
4. ES cilvēktiesību aizsardzības mehānisms A 30 3   Deniss Hanovs, Dr.art. 
5. Pedagoăiskā darba pamatiemaĦas A 40 4   Lolita Vilka, Dr.phil. 
6. Vadības informācijas sistēmas A 30 3   Uldis Teibe, Dr.biol. 
    Kopā obligātajos studiju kursos jāiegūst 20 KP 

IZVĒLES STUDIJU KURSI 

Medicīnas, veselības aprūpes un rehabilitācijas 
tiesiskie aspekti* 

B 30  2  Aivars Vētra, Dr.hab.med. 
7. 

Globalizācija un starptautisko tiesību attīstības** 
B 30  2  

Deiss Hanovs, Dr.art, I.-J. 
Mihailovs, Mag.iur. 

ES sociālo tiesību aktuālās problēmas B 30  2  Solvita Olsena, Mag.iur. 
8. 

Eiropas Savienības institucionālās tiesības B 30  2  Eugene Eteris, Dr.iur. 
Medicīnas darbinieku un pacientu tiesību aizsardzības 
aktuālās problēmas 

B 30    Jānis Vētra, Dr.hab.med. 
9. 

Starptautisko publisko tiesību aktuālās problēmas B 30    A.KrasiĜnikovs, Dr.iur. 
10. Eiropas Savienības darba tiesības B 30  2  Valdis Blūzma, Dr.hist. 

 Konstitucionālo tiesību attīstība Eiropas Savienībā B 30  2  Eugene Eteris, Dr.iur. 
11. Komunikācijas medicīniskās un tiesiskās problēmas B 20  2  Igors Kudrjavcevs, Dr. 

 
Tiesību aizsardzības institucionālā sistēma Eiropas 
Savienībā 

B 20  2  Andrejs Vilks, Dr.iur. 

12. 
Biomedicīnas tiesiskās problēmas 

B 20  2  
Jonas JuškevičusDr.iur., 
Andrejs Vilks, Dr.iur. 
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Noziedzības attīstības un novēršanas aktuālās 
problēmas 

B 20  2  Andrejs Vilks, Dr.iur. 

 Kopā izvēles kursos jāiegūst  14 KP 

PRAKSE UN MAĂISTRA DARBS 

13. Prakse A   6  
14. Maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana A    20 

 Kopā    20 20 20 
 

*Specializācija medicīnas  un sociālajās tiesībās 
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Maăistratūras studiju programmas „Tiesību zinātnes”  
struktūra un kalendārais plāns 

 (nepilna laika studijas, kas tiek realizētas akadēmisko bakalaura studiju beidzējiem) 
 

Kred ītpunktu skaits 
1.gads 2.gads 3.gads Nr. Kursa nosaukums Kursa daĜa 

Auditoriju 
stundu skaits 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 

Zināšanu 
pārbaudes 

veids 

OBLIGĀTIE STUDIJU KURSI 

1. 
Pētnieciskā, jaunrades projektēšanas darba 
sagatavošana un rezultātu noformēšana 

A 40 4     Eksāmens 

2. Sociālā psiholoăija A 30 3     Eksāmens 

3. 
Starptautiskās tiesiskās sadarbības 
problēmas 

A 30 3     Eksāmens 

4. ES cilvēktiesību aizsardzības mehānisms A 30 3     Eksāmens 
5. Pedagoăiskā darba pamatiemaĦas A 40 4     Eksāmens 
6. Vadības informācijas sistēmas A 30  3    Eksāmens 
    Kopā obligātajos studiju kursos jāiegūst 20 KP 

IZVĒLES STUDIJU KURSI 

Medicīnas, veselības aprūpes un 
rehabilitācijas tiesiskie aspekti* 

B 30  2    Ieskaite 
7. 

Globalizācija un starptautisko tiesību 
attīstības** 

B 30  2    Ieskaite 

ES sociālo tiesību aktuālās problēmas B 30    2  Ieskaite 
8. 

Eiropas Savienības institucionālās tiesības B 30    2  Ieskaite 
Medicīnas darbinieku un pacientu tiesību 
aizsardzības aktuālās problēmas 

B 30    2  Ieskaite 
9. 

Starptautisko publisko tiesību aktuālās 
problēmas 

B 30    2  Ieskaite 

10. Eiropas Savienības darba tiesības B 30   2   Ieskaite 

 
Konstitucionālo tiesību attīstība Eiropas 
Savienībā 

B 30   2   Ieskaite 

11. Komunikācijas medicīniskās un tiesiskās B 20   2   Ieskaite 
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problēmas 

 
Tiesību aizsardzības institucionālā sistēma 
Eiropas Savienībā 

B 20   2   Ieskaite 

12. Biomedicīnas tiesiskās problēmas B 20    2  Ieskaite 

 
Noziedzības attīstības un novēršanas 
aktuālās problēmas 

B 20    2  Ieskaite 

 Kopā izvēles kursos jāiegūst  14 KP 

PRAKSE UN MAĂISTRA DARBS 

13. Prakse A   12 10 4   
14. Maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana A      20  

 Kopā    17 15 15 14   
*Specializācija medicīnas  un sociālajās tiesībās 
**Specializācija starptautiskajās un Eiropas Savienības tiesībās 
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Maăistratūras studiju programmas „Tiesību zinātnes”  
struktūra un kalendārais plāns 

 (nepilna laika studijas, kas tiek realizētas profesionālo bakalaura studiju beidzējiem) 
 

Kred ītpunktu skaits 
1.gads 2.gads Nr. Kursa nosaukums Kursa daĜa 

Auditoriju 
stundu skaits 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 

Zināšanu pārbaudes 
veids 

OBLIGĀTIE STUDIJU KURSI 

1. Pētnieciskā, jaunrades projektēšanas 
darba sagatavošana un rezultātu 
noformēšana 

A 40 4    Eksāmens 

2. Sociālā psiholoăija A 30 3    Eksāmens 
3. Starptautiskās tiesiskās sadarbības 

problēmas 
A 30 3    Eksāmens 

4. ES cilvēktiesību aizsardzības mehānisms A 30 3    Eksāmens 
5. Pedagoăiskā darba pamatiemaĦas A 40 4    Eksāmens 
6. Vadības informācijas sistēmas A 30  3   Eksāmens 
          Kopā obligātajos studiju kursos jāiegūst 20 KP 

IZVĒLES STUDIJU KURSI 

Medicīnas, veselības aprūpes un 
rehabilitācijas tiesiskie aspekti* 

B 30  2   Eksāmens 
7. 

Globalizācija un starptautisko tiesību 
attīstības** 

B 30  2   Eksāmens 

ES sociālo tiesību aktuālās problēmas B 30   2  Eksāmens 8. 
Eiropas Savienības institucionālās tiesības B 30   2  Eksāmens 
Medicīnas darbinieku un pacientu tiesību 
aizsardzības aktuālās problēmas 

B 30   2  Eksāmens 
9. 

Starptautisko publisko tiesību aktuālās 
problēmas 

B 30   2  Eksāmens 

10. Eiropas Savienības darba tiesības B 30  2   Eksāmens 
 Konstitucionālo tiesību attīstība Eiropas 

Savienībā 
B 30  2   Eksāmens 
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11. Komunikācijas medicīniskās un tiesiskās 
problēmas 

B 20  2   Eksāmens 

 Tiesību aizsardzības institucionālā sistēma 
Eiropas Savienībā 

B 20  2   Eksāmens 

12. Biomedicīnas tiesiskās problēmas B 20   2  Eksāmens 
 Noziedzības attīstības un novēršanas 

aktuālās problēmas 
B 20   2  Eksāmens 

 Kopā izvēles kursos jāiegūst  14 KP 

PRAKSE UN MAĂISTRA DARBS 

 Prakse A   3 3  
 Maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana A    5 15 
 Kopā    17 12 14 20 

 

 
*Specializācija medicīnas  un sociālajās tiesībās 
**Specializācija starptautiskajās un Eiropas Savienības tiesībās 
 



 

Sadarbības līgums 
 
 

Rīgā          200__.gada______._________ 
 
 

1. Līguma priekšmets 
 

Rīgas StradiĦa universitāte (turpmāk – Universitāte) rektora JāĦa Vētras personā, kurš 
darbojas atbilstīgi RSU Satversmei, no vienas puses, un 
_________________________________________, _______________ 
personā , ( turpmāk – Prakses organizētājs), no otras puses, noslēdz Sadarbības līgumu par 
mācību prakses organizēšanu. 
 

2. Universitātes pienākumi un tiesības. 
 

2.1. Atbilstoši akadēmiskajai bakalaura studiju programmai “Tiesību zinātnes” un 
profesionālajai maăistra studiju programmai ”Tiesību zinātnes” Universitāte 
nodrošina studentus ar prakses programmu, kā arī ar prakses metodisko 
dokumentāciju. 

2.2. Par iespējamo prakses vietu Universitāte informē un vienojas par prakses vietu 
organizāciju Prakses organizētāju mēnesi pirms prakses uzsākšanas. 

2.3. Universitātei jāsaskaĦo prakses programma ar Prakses organizētāju pirms prakses 
uzsākšanas. 

2.4. Universitātes pārstāvim, kas atbild par praksi ir tiesības ierasties pie Prakses 
organizētāja, lai iepazītos ar prakses programmas izpildes gaitu un kvalitāti.   

 
3. Prakses organizētāja tiesības un pienākumi. 

 
3.1. Prakses organizētājs nodrošina prakses programmas izpildi iepriekš jau  

vienojoties    ar Universitāti. 
3.2. Prakses organizētājam ir tiesības pieprasīt, lai praktikanti ievēro Prakses   

organizētāja iekšējās kārtības noteikumus, izdotos rīkojumus, kas ir saistīti ar darba 
kārtību, kā arī Darba likumdošanu. 

3.3. Prakses organizētājs var atteikt sniegt prakses dalībniekiem informāciju, kas saskaĦā 
ar spēkā esošajiem Latvijas tiesību aktiem vai Prakses organizētāja rīkojumiem un 
noteikumiem, ir uzskatama par konfidenciālu, vai domāta dienesta lietošanai. 
3.4. Prakses organizētājam nav pienākums slēgt darba līgumu ar prakses dalībniekiem. 
3.5. Prakses organizētājs pēc prakses beigām sagatavo rakstisku prakses vērtējumu un   

prakses atskaiti, ja tas ir noteikts prakses programmā. 
3.6. Gadījumā, ja Prakses organizētājs nevar nodrošināt prakses izpildi pilnā apmērā, tās 

norāda programmas neizpildītos punktos un iemeslus. 
 

4. Citi noteikumi. 
 
4.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad puses to parakstījušas un ir spēkā līdz pušu 

saistību pilnīgai izpildei. 
 

4.2. Dokumenti, ziĦas vai cita korespondence, kas ierakstītā sūtījumā nosūtīta uz līgumā 
noradīto līdzēja adresi, uzskatama par saĦemtu 5 (piecas) darba dienas pēc sūtījuma 
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nodošanas pasta iestādē. 

4.3. Līdzēji ievēro vispārpieĦemtos nepārvaramas varas (Force majeure) noteikumus. 

4.4. Līdzēji strīdus risina savstarpēji sarunu ceĜā. Ja šāda veidā vienošanās panākt nav 
iespējams, līdzēji strīdus risina atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

4.5. Līdzēji vienojas neizpaust konfidenciālā rakstura informāciju, kas attiecas uz otru 
līdzēju un kĜuvusi zināma līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā. 

4.6. Jebkādas izmaĦas līgumā var tikt izdarītas tikai pēc abu līdzēju rakstiskas 
vienošanās. Ja līdzēji nevar vienoties, paliek spēkā iepriekšējie līguma noteikumi. 

4.7. Līgums sastādīts uz divām lapām latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu 
spēku – viens eksemplārs katram līdzējām. 

5. Pušu rekvizīti 
 

Prakses organizētājs   Universitāte   
Rīgas StradiĦa universitāte 
Dzirciema iela 16, Rīga, LV–1007 
NodokĜu maksātāja reă. Nr. 90000013771 
Izglītības iestāžu reă. Nr. 3341202042 
Valsts kase S.W.I.F.T. kods TRELLV22 
konts LV05TREL 2290020020300 
Rektors Jānis Vētra 

__________________   ___________________ 
 

z.v.   
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Profesionālā maăistra studiju programmas 

„Tiesību zinātne” 
pirmā studiju gada studējošo  

prakses uzdevums. 
2005./2006. akad. g. 

 
      .  Prakses ilgums 6 nedēĜas - no 2006.gada 29.maija līdz 2006.gada  
7.jūlijam.  
Prakses vadītājs - Profesionālās maăistru studiju programmas 
‘’Tiesību zinātne’’ vadītājs    Andrejs Vilks 

 
1. Izzināt institūcijas tiesiskā reglamentācija un tās darbības 

raksturojums. 
 
  Institūcijas tiesiskā reglamentācija  
  Institūcijas normatīvā reglamentācija  

Institūcijas juridiskā darbība (amatpersonu, juridisko 
pakallpojumu veicēju) raksturojums; darbību empīriskais     
(kvantitatīvais) raksturojums 

  Institūcijas personāla raksturojums 
Institūcijas darbības saistībā ar juridiskā rakstura jautājumiem,  
atbilstošas funkcijas un risināšanas prakse  

  Institūcijas amatpersonu (dienesta) kvalifikācijas    
 paaugstināšana tiesiskā rakstura jautājumos 
  Institūcijas darbības pamatvirzieni un to rezultatīvo radītāju  
 raksturojums 
 
    2. Izpētīt un analizēt Instit ūcijas darbības problēmu situācijas  
   
  Problēmsituācijas, kas ir saistītas ar: 
 

- tiesisko regulāciju 
- normatīvo regulāciju 
- iekšējiem normatīviem aktiem 
- amatu aprakstiem (funkciju realizācijas neskaidrības) . 

Kāda veidā pēc maăistranta ieskatiem minētās 
problēmsituācijas būtu iespējams risināt? Sagatavot 
ieteikumus. 
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  3. Izpētīt probl ēmsituācijas, kas ir saistītas ar institūcijas vadības un 
organizatorisko sistēmu: 
   

- pastāvīgu kvalifikācijas paaugstināšanu 
- sadarbību starp iestādes struktūrvienībām 
- darbības koordināciju ar citām iestādēm 
- kadru nodrošinājums 
- resursu nodrošinājums 

 
 

4. Analizēt situācijas, kas ir saistītas ar iestādes resursu 
nodrošinājumu un iespējām veikt  Institūcijai (iestādei, 
uzĦēmumam) noteiktās funkcijas. 

 
Prakses saistība ar maăistra darba izstrādi (problēmas aktualizāciju, praktiskās 
pieredzes izziĦu un apkopošanu, empīrisko daĜu. 

- Maăistra darba tēmā noformulētās problēmas faktiskais stāvoklis Latvijā 
un konkrētajā Institūcijā; 

- Iepazīstot konkrētās Institūcijas darbību, vākt empīrisko materiālu par 
maăistra darba tēmā formulēto problēmu. 

Izstrādāt priekšlikumus maăistra darba tēmā formulētās problēmas sekmīgākai 
risināšanai. 
 
Prakses atskaitei pievienot dokumentus, kuri atspoguĜo izziĦas procesu, kā arī 
prakses pašnovērtējumu. 

Prakses rezultāti ir jāapkopo prakses atskaitē, kas jāiesniedz  socioloăijas 
katedrā 2 nedēĜu laikā pēc prakses beigām. 
Prakses atskaite ir jāaizstāv katedrā divu nedēĜu laikā pēc iesniegšanas. 
 
  

Profesionālās maăistru studiju programmas 
‘’Tiesību zinātne’’ vadītājs                                Andrejs Vilks 
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   Profesionālās maăistratūras studiju programmas 
„Tiesību zinātne” 

prakses aizstāvēšanas darbs 
2006./2007. akad. g. 

Maăistranta vārds, uzvārds___________________________________ 
Prakses vieta ______________________________________________ 
Prakses laiks_______________________________________________ 
Noslēgts līgums par praksi___ ____  2006. Prakses materiāli uz  __ lpp. 

 
2. Prakses institūcijas tiesiskā reglamentācija un tās darbības raksturojums. 

 
  Kādi tiesiskie akti nosaka institūcijas tiesisko statusu un darbības 
reglementāciju______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________  
  Kādi normatīvie akti nosaka institūcijas normatīvo 
reglamentāciju______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________  
Raksturojiet institūcijas juridisko darbību (kādas juridiskā darbības tiek veiktas, kādi 
pakalpojumi tiek sniegti u.t.t.) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________Raksturojiet  institūcijas 
darbību empīriski     (kvantitatīvais) raksturojums (kādi, cik daudz nosacīti pakalpojumu, 
darbību noteiktā laika periodā tiek 
veikts)____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________Raksturojiet institūcijas 
personālu__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________ 
Kāda ir institūcijas darbības saistībā ar juridiskā rakstura jautājumiem,  atbilstošas funkcijas un 
risināšanas prakse 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________ 
Kāda ir institūcijas prakse amatpersonu (dienesta) kvalifikācijas    
 paaugstināšana tiesiskā rakstura 
jautājumos_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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________________________________ 
Kāds ir institūcijas darbības pamatvirzieni un to rezultatīvo radītāju  
 raksturojums_________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________ 
 
    2. Veicot praksi, ar kādām institūcijas darbības problēmu situācijām Jūs 
saskārāties?  
   
Problēmsituācijas, kas ir saistītas ar: 
 

- tiesisko 
regulāciju__________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

- normatīvo 
regulāciju_________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

- iekšējiem normatīviem 
aktiem___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

- amatu aprakstiem (funkciju realizācijas 
neskaidrības)____________________________________________________________
________________________________________________________________ .  

- Kāda veidā pēc Jūsu ieskatiem minētās problēmsituācijas būtu 
iespējams risināt? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______ 

 
  3. Problēmsituāciju, kas ir saistītas ar institūcijas vadības un organizatorisko 
sistēmu vērt ējums: 
   

- pastāvīgu kvalifikācijas paaugstināšanas 
iespējas_____________________________________ 

- sadarbības starp iestādes struktūrvienībām 
vērtējums_______________________________________________________________
_________________ 

- darbības koordināciju ar citām iestādēm 
vērtējums_______________________________________________________________
_________________ 

- kadru nodrošinājums___________________________ 
- resursu nodrošinājums__________________________ 

 
 

5. Situācijas, kas ir saistītas ar iestādes resursu nodrošinājumu un iespējām veikt  
Institūcijai (iestādei, uzĦēmumam) noteiktās funkcijas vērt ējums. 
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Prakses saistība ar maăistra darba izstrādi (problēmas aktualizāciju, praktiskās pieredzes 
izziĦu un apkopošanu, empīrisko 
daĜu)_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________-
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________ 
 
 
Jūsu kopējais prakses 
vērt ējums_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
Ieteikumi prakses 
pilnveidošanai_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________ 
 
ĶSU Eiropas studiju fakultātes Tiesību zinātnes  
maăistratūras students        ____________________________________ 
8.09.2006. 
 
 
Kopējais prakses vērtējums ________ 
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Darba devēju aptaujas  anketa 
 
1. Kā Jūs vērtējat mūsu absolventu darbu? 

a. pozitīvi; 

b. drīzāk pozitīvi, nekā negatīvi; 

c. drīzāk negatīvi, nekā pozitīvi; 

d. negatīvi 

2. Kā Jūs vērtējat mūsu absolventu zināšanu un iemaĦu līmeni? 
a. teicami; 

b. labi; 

c. apmierinoši; 

d. neapmierinoši. 

3. Kā Jūs vērtējat mūsu absolventu valodu zināšanas? 
a. teicami; 

b. labi; 

c. apmierinoši; 

d. neapmierinoši. 

4. Kā Jūs vērtējat mūsu absolventu datorprasmes un informācijas analīzes 
iemaĦas? 

a. teicami; 

b. labi; 

c. apmierinoši; 

d. neapmierinoši. 

5. Kā Jūs vērtējat mūsu absolventu saskarsmes prasmes? 
a. teicami; 

b. labi; 

c. apmierinoši; 

d. neapmierinoši. 

 
      6.Kā Jūs vērtējiet  maăistrantu tiesisko aktu zināšanu līmeni? 



 143

a. teicami; 

b. labi; 

c. apmierinoši; 

d. neapmierinoši. 

 
7.Vai Jūs arī turpmāk esat ar mieru pieĦemt darbā mūsu absolventus? 

e. jā; 

f. drīzāk jā, nekā nē; 

g. drīzāk nē, nekā jā; 

h. nē. 

8.Kādi pēc Jūsu domām būtu nepieciešami uzlabojumi Eiropas ekonomikas 
un biznesa programmas tālākai attīstībai?  
 ……………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………… 
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Vārds, uzvārds __________________________ 

Maăistra darba izstrādes grafiks profesionālajā studiju programmā „Tiesību 
zinātne”.Tēma_____________________________________Zinātn. vad._____________________ 

Plānotais darba veids 

 

TermiĦš 

 

Atzīme par 
izpildi(darba 
vadītājs,progr. adītājs) 

1.Maăistra darba izstrādes pieteikuma 
iesniegšana socioloăijas un tiesību katedrā 

līdz 16.09. (sask. ar 
zin.v.) 

 

2. Maăistra daba tēmas un darba vadītāja 
apstiprināšana katedras sēdē 

19.- 20. 09.  

3. Tiesisko un normatīvo aktu, bibliogrāfijas 
apkopojuma sagatavošana atbilstoši izvēlētajai 
tēmai 

septembris  

4. Pētījuma metodikas izvēle un izstrāde, 
nepieciešamo empīrisko (statistisko, izvēles 
pētījumu rezultātu u.t.t.) datu ieguve un analīze 

sept.- okt.   

5. Maăistra darba teorētiskās (I) daĜas izstrāde  oktobris  

6. Maăistra darba analītiskās (lietišėi 
konstruktīvās) daĜas izstrāde 

oktobr. – nov.  

7. Priekšlikumu, ieteikumu izstrāde un 
izvērtēšana 

novembris  

8. Nobeiguma izstrāde un pielikumu 
(bibliogrāfijas) noformēšana 

līdz 8.dec.  

9. Maăistra darba iesniegšana 
priekšaizstāvēšanai un aizstāvēšanas 
sagatavošana 

9.decembris  

10. Maăistra darba priekšaizstāvēšana 18.-20.12.  

11. Maăistra darba nepilnību novēršana un tā 
satura uzlabošana 

dec.- 2007.g. janvāris.  

12. Maăistra darba iesniegšana aizstāvēšanai 15. janvāris  

Piezīme: visus plānotos darba veidus, izpildes kārt ību, saturu un termiĦus nepieciešams saskaĦot ar 
maăistra darba vadītāju.  
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LĪGUMS 

Rīgā 2005.gada 12.janvārī 

Baltijas Krievu institūts (turpmāk - BKI) rektora StaĦislava Bukas personā, kurš darbojas 
atbilstīgi BKI Satversmei, no vienas puses, un Rīgas Strādina universitāte (turpmāk -   
RSU) rektora JāĦa Vētras personā, kurš darbojas atbilstīgi RSU Satversmei, no otras puses, 
turpmāk kopā - līdzēji, noslēdz šādu līgumu: 

1.   Līguma priekšmets 

1.1. BKI apĦemas nodrošināt RSU bakalaura un maăistra studiju programmas " Tiesību 
zinātnes" (turpmāk - RSU studiju programmas) studējošajiem iespējas turpināt 
izglītības ieguvi BKI bakalaura vai maăistra studiju programmās "Tiesību zinātnes" 
(turpmāk - BKI studiju programmas), ja RSU studiju programmu īstenošana tiks 
pārtraukta. 

1.2. Līgums noslēgts sakarā ar RSU studiju programmas licencēšanu, pamatojoties uz 
Ministru kabineta 08.03.2004. Noteikumu Nr. 133 "Augstākās izglītības iestādē 
īstenojamo studiju programmu licencēšanas kārtība" 4.8. punktu, kas nosaka, ka 
studiju programmas licencēšanas pieteikumam jāpievieno "dokumentus, kas 
apliecina, ka augstākās izglītības iestāde studējošajiem nodrošinās iespējas turpināt 
izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā augstākās izglītības iestādē (līgums 
ar citu akreditētu augstākās izglītības iestādi), ja licencējamās studiju programmas 
īstenošana tiks pārtraukta". 

2.   Līdzēju saistības 

2.1. RSU studiju programmas pārtraukšanas gadījumā RSU apĦemas: 
2.1.1. iesniegt BKI visus RSU rīcībā esošos dokumentus, kas saistīti ar RSU studiju 

programmas īstenošanu; 
2.1.2. iespēju robežās sniegt BKI palīdzību studiju programmas īstenošanā. 
2.2. RSU studiju programmas pārtraukšanas gadījumā BKI apĦemas: 
2.2.1. imatrikulēt (ieskaitīt) RSU studiju programmas studējošos BKI studiju programmā; 
2.2.2. RSU studiju programmas studējošo saĦemtos kredītpunktus ieskaitīt BKI studiju 

programmas apguvē. 

3.   Citi noteikumi 

3.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz līdzēju saistību izpildei. 
3.2. Līdzēji ievēro vispārpieĦemtos nepārvaramas varas (Force majeure) noteikumus. 
3.3. Līdzēji strīdus risina savstarpēji sarunu ceĜā. Ja šāda veidā vienošanās panākt nav 

iespējams, līdzēji strīdus risina atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
3.4. Līdzēji vienojas neizpaust konfidenciālā rakstura informāciju, kas attiecas uz otru 

līdzēju un kĜuvusi zināma līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā. 
 
 



   
    

3.5. Jebkādas  izmaiĦas  līgumā var tikt izdarītas tikai  pēc  abu  līdzēju rakstiskas 
vienošanās. Ja līdzēji nevar vienoties, paliek spēkā iepriekšējie līguma noteikumi. 

3.6. Līgums sastādīts uz divām lapām latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu   
spēku - viens eksemplārs katram līdzējām. 

4. Līdzēju rekviz īti  

Baltijas Krievu institūts Rīgas Strādina universitāte 

Piedrūjas iela 3, Rīga, LV-1073 Dzirciema iela 16, Rīga, 
LV-1007 

Rektors StaĦislavs Buka Rektors Jānis Vētra 
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STUDIJU L ĪGUMS Nr.______  
 

Rīgā, 200__.gada «_____.»_________________ 
 
Rīgas StradiĦa universitāte (RSU), Dzirciema ielā 16, Rīgā, LV–1007, NodokĜu maksātāju reăistra 
Nr.90000013771, Izglītības iestāžu reăistra Nr.3341202042, akreditēta uz neierobežotu laiku ar Latvijas Republikas 
Augstākās izglītības padomes 13.12.2001. lēmumu Nr.27, 10.01.2002. akreditācijas lapa Nr.030, 13.12.2002. 
sertificēta atbilstīgi ISO 9001:2000 kvalitātes standartam (sertifikāts Nr.182354A), bankas rekvizīti: Valsts kase, 
S.W.I.F.T. kods TRELLV22, konts LV05TREL2290020020300, turpmāk – Universitāte, rektora JāĦa Vētras 
personā, kurš rīkojas atbilstīgi RSU Satversmei, vai 
______________________________________________________________________________________________  

(ja līgumu paraksta pilnvarotā persona – pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds) 

personā, kurš (kura) rīkojas uz ___________________________________________________________ pamata, un 
(dokumenta, kas apliecina pilnvarojumu, nosaukums, datums un numurs) 

Studējošā vārds, 
uzvārds 

 

deklarētās dzīvesvietas adrese  

faktiskās dzīvesvietas adrese  

personas 
kods 

            tālruĦu numuri  

turpmāk – Studējošais, turpmāk kopā – līdzēji, noslēdz šādu studiju līgumu. 
 
1.1.  Līguma mērėis ir nodrošināt Studējošajam iespēju iegūt 

zināšanas, izglītību un prasmi Universitātes piedāvātajā un 
Studējošā izvēlētajā studiju programmā un tā rezultātā pēc 
noteiktu pārbaudījumu nokārtošanas, kā arī šī līguma saistību 
izpildes saĦemt atbilstīgu izglītības dokumentu. 

1.2. Studējošais studē par: � valsts budžeta līdzekĜiem;  
� fizisko vai juridisko personu līdzekĜiem. 

1.3. Laika posmā, kamēr Studējošais studē par valsts budžeta 
līdzekĜiem, netiek piemēroti līguma noteikumi, kas saistīti ar 
studiju maksu, tās noteikšanu un samaksas kārtību.  

2. Universitāte apĦemas: 
2.1. Nodrošināt licencētas un noteiktā kārtībā akreditētas studiju 

programmas apguvi. 
2.2. Nodrošināt Studējošajam informācijas pieejamību par 

iekšējiem normatīviem aktiem, kas regulē Universitātes 
darbību. 

2.3. Vienoties ar Studējošo par viĦa intelektuālā īpašuma 
izmantošanu. 

2.4. Informēt Studējošo par izmaiĦām Universitātes un/vai studiju 
programmas akreditācijas un/vai licencēšanas datos. 

2.5. Noteikt studiju maksas samaksas kārtību un termiĦus. Ja 
kārtība vai termiĦi tiek grozīti, ne vēlāk kā mēnesi pirms 
kārtējā akadēmiskā gada beigām informēt Studējošo par 
studiju maksas samaksas kārtību un termiĦu nākamajam 
akadēmiskajam gadam. 

2.6. Informēt Studējošo par grozījumiem šī līguma ievaddaĜā 
minētajā informācijā, par izmaiĦām Universitātes un/vai 
studiju programmas akreditācijas, un/vai licencēšanas datos, 
kā arī par 2.5.punktā noteiktajiem studiju maksas samaksas 
kārtības un termiĦu grozījumiem, nodrošinot attiecīgas 
informācijas pieejamību fakultātē un Universitātes mājas lapā 
internetā http://www.rsu.lv/. 

2.7. Nodrošināt Studējošajam iespēju studēt studiju programmā 
(turpmāk – studiju programma): 

2.7.1.nosaukums:  
  
 
 
 

2.7.2.ilgums:  gadi, 
no .gada 
līdz .gada 

2.7.3.apjoms kredītpunktos:  
  

2.7.4.iegūstamais grāds un/vai profesionālā kvalifikācija:  
  
 
 

2.7.5.licences un/vai akreditācijas lapas Nr. un termiĦš, līdz 
kuram tā izsniegta: 

  
 

2.7.6.studiju veids:  
  

(pilna vai nepilna laika studijas) 

2.8. Nodrošināt Studējošajam iespēju iepazīties ar studiju 
programmas satura un realizācijas aprakstu, lekciju un 
nodarbību sarakstu, kā arī izmaiĦām tajā. 

2.9. PieĦemt, izskatīt un atbildēt uz Studējošā iesniegumiem, 
sūdzībām un priekšlikumiem. 

2.10.Nodrošināt Studējošajam iespēju studiju procesa realizācijai 
Universitātes noteiktajā kārtībā izmantot nepieciešamās 
Universitātes telpas un Bibliotēku. 

2.11.Nodrošināt Studējošajam iespēju Universitātes noteiktajā 
termiĦā kārtot akadēmiskos pārbaudījumus (ieskaites, 
eksāmeni u.c.) un sniegt adekvātu novērtējumu. 

2.12.Pēc studiju programmas sekmīgas apgūšanas izsniegt 
Studējošajam atbilstīgu izglītības dokumentu. 

3. Studējošais apĦemas: 
3.1. Ievērot līguma saistības, kā arī ievērot iekšējos normatīvos 

aktus, kas regulē Universitātes darbību. 
3.2. Godprātīgi studēt un sekmīgi apgūt studiju programmu. 
3.3. Precīzi un noteiktajā termiĦā izpildīt Universitātes 

akadēmiskā personāla prasības, kā arī studiju programmā un 
studiju priekšmetu programmā noteiktos darbus un 
uzdevumus. 

3.4. Atvērt bankas kontu un informāciju par bankas kontu 
rakstveidā iesniegt Universitātei, ja Studējošajam pienākas 
maksājumi no Universitātes. 

3.5. Šajā līgumā noteikto Studējošā vārda, uzvārda, personas koda, 
dzīvesvietas, tālruĦu numuru un bankas konta, ja Studējošais 
ir iesniedzis Universitātei informāciju par bankas kontu 
(3.4.punkts), izmaiĦu gadījumā nosūtīt rakstveida paziĦojumu 
Universitātei uz šajā līgumā norādīto adresi ne vēlāk kā 
desmit dienu laikā no izmaiĦu izdarīšanas brīža.  

3.6. Patstāvīgi noskaidrot studiju maksas samaksas kārtību, 
termiĦu un Universitātes norēėinu konta izmaiĦas (fakultātē 
un Universitātes mājas lapā internetā http://www.rsu.lv). 

3.7. Samaksāt Universitātei studiju maksu Universitātes noteiktajā 
kārtībā un termiĦā. 

3.8. Ja, saĦemot pakalpojumu, nav noteikts cits maksāšanas 
termiĦš, viena mēneša laikā no maksājuma saistības rašanās 
dienas samaksāt Universitātei par izmantotajiem maksas 
pakalpojumiem. 

3.9. Samaksāt Universitātei līgumsodu 0,1% (viena desmitā daĜa 
procenta) apmērā par katru maksājuma termiĦa nokavējuma 
dienu. 

3.10.Par studiju maksu un citiem šajā līgumā noteiktajiem 
maksājumiem norēėināties Universitātes kasē vai ar 
pārskaitījumu uz Universitātes norādīto norēėinu kontu. 
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3.11.Precīzi pildīt RSU Satversmi, Studiju iekšējās kārtības 
noteikumus, Instrukciju par studijām RSU un citus studijas 
reglamentējošos dokumentus, kā arī Universitātes rektora un 
prorektoru, fakultātes dekāna, prodekāna un akadēmiskā 
personāla rīkojumus un norādījumus. 

3.12.Saudzīgi izturēties pret Universitātes īpašumu, kā arī 
Universitātes telpās esošo un studiju programmas īstenošanā 
iesaistīto trešo personu īpašumu 

3.13.Ja studiju programmas īstenošana saistīta ar medicīnas un/vai 
veselības aprūpes nozari, iepazīties un studiju laikā ievērot 
attiecīgo nozari reglamentējošos normatīvos aktus, īpaši 
attiecībā uz darbu ar pacientiem, pacientu personas datu 
apstrādi un informācijas konfidencialitāti. 

4. Universitātei ir tiesības: 
4.1. Izdarīt grozījumus studiju programmā, iepriekš konsultējoties 

ar RSU Studējošo pašpārvaldi, kā arī grozījumus atsevišėu 
studiju priekšmetu programmās. 

4.2. Aprēėināt līgumsodu 0,1% (viena desmitā daĜa procenta) 
apmērā par katru maksājuma termiĦa nokavējuma dienu. 

4.3. Piedzīt no Studējošā līgumsodu, studiju maksas parādus, citas 
Studējošā noteiktā termiĦā nesamaksātās naudas summas un 
zaudējumus, kas viĦa vainas dēĜ radušies Universitātei. 

4.4. Veikt citas darbības, kas nav paredzētas studiju programmā 
vai atsevišėa studiju priekšmeta programmā, bet kas ir 
nepieciešamas, lai varētu nodrošināt Studējošajam iespēju 
iegūt viĦa spējām un zināšanām atbilstīgu izglītību. 

4.5. Sakarā ar izmaiĦām attiecīgajos normatīvajos aktos vienpusēji 
izdarīt attiecīgas izmaiĦas arī šajā līgumā. Universitātes 
izdarītās izmaiĦas nedrīkst būt Studējošajam nelabvēlīgākas 
kā attiecīgo normatīvo aktu un šī līguma noteikumi. 

5. Studējošajam ir tiesības: 
5.1. Iegūt Universitātes piedāvātu izglītību izvēlētajā studiju 

programmā. 
5.2. SaĦemt informāciju par jautājumiem, kas tieši saistīti ar 

Studējošā studijām. 
5.3. Universitātē brīvi paust un aizstāvēt savas domas un uzskatus. 
5.4. Izmantot Universitātes Bibliotēku un citas studiju telpas 

atbilstīgi to darbu regulējošiem aktiem. 
5.5. Vēlēt un tikt ievēlētam Universitātes studējošo pašpārvaldē, 

līdzdarboties Universitātes visu līmeĦu pašpārvaldes 
institūcijās. 

5.6. Veidot pulciĦus, biedrības, klubus, kuru izveidošana un 
darbība nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem, RSU 
Satversmi, Studiju iekšējās kārtības noteikumiem un citiem 
studijas reglamentējošiem dokumentiem. 

6. Studiju maksa un imatrikulācija 
6.1. Studiju maksas apmērs par visu studiju programmu kopumā:  

 
 
 
 
t.sk. vidēji par studiju gadu  
 
 
 

(summa cipariem un vārdiem) 
Piezīme. Studējošajam, kurš tiek imatrikulēts studiju vietā, kas 
tiek finansēta no valsts budžeta līdzekĜiem, studiju maksas apmērs 
studiju līgumā netiek norādīts (IZM 25.05.2005. vēstule Nr.1-
13/251). 

6.2. Universitāte var samazināt studiju maksu, ja Studējošajam ir 
izcilas sekmes vai ja Studējošais devis paliekošu ieguldījumu 
Universitātes attīstībā. 

6.3. Ja līdzēji vienojas par studiju maksas samaksas kārtību, kas 
atšėiras no Universitātes noteiktās, to norāda līguma 9.punktā 
(līguma noslēgšanas brīdī) vai noformē atsevišėu vienošanos 
(pēc līguma noslēgšanas). 

6.4. Līgumā noteiktos maksājumus Studējošā vietā var izdarīt 
citas fiziskas vai juridiskas personas. 

6.5. Studējošā imatrikulācija notiek pēc šī līguma noslēgšanas 
atbilstīgi RSU Studiju iekšējās kārtības noteikumiem. 

7. Līguma laušanas noteikumi un eksmatrikulācija 
7.1. Līgumu var lauzt, abi līdzēji vienojoties, vai katrs līdzējs pēc 

savas iniciatīvas 7.2.punktā noteiktajā kārtībā. 

7.2. Līgums pēc kāda līdzēja iniciatīvas tiek lauzts, 
eksmatrikulējot Studējošo atbilstīgi RSU Studiju iekšējās 
kārtības noteikumiem. 

7.3. Ja Studējošais tiek eksmatrikulēts līdz 1.studiju gada 
sākumam, Studējošajam ir pienākums samaksāt Universitātei 
līgumsodu 10% apmērā no studiju maksas par pirmo studiju 
gadu. 

7.4. Ja Studējošais tiek eksmatrikulēts akadēmiskā gada laikā, 
Studējošajam ir pienākums samaksāt studiju maksu par 
studiju posmu līdz Studējošā eksmatrikulācijai, bet ne mazāk 
kā 20% apmērā no studiju maksas par attiecīgo studiju gadu. 

8. Citi noteikumi 
8.1. Līgums ir noslēgts uz visu studiju programmas apguves laiku. 
8.2. Līdzēji neparedz grozīt noslēgto studiju līgumu, lai mainītu 

līgumā norādīto studiju finansējuma avotu gadījumos, ja 
Studējošajam augstskolas iekšējos normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā ir tiesības tikt pārskaitītam no valsts budžeta 
finansētas studiju vietas uz studiju vietu, kas tiek finansēta par 
fizisko vai juridisko personu līdzekĜiem, vai otrādi. 

8.3. Ja Studējošais atjauno studijas pēc eksmatrikulācijas, uzsāk 
studijas vēlākos studiju posmos vai slēdz līgumu par studijām, 
kas līguma slēgšanas brīdī jau ir uzsāktas, Studējošais slēdz 
studiju līgumu tikai par atlikušo studiju programmas apguves 
laiku. 

8.4. Līdzēji paredz Universitātei tiesības noteikt citus maksājumus 
(piemēram, par atkārtotu pārbaudījuma kārtošanu vai 
atkārtotu citu studiju uzdevumu izpildi), ja Studējošais nav 
apguvis studiju programmu sekmīgi. Šajā punktā minēto 
maksājumu apmēru un samaksas kārtību nosaka Universitāte. 

8.5. Studējošais, parakstot šo līgumu, apliecina, ka Universitāte 
var apstrādāt Studējošā personas datus līgumsaistību izpildes 
un studiju procesa nodrošināšanai, t.sk. Universitātes 
Bibliotēkas vajadzībām. 

8.6. Visus strīdus un domstarpības līdzēji risina savstarpēju 
sarunu ceĜā, to atrisināšanai izmantojot Universitātes 
struktūrvienības un Universitātē darbojošās organizācijas, tajā 
skaitā, sabiedriskās. Ja vienošanās netiek panākta, līdzēji 
risina strīdu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

8.7. Līgums sastādīts uz divām lapām, divos vienādos 
eksemplāros, viens eksemplārs katram līdzējam. Abiem 
līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

8.8. Grozījumi līgumā tiek noformēti rakstveidā un kĜūst par tā 
neatĦemamu sastāvdaĜu, kad tos parakstījuši abi līdzēji. 
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9. Sevišėie noteikumi  
 

10. Līdzēju paraksti 

Rīgas StradiĦa universitāte Studējošais 

Rektors Jānis Vētra vai    
 (pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds)  (vārds, uzvārds) 

 
 

 
 

z.v. 
 

(paraksts) 

 

(paraksts) 

Fakultātes dekāna / akadēmiskās struktūrvienības vadītāja / studiju programmas vadītāja / līguma veidlapas aizpildītāja vīzas  
(paraksts, atšifrējums, datums): 
 
 



 150

UzĦemšanas noteikumi Eiropas Studiju fakult ātē  
2006./2007. akadēmiskajam gadam 
   

Profesionālās maăistrantūras studiju programmām  

1.          Rīgas StradiĦa universitāte (turpmāk – RSU) uzĦem studentus Eiropas Studiju 
fakultātes profesionālās maăistrantūras studiju programmās: 

1.1.            “Bizness un tiesības Eiropas Savienībā”; 
1.2.            “Tiesību zinātnes” . 
  

2.          Studijas RSU Eiropas Studiju fakultātē notiek saskaĦa ar noslēgto studiju līgumu. 
3.          Profesionālās maăistrantūras studiju programmās var uzĦemt Latvijas Republikas 

pilsoĦus un pastāvīgos iedzīvotājus un Eiropas Savienības valstu pilsoĦus un viĦu 

bērnus: 

3.1.            Maăistrantūras studiju programmā „Bizness un tiesības Eiropas 

Savienībā” uzĦem personas ar bakalaura akadēmisko grādu sociālajās 

zinātnēs, vai profesionālo bakalaura grādu vai profesionālo augstāko 

izglītību vadības zinātnē, ekonomikā un tiesību zinātnē, kuras izturējušas 

konkursu un noslēgušas līgumu par studijām. Reflektantus, kuriem ir 

bakalaura akadēmiskais vai profesionālais grāds vai profesionālā 

augstākā izglītība citā nozarē, uzĦem tikai pēc speciālu RSU 

Sagatavošanas kursu pabeigšanas un iestājpārbaudījumu nokārtošanas; 

3.2.            Maăistrantūras studiju programmā „Tiesību zinātnes” uzĦem personas ar 

profesionālo bakalaura grādu vai profesionālo augstāko izglītību tiesību 

zinātnē, kuras izturējušas konkursu un noslēgušas līgumu par studijām. 

4.          Ārvalstu pretendentiem ir nepieciešama Latvijas bakalaura grādam pielīdzināma 
izglītība. Diploma atbilstību nosaka ar Akadēmiskās informācijas centra ekspertīzi. 

5.          Eiropas Studiju fakultātes maăistrantūras reflektantiem RSU UzĦemšanas komisijā 
jāiesniedz šādi dokumenti valsts valodā (dokumenti svešvalodās – jālegalizē normatīvos 
aktos (1961.gada 5.oktobra Konvencija par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas 
prasības atcelšanu) noteiktajā kārtībā un jāpievieno normatīvos aktos (Ministru kabineta 
2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu 
tulkojumi valsts valodā") noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums valsts valodā): 

5.1.            iesniegums rektoram (uz veidlapas); 

5.2.            pases kopija (oriăināls jāuzrāda); 

5.3.            četras vienādas fotokartītes (3x4 cm); 

5.4.            diploma par bakalaura akadēmisko vai profesionālo grādu kopija, vai 
diploma par profesionālo augstāko izglītību kopija (oriăināls jāuzrāda) un 
diploma pielikuma kopija (oriăināls jāuzrāda);  

5.5.            maăistrantūras reflektantiem, kuriem ir bakalaura akadēmiskais grāds 
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citās specialitātēs, nekā minēts attiecīgās studiju programmas prasībās, 
– attiecīgs dokuments par Sagatavošanas kursu beigšanu, ja reflektants 
ir beidzis RSU Sagatavošanas kursus maăistrantūras reflektantiem; 

5.6.            bāreĦiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības 
ministrijas noteiktā kārtībā izsniegta bāreĦa apliecības kopija (oriăinālu 
uzrāda); 

5.7.            karavīra dienesta apliecības kopija (oriăinālu uzrāda), ja reflektants 
iesniedz dokumentus ne vēlāk kā divus gadus pēc atvaĜināšanās no 
obligātā militārā dienesta. 

6.          Iesniedzot dokumentus, personīgi jāuzrāda pase un jāiemaksā RSU kasē reflektanta 
iestāšanās dokumentu reăistrēšanas pakalpojumu maksa. Reflektanta iestāšanās 
dokumentu reăistrācijas pakalpojuma maksa noteikta saskaĦā ar rektora rīkojumu. 

7.          Iesniegtos dokumentus UzĦemšanas komisija var izsniegt atpakaĜ reflektantiem, kuri 
nav imatrikulēti, atbilstīgi motivētam reflektanta iesniegumam.  

8.          Reflektanta iestāšanās dokumentu reăistrēšanas pakalpojumu maksu atpakaĜ 
neizsniedz. 

9.          Pretendentu atlase studijām profesionālās maăistrantūras studiju programmās “Bizness 
un tiesības Eiropas Savienībā” un “Tiesību zinātnes” notiek konkursa kārtībā. 

10.      Konkursa kopējo balli veido: 

10.1.        bakalaura diploma vidējā atzīme; 

10.2.        vienas svešvalodas (angĜu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums – 
starptautisks valodas tests, kas kārtots pēdējo 2 gadu laikā, vai 
eksāmena atzīme no bakalaura diploma pielikuma; 

10.3.        pārrunu vērtējums, ko Iestājpārbaudījumu komisija veikusi veicot 
pārrunas ar katru pretendentu 10 ballu skalā. 

11.      TermiĦus, kad notiek dokumentu pieĦemšana un pārrunas, nosaka RSU UzĦemšanas 
komisija.  

12.      Reflektanti, kuri pārrunās saĦēmuši neapmierinošu vērtējumu (mazāk nekā 4 balles), 
vai nav uz tām ieradušies, netiek imatrikulēti RSU. 

13.      Vērtējuma paziĦošanas dienā vai triju dienu laikā pēc tās reflektanti ir tiesīgi iesniegt 

apelācijas par viĦu novērtējumu, iesniedzot rakstisku sūdzību RSU UzĦemšanas 

komisijai. 

14.      Apelācijas tiek izskatītas saskaĦā ar RSU procesa aprakstu Nr. 4. “Reflektantu 

apelācijas sūdzību izskatīšana”. Sūdzību par Apelācijas komisijas lēmumu reflektants 

iesniedz RSU rektoram (rektora lēmums ir galīgs). 

15.      Konkursa rezultāti tiek paziĦoti nedēĜas laikā pēc dokumentu pieĦemšanas termiĦa 

beigām, izliekot paziĦojumu RSU telpās. 

16.      Vienādu ballu skaita gadījumā priekšroka tiek dota reflektantiem ar augstāko 

novērtējumu pārrunās. 

17.      Reflektantus imatrikulē RSU maăistrantūras studentu skaitā pēc iestājpārbaudījuma 

sekmīgas nokārtošanas, konkursa izturēšanas uz vakantajām studiju vietām un līguma 

noslēgšanas par studijām RSU. 
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18.      UzĦemšanas komisija patur tiesības izsludināt papilduzĦemšanu studijām 

akadēmiskajās maăistrantūras programmās 2006.gada augustā un septembrī. 

19.      Visus ar uzĦemšanu RSU saistītos jautājumus, kuri nav noregulēti Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos vai šajos noteikumos, izskata RSU UzĦemšanas komisija. 

 UzĦemšanas komisijas atbildīgā sekretāra vietnieks Jānis Tomels 

 J.Tomels  7409161 
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Instrukcija par studij ām Rīgas StradiĦa universitātē (RSU) 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005.gada "19." aprīĜa sēdē, 
Protokols Nr. 1 – 2 / 19.04.05. 

Instrukcija par studijām Rīgas StradiĦa universitātē (RSU) reglamentē studijas 
profesionālajās studiju programmās, akadēmiskā un profesionālā bakalaura studiju 
programmās, akadēmiskā un profesionālā maăistra studiju programmās. 
 
 
1. Studiju norises nosacījumi. 

1.1. Studijas RSU ir akadēmiskā personāla vadīts studentu patstāvīgs darbs. 

1.2. Studiju programmas pēc saskaĦošanas attiecīgās fakultātes Domē un Dekānu 
padomē apstiprina RSU Senāts. 

1.3. Studiju programmas apraksti tiek veidoti, izmantojot šādus uz studiju procesu 
attiecināmus terminus un apzīmējumus: 

1.3.1. Studiju programma – Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprināts 
dokuments, kas ietver visas viena akadēmiskā grāda vai profesionālās kvalifikācijas 
iegūšanai nepieciešamās prasības. 

1.3.2. Studiju priekšmets - studiju programmas sastāvdaĜa, kura ir jāapgūst studējot 
augstskolā. 

1.3.3. Studiju kurss - studiju priekšmeta daĜa (piemēram, kardioloăijas kurss ir 
iekšėīgo slimību studiju priekšmeta programmas sastāvdaĜa). 

1.3.4. Studiju priekšmeta programma - dokumentā formulēts organizētas studiju 
pieredzes kopums konkrēta studiju priekšmeta satura apguvei. 

1.3.5. Studiju gads - studiju etaps augstskolā noteiktas studiju programmas daĜas 
realizācijai, parasti 10 mēneši. Studiju gads ir sadalīts divos semestros. 

1.3.6. Akadēmiskais gads - uz kalendāro laiku attiecināms studiju periods augstskolā 
(piemēram, 2004./2005. akadēmiskais gads). 

1.3.7. Lekcija - teorētiskas nodarbības veids, kurā lektors izklāsta studiju programmas 
teorētisko materiālu. Lekcija ir studiju informācijas avots, studenta izziĦas darbības 
vadīšanas līdzeklis. 

1.3.8. Nodarbība - studēšanas procesa darbības veids, kurā studentu grupas 
akadēmiskā personāla vadībā konkretizē lekcijās un patstāvīgi apgūtās teorētiskās 
zināšanas, kā arī apgūst atbilstošas praktiskās iemaĦas.  

- Praktiskā nodarbība – nodarbības veids, kurā studenti akadēmiskā personāla vadībā 
apgūst attiecīgai tēmai atbilstošas praktiskās iemaĦas. Tās mērėis ir realizēt 
profesionālo prasmju kompleksas veidošanas procesu, attīstīt patstāvīgā darba un 
vērtēšanas spējas. 

- Laboratorijas darbs – nodarbības veids, kurā studentu grupās akadēmiskā personāla 
vadībā, tiek veikts studiju programmai atbilstošs eksperiments, analizēti iegūtie rezultāti 
un izdarīti secinājumi. 
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- Seminārs - nodarbības veids, kurā studenti akadēmiskā personāla vadībā uzklausa un 
apspriež patstāvīgi sagatavotus ziĦojumus. Semināra mērėis ir attīstīt studenta 
intelektuālās spējas patstāvīgi, radoši domāt, prasmi saskatīt un novērtēt būtisko, 
argumentēt un analizēt likumsakarības konkrētos apstākĜos. 

- Prakse - teorētisko zināšanu profesionālas pielietošanas forma. 

1.3.10. Modulis – studiju priekšmeta programmas realizācijas veids, kas ir noteikts ar 
studiju programmu plānu. 
 
 
2. Zināšanu pārbaude un vērtēšana. 

2.1. Studentu zināšanu un prasmju pārbaude atkarībā no studiju priekšmeta specifikas 
var tikt organizēta dažādos pārbaudījumu veidos. Tie var būt kontroldarbi, referāti, 
kolokviji, darba kvalitāte studiju semestrī, teorētiskās nodarbību ieskaites, eksāmeni, 
valsts pārbaudījumi, bakalaura un maăistra darba aizstāvēšana. 

2.2. Kolokvijs - zināšanu pārbaudes forma, pabeidzot studiju priekšmeta programmas 
noteiktu sadaĜu. 

2.3. Nodarbību ieskaite norāda, vai students ir piedalījies visās attiecīgā studiju 
priekšmeta nodarbībās un izpildījis studiju priekšmeta programmā paredzētās prasības. 
Ieskaiti ieraksta Sekmju grāmatas labajā pusē. 

2.4. Teorētiskā ieskaite - zināšanu pārbaudes forma, kura tiek kārtota pabeidzot studiju 
priekšmetu vai arī svarīgu studiju priekšmeta posmu. Teorētisko ieskaiti organizē līdzīgi 
eksāmenam, vērtējums tajā var būt - sekmīgi (S) vai nesekmīgi (N). Vērtējumu ieraksta 
Sekmju grāmatas kreisajā pusē. 

2.5. Eksāmens - zināšanu un prasmju par studiju priekšmetu (vai tā daĜu) pārbaudes 
forma, kurā zināšanu vērtēšana tiek veikta ballēs, izmantojot 10 ballu sistēmu. 

2.6. Akumulējošais eksāmens - pārbaudes forma, kurā studenta zināšanas, prasme un 
iemaĦas tiek vērtētas, pamatojoties uz viĦa darba rezultātiem studiju gadā, semestrī 
vai modulī.  

2.7. Eksāmenos un teorētiskajās ieskaitēs var izmantot dažādus pārbaudes veidus: - 
rakstveidā;  

- mutvārdos; 
- datorizēti;  
- kombinētā formā (piemēram, rakstveidā un mutvārdos); 
- objektīvi strukturēta klīniska eksāmena (OSKE) veidā. 

2.8. Valsts pārbaudījumi, bakalaura un maăistra darbu aizstāvēšana - studenta 
zināšanu un prasmju pārbaudījums pēc pilnas studiju programmas apgūšanas.  
 

3. Zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēma. 

3.1. Studentu zināšanu un prasmju vērtēšanai lieto 10 ballu sistēmu. 

Vērtēšanai izmanto šādus kritērijus: 

ar izcili (10 balles) novērtē, ja students 

• apguvis zināšanas un iemaĦas Ĝoti augstā līmenī, kas liecina, ka vielu kopumā ir ne 
tikai pilnībā pareizi uztvēris, iegaumējis, spēj reproducēt un izmantot līdzīgās situācijās, 
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bet arī spēj tās pielietot studiju priekšmeta programmā neiekĜautās situācijās un 
uzdevumos; 

• tipveida uzdevumiem un situācijām spēj atrast alternatīvus vai nestandarta 
risinājumus; 

ar teicami (9 balles) novērtē, ja students 

• uzrāda augstu studiju vielas apguves līmeni (90 % no studiju vielas apjoma), bez 
grūtībām to reproducē un adekvāti izmanto uzdevumu (situāciju) risināšanā; 

• spēj savas atsevišėas zināšanas un prasmes sintezēt, lai izdarītu pareizus 
secinājumus, kuri izriet no uzdevumu vai reālo situāciju nosacījumiem; 

• bez grūtībām spēj saskatīt un izskaidrot likumsakarības; 

• spēj teikto loăiski argumentēt, izmantojot apgūtos jēdzienus un teorijas; 

ar Ĝoti labi (8 balles) novērtē, ja students 

• apguvis 85 % no studiju vielas apjoma, atbildes lielā mērā atbilst prasībām,  

kas izvirzītas vērtējumam "teicami"(9 balles), tomēr savā atbildē pieĜauj dažas 
nepilnības un neprecizitātes:  

• vai arī, ja viĦa atbildes ir vērtējamas nedaudz zemāk par "teicami", bet ievērojami 
augstāk par "labām"; 

ar labi (7 balles) novērtē, ja students 

• labi apguvis studiju vielu (75% no studiju vielas apjoma), ar izpratni var to reproducēt 
pilnā apjomā vai tuvu tam, labi zina jēdzienus, likumus, teorijas un var tos izskaidrot:  

• saskata likumsakarības un problēmas, atšėir būtisko no nebūtiskā; 

• spēj labi izmantot zināšanas tipveida uzdevumu un klīnisku situāciju risināšanā; 

• pieĜauj dažas kĜūdas  

• spēj izdarīt loăiskus spriedumus pamatojoties uz likumsakarībām un faktiem, kas 
apgūti studiju procesā: 

ar gandrīz labi (6 balles) novērtē, ja studenta  

• zināšanas un prasme vairāk atbilst vērtējumam "labi"(7 balles), nekā 
"viduvēji"(5 balles) un viĦš ir apguvis vismaz 70% no studiju vielas apjoma, taču 
tās ir ne tik dziĜas, lai tiktu vērtētas ar "labi" (7 balles);  

ar viduvēji (5 balles) novērtē, ja students 

• pamatos studiju vielu ir apguvis sekmīgi un var reproducēt vismaz 60% no tās 
apjoma; 

• prot atšėirt būtisko no nebūtiskā; 

• risina tipveida uzdevumus (situācijas), bet izmanto tikai plaši pazīstamas izziĦas 
metodes; 
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• zina teorijas galvenos, jēdzienus un likumus; 

ar gandrīz viduvēji (4 balles) novērtē, 

• ja studenta sasniegumi ir ievērojami labāki par "vājiem" (3 balles), bet nedaudz 
sliktāki par "viduvējiem" (5 balles) un viĦš ir apguvis ne mazāk kā 55% no studiju vielas 
apjoma; 

• kĜūdās, taču kĜūdu būtiskuma pakāpe un skaits ir pieĜaujams atbilstoši studiju 
disciplīnas specifikai; 

• risina uzdevumus (situācijas), kas analogi jau pazīstamiem; 

ar vāji (3 balles) novērtē, ja students 

• studiju vielu apguvis vāji, bet ne mazāk kā 30% apjomā, zina galvenos jēdzienus un 
definīcijas, likumus zina tikai aptuveni: 

• izvirzītajā problēmā vāji atšėir būtisko no nebūtiskā; 

• spēj risināt tikai vienkāršus uzdevumus (situācijas); 

• pieĜauj daudz kĜūdu (to skaits atkarīgs no studiju disciplīnas specifikas); 

ar Ĝoti vāji (2 balles) novērtē, ja students 

• studiju vielu ir apguvis Ĝoti vāji, bet ne mazāk kā 20% no apjoma; 

• spēj risināt tikai Ĝoti vienkāršus uzdevumus (situācijas), vai arī spēj risināt uzdevumus 
tikai pēc parauga; 

• pieĜauj daudz rupju kĜūdu; 

• izvirzītajās problēmās neatšėir būtisko no nebūtiskā; 

ar Ĝoti, Ĝoti vāji (1 balli) novērtē, ja students 

• uz pārbaudījumu ir ieradies, taču studiju vielu apguvis pavisam vāji ( mazāk par 20% 
no studiju vielas apjoma ), vai vispār atsakās atbildēt; 

• uzdevumu (situācijas) risināt nemēăina; 

3.2. Vērtējumu “ Ĝoti, Ĝoti vāji” izmanto arī, ja students neievēro pārbaudījuma 
noteikumus, izmanto neatĜautus palīglīdzekĜus vai citu personu palīdzību.  

3.3. Students ir sekmīgs, ja viĦš ir saĦēmis vērtējumu "gandrīz viduvēji" (4 balles) vai 
augstāku. 

3.4. Teorētiskā ieskaite ir nokārtota, un students saĦem vērtējumu "sekmīgi" (S), ja 
viĦa zināšanas un prasme atbilst vērtējuma līmenim "gandrīz viduvēji" (4 balles) un 
augstāk. Ja teorētiskajā ieskaitē studenta zināšanas šim līmenim neatbilst, viĦš saĦem 
vērtējumu "nesekmīgi" (N). 
 

4. Studiju organizācija semestrī. 

4.1. Studijas RSU notiek valsts valodā vai studiju līgumā paredzētajā valodā. 
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4.2. Studiju procesa optimizācijai un atgriezeniskās saiknes nodrošināšanai starp 
studentiem un dekanātu, starp studentiem un studējošo pašpārvaldi katra studentu 
grupa katra akadēmiskā gada sākumā (5 darba dienu laikā) ievēl (vai pārvēl) grupas 
vecāko. Ja studējošie savu izvēli neizdara vai to savlaicīgi nepaziĦo dekānam, attiecīgo 
grupu vecākos nozīmē dekāns. Nepieciešamības gadījumā ievēlētie vai dekāna 
nozīmētie grupu vecākie septembra mēneša laikā no sava vidus ievēl plūsmas vecāko.  

4.3. Uzsākot katra studiju priekšmeta programmu, akadēmiskās struktūrvienības 
docētāji iepazīstina studentu ar studiju priekšmeta programmas saturu un tās apguvei 
nepieciešamo literatūras sarakstu, semestrī izpildāmajiem darbiem un prasībām 
nodarbību ieskaites saĦemšanai, kā arī ar zināšanu un prasmju pārbaudes formu un 
veidu. 

4.4. Studentu rakstveida darbi semestrī akadēmiskajam personālam jāpārbauda un 
jānovērtē ne ilgāk kā vienas nedēĜas laikā pēc darba iesniegšanas. Logopēdijas 
akadēmiskās skolas studentu rakstveida darbu pārbaudei paredzētas trīs nedēĜas. 
Studenti ar darba izvērtējumu var iepazīties attiecīgajā akadēmiskajā struktūrvienībā. 

4.5. Ja students nav izpildījis studiju priekšmeta programmas prasības (neapmeklētas 
nodarbības, kā arī bijis nesekmīgs), nodarbības jāatstrādā atbilstīgi akadēmiskās 
struktūrvienības noteiktajam atstrādāšanas grafikam vai arī individuāli saskaĦotajā 
laikā.  

4.6. Par nodarbību neapmeklēšanas iemesliem studentam jāinformē attiecīgās 
nodarbības docētāju un dekānu triju darba dienu laikā pēc atgriešanās studiju darbā, 
iesniedzot dekanātā veselības aprūpes iestādes izsniegtu ārsta izziĦu slimības gadījumā 
vai arī rakstveida paskaidrojumu cita iemesla gadījumā. Šī termiĦa novēlošanas 
gadījumā nodarbību neapmeklēšana uzskatāma par neattaisnotu.  

4.7. Ja students paredz nodarbību neapmeklēšanu, kam par iemeslu nav studenta 
slimība, plānotā prombūtne iepriekš jāsaskaĦo ar dekānu. Šo nosacījumu neievērošanas 
gadījumā nodarbību neapmeklēšana uzskatāma par neattaisnotu.  

4.8. Ar studenta slimību nesaistītas atsevišėas nodarbības neapmeklēšanas 
attaisnošanas iespēju dekāns izskata studenta klātbūtnē. 

4.9. Ja students ir neattaisnotā vai dekānam nezināmā prombūtnē (neapmeklē 
nodarbības) ilgāk par vienu mēnesi, viĦš tiek eksmatrikulēts no RSU.  

Punkti 4.10. – 4.15. neattiecas uz studiju programmām, kurās studijas 
organizētas pēc moduĜu principa 

4.10. Ja studenta akadēmisko parādu atstrādāšana kĜūst apšaubāma atbilstīgi studiju 
laika sadalījumam, akadēmiskai struktūrvienībai par to jāinformē dekānu un studentu 
jebkurā semestra periodā. Dekāns studentam izsniedz “Atstrādes grafika” veidlapu, 
kuru studentam jāaizpilda attiecīgajās akadēmiskajās struktūrvienībās ne ilgāk kā 5 
darba dienu laikā. Pēc atstrādes grafika saĦemšanas dekāns izvērtē situāciju un dod 
atĜauju atstrādāt nodarbības (pēc Individuālās atstrādes lapas aizpildīšanas), vai arī 
ierosina studentam piešėirt akadēmisko atvaĜinājumu vai eksmatrikulēt.  

4.11. Ja akadēmisko parādu atstrādāšana kĜūst neiespējama atbilstīgi studiju laika 
sadalījumam, akadēmiskajai struktūrvienībai par to jāinformē dekānu jebkurā semestra 
periodā. Dekāns izvērtē situāciju un ierosina piešėirt akadēmisko atvaĜinājumu vai 
eksmatrikulēt. 

4.12. Sekmīgi pabeigts studiju semestris ir tad, ja ir nokārtotas visas nodarbību 
ieskaites attiecīgajā semestrī paredzētajos studiju priekšmetos, ko apliecina ieraksti 
studenta "Sekmju grāmatas" labajā pusē. Visas nodarbības, patstāvīgie darbi, 
kontroldarbi, kolokviji u.c. studentam jāizpilda studiju laika sadalījumā un lekciju un 
nodarbību sarakstā paredzētajos termiĦos. 
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4.13. Nākošajā darba dienā pēc semestra beigām akadēmiskajai struktūrvienībai 
jāiesniedz dekānam studentu saraksts, kuri nav saĦēmuši nodarbību ieskaiti.  

4.14. Vienreizēju semestra pagarinājumu akadēmisko parādu kārtošanai var piešėirt 
fakultātes dekāns. TermiĦus nosaka individuāli, Ħemot vērā parādu rašanās iemeslus un 
apjomu. Semestra pagarinājuma maksimālais termiĦš rudens semestrī iespējams līdz 
pavasara semestra sākumam (neskaitot pirmo semestra dienu). Semestra 
pagarinājuma maksimālais termiĦš pavasara semestrī iespējams līdz vasaras sesijas 
beigām. Studentēm grūtniecēm un studentēm 5 mēnešu laikā pēc dzemdībām semestra 
pagarinājumu var piešėirt līdz četrām nedēĜām nākamā semestra laikā. 

4.15. Pēc semestra pagarinājuma termiĦa beigām, ja studējošais nav saĦēmis visas 
nodarbību ieskaites, dekāns ierosina studentam piešėirt akadēmisko atvaĜinājumu vai 
eksmatrikulēt.  

4.16. Sekmīgi pabeigts studiju semestris programmās, kurās studijas organizētas pēc 
moduĜu principa, ir tad, ja nokārtotas visas studiju priekšmetu programmās paredzētās 
prasības studiju laika sadalījumā un lekciju un nodarbību sarakstā paredzētajos 
termiĦos.  

Studiju gadu beidzot, nedrīkst būt vairāk kā divi akadēmiskie parādi. 

PieĜaujami ne vairāk kā divi akadēmiskie parādi studiju gadā. Akadēmisko parādu 
kārtošanas termiĦš nedrīkst pārsniegt divus akadēmiskos gadus. Pēdējā studiju gadā 
nav pieĜaujams vairāk kā viens akadēmiskais parāds obligātajos studiju priekšmetos. 

4.17. Pēc moduĜu principa organizētajās studiju programmās, ja students atbilstošajā 
lekciju un nodarbību sarakstā paredzētajos termiĦos ir iesniedzis mazāk nekā 50% no 
kopsavilkumiem/esejām, studiju priekšmets ir jāapgūst atkārtoti nākošajā akadēmiskajā 
gadā par papildsamaksu. Ja iesniegto kopsavilkumu/eseju skaits pārsniedz 50%, bet 
nesasniedz 100%, tad docētājam ir tiesības studentam neatĜaut kārtot pārbaudījumu 
līdz tam brīdim, kad tiks iesniegti visi paredzētie darbi, bet ne vēlāk kā pirmo divu 
nedēĜu laikā janvārī rudens semestrī un līdz 1.jūnijam pavasara semestrī. Ja attiecīgie 
darbi netiek iesniegti minētajos termiĦos, akadēmiskā struktūrvienība informē dekānu 
par nepieciešamību atkārtoti apgūt studiju priekšmetu nākošajā akadēmiskajā gadā par 
maksu atbilstoši studiju priekšmeta izmaksu tāmei. 

4.18. Programmās, kurās studijas organizētas pēc moduĜu principa, akadēmisko parādu 
kārtošanai paredzētais laiks ir janvāris rudens semestrī un jūnijs pavasara semestrī. 
 

5. Nodarbību atstrādāšanas kārtība. 

5.1. Visas neapmeklētās nodarbības ir jāatstrādā. Ja nodarbība nav apmeklēta 
attaisnojošu iemeslu dēĜ (slimība u.c.), atstrāde veicama bez maksas. Ja nodarbība nav 
apmeklēta bez attaisnojoša iemesla, atstrāde jāveic par maksu, saskaĦā ar Rīgas 
StradiĦa universitātes iekšējiem normatīvajiem aktiem. 

5.2. Jebkuru nodarbību atstrāde pieĜaujama no lekciju un nodarbību saraksta brīvajā 
laikā. 

5.3. Pēc atstrādāšanas datumu saskaĦošanas akadēmiskajā struktūrvienībā students 
saĦem no docētāja individuālās atstrādes lapu (IAL), kurā norādīts neapmeklēto 
(atstrādājamo) nodarbību skaits un datumi, kā arī saskaĦotie atstrādāšanas datumi, 
laiks un kopējais atstrādāšanas ilgums (stundās). Ar laboratorijas darbiem nesaistītas 
vienas nodarbības individuālai atstrādāšanai var paredzēt laiku līdz vienai stundai; ja 
nepieciešams laboratorijas darbs - līdz divām stundām.  

5.4. Akadēmiskajā struktūrvienībā saĦemto IAL students uzrāda dekānam, kurš izvērtē 
un nosaka neapmeklētās nodarbības atstrādāšanas kārtību (par maksu vai bez maksas).  
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5.5. Ja nodarbību var atstrādāt bez maksas, studentam jāsaĦem no RSU Mācību daĜas 
speciālistes apmaiĦā pret IAL nodarbību bezmaksas atstrādāšanas kvīts. Šo kvīti ir 
jāiesniedz akadēmiskajā struktūrvienībā pirms nodarbības atstrādāšanas, un tā ir 
uzskatāma par atstrādāšanas atĜauju. 

5.6. Ja nodarbība jāatstrādā par maksu, studentam RSU kasē jānodod IAL un 
jāsamaksā par atstrādāšanu. SaĦemtais kases čeks vai tā kopija studentam jāiesniedz 
akadēmiskās struktūrvienības docētajam pirms nodarbības atstrādāšanas, un tas ir 
uzskatāms par atstrādāšanas atĜauju. 

5.7. Ja students neierodas uz saskaĦoto nodarbības atstrādāšanu, iepriekš par to 
neinformējot docētāju, studentam izsniegtais kases čeks vai bezmaksas atstrādāšanas 
kvīts uzskatāma par nederīgu. Šādā gadījumā nodarbības atstrādāšanas atĜauja jākārto 
atkārtoti, atstrādāšana iespējama tikai par maksu. 
 

6. Eksāmenu un teorētisko ieskaišu organizēšana. 

6.1. RSU studējošo zināšanu pārbaudi organizē akadēmiskā struktūrvienība. 

6.2. Eksāmenu studenti kārto valsts valodā vai arī studiju līgumā paredzētā valodā. 

6.3. Pārbaudes principiem jāatbilst studiju priekšmeta mācīšanas metodikai un 
jautājumiem jāizriet no studiju priekšmeta programmas aprakstā paredzētā satura. 

6.4. Akadēmiskajā struktūrvienībā, vismaz piecas darba dienas pirms pārbaudījuma, 
jābūt izliktam apskatei pārbaudījumu pieĦemšanas grafikam, kā arī nesekmīgi kārtotu 
pārbaudījumu pārlikšanas datumiem un laikiem. 

Punkti 6.5. – 6.7. neattiecas uz studiju programmām, kurās studijas 
organizētas pēc moduĜu principa 

6.5. Eksāmenu kārtošanas grafiku pirms eksāmenu sesijas sākuma studentu grupu 
vecākie saskaĦo ar akadēmiskās struktūrvienības akadēmisko personālu. Studenti uz 
eksāmenu var pierakstīties arī individuāli.  

Eksāmenu kārtošana pirms sesijas ir pieĜaujama ar nosacījumu, ka tā netraucē 
akadēmiskās struktūrvienības plānotā studiju darba veikšanu. 

6.6. Studentiem ir tiesības ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā pirms eksāmena 
saskaĦot ar akadēmisko struktūrvienību eksāmena sākuma laika vai datuma pārcelšanu 
vienu reizi sesijas ietvaros katrā akadēmiskajā struktūrvienībā. 

6.7. Neierašanās uz pārbaudījumu saskaĦotajā laikā bez attaisnojoša iemesla tiek 
pielīdzināta nesekmībai, eksaminācijas lapā ieraksta “neieradās”. Tas pats attiecas uz 
studentiem, kuri neierodas uz pārbaudījumu pirms sesijas, ja tā datums bijis ar 
akadēmisko struktūrvienību saskaĦots. 

6.8. Programmās, kurās studijas organizētas pēc moduĜu principa, eksāmenu 
kārtošanas grafiks tiek noteikts saskaĦā ar studiju priekšmetu realizācijas termiĦiem 
moduĜu apmācības sistēmas ietvaros, t.i. studiju priekšmetu beigās. 

Tie studenti, kuri uz eksāmenu noteiktajā termiĦā nav ieradušies bez attaisnojoša 
iemesla, eksāmenu var kārtot janvārī un jūnijā par maksu. 
 
 
7. Eksāmenu un teorētisko ieskaišu kārtošanas nosacījumi. 



 160

7.1. Eksāmeni un teorētiskās ieskaites jākārto saskaĦā ar Studiju programmas plānu 
studiju laika sadalījumā paredzētajā eksāmenu sesijā, kas seko studiju semestrim, kurā 
attiecīgais studiju priekšmets apgūts. Studiju programmās ar moduĜu studiju sistēmu 
eksāmens jākārto pēc attiecīgā moduĜa pabeigšanas. 

Punkti 7.2. – 7.4. neattiecas uz studiju programmām, kurās studijas 
organizētas pēc moduĜu principa 

7.2. Tiesības kārtot eksāmenu vai teorētisko ieskaiti students iegūst tad, kad saĦemtas 
visas nodarbību ieskaites, ko Sekmju grāmatā apliecina zīmogs: "AtĜauts kārtot 
eksāmenus". Eksāmenus un teorētiskās ieskaites sesijas laikā var kārtot tikai tad, kad 
saĦemts zīmogs “AtĜauts kārtot eksāmenus”. Tas neattiecas uz studiju programmām ar 
moduĜu apmācības sistēmu. 

7.3. Studiju priekšmetos ar ciklu studiju sistēmu nodarbību ieskaiti konkrētajā disciplīnā 
var saĦemt arī semestra laikā pēc cikla pabeigšanas. Šajos studiju priekšmetos 
pārbaudījumu var kārtot arī pirms eksāmenu sesijas pēc attiecīgajā studiju priekšmetā 
paredzētā lekciju kursa pabeigšanas no lekciju un nodarbību saraksta brīvajā laikā.  

7.4. Studiju priekšmetos ar regulāru nodarbību un lekciju studiju sistēmu eksāmenu vai 
teorētisko ieskaiti pirms sesijas var kārtot ar dekāna atĜauju pēc attiecīgajā studiju 
priekšmetā paredzētā lekciju kursa pabeigšanas no lekciju un nodarbību saraksta 
brīvajā laikā.  

7.5. Programmās, kurās studijas organizētas pēc moduĜu principa, tiesības kārtot 
eksāmenu ir tad, ja nokārtotas visas studiju priekšmetu programmu aprakstos 
paredzētās prasības lekciju un nodarbību sarakstā noteiktajos termiĦos. 
 

8. Eksāmenu, teorētisko ieskaišu, valsts pārbaudījumu, kursa darbu, 
pētniecisko projektu, bakalaura un maăistra darbu aizstāvēšanas norises 
kārtība.  

8.1. Pirms pārbaudījuma studenti akadēmiskajā struktūrvienībā saĦem norādījumus par 
pārbaudījuma formu un veidu. Studenti tiek informēti par papildus mācību līdzekĜiem, 
kurus atĜauts izmantot.  

8.2. Valsts pārbaudījumu, kā arī bakalaura un maăistra darbu aizstāvēšanas norises 
kārtību katrā studiju programmā pēc dekāna ieteikuma apstiprina Dekānu padome. 
Dekāns informē studējošos par norises kārtību. 

8.3. Bakalaura un maăistra darbu izstrādāšana un aizstāvēšana notiek atbilstoši 
attiecīgajiem nolikumiem.  

8.4. Ja students neievēro pārbaudījuma noteikumus, izmanto neatĜautus palīglīdzekĜus 
vai citu personu palīdzību, akadēmiskajam personālam ir tiesības izraidīt studentu no 
pārbaudījuma un Sekmju grāmatā, kā arī eksaminācijas lapā ierakstīt vērtējumu " Ĝoti, 
Ĝoti vāji" (1 balle).  

8.5. Pārbaudījumu telpā drīkst atrasties eksaminējamie studenti, eksaminētāji, rektors, 
mācību prorektors, fakultātes dekāns, prodekāns, akadēmiskās struktūrvienības 
vadītāja pieaicinātie speciālisti.  

8.6. Rakstveida un datorizētā pārbaudījuma ilgumu nosaka akadēmiskā struktūrvienība. 

8.7. Pārbaudījuma mutvārdu daĜā studenta atbildes sagatavošanas laiks nedrīkst būt 
mazāks par 30 minūtēm.  
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8.8. Viena studenta mutvārdu eksaminēšanas laiks jebkurā pārbaudījumā nedrīkst 
pārsniegt 30 minūtes.  

8.9. Ja pārbaudījumā ir vairāki atsevišėi jautājumi, studentam ir tiesības atbildēt tos 
tādā secībā, kā viĦš vēlas.  

8.10. Mutvārdu eksāmenu un teorētisko ieskaišu, kā arī valsts pārbaudījumu, kursa 
darbu, pētniecisko projektu, bakalaura un maăistra darbu aizstāvēšanas mutvārdu daĜā 
studenta atbilde jāieraksta diktofonā un ieraksts jāsaglabā ne mazāk, kā 3 darba 
dienas, bet apelācijas sūdzības saĦemšanas gadījumā – līdz tās izskatīšanai. 

8.11. Studentu zināšanu līmeĦa precizēšanai var tikt uzdoti papildus jautājumi. 
Neskaidrā vai strīdīgā gadījumā jāpieaicina akadēmiskās struktūrvienības vadītājs vai 
cits eksaminētājs. 

8.12. Izcilu novērtējumu jebkurā pārbaudījumā, vai arī nesekmīgu novērtējumu 
pārbaudījuma atkārtotas kārtošanas gadījumā students var iegūt tikai tad, ja to atbalsta 
vairākums, bet ne mazāk kā divi eksaminētāji.  

8.13. Pārbaudījumu rezultāti tiek ierakstīti studenta Sekmju grāmatā un Eksaminācijas 
lapās, kuras fakultātes dekanātu speciālisti izsūta akadēmiskajām struktūrvienībām. 
Eksaminācijas lapās ieraksta studenta atbilžu novērtējumu, t.sk. arī nepietiekamu, kā 
arī "neieradās", ja studējošais nav ieradies bez iepriekšēja brīdinājuma.  

Punkti 8.14. – 8.16. neattiecas uz studiju programmām, kurās studijas 
organizētas pēc moduĜu principa 

8.14. Aizpildītās Eksaminācijas lapas akadēmiskās struktūrvienības nodod dekanātā līdz 
pirmajai darba dienai pēc sesijas beigām. Arī nesekmības gadījumā novērtējumu 
ieraksta gan Sekmju grāmatā, gan Eksaminācijas lapā. 

8.15. Visu mutvārdu un datorizēto pārbaudījumu rezultātus jāpaziĦo pārbaudījuma 
dienā.  

Rakstveida pārbaudījumu rezultātus jāpaziĦo nākošajā darba dienā, Sabiedrības 
veselības fakultātē 3 darba dienu laikā. 

Valsts pārbaudījuma rezultējošo vērtējumu jāpaziĦo tā noslēguma dienā. 

8.16. Studentiem, kuri, nav apmierināti ar akumulējošā eksāmena vērtējumu, ir tiesības 
sesijas laikā to kārtot kā eksāmenu. Par to studējošajam semestra beigās jāinformē 
akadēmiskais personāls. Šajā gadījumā akadēmiskā struktūrvienība studenta zināšanu 
pārbaudei organizē eksāmenu. 

8.17. Programmās, kurās studijas organizētas pēc moduĜu principa, eksaminācijas lapas 
nodod akadēmiskajās struktūrvienībās 10 dienu laikā pēc eksāmena kārtošanas 
attiecīgajā studiju priekšmetā.  

Rakstveida pārbaudījumu rezultātus jāpaziĦo 11 dienu laikā pēc eksāmena kārtošanas 
attiecīgajā studiju priekšmetā.  

8.18. Programmās, kurās studijas organizētas pēc moduĜu principa, studiju priekšmeta 
vērtējums veidojas kā akumulējošs vērtējums, Ħemot vērā studenta darba vērtējumu 
par kopsavilkumiem/esejām, praktiskajiem darbiem, semināriem, referātiem un 
eksāmeniem, atbilstoši studiju priekšmeta aprakstam. 

8.19. Studentam ir tiesības vienas darba dienas laikā pēc rezultātu paziĦošanas saĦemt 
paskaidrojumu par pieĜautajām kĜūdām. 
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8.20 Eksāmenu un ieskaišu kārtošanas nosacījumi svešvalodās aprakstīti 11.nodaĜā  
 
 
 
9. Eksāmenu, teorētisko ieskaišu, valsts pārbaudījumu pārlikšana, kursa 
darbu, pētniecisko projektu, bakalaura un maăistra darbu atkārtota 
aizstāvēšana. 

9.1. Jebkura eksāmena, teorētiskās ieskaites, Valsts pārbaudījuma, kursa darba, 
pētnieciskā projekta, bakalaura un maăistra darba atkārtota kārtošana vai aizstāvēšana 
iespējama ne vairāk kā trīs reizes. 

9.2. Trešo vai pēdējo reizi pārbaudījums jākārto pie akadēmiskās struktūrvienības 
vadītāja nozīmētas komisijas. 

9.3. Katrai pārbaudījuma atkārtotai kārtošanai nepieciešama dekāna atĜauja. 

9.4. Par konkrētu pārbaudījumu kārtošanas laiku students iepriekš vienojas ar atbilstošo 
akadēmisko struktūrvienību. 

Punkti 9.5. – 9.10. neattiecas uz studiju programmām, kurās studijas 
organizētas pēc moduĜu principa 

9.5. Students, kurš eksāmenā vai teorētiskajā ieskaitē nav ieguvis sekmīgu vērtējumu, 
var šo pārbaudījumu kārtot atkārtoti eksāmenu sesijas laikā vai sesijas pagarinājuma 
laikā. 

9.6. Ja studējošais divas reizes neveiksmīgi kārtojis eksāmenu vai teorētisko ieskaiti, 
akadēmiskajai struktūrvienībai trešajā kārtošanas reizē jāmaina zināšanu pārbaudes 
veids. 

9.7. Sesijas pārbaudījumu (eksāmeni un teorētiskās ieskaites) novēlota kārtošana, arī 
novēlota pārlikšana iespējama sesijas pagarinājuma laikā. 

9.8. Vienreizēju sesijas pagarinājumu var piešėirt fakultātes dekāns. TermiĦus nosaka 
individuāli, Ħemot vērā akadēmisko parādu rašanās iemeslus (slimība, komandējums, 
mācības ārzemēs, u.c.). Ziemas sesijas pagarinājuma maksimālais termiĦš ir līdz 
pavasara semestra pirmās nedēĜas beigām. Vasaras sesijas pagarinājuma maksimālais 
termiĦš ir 10 darba dienas pēc sesijas termiĦa beigām. Studentēm grūtniecēm un 
studentēm 5 mēnešu laikā pēc dzemdībām attiecīgās sesijas pārbaudījumus pēc 
ieskaišu saĦemšanas var kārtot pēc individuāla grafika sesijas laikā, pēc sesijas un 
nākošā semestra pirmo divu mēnešu laikā. 

9.9. Ja studējošais pēc sesijas pagarinājuma termiĦa beigām nav nokārtojis studiju 
programmas plānā paredzētos pārbaudījumus, dekāns ierosina studējošajam piešėirt 
akadēmisko atvaĜinājumu vai eksmatrikulēt. 

9.10. Viss minētais par eksāmena kārtošanas (ieskaites) termiĦiem ir saistošs arī tiem 
studentiem, kuri pārbaudījumu kārtojuši mazāk nekā trīs reizes. 

9.11. Programmās, kurās studijas organizētas pēc moduĜu principa, akadēmisko parādu 
kārtošanai paredzētais laiks ir – janvāris rudens semestrī un jūnijs pavasara semestrī. 
Ja akadēmiskie parādi netiek nokārtoti līdz studiju programmas pēdējā semestra 
sākumam, tad studentam nav tiesību aizstāvēt bakalaura darbu. Dekāns ierosina 
studentu eksmatrikulēt. 

9.12. Ja students nesekmīgi kārtojis valsts pārbaudījumu, nav aizstāvējis bakalaura vai 
maăistra darbu, viĦš tiek eksmatrikulēts no augstskolas kā beidzis pilnu attiecīgās 
fakultātes studiju programmu. 



 163

Nenokārtotā valsts pārbaudījuma pārlikšana, atkārtota bakalaura vai maăistra darba 
aizstāvēšana iespējama nākošajā valsts pārbaudījumu sesijā.  

9.13. Valsts pārbaudījumu pārlikšanas, bakalaura un maăistra darbu atkārtotas 
aizstāvēšanas maksimālais termiĦš ir divi gadi pēc attiecīgās studiju programmas 
pabeigšanas.  
 
 
10. Apelācijas iesniegšanas un izskatīšanas kārtība. 

10.1. Studējošajam ir tiesības pieprasīt, lai apelācijas kārtībā tiktu izskatīta 
pārbaudījuma jautājuma, atbildes uz jautājumu un atbildes novērtējuma savstarpējā 
atbilstība, kā arī bakalaura un maăistra darba novērtējums. 

10.2. Apelācijas sūdzību var iesniegt līdz nākamās darba dienas beigām no brīža, kad 
paziĦots novērtējums. 

10.3. Apelācijas sūdzība jāiesniedz akadēmiskās struktūrvienības (katedras, skolas), 
kuras pasniedzējs izdarījis novērtējumu, vadītājam. Ja novērtējumu ir izdarījis 
akadēmiskās struktūrvienības vadītājs, apelācijas sūdzība jāiesniedz studējošā 
fakultātes dekānam. Ja novērtējumu kā akadēmiskās struktūrvienības vadītājs ir 
izdarījis studējošā fakultātes dekāns, apelācijas sūdzība jāiesniedz mācību prorektoram. 

10.4. Apelācijas sūdzība par valsts pārbaudījumā saĦemtu novērtējumu jāiesniedz 
valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājam. Apelācijas sūdzība par bakalaura vai 
maăistra darba novērtējumu jāiesniedz attiecīgi bakalaura vai maăistra darbu 
novērtēšanas komisijas priekšsēdētājam. 

10.5. Apelācijas sūdzību izskata apelācijas komisija, ko izveido un sasauc apelācijas 
sūdzības saĦēmējs. Apelācijas komisijas sastāvā ietilpst apelācijas sūdzības saĦēmējs 
un viĦa atbilstīgi apelācijas sūdzības saturam pieaicināti speciālisti (izĦemot personas, 
kuras izdarījušas novērtējumu). Apelācijas komisijas priekšsēdētājs ir apelācijas 
sūdzības saĦēmējs. Apelācijas komisijas sastāvā ir vismaz divas personas. 

10.6. Apelācijas sūdzības iesniedzējam un novērtējuma izdarītājam ir tiesības piedalīties 
un sniegt paskaidrojumus apelācijas komisijas sēdē. Novērtējuma izdarītāja 
piedalīšanās ir obligāta, ja pārbaudījums noritējis mutvārdos un tā norise nav 
protokolēta (ierakstīta). 

10.7. Izskatot apelācijas sūdzību, apelācijas komisija apmierina vai noraida sūdzību. 

10.8. Apelācijas sūdzību izskata iespējami īsākā laikā (bet ne ilgāk kā 7 darba dienu 
laikā no saĦemšanas). Apelācijas komisijas priekšsēdētājs izskatīšanas rezultātus 
rakstiski paziĦo iesniedzējam. 
 
 
11. Svešvalodu apguves nosacījumi un pārbaudījumu kārtošanas noteikumi 
svešvalodās RSU fakultātēs. 

Eksāmenu un teorētisko ieskaišu kārtošana svešvalodās Medicīnas, Stomatoloăijas, 
Rehabilitācijas, Farmācijas, Māszinību un Sabiedrības veselības fakultāšu studentiem. 

11.1.1. AngĜu valodas apguve un eksāmena kārtošana Medicīnas, Stomatoloăijas, 
Rehabilitācijas, Farmācijas, Māszinību un Sabiedrības veselības fakultāšu studentiem 
notiek atbilstīgi četriem zināšanu līmeĦiem: 

I līmenis - iesācēju līmenis (beginners) 

II līmenis - viduvējas priekšzināšanas (elementary līmenis) 
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III līmenis - labas priekšzināšanas (intermediate līmenis) 

IV līmenis - Ĝoti labas priekšzināšanas (upper – intermediate līmenis). 

11.1.2. IV zināšanu līmeĦa studenti angĜu valodu apgūst vienu semestri, III zināšanu 
līmeĦa studenti – divus semestrus, II un I zināšanu līmeĦa studenti attiecīgi trīs 
semestrus, studiju priekšmeta noslēgumā kārtojot eksāmenu. 

11.1.3. AngĜu valodas eksāmena atzīme, neatkarīgi no eksāmena kārtošanas laika, 
Sekmju grāmatā tiek ierakstīta 2. studiju gada vasaras sesijas laikā. 

Ja students, kurš angĜu valodu apgūst IV vai III zināšanu līmenī, nav izpildījis studiju 
priekšmeta prasības pilnā apjomā, docētājs viĦam var nedot atĜauju eksāmena 
kārtošanai studiju priekšmeta noslēgumā. Šādā gadījumā studentam saskaĦā ar Valodu 
centra sēdes protokola lēmumu, angĜu valodas apguve jāturpina vēl vienu semestri, 
attiecīgi zemāka līmeĦa grupā, angĜu valodas studiju ilgums kopumā nedrīkst pārsniegt 
trīs semestrus.  

Ja eksāmens angĜu valodā IV vai III svešvalodu zināšanu līmenī ir kārtots nesekmīgi, 
studentam jāturpina apmeklēt nodarbības angĜu valodā vēl vienu semestri, attiecīgi 
zemāka līmeĦa grupā. IV svešvalodu zināšanu līmeĦa studentiem eksāmens ir jāpārliek 
ziemas sesijā, bet III svešvalodu zināšanu līmeĦa studentiem – vasaras sesijā.  

Ja eksāmens angĜu valodā II un I svešvalodu zināšanu līmenī ir kārtots nesekmīgi, to 
var pārlikt:  

1. pirmo reizi – eksāmenu sesijas laikā;  
2. otro reizi – pēc sesijas, sesijas pagarinājuma laikā (skat. arī „Instrukciju par 

studijām RSU” 9. punkta apakšpunktus.).  
3. trešo reizi – skat. “Instrukciju par studijām RSU” 9.2. apakšpunktu.  

11.2. Uz brīvās izvēles studiju priekšmetu “Medicīnas terminoloăija vācu valodā” 
var pieteikties Medicīnas, Stomatoloăijas, Rehabilitācijas, Farmācijas, Māszinību un 
Sabiedrības veselības fakultāšu studenti ar priekšzināšanām vācu valodā (skolā apgūta 
vismaz kā trešā svešvaloda), studiju priekšmeta noslēgumā jākārto ieskaite. Ja students 
ir pierakstījies uz studiju priekšmetu, bet to nav apmeklējis, vai arī nav izpildījis studiju 
priekšmeta programmas prasības, tas netiek ieskaitīts un students nesaĦem 
kredītpunktus.  

11.3. Par trešo svešvalodu kā obligātās izvēles studiju priekšmetu Eiropas studiju 
fakultātes studentiem. 

11.3.1. Studentiem obligāti jāizvēlas no vairākām Valodu centra piedāvātām valodām, 
bet viĦiem ir tiesības izdarīt brīvu izvēli neatkarīgi no studiju programmas. 

Ja students vēlas apgūt divas izvēles svešvalodas vienlaicīgi, par vienu sekmīgi apgūtu 
svešvalodu viĦš iegūst atbilstīgu kredītpunktu skaitu, un tas tiek atspoguĜots diploma 
pielikumā, bet otru valodu var apgūt tikai brīvklausītāja statusā par papildus 
samaksu un saĦemt sertifikātu par sekmīgu studiju priekšmeta apguvi. 
 
 
12. Nobeiguma noteikumi  

Šī instrukcija ir piemērojama, ciktāl ārējie normatīvie akti nenosaka citādi. 

Jautājumus, kas nav atrunāti šajā instrukcijā, vai strīdus jautājumus risina atbilstīgi 
struktūrvienības vadītāja vai Dekānu padomes lēmumiem. 
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RĪGAS STRADIĥA UNIVERSIT ĀTE 
 
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto 

Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam 
paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu 
kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un 
profesionālu atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diploma oriăinālā 
minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. 
Tajā nevajadzētu iekĜaut norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī 
ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā 
informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma s ērija MD C Nr. 0000) 

1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU: 

1.1. Vārds: 

1.2. Uzvārds:  

1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 00.00.0000 

1.4. Studenta personas kods: 000000 – 00000 

 

2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: 

profesionālais maăistrs  tiesību zinātnē, jurista kvalifikācija 

2.2. Galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai: 

Tiesību zinātne – padziĜināta teoriju un metožu apguve 

2.3. Kvalifikācijas piešėīrējas institūcijas nosaukums un statuss:  

Rīgas StradiĦa universitāte, valsts akreditēta (13.12.2001.), valsts dibināta 
universitāte 

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: Tā pati, kas punktā 
2.3. 

2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): Latviešu, angĜu 

 

3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI: 

3.1. Kvalifikācijas līmenis: Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības diploms 

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums:  

1,5 gadi (3 semestri), 80 Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS kredītpunkti, 
01.09.2005. – 31.01.2007. 
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3.3. UzĦemšanas prasības: Bakalaura grāds vai augstākā profesionālā izglītība ar 
tiesībām studēt maăistrantūrā 

 

4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM: 

4.1. Studiju veids: Pilna laika klātienes studijas 
4.2. Programmas prasības:  
� padziĜināti apgūt socioloăijas teoriju kursus un socioloăijas zinātniski pētnieciskās un analīzes 

metodes pielietojot tās veicot patstāvīgus pētījumus (20 nedēĜu, pilnas slodzes jeb 20 
kredītpunktu apjomā) izvēlētajā socioloăijas nozarē un rezultātus apkopot maăistra darbā, kura 
līmenis atbilst zinātniskas publikācijas prasībām. 

 
4.3. Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 

Nr.p
.k. 

Studiju priekšmets Kred ītpunkti  ECTS 
kredīti 

Vērt ējums 

   
 A daĜa (obligātā)  

1.  Pētnieciskās jaunrades projektēšana darbu 
sagatavošana un rezultātu noformēšana 

4   

2.  Sociālā psiholoăija 3   
3.  Pedagoăiskā darba pamatiemaĦas 4   
4.  Starptautiskās tiesiskās sadarbības problēmas 3   
5.  Vadības informācijas sistēmas 3   
6.  ES cilvēktiesību aizsardzības mehānisms 3   

   
 B daĜa (obligātā izvēle)   

7.  Globalizācijas un starptautisko tiesību attīstības 
problēmas 

3   

8.  Konstitucionālo tiesību attīstība Eiropas Savienībā 2   
9.  ES institucionālās tiesības 3   
10.  Tiesību aizsardzības institucionālā sistēma Eiropas 

Savienībā 
2   

11.  Starptautisko publisko tiesību aktuālās problēmas 3   
12.  Noziedzības attīstības un novēršanas aktuālās 

problēmas 
2   

13.  ES sociālo tiesību aktuālās problēmas 3   
14.  Biomedicīnas tiesiskās problēmas 2   
15.  ES darba tiesības 3   
 Maăistra darbs  

16.   20 30 aizstāvēts  

4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu:  

Atzīme (nozīme) 
Atzīmes īpatsvars šīs 

programmas studentu vidū 
10 (izcili) 0,00% 
9 (teicami) 27,08% 
8 (Ĝoti labi) 31,25% 

7 (labi) 20,83% 
6 (gandrīz labi) 6,25% 

5 (viduvēji) 14,59% 

4 (gandrīz viduvēji) 0,00% 
3-1 (neapmierinoši) 0,00% 

 Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme: 8,58 
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4.5. Kvalifikācijas klase: ,,Standarta” 

  Kvalifikācijas klases ,,Standarta” piešėiršanas kritēriju skat. 6.1. punktā. 

 

5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU:  

5.1. Turpmākās studiju iespējas:  Tiesības studēt doktora studiju programmās 

5.2. Profesionālais statuss: Nav paredzēts piešėirt  

 

6. PAPILDINFORMĀCIJA: 

6.1. Sīkāka informācija:  

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija MD C Nr.0000 

Rīgas StradiĦa universitātes profesionālā maăistra  tiesību zinātnē, jurista 
kvalifikācijas iegūšanai   ir akreditēta no       līdz                 

Papildinājums punktam 4.4. – kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēėina kā 
av=sum(a*f)/sum(f), kur av – svērtā vidējā atzīme, a – studenta iegūtais vērtējums par katru 
programmas studiju priekšmetu, f – šī studija priekšmeta apjoms kredītpunktos. 

Papildinājums punktam 4.5. – kvalifikācijas klase ,,standarta” tiek piešėirta, ja visas studiju 
programmas prasības ir izpildītas. 

6.2. Papildinformācijas avoti:  

Rīgas StradiĦa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija 
Tālrunis: +371 7409218, Fakss: +371 7471815, e-pasts: EII@rsu.lv  
 
Akadēmiskās informācijas centra (Latvijas ENIC/NARIC) kontaktinformācija: 
VaĜĦu iela 2, Rīga, LV-1050, Latvija 
Tālrunis: +371 7225155, Fakss: +371 7221006, e-pasts: diplomi@aic.lv  

 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS: 

7.1. Datums: 21.06.2006. 

7.2. Paraksts un tā atšifrējums:      J. Vētra 

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: RSU rektors profesors 

7.4. Zīmogs vai spiedogs: 

8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ: 

(Skat. nākamās divas lappuses) 
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SaskaĦots 
RSU Dekānu padomes 
2006. gada 16.10. sēdē 
Protokols Nr. 7         

Apstiprināts 
RSU Senāta 
2006. gada 21.novembra sēdē 
Protokols Nr. 1-2/21.11.06 

  
  APSTIPRINĀTS  

Rīgas StradiĦa Universitātes Senāta 
2005 .gada18.oktobra sēdē.  
Protokols Nr.1-2/18.10.05 
 

 

RĪGAS STRADIĥA UNIVERSIT ĀTES 

Nolikums 

PAR MAĂISTRA DARBA IZSTR ĀDĀŠANU UN AIZSTĀVĒŠANU 

 

1. Maăistra grādu piešėir RSU studējošajiem, kuri ir sekmīgi apguvuši RSU Senāta 
apstiprinātās studiju programmas, nokārtojuši studiju programmās paredzētos 
pārbaudījumus un aizstāvējuši maăistra darbu.  

 
2. Maăistra darbs tiek izstrādāts un aizstāvēts studiju programmas ietvaros.  
 

2.1. Maăistra darbs ir patstāvīgi veikts pētījums, kura mērėis ir dot iespēju novērtēt 
studenta gatavību patstāvīgi izmantot iegūtās zināšanas un iemaĦas pētniecisku 
un profesionālu problēmu risināšanā. 

2.2. Pētījuma tēmas izvēle notiek sadarbojoties studentam, potenciālajam darba 
vadītājam, studiju programmas vadītājam un akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājam.  

2.3. Maăistranti vismaz 6 mēnešus (Eiropas studiju fakultātē 4 mēnešus) pirms 
paredzētās darbu aizstāvēšanas aizpilda RSU maăistra darba tēmas pieteikuma un 
aizstāvēšanas lapu (veidlapa Nr. E-7) un iesniedz studiju programmas vadītājam 
rakstisku pieteikumu pētījumam, kurā pamato tēmas aktualitāti, definē mērėus, 
uzdevumus, hipotēzi vai pētījuma jautājumu un darbā izmantojamās metodes. 
Biomedicīniska pētījuma gadījumā iesniedz arī rakstisku pieteikumu pētījumam 
par izvēlēto tēmu RSU Ētikas komitejai. 

2.4. Tēmas, darba vadītājus un darbu iesniegšanas termiĦus apstiprina atbilstošā 
fakultātes Domē atbilstoši RSU normatīvajiem aktiem. 

2.5. Ne vēlāk kā 2 nedēĜas pirms paredzētās darbu aizstāvēšanas atbilstošā fakultātes 
Domē apstiprina maăistra darbu recenzentu sarakstu. 

2.6. Studiju programmas vadītājs ir atbildīgs par to, ka vismaz 2 nedēĜas pirms 
paredzētās darbu aizstāvēšanas informācija par darbu aizstāvēšanas laiku un 
aizstāvēšanas kārtību ir publiski pieejama. 

2.7. Aizstāvēšanai pieĦem maăistra darbu, kura apjoms, neskaitot pielikumus, ir 40-50 
lpp. un Eiropas studiju fakultātes studiju programmās ir 70-80 lpp. latviešu 
valodā (A4 formāts) datorsalikumā (Times New Roman 12. raksts), ievērojot 1,5 
intervālus starp rindām, un atbilst literāri rediăēta rakstīta teksta prasībām.  

 
 
 Maăistra darbs ietver: 

• titullapu; 
• anotāciju latviešu val. un svešvalodā;  
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• satura rādītāju; 
• ievadu; 
• pētījuma mērėi(-us) un uzdevumus; 
• literatūras apskatu; 
• pētījuma metodes; 
• pētījumu rezultātus; 
• pētījuma rezultātu analīzi; 
• secinājumus, ko var papildināt priekšlikumi; 
• izmantoto informatīvo avotu sarakstu;  
• pielikumu (kur ā ietilpst arī studenta parakstīts apliecinājumu, ka darbs ir 

paša izstrādāts un nav plaăiāts un rakstisks RSU Ētikas komitejas lēmums 
par atĜauju biomedicīniskam pētījumam). 

 
2.8. Maăistra darbs ar autora un darba vadītāja parakstiem uz titullapas jāiesniedz 

divos eksemplāros un digitālā versijā (CD formā) vismaz divas nedēĜas pirms 
paredzētās maăistra darba aizstāvēšanas studiju programmas vadītājam, kurš 
organizē darba reăistrēšanu, nodošanu recenzentam un recenzijas saĦemšanu. 

2.9. Darba vadītājs ar parakstu apliecina darba formas atbilstību maăistra darba 
nolikumam. 

2.10. Darba vadītājs var darbu neparakstīt. Tad darbs tiek nozīmēts aizstāvēšanai, 
Dekānu padomei apstiprinot, studiju programmas vadītāja ieteiktos 2 recenzentus. 

2.11. Pēc iesniegšanas maăistra darbs nav labojams. 
2.12. Recenzents novērtē maăistra darba atbilstību maăistra darbam izvirzītajām 

prasībām, šim Nolikumam un sniedz rakstisku recenziju un priekšlikumu par 
aizstāvamā darba vērtējumu 10 ballu sistēmā (ierakstot veidlapā Nr.E-7) ne vēlāk 
kā 3 dienas pirms maăistra darba aizstāvēšanas. 

2.13. Darba vadītājs Maăistra Darbu Novērtēšanas komisijai iesniedz rakstisku 
vērtējumu par studenta darbu, sadarbību ar darba vadītāju un termiĦu ievērošanu. 

2.14. Maăistrantam ir tiesības 2 dienas pirms aizstāvēšanas iepazīties ar recenziju. 
2.15. Ja recenzenta vērtējums ir zemāks kā 4 balles studentam ir tiesības:  

2.15.1. savu darbu aizstāvēt paredzētajā maăistra darba aizstāvēšanā un galīgo 
lēmumu par darba atbilstību maăistra darba prasībām pieĦem Maăistra 
Darbu Novērtēšanas komisija; 

2.15.2. atteikties no maăistra darba aizstāvēšanas, par to paziĦojot rakstiski 
pirms paredzētās aizstāvēšanas. Aizstāvēt pārstrādāto maăistra darbu var ne 
ātrāk kā nākošajā maăistra darba aizstāvēšanas sesijā. 

 
3. Maăistra darba aizstāvēšana. 
 

3.1.Maăistra darba aizstāvēšana notiek atklāti. Tās laikā students 15 minūtēs izklāsta 
veiktā pētījuma aktualitāti, mērėus, uzdevumus, pētījuma rezultātus un 
secinājumus. 

3.2.Pēc studenta ziĦojuma uzklausīšanas, iepazīšanās ar darba vadītāja, recenzenta 
rakstisku vērtējumu, atbilžu noklausīšanās uz uzdotajiem jautājumiem, 
diskusijas, komisija savu lēmumu pieĦem slēgtā sēdē atklāti balsojot. Darbs tiek 
vērtēts 10 ballu sistēmā. 

 
4. Apelācijas kārtību nosaka „Instrukcija par studijām Rīgas StradiĦa universitātē”. 
 
 
 
Mācību prorektore  I.Akota 
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