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Ievads

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Tiesību zinātne” veidota atbilstoši valsts 
akadēmiskās izglītības standarta prasībām.

RSU  Tiesību  institūta  tiesību  akadēmiskās  bakalaura  studiju  programmas  sevišķo 
aktualitāti  nosaka nepieciešamība sagatavot  kvalificētus  juristus,  kuri  būtu specializējušies 
tieši mūsu valsts medicīnas, sociālo, sabiedrības veselības un rehabilitācijas tiesību jomās, kā 
arī Eiropas un starptautiskās jurisdikcijas tiesību nozarēs. Nevienā no Latvijas augstskolām un 
juridiskajām fakultātēm, kurās tiek realizētas tiesību zinātņu programmas, nav specializācijas 
medicīnas, sociālo, sabiedrības veselības un rehabilitācijas tiesību jomās.  

Programmas  nozīmi  valsts  un  reģiona  attīstībā  nosaka  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 attīstību. Šim nolūkam aizvien aktuālāka kļūst mūsdienu 
Eiropas tiesību tendenču izpēte sociālajā jomā, kā arī nepieciešamība, izmantojot mūsdienu 
tiesību  teoriju,  praksi  un  metodoloģiju,  risināt  vietējās  un  starptautiskās  problēmas.  Tas, 
savukārt, izraisa vajadzību pēc jaunām studiju programmām, tai skaitā veidojot akadēmisko 
bakalaura studiju programmu, kas kvalitatīvi uzlabotu speciālistu sagatavošanu tiesību zinātnē 
ar  padziļinātām zināšanām Eiropas  tiesību  procesu  izpratnes  jomā,  spēju orientēties  šajos 
procesos un tos ietekmēt. 

Programma veidota, lai nodrošinātu Latvijas, kā arī citu Eiropas valstu standartiem 
atbilstošas, nozares zinātņu teorētiskajos un metodoloģiskajos pamatos balstītās studijas.

Studiju  programmas  aktualitāte  ir  saistīta  arī  ar  to,  ka  Latvijas  augstskolās  un 
zinātniski pētnieciskajās iestādēs nav pietiekošs daudzums augsti kvalificētu speciālistu, kuri 
spētu  izstrādāt  un  pasniegt  kursus,  izmantojot  dziļas  zināšanas  par  Austrumeiropas  un 
Centrāleiropas valstu tiesību problēmām un aktualitātēm, par mūsdienu tiesību teorijām un 
metodēm,  kā  arī  piedalīties  starptautiskos  pētnieciskos  projektos.  Bakalaura  programma 
tiesību zinātnēs paredz arī sagatavot pētniekus un pasniedzējus, kas spēj pilnvērtīgi papildināt 
ne tikai  Latvijas, bet arī Eiropas zinātnisko potenciālu. Bakalauriem būs turpmākās iespējas 
studēt Eiropas studiju fakultātē profesionālajā maģistra studiju programma tiesību zinātnē, 
iegūstot jurista kvalifikāciju un maģistra grādu.

Pašlaik Latvijā darbojas atsevišķas akadēmiskās bakalaura studiju programmas tiesību 
zinātnēs.  Atšķirībā  no  šīm  programmām,  RSU  Tiesību  institūta    programma  īpaši 
specializējas Eiropas un starptautisko tiesību jomā, kas saistīts ar Latvijas integrāciju Eiropas 
Savienībā, un sociālo un medicīnas tiesību sfērā. Pagaidām Latvijas studenti, kas ieinteresēti 
iegūt zināšanas šajās jomās, ir spiesti meklēt mācību iespējas ārzemēs. Jāatzīmē, ka iespējas 
Latvijas studentiem studēt ārzemēs ir stipri ierobežotas augstās mācību maksas dēļ. 

Latvijā  ir  vērojams  tādu  akadēmiski  izglītotu  speciālistu  trūkums  tiesību  jomā,  kas 
specializējas  tieši  medicīnas  un  sociālajās  tiesībās.  Šo  tiesību  nozaru  apgūšana  ir 
nepieciešama nodrošinot Latvijas iedzīvotāju tiesisko aizsardzību un drošību. Minēto tiesību 
nozaru apgūšana atbilst arī Rīgas Stradiņa universitātes kopējam profilam, sagatavojot augstas 
kvalitātes medicīnas darbiniekus.
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1.Studiju programmas pašnovērtējums.

1.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi
Akadēmiskās izglītības programmas ‘’Tiesību zinātne’’ pamatmērķis ir sniegt plašas 
teorētiskās zināšanas un pētnieciskās iemaņas, sagatavojoties patstāvīgi zinātniski 
pētnieciskai darbībai.

Studiju programmas mērķi:
• nodrošināt RSU Tiesību institūtā  akadēmiskajā bakalaura programmā tiesību zinātnē 

studējošajiem plašas teorētiskās zināšanas un pētnieciskā darba iemaņas un prasmes 
patstāvīgai darbībai tieslietu jomā;

• sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus tiesību zinātnes speciālistus, kuri var 
nodarboties  ar  pētniecisko,  jaunrades,  pasniedzēja  un  konsultanta  darbību  tieslietu 
jomā.

Studiju programmu uzdevumi:
• Sniegt studentiem tematiskās zināšanas par tiesībām,  to izziņas un interpretācijas 

metodēm;
• sekmēt zināšanu apguvi par tiesību sistēmām Baltijas,  Eiropas Savienības un citos 

reģionos, nodrošinot to salīdzinošo analīzi;
• veicināt iemaņu un prasmju apguvi,  kas ir saistīts ar konkrētu tiesiska rakstura 

pētījumu veikšanu un ir balstīti uz mūsdienu metodoloģiskiem un metodiskiem 
principiem;

• attīstīt spējas izvērtēt tiesiskos procesus Latvijā, Eiropā un pasaulē;
• iemācīt pielietot kritiski konstruktīvas domāšanas prasmes, vērtējot tiesisko institūciju 

darbību un attīstīt iemaņas, izstrādājot priekšlikumus to darba pilnveidošanā;
• sekmēt zināšanu iegūšanu par starptautiskajām kā  arī  medicīnas un sociālajām 

tiesībām atbilstoši RSU akadēmiskās darbības profilam;
• sagatavot studentus tālākajām mācībām maģistratūrā un doktorantūrā, kā arī 

tālmācībai, attīstot pastāvīgas izglītības noturīgu motivāciju. 
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1.2. Studiju programmas organizācija
Akadēmiskā bakalaura studiju programma ‘’Tiesību zinātne’’ paredzēta pilna un nepilna 

laika studējošajiem dienas nodaļā un tā ir sagatavota, ievērojot mācību priekšmetu pēctecību, 
patstāvīgā darba nozīmi, zināšanu un prasmju vērtēšanā ieviestu sistemātiskumu. Programmā 
uzsvars tiek likts uz zināšanu ieguvi, kas tiek realizēta arī ar tiesisko zināšanu ieguvi lekcijās, 
semināru nodarbībās, gatavojot referātus un praktiskos  darbus, bakalaura darbu un izmantojot 
juridisko  gadījumu  (lietu)  analīzi.  Atkarībā  no  studiju  programmas  realizācijas  pilna  vai 
nepilna laika studijās to ilgums ir paredzēts 3 gadi (sk. pielikumu Nr.11 ) vai  atbilstoši 3,5 
gadi  (sk. pielikumu Nr.12 ).

Studiju programmas ir organizētas saskaņā ar semestru principu – katrā mācību gadā ir 
paredzēti  2  semestri.  Katrā  semestrī  studentam ir  jānopelna  kopsummā  20  kredītpunktu, 
nostrādājot 800 akadēmiskās stundas. Mācību process programmā ir organizēts pēc  moduļu 
principa līdzīgi kā daudzās Skandināvijas un Lielbritānijas augstskolās.

Semestra laikā ir  paredzēta 8 mācību priekšmetu apguve: viens priekšmets ilgst visu 
semestri un paralēli tam – divi ik pa 5 nedēļām – seši citi mācību priekšmeti. Paralēli tiek 
apgūta arī svešvaloda. Nobeidzot kursu ceturtās nedēļas beigās, studentiem jākārto eksāmens. 
Studenti padziļināti, vienlaicīgi apgūst ne vairāk kā trīs profilējošos priekšmetus un pēc to 
noklausīšanās un patstāvīgo darbu izstrādes kārto eksāmenus vai ieskaiti un tikai tad pāriet pie 
citu priekšmetu  apguves. Apgūstamie priekšmeti moduļu ietvaros ir loģiski saistīti.

Par katra profilējošā mācību priekšmeta apguvi students saņem 2 vai 3 kredītpunktus, 
nostrādājot 20 - 24 stundas auditorijās un  76 - 80 stundas patstāvīgi – kopā 100 akadēmiskās 
stundas.

Lai nokārtotu eksāmenu vai ieskaiti profilējošā priekšmetā studentam jāapgūst aptuveni 
600 - 1000 lpp. zinātniskās literatūras par kursa tēmu, jāapmeklē lekcijas un obligāti semināru 
nodarbības  un  jāizpilda  kursa  programmā  paredzētie  rakstu  darbi  (izlasītā  materiāla 
kopsavilkumi, esejas, referāti, situāciju un gadījumu analīze, praktiskie darbi).

Lai varētu pretendēt uz bakalaura grāda nosaukumu, studentam sešos mācību semestros 
ir jāiegūst 120 kredītpunkti, sestajā semestrī sekmīgi aizstāvot bakalaura darbu.

Pirmajā studiju gadā studentiem nepieciešams nokārtot ieskaites angļu valodā, kas ir 
saistīta ar jurisprudences terminoloģijas un saskarsmes īpatnību apgūšanu angļu valodā.

Sākot ar otro studiju gadu studentiem papildus jāapgūst divas svešvalodas – vācu un 
franču vai spāņu valodu, nokārtojot ieskaiti, iegūstot par to divus kredītpunktus.

Par  galveno  moduļu  mācību  sistēmas  priekšrocību  ir  jāatzīmē,  ka  studenti  kārto 
eksāmenus  vai  ieskaites  katra  moduļa  beigās.  Sesijas  mācību  pusgada  beigās  ir  ne  visai 
efektīvs zināšanu pārbaudes veids, jo studenti intensīvi mācās tikai divas reizes mācību gadā. 
Mācoties  pēc moduļu sistēmas,  tāda situācija nav iespējama,  jo  studentiem ir  jāmācās  un 
jāapgūst konkrēti priekšmeti visu laiku. Bez tam studenti ātri pierod sistemātiski un pastāvīgi 
mācīties, apgūstot rekomendējamos tiesiskos aktus un speciālo literatūru, rakstot patstāvīgos 
darbus un  kārtojot eksāmenus. Tas novērš lielo stresu, kas rodas sesiju laikā. Mācoties pēc 
moduļu sistēmas, katram apgūstamajam kursam var veltīt pilnīgu uzmanību un tas tiek apgūts 
intensīvi.  Studenti  uzskata,  ka  šāda  sistēma  nodrošina  mācību  vielas  pilnīgāku  un 
kvalitatīvāku apguvi. 

Moduļu mācības sistēmu var uzskatīt par efektīvu arī tāpēc, ka ir skaidra mācību vielas 
apguves struktūra un izvirzītās prasības (kursu aprakstus studenti saņem kursa sākumā). Tas 
pieradina studentus mācīties sistemātiski uz katru nodarbību. Līdz ar to mācību process norit 
vienmērīgi,  nevis lēcienveidīgi.  Sistemātiski mācoties studenti  pierod pie disciplīnas apgūt 
visu pakāpeniski un pēc kārtas, apgūst patstāvīga darba iemaņas un prasmes. Jaunās vielas 
apguve lielā mērā notiek  pasniedzēja vadībā, tai skaitā patstāvīgi. Kā svarīgu plusu jāatzīmē 
iespēja ātri  un intensīvi apgūt mācību vielu, tādējādi kursi netiek izstiepti, apgūstamā viela ir 

9



koncentrēta un to ir iespējams viegli savstarpēji sasaistīt. Katru sesto nedēļu ir iespējams sākt 
jaunu priekšmetu, tas nodrošina pastāvīgu studenta ieinteresētību apgūstamajā priekšmetā un 
nepadara mācību procesu par rutīnu. Turklāt moduļu sistēma dod iespēju piesaistīt ārzemju 
pasniedzējus uz īsu laiku (2-5 nedēļām).

 Kursa  noslēgumā  katram  studentam  ir  jākārto  rakstisks  eksāmens  un  jāiesniedz 
individuāls pētnieciskais darbs – referāts, kurā tiek demonstrētas kursā apgūtās zināšanas, kā 
arī spēja saistīt tās ar agrāk gūtajām prasmēm, iemaņām un zināšanām. Katrā  kursā  ir  4  -6 
obligātās semināra nodarbības, kurās studentu zināšanas tiek testētas, bet galvenais uzsvars 
tiek  likts  uz  studentu  prasmi  paust  savu  argumentētu,  patstāvīgu  viedokli  un  prasmi  to 
publiski aizstāvēt. 

Kā  moduļu  sistēmas  trūkumus  jāatzīmē  mācību  procesa  lielo  intensitāti  un  laika 
trūkumu.  Dažkārt  studenti  mācību  kursa  novērtējumā  min,  ka  atsevišķu  kursu  apguvei 
modulis ir par īsu, ne viss tiek apgūts pilnībā, daļa no mācību vielas tiek sasteigta. Kā mīnuss 
tiek minēts arī tas, ka liels materiāla daudzums ir jāapgūst īsā laika periodā. Aptaujās tiek 
minēts, ka neapmeklēšanas gadījumā, piemēram, slimošanas dēļ, ir grūti atgūt nokavēto. 

Katram akadēmiskajam kursam tiek izstrādāts  detalizēts  kursa apraksts,  kurā sniegta 
sīka  informācija  par  kursa  mērķiem,  uzdevumiem,  nodarbību  tematiem,  semināru 
jautājumiem,  pasniedzēja  prasībām,  obligāto  literatūru,  referātu  tematiem,  sankcijām 
uzdevumu neizpildīšanas gadījumā un vērtēšanas kritērijiem. Šādas informācijas pieejamība 
ļauj studentiem pilnvērtīgāk plānot savu laiku un izprast katra lekciju kursa ievirzi un tajā 
izvirzītās  prasības.  Minētais  nosacījums  ļauj  būtiski  veicināt  pasniedzēju  un  studentu 
savstarpējo kontaktu. To sekmē arī regulāra patstāvīgo un pētniecisko darbu izvērtēšana un 
apspriešana ar studentiem – to autoriem, kursa darbu recenzēšana un publiska aizstāvēšana, 
konsultācijas,  kā  arī  studentu  aptaujas  par  mācību  priekšmeta  pasniegšanas  kvalitāti  un 
nodarbību norisi. 

2008./2009. akadēmiskajā gadā kursa apraksti  tika papildināti  ar  jaunāko mācību un 
zinātnisko literatūru,  atsaucēm uz interneta resursiem un daļēji  pārstrādāti.  Bez tam kursa 
aprakstos  tagad  ir  precīzāk  noteiktas  Tiesību  institūta  prasības,  studentu  pienākumi  kursu 
apguves laikā. 

Obligātās un ieteicamās literatūras sarakstā ir iekļautas atsauces uz interneta avotiem. 
Pasniedzēji  rosina  studentus  aktīvāk  izmantot  interneta  resursus  un  moderno  tehnoloģiju 
iespējas. Lai atvieglotu materiāla apgūšanu, tiek sagatavoti metodisko materiālu un obligātās 
literatūras  materiālu  komplekti  (kopijas),  kuras  atrodas  bibliotēkā  un  tās  studējošie  var 
iegādāties par pašizmaksu. Tie bibliotēkā atrodas arī elektroniskā veidā un tos ir iespējams 
izmantot arī no personiskā datora. 

Pirmajā un otrajā studiju gadā studenti apgūst bāziskos teorētiskos mācību kursus (A 
daļas kursi), kuri visi ir obligāti. Trešajā  studiju gadā studenti specializējas noteiktā tiesību 
zinātnes  virzienā,  padziļināti  apgūstot  starptautiskās  un  Eiropas  tiesības  vai  sociālās  un 
medicīnas tiesības, apgūstot profilējošos izvēles kursus (B daļas ierobežotas izvēles kursi).

Tabula Nr.2.2.1.

A un B un C kategorijas priekšmetu īpatsvars - kredītpunkti un priekšmetu daudzums.

Kredītpunkti Priekšmeti
Skaits % Skaits %

A daļa 60 46,8 23 50,0
B daļa 40 31,4 14 30,5
C daļa 18 14,0 9 19,5
Bakalaura darbs 10 7,8
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Kopā (jāiegūst) 120 100 46 100

Mācības bakalaura programmā "Tiesību zinātne’’ notiek trīs  gadu garumā   dienas 
nodaļā un 3,5 gadi nepilna laika studijās. No 2009. gada ir paredzētas šajā studiju programmā 
arī  nepilna  laika  studijas.  Mācību  laikā  studentiem  jānokārto  40  eksāmeni  vai  jāsaņem 
atbilstošos priekšmetos ieskaites , kopā jāiegūst  110 kredītpunkti), un jāuzraksta un veiksmīgi 
jāaizstāv bakalaura darbs, kopā iegūstot vismaz 120 kredītpunktus.

Pamatpriekšmeti aptver tiesību un valsts teoriju, Eiropas un Latvijas valsts un tiesību 
vēsturi, loģiku, tiesību socioloģiju, vispārējo un tiesību psiholoģiju juridiskās metodes u. c. 
disciplīnas. Bez tam studentiem ir iespēja iepazīties ar tiesību filozofiju, politiku un tiesībām 
u. c. 

Salīdzinot ar iepriekšējo akreditācijas periodu, studiju programma ir papildināta 
ar  atsevišķiem  jauniem  studiju  priekšmetiem.  Atbilstoši  atestācijas  komisijas 
ierosinājumiem,  balstoties  uz  RSU  profilu,  studiju  programmā  ir  iekļauts  kurss  – 
farmācijas tiesības. Kā atsevišķs kurs ir izdalīts – Administratīvā procesa tiesības. Agrāk 
administratīvā procesa likums tika apgūts kopā ar administratīvajām tiesībām. Sekojot 
akreditācijas komisijas ekspertu ieteikumam, akadēmiskais personāls ir papildināts ar 
tiesību zinātņu doktoru Aldi Punduru, kuram pastāvīgā akadēmiskā darba vieta ir RSU. 
Dr. jur. A. Pundurs pasniedz procesuālās disciplīnas (civilprocesu, kriminālprocesu, kā 
arī administratīvo procesu). 

No  2006.  līdz  2009.gadam  būtiski  ir  papildināta  RSU  bibliotēka,  nodrošinot 
studējošos tieši  ar juridisko un sociāli  politisko literatūru.  Bibliotēka,  kā arī  Tiesību 
institūts minētajā laika periodā ir iegādājušies 265 jaunus izdevumus (nosaukumus) ar 
kopējo apjomu vairāk nekā 1000 eksemplāru.

Studentiem papildus tiek regulāri (janvāra mēnesī) piedāvāti izvēles kursi,  kuru laikā 
iespējams  semināru  tipa  nodarbībās  padziļināti  apgūt  atsevišķus  tiesību  zinātnes  aspektus 
ārvalstu  docētāju  un  profesoru  vadībā,  par  piedalīšanos  kuros  iespējams  iegūt  zināmu 
kredītpunktu  skaitu  (divus  par  kursu).  Šādos  izvēles  kursos  iespējams  mācīties  dažādu 
fakultātes specialitāšu studentiem. 

Studentu  profesionālo  un  cilvēcisko  kompetenci  ceļ  arī  obligātās  vieslekcijas  (divas 
katrā  semestrī,  10  visā  studiju  programmā),  ko  sniedz  Latvijas  un  citu  valstu  ievērojami 
speciālisti,  tiesību speciālisti  un valsts  institūciju vadītāji  un pārstāvji.  Nodarbības  mācību 
kursā ‘’ Ievads tiesību specialitātē’’ tiek pasniegti arī Tieslietu ministrijas iestādēs (Juridiskās 
palīdzības administrācijā).  Arī  šo vieslekciju apmeklētība tiek stimulēta  ar  nepieciešamību 
rakstīt kopsavilkumu par dzirdēto tajā. Atzīme par kopsavilkumu tiek ņemta vērā, veidojot 
studenta sekmju akumulējošo atzīmi t. s. garajā kursā.

Ļoti būtiskas sekmīgai apmācības kursa iziešanai ir svešvalodu zināšanas un zināšanas 
informātikā.  1.  studiju gadā studenti  īpašā mācību kursā būtiski papildina savas zināšanas 
angļu  valodā,  apgūstot  specialitātei  nepieciešamo  terminoloģiju,   kā  arī  nostiprina  savas 
iemaņas darbā ar datoru. Pēc šiem kursiem studenti spēj ne vien lasīt speciālo literatūru angļu 
valodā, bet arī brīvi izmantot datoru elektroniskai saziņai un rakstu darbiem. Visi studentu 
patstāvīgie darbi ir noformējami datorsalikumā. Arī saziņa starp pasniedzējiem un studentiem 
iespējama ar elektroniskā pasta starpniecību. 2. un 3. studiju gados studenti apgūst arī vācu un 
vēl trešo svešvalodu (franču vai spāņu – pēc izvēles), kas būtiski ļauj paplašināt viņu spēju 
orientēties  zinātniskajā  literatūrā,  paaugstina  profesionālo  līmeni  nākamajā  specialitātē  un 
ievērojami paplašina viņu redzesloku kopumā. 

Zināmus sarežģījumus rada studentu dažādais sagatavotības līmenis svešvalodās,  (pat 
pēc kursa iziešanas apmēram 20% studentu saglabājas noteiktas problēmas ar pareizrakstību) 
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un informātikā (tomēr studentu skaitam bez priekšzināšanām informātikā ir noteikta tendence 
samazināties).

Studenti  katra  mācību  gada  sākumā saņem attiecīgā  kursa  “Studentu  rokasgrāmatu”. 
2008./2009. mācību gadā “Studentu rokasgrāmatas” visiem  kursiem tika papildinātas.

Studiju  procesā  (1.  un  2.  studiju  gada  noslēgumā)  studentiem fakultatīvi   ir  iespēja 
nostiprināt  iegūtās  teorētiskās  zināšanas  un  apgūt  noteiktas  prasmes  un  iemaņas  mācību 
praksē   – tiesību aizsardzības iestādēs  (2009. gadā –Juridiskās palīdzības administrācijā).

 Praksē  students  izpilda  iestādes  vai  organizācijas  vadības  viņam dotos  uzdevumus, 
aizpilda prakses dienasgrāmatu, gatavo attiecīgu dokumentāciju un raksta atskaiti par praksi. 
Prakses vērtējumu dod attiecīgās institūcijas vai organizācijas pārstāvis, bet ieskaiti par praksi 
– īpaši izveidota komisija. Mācību prakses norise tiek organizēta saskaņā ar RSU “Instrukciju 
par studijām” un Tiesību institūta “Mācību prakses nolikumu”.

Nepieciešamās korekcijas:
• Turpināt  ievērot  studentu  ieteikumus  un  koriģēt  mācību  procesa  organizācijas 

uzlabojumus.
• Palielināt  profilējošo  izvēles  kursu  daudzveidību  (B  grupa),  tai  skaitā  janvārī 

apgūstamo kursu skaitu.
• Turpināt sadarboties ar ārzemju pasniedzējiem, lai studentiem būtu iespēja iepazīt citu 

valstu pieredzi un praksi līdzīga satura studiju programmās.
• Tuvināt  akadēmiskos  speciālistus  kursu praktiskai  pasniegšanai  ar  mērķi  –  gatavot 

spējīgus tiesību speciālistus gan kā analītiķus, gan kā praktiķus.

1.3. Studiju programmas apraksta anotācija
Kvalitatīvi  augstu  zinātniskās  darbības  nodrošinājumu  nosaka  tas,  ka  akadēmiskā 

bakalaura  studiju  programma  ‘’Tiesību  zinātne’’  tiek  realizēta  Latvijā  pirmajā 
starptautiskajam  standartam  ISO  9001:2001  “Kvalitātes  vadības  sistēmas”  sertificētajā 
augstskolā  –  Rīgas  Stradiņa  universitātē.  Programmas  realizācijā,  atbilstoši  pētniecības 
virzienam, ir iesaistīti  zinātnieki un docētāji  ne tikai no RSU struktūrvienībām, bet arī no 
Latvijas  policijas  akadēmijas,  Latvijas   Universitātes,  Tieslietu  ministrija, 
Ģenerālprokuratūras, kā arī citā mācību un zinātniskajām iestādēm. 

 Akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Tiesību zinātne” ir iesaistītas daudzas Rīgas 
Stradiņa  universitātes   fakultātes  un  katedras  un  šo  katedru  mācībspēki.  Programmas 
īstenošanā ir paredzēts iesaistīt  34 pasniedzējus, no kuriem 21 ir RSU mācībspēki. No 21 
mācībspēkiem  18  ir  habilitētie  doktori  vai  doktori,  tajā  skaitā  6  tiesību  zinātņu  doktori 
(E.Eteris,  O.Joksts,U.Ķinis, E.Meļķisis, A.Pundurs,  A.Vilks).

Mācību formas un metodes. Galvenās mācību  formas akadēmiskajā bakalaura studiju 
programmā "Tiesību zinātne" ir lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības, kā arī studentu 
patstāvīgais  darbs.  Mācību  gada  laikā  ir  arī  vieslekcijas,  kursa  darbi  un  mācību  prakses. 
Vadošās mācību metodes programmā ir sekojošas: uzdotā mācību materiāla analīze, diskusijas 
un  pārrunas  semināros,  problēmsituāciju  un  juridisko  kāzusu  analīze,  mācību  testi  un 
vingrinājumi, referātu sagatavošana, individuālo un grupu projektu izstrāde un prezentācija, 
mācību pētījumu veikšana. Īpaša uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgajam darbam – 
literatūras  analīzei  un  kopsavilkumu  rakstīšanai  uz  katru  lekciju  un  semināru,  referātu, 
individuālo  pētniecisko   projektu,  kursa  darba  sagatavošanai.  Pasniedzējam  studentu 
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patstāvīgā darba procesā ir organizatora, konsultanta un eksperta funkcijas. Mācību metodes 
ir vērstas uz patstāvīgas, kritiskas domāšanas un zinātniskā darba iemaņu izstrādi studentiem.

Saskaņā ar  2008./2009. ak.  g.  studentu izdarīto atsevišķu studiju kursu novērtējumu, 
akadēmiskās bakalauru studiju programmas ‘’Tiesību zinātne’’ studenti ir visumā apmierināti 
ar katedras pasniedzēju lekcijām (lielākā daļa vērtējumu ir “ļoti labi” vai “labi”). Gandrīz visi 
studenti  uzskata,  ka  pasniedzēji  rosina  viņus  izteikties,  lielākā  daļa  studentu  atzīmē,  ka 
pasniedzēji  diskusijās  labvēlīgi  izturas  pret  studentu  atšķirīgiem,  bet  argumentētiem 
viedokļiem. Kopumā studenti atzīmē, ka pasniedzēju attieksme pret studentiem ir saprotoša 
un ieinteresēta.

 Saskaņā ar studentu novērtējumiem, RSU Tiesību institūtā 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 atsevišķus kursus to apjoma dēļ pārvērst par tā saucamajiem 
garajiem kursiem, kurus lasa visu semestri. 

 2009.  g.  aprīlī  -  maijā  Rīgas  Stradiņa  universitātes  Tiesību  institūta  tika  veikta 
akadēmiskās bakalaura studiju programmas ‘’Tiesību zinātne’’ studentu socioloģiska aptauja, 
kura ļauj izsekot mācību programmas novērtējumam no studentu viedokļa, kā arī paša studiju 
darba organizācijas kvalitātē. 

Uz  jautājumu  vai  studenti  ir  apmierināti  ar  augstskolas  izvēli,  negatīvi  neatbildēja 
neviens  studējošais,  ar  studiju  programmas  izvēli  pilnīgi  vai  daļēji  ir  apmierināti  visi 
studējošie, studiju kvalitāte kā ļoti laba vai laba ir novērtēta 82,5% studējošo. Īpašu atzinību 
studenti ir izteikuši moduļu apmācības sistēmai, kuru kā pozitīvu novērtē 92% studējošo. Kā 
savdabīgu kvalitātes rādītāju var uzskatīt to, ka vairāk nekā 88% studējošo apmeklētu gandrīz 
visas  lekcijas  arī  tad,  ja  netiktu  veikta  apmeklējuma  kontrole.  Secinājumu  kvantitatīvais 
apliecinājums redzams tabulās Nr.2.3.1. un Nr.2.3.2.

Tabula Nr.2.3.1. 
Programmas izvēles rādītāji

Raksturojums Pilnīgi Daļēji Kopā
Apmierinātība ar 
augstskolas izvēli

82,5% 17,5% 100%

Apmierinātība ar 
studiju programmas 
izvēli

95%   -5% 100%

Tabula Nr.2.3.2. 
Studiju kvalitātes rādītāji

Ļoti laba 85%
Laba 15%

Tabula Nr.2.3.3.
 Apmierinātība ar moduļu sistēmas apmācību
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Jā 92%
Drīzāk jā, nekā 
nē

8%

Tiesību studiju programmas realizācijā tiks iesaistīts Tiesību institūta palīgpersonāls, 
RSU patstāvīgo struktūrvienību personāls (bibliotēkas, mācību servisa daļas, audiovizuālās 
informācijas daļas u.c.). Socioloģijas un psiholoģijas  katedrā strādā laborante – metodiķe. 

Programmas  īstenošanā  palīgpersonāls  tiks  iesaistīts  atbilstoši  studiju  programmas 
realizācijas nepieciešamībai.

1.4. Vērtēšanas sistēma, pārbaudes formas un kārtība
Katra konkrētā studiju priekšmeta vērtēšanas sistēma ir norādīta kursa aprakstā. Ar vērtēšanas 
kritērijiem studējošie tiek iepazīstināti katra moduļa sākumā. Zināšanas tiek vērtētas 10 ballu 
skalā. Gala atzīmi veido visu to atzīmju summa, kuras studējošie saņem par dažādam 
aktivitātēm mācību laikā.

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  saskaņā  ar  mācību  kursu  realizācijas 

termiņiem mācību ciklu sistēmas ietvaros, t.i. mācību kursu beigās.
Tiesību zinātnes studiju programmas studentiem ir jāapgūst visi mācību plānā paredzētie 

studiju priekšmeti kursu programmas apjomā. Studiju kursos, kuru apjoms 1-2 kredītpunkti, 
jākārto  studiju kursu ieskaite,  kurā zināšanas tiek vērtētas divdaļīgā skalā:  “ieskaitīts” vai 
“neieskaitīts”.  Studiju  kursos,  kuru  apjoms  ir  3  vai  vairāk  kredītpunkti,  jākārto  kursa 
eksāmens, kurā zināšanas tiek vērtētas pēc 10 ballu skalas (ļoti augsts apguves līmenis: 10 – 
izcili, 9 – teicami; augsts apguves līmenis: 8 – ļoti labi, 7 – labi; vidējs apguves līmenis: 6 – 
gandrīz labi, 5 – viduvēji, 4 – gandrīz viduvēji; zems apguves līmenis: 3 – vāji, 2 – ļoti vāji, 1 
– ļoti, ļoti vāji) saskaņā 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  iemaņas  visiem apguves  līmeņiem atbilstošos 
uzdevumos  un  situācijās.  Pārbaudēs  iekļaujamais  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, kāzusu risināšana u.c.). 

Studentiem 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 saņemts 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 sastāvdaļa ir bakalaura darba aizstāvēšana. Sociālu 
zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē saņem students, kurš apguvis studiju programmu un 
aizstāvējis  bakalaura  darbu,  iegūstot  tajā  vērtējumu,  kas  nav  mazāks  par  5  (viduvēji). 
Bakalaura darbu aizstāvēšanas komisiju apstiprina Senāts.
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1.5. Studiju programmas praktiskā īstenošana (mācību formas un metodes)

Galvenās mācību formas studiju programmā ir lekcijas, kuru apjoms sastāda aptuveni 
40% no kopējā nodarbību daudzuma un kurās atbilstoši studiju programmai un priekšmeta 
darba programmai  tiek  izklāstīts  mācību materiāls.  Aptuveni  60% otru veido semināri  un 
praktiskās nodarbības.  Tomēr kontaktstundu skaits  bakalauru studiju  programmā „Tiesību 
zinātne“ kursos ir  mazāka nekā patstāvīgajam darbam atvēlēto mācību stundu skaits . Tādēļ 
ļoti būtiska nozīme ir studentu patstāvīgajam darbam. Līdzās obligātās literatūras apguvei, kas 
tiek kontrolēta ar eseju, praktisku uzdevumu, kuros jālieto apgūtās zināšanas, un semināra 
atbilžu vērtējuma palīdzību, katra studiju kursa ietvaros paredzēta viena vai vairāku referātu 
veidošana, vai pētnieciska projekta izstrādāšana. 

Programmā tiek pielietotas sekojošas mācību metodes: apgūto teorētisko un praktisko 
zināšanu  konkretizācija  semināros,  diskusijas,  pārbaudes  testi  un  kontroldarbi,  referātu, 
individuālo un grupu projektu izstrāde. 
Liela  uzmanība  tiek  pievērsta  studentu  patstāvīgajām darbam,  kurš  vērsts  uz  zinātniskās 
literatūras apgūšanu un analīzi, empīriskā materiāla ieguvi un analīzi, zinātniski pētniecisko 
metožu pielietojumu, referātu un individuālo projektu sagatavošanu un prezentāciju.   

Pasniedzēju  uzdevums  ir  palīdzēt  studentiem  organizēt  patstāvīgo  darbu, 
nepieciešamības gadījumā sniedzot konsultācijas un padomus, kā arī  rosinot diskusijas un 
motivējot izvēlēties pētījumu virzienus. Tāpēc katrā mācību modulī paredzētas konsultāciju 
stundas, taču pasniedzēji ir pieejami studentiem arī ārpus konsultāciju laika. 

Turklāt starp studentiem un pasniedzējiem pastāv arī e-pasta saikne, jo studentiem ir 
iespējams  ar  interneta  palīdzību  saņemt  mācību  materiālus,  nosūtīt  pasniedzējiem mācību 
kursā  paredzētos  mājas  darbus  (referātus  u.c.),  kā  un  uzzināt  pasniedzēja  piezīmes  un 
novērtējumu.

Katram studiju  kursam tiek  izstrādāts  detalizēts  kursa  apraksts,  kurā  ir  sniegta  sīka 
informācija par  nodarbību tematiem,  pasniedzēja  prasībām, obligāto literatūru,  referātu un 
projektu  tēmām.  Lai  atvieglotu  materiāla  apgūšanu  studentiem  tiek  piedāvātas  obligātās 
literatūras  materiālu  elektroniskās kopijas,  kuras  atrodas  RSU elektroniskajā  vidē(resurss: 
www.  \\Kodols\studentiem),  ko  students  vai  izdrukāt  vai  izmantot  elektroniskā  formā. 
Obligātās literatūras apjoms sastāda aptuveni 500 - 800 lpp. uz katru mācību kursu.

Studiju programmas ietvaros īpaši stimulēta tiek studentu pētnieciskā darbība. Rūpīgi 
tiek  sekots,  lai  katra  kursa noslēgumā veidojamais  pētnieciskais  darbs  (referāts,  lietas  vai 
kāzusa analīze) tiktu izstrādāts ar izpratni un metodiski precīzi. Šie pētnieciskie darbi ne tikai 
palīdz  uzturēt  akadēmiski  pētniecisko  diskursu  auditorijās  mācību  laikā,  bet  arī  ļauj 
studentiem piedalīties universitātes akadēmiskajā dzīvē.. Studentu pētniecisko darbu publiska 
prezentācija  konferencēs  un  citos  zinātniski  akadēmiskos  pasākumos  tiek  uzskatīta  par 
svarīgu studiju procesa sastāvdaļu un nākotnē tiks pastiprināti  stimulēta.  Nozīmīga studiju 
programmas sastāvdaļa ir bakalaura  darba izstrāde. Bakalaura darbs tiek izstrādāts, balstoties 
uz RSU 2008. gada 17. jūnijā  Senātā apstiprināto Nolikumu par bakalauru darbu izstrādi (sk. 
pielikumu  Nr.  13.)  un  Tiesību  institūtā  izstrādātajiem  un  Domē  sēdē  apstiprinātajiem 
Metodiskajiem  norādījumiem  bakalauru  darbu  izstrādē.  Bakalauru   darbu  tēmas  izvēlas 
studenti  saskaņā  ar  savām  akadēmiskajām  interesēm,  tomēr  ņemot  vērā  pasniedzēju 
pētniecisko interešu jomas. Tēmu izvēle arī turpmāk tiek saskaņota  un apstiprināta Institūta 
Domes  sēdē.  Bakalaura  darba  izstrāde  tiek  veikta  atbilstoši  bakalauru  darbu  izstrādes 
grafikam,  veicot  darbu  priekšaizstāvēšanu,  tajā  fiksēto  trūkumu novēršanu,  kas  nodrošina 
sekmīgu bakalauru darbu aizstāvēšanu. 
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1.6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums 
1.6.1. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam

RSU Tiesību institūtā akadēmiskajā bakalaura programmā tiesību zinātnes ir paredzēti 
mācību kursi, kuri studējošajiem sniedz plašas teorētiskās zināšanas un pētnieciskas izmaiņas 
tiesību  jomā.  Studiju  programmā  ir  paredzēti  mācību  priekšmeti,  kuri  ietver  sevī  tiesību 
zinātnes  pamatnostādnes,  principus  un  metodoloģiju  (ievads  tiesību  zinātnē;  filozofijas 
pamati; politika un tiesības; juridiskās metodes, tiesību socioloģija; tiesību filozofija; loģika 
u.c.). Kopumā atbilstoši MK 2002.gada 3.janvāra Noteikumiem Nr. 2 “Noteikumi par valsts 
akadēmiskās izglītības standartu” mācību kursi, kuri sniedz augstākminētās zināšanas sastāda 
25 KP.

Studiju programmā ir paredzēti kursi, kuri atspoguļo tiesību zinātnes attīstības vēsturi 
un  aktuālās  problēmas  (Eiropas  valstu  tiesību  vēsture;  Latvijas  valsts  un  tiesību  vēsture; 
Juridiskā konfliktoloģija; Eiropas tiesības), kas sastāda 10 KP.

Akadēmiskajā  bakalaura  studiju  programmā  ir  ietverti  kursi,  kuri  ietver  tiesību 
zinātnes raksturojumu un starpnozaru problēmas (profesionālā ētika; tiesiskā informātika un 
statistika; juridiskā retorika; medicīnas tiesības; vispārējā un tiesību psiholoģija; starptautiskā 
kriminoloģija; cilvēkdrošība), kas kopumā studējošajiem dod 17 KP.

Akadēmiskā bakalaura programma tiesību zinātnēs, kā tas ir noteikts MK 2002.gada 
03.janvāra Noteikumos Nr. 2, paredz 120 KP iegūšanu, tajā skaitā:

— obligātajā  daļā  (A)  —   ne  mazāk  kā  50  KP  (RSU  Tiesību  institūta 
akadēmiskajā bakalaura studiju programmā ir paredzēts iegūt 60 KP);

— obligātās  izvēles  daļā  (B)  —  ne  mazāk  kā  20  KP (RSU Tiesību  institūta 
akadēmiskajā bakalaura studiju programmā ir paredzēts iegūt 40 KP);

— brīvās izvēles daļā (C) —  (MK noteikumos nav noteikts)14 KP.
Apgūstot programmu studējošajiem nav paredzēta prakse, bet ir paredzēta bakalaura 

darba izstrāde un aizstāvēšana (10 KP).

1.6.2. Absolventu nodarbinātības prognozes nākošajiem sešiem gadiem.
Latvija,  iestājoties  Eiropas  Savienībā  un  citās  starptautiskās  organizācijās  (NATO; 

Pasaules Tirdzniecības organizācijā u.c.), iekļaujas ne tikai Eiropas un pasaules ekonomiskajā, 
sociālajā un politiskajā telpā, bet arī darbojas vienotā tiesiskā vidē, uzņemoties un īstenojot 
plaša  apjoma  juridiska  rakstura  saistību  un  iegūstot  papildus  jaunas  tiesības.  Plašāk 
iekļaujoties starptautiskās jurisdikcijas vidē īpaši aktuāls kļūst jautājums par tiesisko jaunu 
zināšanu prasmju un iemaņu apgūšanu citādā kvalitātē un ar jaunu ievirzi un saturu. Tiesisko 
zināšanu apgūšana ar jaunu saturu kļūst pašreiz it īpaši aktuāla, jo krasi pieaug starptautisko 
tiesisko attiecību subjektu loks (juridiskās un tiesiskās personas), paplašinās attiecību loks, tās 
kļūst  daudzveidīgākas.  Starptautiskās  tiesiskās  normas  Eiropas  Savienības  un  citu 
starptautisko institūciju ietvaros pastāvīgi pilnveidojas.

Latvijai  esot  Eiropas  Savienības  un  citu  starptautisko  organizāciju  dalībvalstij, 
iesaistoties  starptautisko  institūciju  darbā  un  tiesiskajās  attiecībās,  sevišķi  svarīgs  kļūst 
jautājums par augsti kvalificētu tiesību speciālistu sagatavošanu, tiesisko zināšanu, prasmju 
un  iemaņu  apgūšanu  atbilstoši  starptautiskajām  prasībām.  Līdz  ar  to  tiesību  speciālistu 
sagatavošana kā pašreiz, tā arī turpmākajos gados paliek aktuāla. Kvalificēti tiesību speciālisti 
ir pieprasīti kā Latvijas tā arī ārvalstu darba tirgū. Absolventu iespējamo nodarbinātību uz 
nākošajiem sešiem gadiem nosaka arī tas, ka Rīgas Stradiņa universitātes Tiesību institūtā, 
kā  vienīgajā  mācību  iestādē  Latvijā  tiek  gatavoti  tiesību  speciālisti  (bakalauri  un 
maģistri) medicīnas un sociālo tiesību jomā. nevienā citā Latvijas augstākajā mācību 
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iestādē  atbilstoši  speciālisti  gatavoti  netiek.  Ņemot  vērā  pašreizējo  ekonomisko  un 
sociālo krīzi, pieprasījums pēc speciālistiem sociālo tiesību jomā var tikai pieaugt.

Programmas  izstrāde  un  īstenošana  ir  balstīta  uz  jurista  profesijas  standarta,  kurš  ir 
apstiprināts  ar  Izglītības  un  Zinātnes  ministrijas  2003.gada  29.decembra  rīkojumu Nr.649 
nodrošināšanu.  

1.7. Studējošo raksturojums.

 1. 7.1. Studējošo skaits programmā.
Pašreizējā laikā Rīgas Stradiņa Universitātes Tiesību institūta akadēmiskajā  bakalauru 

tiesību  zinātnes   studiju  programmā  studē  80   studējošie  (programma   tiek  realizēta  no 
2005.gada).

Tabula Nr.2.5.1.

Akadēmiskais gads Studējošo skaits
2005/2006 10
2006/2007 28
2007/2008 52

Nelielais  studējošo  skaits  ir  saistīts  ar  to,  ka  2005./2006.ak.g.  studiju  programma 
plašsaziņas līdzekļos tika reklamēta tikai atsevišķos gadījumos. 2006./2007. ak.g. reflektanti, 
kas izvēlējās tiesību studijas, bija orientēti studēt budžeta grupās. Jāatzīst, ka pēdējos gados 
studējošo  skaits  akadēmiskajā  studiju  programmā  ‘’Tiesību  zinātne’’ ir  pietiekoši  izteikti 
pieaugusi. Tas liecina par to, ka studiju programma ir pietiekoši populāra reflektantu vidu, 
pietiekoši  augsti  tiek  vērtētas  zināšanas,  prasmes  un  iemaņas,  kuras  tiek   iegūtas  Rīgas 
Stradiņa universitātē, kā arī pozitīvi tiek vērtēta arī RSU akadēmiskā vide. Tajā pašā laikā ir 
jāatzīst,  ka pašreizējais  studējošo skaits  tiesību zinātnes studiju programmā,  dod  iespējas 
produktīvāk  organizēt  mācību  darbu  ar  studentiem,  pievērst  lielāku  uzmanību  katram 
studentam semināros vai praktiskajos darbos, rūpīgāk un dziļāk izvērtēt studentu patstāvīgos 
darbus, mērķtiecīgi realizēt individuālos studentu projektus. Studentiem tiek veltīta lielāka un 
dziļāka uzmanība.  

1.7.2.  2008./2009. studiju gadā imatrikulēto skaits
 Kā tas ir atspoguļots tabulā Nr. 2.5.1. 2008./2009. ak .g. akadēmiskā bakalaura tiesību 
zinātnes studiju programmā tika imatrikulēti 52 studenti. Pirmajā mācību gadā visi studējošie 
sekmīgi apguva visus studiju priekšmetus, taču ar zināmiem atšķirīgiem rezultātiem. Tas bija 
saistīts ar dažādu iepriekšējo zināšanu līmeni, kā arī ar atšķirīgu attieksmi pret mācību darbu 
(atbildību, patstāvību, mērķtiecību). 

1.7.3. Absolventu skaits.
Akadēmiskajā  bakalauru  studiju  programmā  ‘’Tiesību  zinātne’’ 2008.  gadā  notika 

pirmais izlaidums. Kopumā bakalaura darbu aizstāvēja un sekmīgi studijas beidza deviņas 
studentes, kas sastāda 90% no studējošo skaita šajā studiju programmā. Tikai viena studentēm 
.nespēja kvalitatīvi  uzrakstīt bakalaura darbu un to aizstāvēt. Ir paredzams, ka 2009. gada 
jūnijā bakalauru darbus aizstāvēs un studiju programmu būs sekmīgi apguvuši 18 studenti, 
kas ir divas reizes vairāk nekā pirmajā izlaidumā. 
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1.7.4. Studentu aptaujas un to analīze.
      

Tiesību institūta studenti aktīvi piedalās studiju procesa pilnveidošanā. Rīgas Stradiņa 
universitātē ieviestā kvalitātes vadības pilnveidošanas sistēma, kas atbilst starptautiskajam un 
nacionālajam standartam (LVS EN ISO 9001:2000 un LVS EN 45013:1989), palīdz fiksēt 
visas neatbilstības mācību procesa organizācijā un realizācijā. Šī sistēma paredz nepārtrauktu 
kontaktu ar  studējošajiem,  ievērot  viņu ieteikumus studiju procesa uzlabošanai un realizēt 
atgriezenisko saiti ar studentiem.

 Regulāri  tiek veiktas studentu aptaujas  par  to,  kas  viņiem patika un kas nepatika 
mācību kursā, ko viņi ieteiktu pilnveidot mācību kursa saturā un pasniegšanas metodēs. Šajās 
aptaujās tiek vērtēts mācību kursa saturs, pasniedzēja pasniegšanas kvalitāte un kompetence, 
kā arī  kursa materiāli-  tehniskais nodrošinājums. Studentu pašpārvaldes ieteikumus studiju 
procesa uzlabošanā regulāri tiek izskatītas RSU Tiesību institūta Domes sēdēs. 

Studentu  kritiskās  piezīmes  ņem vērā  gan  mācību  kursu  pasniedzēji,  gan  katedras 
vadība. Studentu kritiskās atziņas tiek uzklausītās arī grupu sapulcēs, ko rīko katedras vadība. 

2009.g.  pavasarī  notika  Tiesību  institūta  bakalaura   studiju  programmas  “Tiesību 
zinātne” studentu aptauja par mācību procesa kvalitāti un studentu apmierinātību ar dažādām 
mācību  procesa  sastāvdaļām,  kuras  rezultāti  kalpoja  kā  svarīgs  materiāls  tālākai  mācību 
procesa uzlabošanai katedrā. Studentu aptauja palīdzēja noskaidrot studentu motivāciju studēt 
Rīgas Stradiņa universitātes Tiesību institūta bakalauru studiju programmā “Tiesību zinātne”. 
Studentu motivācijas pamatā ir sekojošie iemesli:

• Piedāvātās studiju programmas ir īpaši aktuālas un to apgūšana spēj nodrošināt sevi 
darba tirgū,  kā arī karjeras iespējas (73,2%);

• Vēlme apgūt  juridiskās disciplīnas,  kuras citās  juridiskajās mācību iestādēs vai  arī 
tiesību studiju programmās netiek sniegtas (73%);

• Saistoša  ir  studiju  programmas  praktiskā  realizācija  –  moduļu  apmācības  sistēma, 
darbs ar elektroniskajiem informācijas nesējiem (66,7%).

Aptaujas rezultāti rāda, ka ar savu augstskolas izvēli pilnībā vai daļēji ir apmierināti 
visi studenti (pilnībā apmierināti 80 %, bet daļēji apmierināti – 20 % studentu). Aplūkojot 
studentu  apmierinātību  ar  savu  izvēlēto  studiju  programmu,  redzams,  ka  90  %  studiju 
programmas studentu ir pilnīgi apmierināti ar savu izvēlēto studiju programmu, bet 10 % - 
daļēji. Vispārējo studiju kvalitāti pozitīvi vērtē visi studiju programmas studenti (kā ļoti labu – 
13,9% aptaujāto studentu, kā labu – 69,4 %, bet kā vidēju – 16,7 % aptaujāto studentu).

1.7.5. Absolventu aptaujas un to analīze
 Akadēmisko bakalauru studiju programmu „Tiesību zinātne” uz pašreizējo laiku ir 
beiguši  deviņi  studējošie.  No  beigušajiem  studijas  tika  veiktas  pārrunas  un  intervijas  ar 
pieciem  akadēmiskās  studiju  programmas   absolventiem.  Studiju  programmas  beidzēji, 
kopumā atzīst,  ka studiju programma ir interesanta.  Studiju procesā tiek izvirzītas augstas 
prasības. Studējošiem nākas pastāvīgi gatavoties nodarbībām, gatavoties semināriem, risināt 
praktiskos uzdevumus un parādīt pietiekošas zināšanas eksāmenos. Pasniedzēji ir pietiekoši 
kvalificēti un kopumā viņiem ir atbalstoša un demokrātiska attieksme pret studentiem.

1.7.6. Studējošo līdzdalība mācību procesa pilnveidošanā
Akadēmiskas  bakalaura  studiju  programmas  „Tiesību  zinātne”  pilnveidošanā 

studējošie  iesaistās,  galvenokārt,  ar  RSU studentu  pašpārvaldes  palīdzību.  Studenti  sniedz 
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ierosinājumus  par  programmas  papildināšanu,  izmainām  studiju  priekšmetu  pasniegšanas 
secībā utt. 

Studiju  programma  studējošie  regulāri  tiekas  ar  Tiesību  institūta  vadību  izsakot 
vērtējumu  par  studiju  priekšmetu  nodrošinājumu  ar  metodiskajiem  un  informatīvajiem 
materiāliem.

Ar mērķi pilnveidot mācību procesu pēc katra moduļa beigām, līdztekus rakstiskajam 
pārbaudījumam,  studenti  piedalās  anonīma  anketēšanā,  sniedzot  vērtējumu  par  konkrētu 
priekšmetu, pasniedzēju, metodisko un tehnisko mācību procesa nodrošinājumu. Studējošie 
izsaka priekšlikumus mācību procesa pilnveidošanā. Apkopotie aptaujas materiāli ļauj izdarīt 
secinājumus  par  atsevišķu  mācībspēku  kvalitatīvajām  iezīmēm,  atsedz  studiju  procesa 
būtiskākos uzlabojumu virzienus.

1.8. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls

Akadēmiskajā bakalauru studiju programmas ‘’Tiesību zinātne’’ īstenošanu nodrošina 
augsti kvalificēts personāls. No  2007./2008.ak.g. studiju programma tika realizēta Tiesību 
institūtā. ‘’Tiesību zinātne’’ programmas īstenošanā. strādā 6 štata pasniedzēji no Institūta, to 
skaitā 5 tiesību zinātņu doktori(E.Meļķisis, U.Ķinis, A.Krasiļņikovs, A.Pundurs, A.Vilks)  un 
2  pasniedzēji  ar  maģistra  grādu.  Administratīvais  personāls  –  1  laborante/sekretāre,  kura 
nodrošina arī  tiesību zinātnes programmas lietvedību. Pārējie pasniedzēji strādā uz līguma 
pamata  un  viņu  pamatdarbu  vieta  ir  ārpus  katedras  programmas  ietvariem.  Pasniedzēji, 
kuriem nav doktora grāds strādā pie promocijas darbiem vai mācās doktorantūrās.

Tiesību zinātnes  studiju  programmas realizācijā ir  iesaistīti  tiesību zinātņu doktori, 
kuri ir mācībspēki citās RSU fakultātēs vai  katedrās (E.Eteris,   – Reģionālās ekonomikas un 
biznesa katedra, R.Rungule un S.Mihailova – socioloģijas un psiholoģijas katedrā). Studiju 
programmā ir iesaistīti arī mācību spēki, kuri mācās doktorantūrā un kuru promocijas darbu 
tēmas ir atsevišķas tiesību nozarēs (I.J.Mihailovs, G.Leimane,S.Olsena).

Kopumā  akadēmisko  bakalaura  studiju  programmu  „Tiesību  zinātne”  realizē   33 
pasniedzēji, no kuriem 20 (64,5%) ir habilitētie zinātņu un zinātņu doktori. No programmas 
realizācijā iesaistītajiem habilitētajiem zinātņu doktoriem un vai zinātņu doktoriem - 15 (75,0 
%)  Rīgas Stradiņa universitātē ir pamatdarbs.

Programmas īstenošanā iesaistītā  akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst RSU ESF 
un „Tiesību  zinātnes”  studiju  programmas  mērķiem un  uzdevumiem sniegt  studējošajiem 
plašas  tiesiskās  zināšanas  un  praktiskās  darba  iemaņas  tiesību  jomās.  Tas  nosaka 
nepieciešamību  programmas  īstenošanā  iesaistīt  augsti  kvalificētus  speciālistus  ne  tikai 
tiesību, bet arī no pedagoģijas, psiholoģijas, politoloģijas, medicīnas informāciju tehnoloģiju 
un  citām  jomām.  Šādā  integrētā  mācību  procesa  organizācija  studējošos  veido  plašu 
zinātnisko  un  metodoloģisko  uzskatu  kopumu,  veicina  dažādu  sociālo  zināšanu  pieeju 
izmantošanu tieslietās. 

Katedras pasniedzēji piedalās dažādās konferencēs un semināros, kuru mērķis 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 pedagoģiskās meistarības celšanai 2005.- 2006. g.
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Bakalaura studiju programmā
“Tiesību zinātne” 
nodarbinātais akadēmiskais personāls

Nr. Studiju kursa nosaukums Docētājs Zinātniskais, 
akadēmiskais grāds

Pamatdarbs vai 
blakusdarbs

1. Ievads tiesību zinātnē
Andrejs Vilks

Ivans Jānis Mihailovs

Asoc. prof.,Dr.jur.,
Mg. Jur. Pamatdarbs

2. Filozofijas pamati Andris Vilks  Asoc. prof., Dr.pfil Pamatdarbs

3. Politika un tiesības Andris Sprūds
Juris Muižnieks

Dr. pol.
Mag..jur.

Pamatdarbs 
Blakusdarbs

4. Vispārējā un tiesību 
psiholoģija Sandra Mihailova Dr.phil. Pamatdarbs

5. Juridiskās metodes Edgars Meļķisis
Solvita Olsena

Dr hab..jur.
MD, JD Pamatdarbs

6. Tiesību socioloģija Ritma Rungule
Andrejs Vilks

Dr. phil.
Asoc. prof ,Dr.jur.

Pamatdarbs 
Pamatdarbs

7. Tiesību filozofija Andris Vilks, 
Juris Jansons

Asoc. prof..,Dr.phil.; 
Mag.jur. Pamatdarbs

8. Loģika Andris Vilks Asoc.prof. Dr.phil. Pamatdarbs

9. Eiropas integrācijas 
pamati

Eugene Eteris
Ginta Leimane

Asoc.prof., Dr.jur.; 
Mag. jur. Pamatdarbs

10. Pasaules valstu tiesību 
vēsture

Valdis Blūzma. 
Pēteris Valters

Asoc.prof. 
Dr.hist.;Mag. jur.

Blakusdarbs
Blakusdarbs

11. Latvijas  tiesību vēsture Pēteris Valters Mg.jur. Blakusdarbs

12. Valsts teorija Edgars Meļķisis
Jānis Ievītis

Dr.hab. jur.
Mg.jur.

Pamatdarbs
Blakusdarbs

13. Tiesību teorija Edgars Meļķisis
Jānis Grasis

Dr. hab. jur.
Dr..jur.

Pamatdarbs
Blakusdarbs

14. Profesionālā ētika Vija Sīle Prof.,Dr.phil. Pamatdarbs
15. Juridiskā retorika Valdemārs Bariss Dr. phil. Blakusdarbs

16. Juridiskā konfliktoloģija Sandra Mihailova Dr.psyh.  Pamatdarbs

17. Tiesiskā informātika un 
statistika

Uldis Teibe
Uldis Ķinis

Prof.,Dr.biol
Dr. jur.. Pamatdarbs

18. Eiropas tiesības Eugene Eteris
Jānis Grasis

Asoc.prof. Dr.jur.
Dr.jur.

Pamatdarbs
Blakusdarbs

19. Ievads civiltiesības Osvalds Joksts Dr.hab.jur., prof. Blakusdarbs

20. Ievads administratīvajās  
tiesībās Solvita Olsena MD, JD Pamatdarbs

21. Konstitucionālās tiesības Ginta Leimane Mag.jur. Pamatdarbs
22. Cilvēkdrošība Andrejs Vilks Dr.jur. Pamatdarbs

23. Ģimenes tiesības Osvalds Joksts
Ārija Vitte

Dr.hab.jur., prof.
Mag. jur.

Blakusdarbs
Blakusdarbs

24. Lietu tiesības Osvalds Joksts
Ārija Vitte Dr.hab.jur., prof. Blakusdarbs

25. Mantojuma tiesības Osvalds Joksts
Ārija Vitte Dr.hab.jur., prof. Blakusdarbs

Blakusdarbs
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26. Saistību tiesības Osvalds Joksts
 Ārija Vitte

Dr.hab.jur., prof.
Mg.jur.

Blakusdarbs
Blakusdarbs

27. Darba tiesības Solvita Olsena MD, JD. Pamatdarbs
28. Civilprocess Aldis Pundurs Dr..jur. Pamatdarbs
29. Krimināltiesības Uldis Ķinis Dr.jur. Pamatdarbs
30. Kriminālprocess Aldis Pundurs Dr.jur. Pamatdarbs
31. Administratīvais process Solvita Olsena MD, JD Pamatdarbs
32. Komerctiesības Ginta Leimane Mg.jur. Pamatdarbs
33. Svešvaloda jurisprudencē Dace Žibala Mg.filol. Pamatdarbs
34. Svešvaloda (vācu valoda) Dace Žibala Mg.filol. Pamatdarbs

35. Vides tiesības Ginta Leimane Mg.jur. Pamatdarbs

36. Starptautiskās publiskās 
tiesības

Aleksandrs 
Krasiļņikovs Dr. jur. Pamatdarbs

37. Starptautiskās privātās  
tiesības

Aleksandrs 
Krasiļņikovs Dr.jur. Pamatdarbs

38. Tiesu medicīna Ojārs Teteris 
Vineta Ziemīte

Asoc. prof., Dr. med.
Dr.sc.ing.

Pamatdarbs 
Blakusdarbs

39. Tiesu psihiatrija Vineta Ziemīte Dr.sc.ing. Blakusdarbs
40. Pašvaldību tiesības Ginta Leimane Mag.jur. Pamatdarbs

41. Praktiskā komunikācija Lolita Vilka 
Igors Kudrjavcevs

Asoc. prof. Dr. paed. 
M.Dr.

Pamatdarbs 
Pamatdarbs

42. Medicīnas tiesības Solvita Olsena MD, JD Pamatdarbs

43. ES cilvēktiesības Deniss Hanovs
Olafs Brūveris

Dr.art.,
Dr. mis.

Pamatdarbs
Blakusdarbs

44. ES sociālās tiesības Solvita Olsena MD, JD Pamatdarbs
45. Farmācijas tiesības Ruta Raškovska Mag. jur Blakusdarbs

46.  Finanšu un nodokļu 
tiesības Raimonds Zakovskis Mag. jur. Blakus darbs

Studiju programmā iesaistītā personāla pētnieciskā darba virzieni un rezultāti ir saistīti 
ar divām būtiskiem aspektiem: pirmkārt, tie ir pakārtoti Rīgas Stradiņa universitātes, Eiropas 
studiju  fakultātes  un studiju  programmas prioritātēm; otrkārt,  tie  ir  saistīti  ar  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.

Tiesību  zinātnes  studiju  programmas  akadēmiskais  personāls  iesaistās  un  aktīvi 
piedalās Rīgas Stradiņa 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  Stradiņa 
Universitātes  starptautiskajās  zinātniskajās  konferencēs,  gan  arī  citu  Latvijas  vai  ārzemju 
augstskolu  konferencēs.  Pievienotajos  materiālos  ir  atspoguļota  programmas  akadēmiskā 
personāla  (CV),  kas  ir  pievienoti  akreditācijas  pieteikumam,  ir  ietvertas  arī  pasniedzēju 
pēdējo gadu publikācijas.

1.8.1.Akadēmiskā personāla zinātniskā darbība un pētnieciskie virzieni
Tiesību institūta akadēmiskais personāls un programmā iesaistītie pasniedzēji aktīvi 

piedalās  dažādu  zinātniskā  un  praktiskā  rakstura  projektu  izstrādē.  Pētījuma  projekti  tiek 
finansēti no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (Latvijas Zinātnes padome, LR Izglītības un 
zinātnes  ministrija,  no  Eiropas  Savienības  līdzekļiem  (Eiropas  Savienības  sociālā  fonda 
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nacionālās programmas pētījumi). Zinātnisko pētījumu rezultāti tiek atspoguļoti zinātniskajās 
publikācijās un pārskatos, kā arī prezentēti zinātniskajās konferencēs. Tā bakalaura studiju 
programmas „Tiesību zinātne” vadītājs  Andrejs Vilks darbojās Latvijas Zinātnes padomes 
finansētā  projektā  ‘’Demokrātijas,  tiesiskuma  un  cilvēku  drošības  stiprināšana  Latvijā’’, 
2006.-2007. ( projekta vadītājs - A.Tabūns), LZA līdzekļi Projekta Nr. 06.0044.

Profesore V.Sīle vada LZP grantus “Cilvēka dzīve un mūžs filozofiskā un medicīniskā 
skatījumā” un “Medicīnas ētikas pamatprincipu morālie un psiholoģiskie 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”  līdzdarbojas  docentes  R.Rungule un  S.Jirgena.  Aktīva  līdzdalība 
dažādos projektos, jo sevišķi saistībā ar minoritāšu pētījumiem ir asoc. profesoram Andrim 
Vilkam un docentam D.Hanovam.
Studiju  programmas  vadība  un  akadēmiskais  personāls  aktīvi  piedalās  RSU zinātniskajās 
aktivitātēs Tai skaitā:

Akadēmiskais personāls un doktoranti aktīvi piedalās visās zinātniskajās aktivitātēs, 
kuras  risinās  RSU,  kā  Latvijas  un  starptautiskajā  zinātniskajā  vidē.  Tā,   praktiski  visi 
doktoranti un docētāji piedalījās RSU 8. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2009. gada 2. 
– 3. aprīlī,  referējot 8. sekcijā   – „Politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās sistēmas 
transformācija Latvijā un pasaulē: pašreizējās reālijas un nākotnes. Konferences materiāli un 
raksti  tiks publicēti 2009.gadā RSU zinātnisko rakstu krājumā.

RSU Tiesību institūts konferences organizēja un piedalījās   ESF rīkotā starptautiskā 
konferencē  2005.gada  5.martā  –  „Atstumtība  un  nošķirtība  –  riski  un  risinājumi”,  kur  ir 
nodots konferences tēžu krājums, tiek gatavots zinātniskais rakstu krājums.     

RSU Tiesību  institūts  kopā ar  dažādām citām iestādēm,  rīko  regulārus  zinātniskus 
seminārus, kuri ir virzīti uz atsevišķu 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 Tiesību institūts pētnieciskajā jomā ir izveidoti plaši kontakti ar citām ārvalstu 
mācību, pētnieciskajām iestādēm vai sabiedriskām organizācijām.

RSU Tiesību institūts kopš 2006. gada darbojas Upsalas universitātes starptautiskajā 
projektā,  organizētās  noziedzības  un  narkomānijas  kontrole  Baltijas  reģionā  (Countening 
Narcotikc’s and organized crime in the Baltic region)

2005. – 2008.g. Rīgas Stradiņa universitātes  Tiesību institūts kopā ar starptautisko 
organizāciju Globālā Aljanse Altus piedalās starptautiskās projektu „Sabiedrības kontrole par 
policijas darbu”.

RSU  Tiesību  institūts  2006.g  un  2008.gada  septembrī  –  oktobrī  piedalījās 
starptautiskajā projektā „Jaunieši  Eiropā”, kuru organizē Oslo universitātē.  Pētījuma mērķis 
ir apkarot atkarību izplatību jauniešu  vidū dažādos Eiropas reģionos.    

Tiesību 
zinātnes  studiju  programmas  akadēmiskais  personāls  iesaistās  un  aktīvi  piedalās  Rīgas 
Stradiņa  universitātes,  Latvijas,  kā  arī  starptautiskajās  zinātniskajās  aktivitātēs  un 
pētnieciskajā darbā, nodrošinot pētnieciskā un studiju darba mijiedarbību un mācību procesa 
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kvalitātes  paaugstināšanu.  Akadēmiskā  personāla  pētnieciskais  darbs  tiek  veicināts  un 
atbalstīts.  Pētījumus  akadēmiskais  personāls  prezentē  gan  ikgadējās  Rīgas  Stradiņa 
Universitātes  starptautiskajās  zinātniskajās  konferencēs,  gan  arī  citu  Latvijas  vai  ārzemju 
augstskolu  konferencēs.  Pievienotajos  materiālos  ir  atspoguļota  programmas  akadēmiskā 
personāla  (CV),  kas  ir  pievienoti  akreditācijas  pieteikumam,  ir  ietvertas  arī  pasniedzēju 
pēdējo gadu publikācijas.

Akadēmiskais personāls piedalās LZP zinātniskajos projektos, LZP sadarbības projektu 
apakšgrupās, Starptautiskajās programmās (PHARE, Sorosa fonds, PVO, Es programmās, LR 
ministriju: Labklājības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Īpašu uzdevumu ministra 
sabiedrības integrācijas lietās finansētajos projektos.

Būtisks un programmas attīstībai ļoti nozīmīgs ir arī fakts, ka tās īstenošanā ir iesaistīti 
gan vecākās un vidējās paaudzes, gan gados jauni zinātnieki un pasniedzēji. Tādā ceļā tiek 
nodrošināts  zinātniskās  un  pedagoģiskās  pieredzes  un  prasmju  pārmantošanas  process. 
Būtisku ieguldījumu doktorantūras attīstībā nākotnē dos arī pašreizējie studenti.

Akadēmiskais  personāls  piedalās  LZP  zinātniskajos  projektos,  LZP  sadarbības 
projektu  apakšgrupās,  Starptautiskajās  programmās  (PHARE,  Sorosa  fonds,  PVO,  ES 
programmās, LR ministriju: Tieslietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas balstītajos 
un   finansētajos  projektos).  Tiesību institūts  piedalījās   Globālās alijanses  Altus  projektā 
(2007. – 2008g.) ‘’Tiesu sistēmas reforma’’ pat tiesu iestāžu reformas tendencēm  pasaulē 
Tiesību institūts gatavoja apkopojumu  par tiesu reformu Latvijā. 2008.gada novembrī tas tika 
prezentēts ASV Tieslietu institūtā Vera.
 Institūta darbinieki piedalījās IIZM projekta  ‘’Diskriminācija Latvijas darba tirgū: politiskie, 
tiesiskie, ekonomiskie un sociālie aspekti’’ apakšprogrammas  : Diskriminācija Latvijas darba 
tirgū:   tiesiskie  aspekti  –  izstrādē.  Apakšprogrammas  vadošā  iestāde  -   Tiesību  institūts; 
apakšprogrammas vadītājs -  Andrejs Vilks (Reģistrācijas Nr.5-27/1365).

Tiesību institūts piedalījās arī LZP granta ‘’ Latvija Eiropas Savienībā: ekonomikas un 
kultūras  mijiedarbība  zināšanu  sabiedrības  veidošanā’’ (vad.  akad.  R.Karnīte)   pētījumā, 
veicot pētījumu . apakšprogrammā  – Zinātne un noziedzība  (2008.g.); apakšprogrammas 
vadošā iestāde -  Tiesību institūts; apakšprogrammas vadītājs -  Andrejs Vilks (LZP pētījuma 
projekta reģ. nr.   06.0041).

S.Mihailova  piedalās  pētnieciskā  zinātniskā  projekta  tēma:  LZP  grants  „Mākslas 
terapijas metodes krīzes pārvarēšanā” (granta vadītāja K.Mārtinsone).

1.8.2.Programmā iesaistīto pasniedzēju uzstāšanās zinātniskās konferencēs, 
semināros  un publikācijas  

Piedalīšanās  15. Pasaules kriminologu kongresā 20. – 25. 07. 2008. Barselonā.
Uzstāšanās  ar  referātu:  Crime  in  the  Baltic  States:  Current  Trends  and  Future  Visions 
(A.Vilks);

Piedalīšanās  Sankt-Pēterburgas  Starptautiskās  ekoloģijas  un  dzīvesdrošības  zinātņu 
akadēmijas starptautiskajos jubilejas  zinātniskajos lasījumos «Белые ночи – 2008» 2008. 
gada 4. – 6. jūnijā.. Uzstāšanās ar referātu - Ущербность правосознания и духовности как 
угроза безопасност (A.Vilks);

Piedalīšanās Daugavpils Universitātēs 50. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2008. gada 
16. maijā. (A.Vilks).Uzstāšanās ar referātu – Zināšanu sabiedrības kriminoloģiskie aspekti. 
Sk.  Daugavpils  Universitātēs  50.  Starptautiskajā  zinātniskajā  konferences  tēžu  krājumu. 
Daugavpils Universitāte, 2008, 130 – 131 lpp.;
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Piedalīšanās   Latvijas  policijas  akadēmijas  organizētajā  starptautiskajā  konferencē 
’Nepilngadīgo drošība un tiesību aizsardzība’’ 2008. gada 25. Janvārī (A.Vilks). Uzstāšanās ar 
referātu ‘’ Nepilngadīgo – cietušo noziedzīgos nodarījumos kriminoloģiskās problēmas’’;

2008.  gada 8.  –  10.  septembris –  piedalīšanās pirmajā  pasaules antinarkotiskajā  forumā 
Stokholmā (A.Vilks).

2008.  gada 25.  septembris -   piedalīšanā  Tieslietu ministrijas konferencē  par noziedzīgos 
nodarījumos cietušo kriminālprocesuālajām problēmām (A.Vilks). Uzstāšanās ar referātu par 
noziedzīgos nodarījumos cietušo kriminoloģiskajām problēmām;

2008.  gada 2.  –  5.  oktobris piedalīšanās Kultūras akadēmijas starptautiskajā  konferencē 
‘’Metamorphoses of tehe World:  Shadows,  Reflections,  Echoes,  and Metaphers (A.Vilks). 
Uzstāšanās  ar referātu : ‘’Deviācijas kā  norma –  vai prosociālā  uzvedība kļūst par sociālo 
pataloģiju?

2008.  gada 5.  –  6.novembris -  piedalīšanās Stokholmas Security&Devolpment Politic 
organizētajā starptautiskajā konferencē – seminārā  Sankt Pēterburgā  ‘’Organizētā noziedzība 
un narkotisms Baltijas jūras reģiona valstīs’’  (A.Vilks).  Uzstāšanās ar ziņojumu par 
organizētās noziedzības un narkomānijas stāvokli Latvijā.

2008.  gada 7.  novembrī  piedalīšanās Rīgas Stradiņa universitātes 2.  Starptautiskā 
starpdisciplinārā  zinātniskā  konferencē  ‘’Sabiedrība.Veselība.  Labklājība’’(A.Vilks). 
Uzstāšanās ar referātu :  Kriminogenitāte un narkotisms kā  sabiedrības sociālās veselības 
indikators. 

2008.  gada 10. – 16.  novembris piedalīšanās  ASV Tiesību institūta Vera un  fonda Indem 
rīkotaja’starptautiskajā  seminārā  Ņujorkā  par tiesu sistēmas reformu postsociālistiskajās 
valstīs (A.Vilks). Pētījuma par tiesu sistēmas Latvijā prezentācija. 

2008.  gada 21.  -22.  novembris  -  piedalīšanās  Latvijas Universitātes pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultātes organizētajā  starptautiskajā  konferencē – ‘’Kvalitatīva audzināšana – 
galvenais nosacījums personības attīstībā’’(A.Vilks).  uzstāšanās ar ziņojumu par juridisko 
zināšanu nozīmi personības harmoniskā attīstībā.

2008.  gada 25.–  26  novembris piedalīšanās Stokholmas Security&Devolpment Politic 
organizētajā  starptautiskajā  seminārā  Kijevā ‘’Organizētā  noziedzība un narkotisms Melnās 
unBaltijas jūras reģiona valstīs’’  (A.Vilks).  Uzstāšanās ar ziņojumu par  organizētās 
noziedzības un narkomānijas stāvokli Latvijā.

2008.  gada  8.  decembris.  Piedalīšanās  Latvijas  policijas  akadēmijas  rīkotajā  konferencē 
‘’Policijas darbības efektivitāte noziedzības novēršanā un apkarošanā’’ (A.Vilks). Uzstāšanās 
ar referātu ‘’Policijas darbības efektivitāte narkotisma un ar to saistīto noziedzīgo nodarījumu 
novēršanā’’.

2009. gada 25.  martā   -  piedalīšanās LR Iekšlietu  ministrijas Valsts  policijas organizētajā 
konferencē  ‘’Nepilngadīgo  likumpārkāpēju  grupu  profilakse’’  (A.Vilks).  Uzstāšanās  ar 
referātu – ‘’Nepilngadīgo grupveida noziedzības novēršanas problēmas’’.
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2009.gada 2. aprīlī – piedalīšanās Baltijas kriminoloģiskās konferences ‘’Sabiedrība. Cilvēks. 
Drošība.2009.’’ – Pasaules globālā krīze: kriminālo reāliju kontūras. (A.Vilks) Uzstāšanās ar 
referātu ‘’Globālā sabiedrības krīze un kriminalitātes eskalācijas tendences. 

2009. gada 3. aprīlī – piedalīšanās Rīgas Stradiņa universitātes 8. zinātniskajā konferencē. 
(A.Vilks).  Uzstāšanās  ar  referātu  –  Tiesību  aizsardzības  iestāžu  darbības  efektivitāte 
noziedzības novēršanas jomā globālās krīzes apstākļos.

2009.gada  15.  –  18.  aprīlī  –  piedalīšanās  Daugavpils  Universitātes  51.  starptautiskajā 
zinātniskajā  konferencē.  (A.Vilks). Uzstāšanās ar referātu – Sabiedriskā drošība globālās 
krīzes apstākļos: socioloģiski kriminoloģiskie aspekti.

2009. gada 29. aprīlī – piedalīšanās Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības administrācijas 
starptautiskajā  zinātniskajā  konferencē  ‘’Juridiskā  palīdzība  un  atbalsts  noziegumos 
cietušajiem’’  (A.Vilks)  .  Uzstāšanās  ar  referātu  -  Noziedzīgos  nodarījumos  cietušo 
aizsardzības problēmas krīzes apstākļos.

2009. gada 8. maijā – piedalīšanās Latvijas Zinātņu akadēmijas organizētajā starptautiskajā 
konferencē   The  Fifth  Year  as  European  Union  Member  States:  Topical  Problems  in 
Management of Economics and Law.

Piedalīšanās  9.Starptautiskajā  zinātniskajā  konferencē  „Sabiedrība  un  kultūra”  ar  referātu 
„Vērtību hierarhija: jauniešu salīdzinošais vērtējums 1998. un 2005.gadā” (S.Mihailova);
Piedalīšanās 7. Starptautiskajā Baltijas psihologu konferencē „Baltic Psychology in Global 
Context:  Where  Do We Stand?”  kā  līdzautore  stenda  referātā  „The  Crisis  Coping of  Art 
Therapy (S.Mihailova).

Akadēmiskā personāla nozīmīgākās publikācijas.

Vilks A. Narkokriminoloģija. Rīga. Drukātava, 2008, 
Mācību grāmata augstskolu studentiem „Globalizācija” (autorkolektīva sastāvā ir  arī  RSU 
mācībspēks  I.J.Mihailovs,  D.Hanovs,  LU  docents  V.Tēraudkalns.  –  Rīga,  2006.  –  100 
lappuses
Вилкс А.Я. Торговля людьми и органами человека: криминологические, политические и 
социальные проблемы. Рига, 2006, 412 стр.
Вилкс А.Я., Тэсс Л.В. Проституция - профессия или преступление? Рига, 2006, 273 стр

Zinātniskie raksti

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. 

Vilks  Andrejs . Kriminalitātes  psiholoģiskie  aspekti//  Starptautiskās  zinātniski  praktiskās 
konferences „Psiholoģija, bizness un sabiedrības sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas”. 
Baltijas Starptautiskā akadēmija, Rīga, 2006.- 57.-58. lpp.

Вилкс  А.  Современные  проблемы  торговли  людьми:  политический  и 
криминологический (виктимологический)  аспекты.   В сборнике материалов  научной 
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конференции «Безопасность личности и виктимологические проблемы предупреждения 
преступлений»:  Материалы  научно-практической  конференции.-  М.:  ВНИИ  МВД 
России, 2006, стр.. 191-202.

Вилкс А  Тенденции и контуры терроризма   В сборнике: Мировое сообщество против 
глобализации преступности и терроризма. Москва, WAAF, 2007, стр. 70 – 72.

Vilks Andrejs. Juridiskās izglītības problēmas mūžizglītības kontekstā.//Rēzeknes Augstskolas 
Pedagoģijas fakultāte, Personības socializācijas pētījumu institūts. Starptautiskās zinātniskās 
konferences  materiāli  2007.  gada  23.  –  24  februāris  ‘’Sabiedrība.Integrācija. 
Izglītība’’.Rēzekne, 2007, 440 – 444 lpp. 

Vilks Andrejs.  Crime in Latvia: current trends  and Future Prospects//XX International Baltic 
Criminological seminar. Sankt-Peterburg 29 June – 1. Jule. 2007.St. Petrsburg, 2007, p. 34 – 
35.

Vilks Andrejs . Drošības problēmas globalizācijas kontekstā// RSU, 2007. gada Zinātniskās 
konferences tēzes, Rīga, 2007.- 271. lpp.

Vilks Andrejs . Noziegumu upuru kvantitāte Latvijā- ceļā no nozieguma kaitējuma uz taisnīgu 
kompensāciju//  Starptautiskā semināra „Nozieguma upuri- kā kompensēt kaitējumu” tēzes. 
RSU, JPA, Rīga, 2007.- 24.-25. lpp;

Vilks Andrejs . Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas problēmas juridiskās izglītības sistēmā//
Starptautiskās zinātniskās konferences „Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos” rakstu krājums. 
Daugavpils Universitāte, Daugavpils, 2007.- 341.-350. lpp.

Vilks Andrejs . Juridisko zinātņu mūžizglītības aspekti. Jurista Vārds. 2007. -Nr. 30 (483)

Вилкс  А   Ущербность  правосознания  и  духовности  как  угроза  безопасности.  В 
сборнике;  Международные  научные  чтения  «Белые  ночи  –  2008».  Санкт-Петербург, 
Издательство МАНЭБ, 2008, стр. 62 – 65.

Vilks Andrejs.  Nepilngadīgo – cietušo noziedzīgos nodarījumos kriminoloģiskās problēmas// 
Latvijas policijas akadēmijas Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences ‘’Nepilngadīgo 
drošība un tiesību aizsardzība’’ materiālu krājums. Rīga, Latvijas policijas akadēmija, 2008, 
202-214 lpp.

Vilks  A.  Eiropas  Savienības  kopējā  krimināltiesiskā  politika:  ieskats  vēsturē  un  attīstības 
perspektīvas//  Rīgas  Stradiņa  universitātes  zinātniskie  raksti.  2007.  gada  sociālo  zinātņu 
pētnieciskā darba publikācijas. Rīga,  RSU, 2008, 20 – 26 lpp.

Vilks A.  Kriminogenitāte un narkotisms kā sabiedrības sociālās veselības indikators//Rīgas 
Stradiņa  universitātes  zinātniskie  raksti.  2008.  gada  sociālo  zinātņu  pētnieciskā  darba 
publikācijas. Rīga,  RSU, 2009, 119 – 125 lpp.

Diskriminācija Latvijas darba tirgū (publikācija kopā ar U.Ķini)// Rīgas Stradiņa universitātes 
zinātniekie  raksti.  2008. gada sociālo zinātņu pētnieciskā darba publikācijas.  Rīga,   RSU, 
2009, 299 –  307 lpp.
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Vilks A. Narcocriminology: Content and Characteristics// The Fifth Year as European Union 
Member States: Topical Problems in Management of Economics and Law. Proceedings of the 
International Conference 8 – 9 May 2009. Riga, 2009, 368 – 381 p.

Jakovļeva J., Mihailovs I. Eiropas integrācijas pamati. – Rīga: BKI, 2005. – 120.lpp.
Mihailovs I. Kultūras institūcijas un administrēšana. – Rīga: BKI, 2005. – 44.lpp.
Mihailovs I. Projekta izstrādes tehnoloģija. – Rīga: BKI, 2005. – 48.lpp.
Ceļvedis latviešiem ārzemēs (A.Berdņikovs, I.Mihailovs, O.Celle). - Rīga: ĪUMSILS, 2005. – 

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

S.Mihailova  piedalās  pētnieciskā  zinātniskā  projekta  tēma:  LZP grants  „Mākslas  terapijas 
metodes krīzes pārvarēšanā” (granta vadītāja K.Mārtinsone)

Jirgena S.Dažādu vidusskolu programmu izvēles psiholoģiskās determinantes”// Sabiedrība 
un kultūra Zinātniskās konferences 7.rakstu krājums.-Liepāja: LiePA, 2005 
Jirgena S „Pašizjūtas izpēte: jauniešu salīdzinošais vērtējums 1998. un 2005.gadā” (iesniegts 

starptautiskā  zinātniskās  konferences  „Jaunās  dimensijas  sabiedrības  attīstībā”  rakstu 
krājumam.

Jirgena S „Vērtību hierarhija: jauniešu salīdzinošais vērtējums 1998. un 2005.gadā” (iesniegts 
starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība un kultūra” rakstu krājumam.

 Jirgena  S  „The  Crisis  Coping  of  Art  Therapy/  Proceedings  VII  International  Baltic 
Psychology Conference. – Riga, Latvia June 15-17, 2006

Jirgena S., Mihailovs I.J. Jauni izaicinājumi sistēmai – sociālās atstumtības iespējamie riski./ 
RSU ESF 2006.gada rakstu krājums.

Rīgas  Stradiņa  Universitātē  pastāvīgi  tiek  pievērsta  īpaša  uzmanība  akadēmiskā 
personāla  kvalifikācijas  paaugstināšanai  un  profesionālās  meistarības  pilnveidošanai.  RSU 
darbojas akadēmiskā personāla pedagoģiskās kvalifikācijas paaugstināšanas un profesionālās 
izglītošanas sistēma. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanas un profesionālās 
izglītības pilnveidošanas sistēma ietver:
•diskusijas un konsultācijas par  mācību procesa organizēšanu un realizāciju;

•piedalīšanās  universitātes metodiskajos seminārus;

• piedalīšanās tiesību iestāžu organizētajos kursos un semināros;

• piedalīšanās profesionālās meistarības paaugstināšanas kursos;

• studijas doktorantūrā (G.Leimane, S.Olsena).

Mācībspēki regulāri uzstājas ar ziņojumiem 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 
Stradiņa  Universitāte  parakstīja  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.   . 
Mācībspēku  vadītās  nodarbības  regulāri  tiek  hospitētas,  un  fiksētā  situācija,  nodarbības 
izvešanas  metodika  tiek  pārrunāti  ar  hospitēto  pasniedzēju.  Augstskolā  regulāri  notiek  arī 
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studentu aptaujas ar mācībspēku darba vērtējumu, kas tiek ņemtas vērā profesionālā snieguma 
pilnveidošanā.

1.9 .Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums

Studijas  akadēmiskajā  bakalaura  studiju  programmā  Tiesību  zinātne  RSU  Tiesību 
institūtā ir maksas studijas. Studiju maksa 2008./2009.ak.g. 1.studiju gadam sastādīja Ls 1150 
. Studiju maksa nodrošina mācību procesa nodrošināšanu (80% no mācību maksas), Tiesību 
institūta uzturēšanas izdevumus (15%), mācību procesa pilnveidošanu un studiju programmas 
attīstību (5%). RSU infrastruktūras uzturēšanas izdevumi tiek segti no kopējā universitātes 
budžeta. 

Studijas akadēmiskajā bakalaura studiju programmā ‘Tiesību zinātne” tiek īstenotas 
modernās  un  atbilstošās  auditorijās  ar  nepieciešamo  mācību  darbam  telpu  iekārtojumu. 
Studējošo  sekmīgu  studiju  programmas  apguvi  nodrošina  moderna  Eiropas  Savienības 
standartiem atbilstoša bibliotēka un lasītava, kura ir iekārtotas datortelpas ar piekļuvi Interneta 
resursiem, starpbibliotēku 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 
tehnoloģijām  (digitālajiem  projektoriem,  datortehniku),  audio  un  video  aparatūru, 
kodoskopiem.  Arvien  plašāk  gan  lekcijās,  gan  semināros  tiek  izmantotas  Power-point 
sistēmas. 2007.gadā tika pabeigta jauna korpusa celtniecība un izveidotas vairākas mācību 
telpas, ko izmanto nodarbībām.
 

Bibliotēkā ir  pieejami elektroniskie  sociālo zinātņu,  tai  skaitā  juridiskās literatūras, 
katalogi.  Studentiem ir pieejama Valsts nozīmes RSU bibliotēka un tās datu bāze:

•elektroniskais kopkatalogs,
•astoņu valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs,
•nacionālās bibliogrāfijas analītikas datu bāze,
•ziņas 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  studējošiem  pilnvērtīgu,  studiju  procesam  atbilstošu  telpu 

iekārtojumu, bibliotēkas, datoru un interneta pieejamības ziņā. Pašreiz bibliotēkā uz dažādām 
jurisprudences zinātnes tēmām attiecas 385 grāmatu nosaukumi. 

Studējošie var izmantot Informācijas centra datorus ar interneta (Eiropas akadēmiskā 
gigabitu  tīkla  –  GEANT) pieslēgumu (89  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  viņi  izmanto,  konsultējoties  ar  RSU speciālistiem.  Studentu  tiek 
apmācīti un viņu 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.  Programmas  studenti  ar  savu  lasītāja  karti  var 
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strādāt un viņiem ir pieejami vēl astoņu Rīgas zinātnisko bibliotēku elektroniskie katalogi un 
šo bibliotēku  grāmatu krājumi. Studentiem ir pieejamas tiešās datu bāzes – Science Direkt, 
EBSCO, OVID, Springerlink,  Proquest,  Lursoft,  NAIS, Letonika.  Springerlink un Science 
Direct – dāvinājums no Izglītības ministrijas. 

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 aģentūra 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.

1.10.Ārējie sakari
Rīgas Stradiņa universitātei un Tiesību institūtam ir attīstīti un pastāvīgi pilnveidojas 

ārējie sakari. Pirmkārt, tie ir sakari ar ārvalstu augstskolām, mācību, zinātniski pētnieciskajām 
un citām iestādēm un organizācijām, kuras realizē tiesību zinātnes programmas.

2004.gada  23.decembrī  tika  noslēgts  sadarbības  līgums  ar  Krievijas  A.Hercena 
universitāti.

2005.gada  tika  noslēgts  sadarbības  līgums ar  Lietuvas  Tiesību  universitāti  (pašreiz 
Mikolas Romeris universitāti).

2006.gada  27.aprīlī  tika  noslēgts  sadarbības  līgums  ar  starptautisko  organizāciju 
„Altus”.   
            2009. gada maijā ir noslēgts sadarbības līgums ar Zviedrijas Drošības un politiskās 
attīstības  institūtu  par  kopēju  pētniecisku  darbu  un  studējošo  atbalstu  patstāvīgo   darbu 
izstrādē.

Sadarbības līgumi paredz akadēmiska personāla un studējošo apmaiņu, piedalīšanas 
pušu organizētajās konferencēs un semināros, kopēju zinātnisko projektu izstrādi, zinātniskā, 
metodiskā un mācību pedagoģiskā darba koordināciju, kā arī citus kopējus pasākumus.

Otrkārt, RSU Tiesību institūtam 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 pedagoģijas 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 (Norvēģija),  Roskilde Universitetscenter (Dānija), Kobenhavns Universitet 
(Dānija), IEP Toulouse (Francija), Lietuvos Teises Universitetas (Lietuva).

Ārzemēs  ir  darbojusies  lielākā  daļa  no  programmā  iesaistītajiem  pasniedzējiem. 
Piemēram,  D.Hanovs  ir  Vīnes  universitātes  Skandināvistikas  fakultātes  pasniedzējs,  bet 
L.Vilka starptautiska līmeņa eksperte studiju programmu akreditācijas.

1.11. Studiju programmas stipro un vājo pušu analīze

1.11.1. Studiju programmas stipras puses:
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Studiju programma tiek realizēta  valsts  augstskolā  – Rīgas Stradiņa universitātē  ar 
ilgām,  noturīgām  un  tradīcijām  bagātām  zinātniskām  un  augstākās  izglītības  iestādei 
piemītošām iestrādēm un potenciālu.

Studiju  programma  tiek  īstenota  uz  pilnībā  nodrošinātas  materiāli  tehniskās  un 
tehnoloģiskās  bāzes  ar  mūsdienīgu  bibliotēku  un  lasītavu,  modernām  informatīvām 
tehnoloģijām, 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  zinātņu doktori 
(U.Kinis, A.Pundurs  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 tehnoloģijām 
un aprīkojumu.

1.11.2.Studiju programmas vājas puses:

Studējošo skaits akadēmiskā bakalaura studiju programmā it īpaši 3. kursā  ir neliels, 
nosakot to, ka objektīvi grūti ir analizēt studējošo zināšanu līmeņa kvalitāti.

Studējošo  sastāvs  ir  neviendabīgs:  dažādā  vecumā,  ar  dažādām zināšanām,  valodu 
prasmēm un studiju motivāciju.
            Studējošo vidū nav pietiekoši augsta motivācija izvēlēties medicīnas un sociālo tiesību 
specializāciju, kas būtu jāpaaugstina.

Stipro/vājo pušu, iespēju un draudu analīzes kopsavilkums attēlots zemāk redzamajā 
tabulā. 

Tabula  : Programmas "Tiesību zinātne " SVID analīze
Stiprās puses Vājās puses

1. Pirmā šāda veida programma Latvijā ar 
specializāciju medicīnas un sociālajās 
tiesībās;

2. Moduļu apmācības sistēma;
3. Pasniedzēju pietiekoši augstā 

kvalifikācija;
4. Programma  nodrošina nepieciešamo 

zināšanu, prasmju un iemaņu apgūšanu, 
nodrošinot tālāko jurista kvalifikācijas 
iegūšanu pēc maģistratūras programmas 
apgūšanas;

5. Programma ir salīdzinoši apjomīga un 
tāpēc dod iespēju studentiem apgūt lielāku 
zināšanu, prasmju un iemaņu klāstu;

6. Augstās prasības programmas izpildē 
nodrošina augstu absolventu teorētisko 
zināšanu  līmeni.

1. Neviendabīgais studējošo sastāvs;
2. Informācija par programmu un reklāma 

pagaidām nav optimāla;
3. Pasniedzēju trūkums atsevišķu studiju 

kursu realizācijai
4. Skaidri izteiktas specializācijas 

trūkums
5. Nav budžeta vietu

6.     Nepietiekošs finansiālais un 
materiāli tehniskais nodrošinājums, 

7.      Nodrošinājums ar jaunām ārvalstīs 
izdotām  mācību  grāmatām  varētu  būt 
lielāks;
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7. Studējošie iegūst pilna cikla juridisko 
izglītību;

8. Tiesību institūtā realizējamais apmācības 
modelis augstākajā juridiskajā izglītībā  ļauj 
iekļauties Eiropas izglītības telpā

Iespējas programmas attīstībā Draudi programmas realizācijā 
1.  Pilnveidot programmas specializāciju 

medicīnas un sociālajās tiesībās;
2. Attīstīt visas studiju programmas daļas;
3. Izveidot e-studiju vidi, sniedzot plašākas 

studējošo iespējas programmas apguvē;
4. Plašāk iekļaut programmā  ārvalstu 

vieslektorus;
5. Veidot plašāku programmas publicitāti 

un reklāmu;
6. Iesaistīt studējošos  pētnieciskajā darbā; 
7. Veidot ciešāku integrāciju ar citām RSU 

programmām.
8. Bez  apgrūtinājuma  iespējas  pāriet  uz 

Boloņas  sistēmai  atbilstīgu  tiesību 
zinātņu programmu;

1. Konkurence, tiesību zinātņu 
programmu daudzuma palielināšanās 
Latvijas augstskolās;

2. Demogrāfijas tendenču izraisīta 
studentu skaita eventuālā samazināšanās 
tuvākajos gados;

3. Valsts līmeņa ekonomiskā lejupslīde, 
kas varētu likt novirzīt studēšanai atvēlētos 
līdzekļus citu vajadzību apmierināšanai;
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2.Studiju programmas attīstības plāns.

Studiju  programmas  turpmākā  perspektīvā  attīstība  ir  ietverta  RSU Tiesību 
institūta attīstības plānos. Studiju programmas attīstība paredz tās pēctecīgu un mērķtiecīgu 
kvalitātes paaugstināšanu, kas nodrošinātu studējošiem vispusīgu, dziļu zināšanu, prasmju un 
iemaņu apguvi. Studiju programmas kvalitātes nodrošinājuma  un attīstības pamatā ir:
• studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumus 
par aizvadīto studiju gadu; iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti Institūta Domes sēdēs;
• studiju procesa analīze un kontrole, ko regulāri veic, izvērtējot studiju programmas saturu, 
pasniegšanas kvalitātes analīzi;
• kvalitātes mehānismā būtiska loma ir pašiem studējošiem. Viņu dalība ir saistīta ne tikai ar 
darbu  lekcijās  un  semināros,  bet  arī  ar  individuālo  darbu.  Tiek  analizētie  studējošo 
anketēšanas rezultāti, studentu un absolventu atsauksmes, studentu sekmība;
• studējošo darbu konkrētajos priekšmetos kontrolē kursu docētāji,  kuri  savukārt  pastāvīgi 
paaugstina  savu  metodisko  un  zinātnisko  kvalifikāciju.  RSU  Senāts  apstiprina  plānus, 
grafikus, nolikumus, tajos veiktās izmaiņas, kā arī pašnovērtējuma ziņojumus. 
• RSU un Tiesību institūta notiek  studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju 
programmas vājās puses,  attīstības iespējas un pārējos ar to saistītos aspektus.
 Studiju programmas attīstība ietver sevī sekojošus būtiskākos virzienus:

1. Studiju programmas ietvaros realizējamo studiju priekšmetu kvalitātes paaugstināšana 
izpētot  darba  tirgus  prasības,  apzinot  nepieciešamās  jaunās  zināšanas,  prasmes  un 
iemaņas Latvijai iekļaujoties Eiropas Savienībā un citās starptautiskās organizācijas; 
pastāvīgi  aktualizējot  studiju  priekšmetus  specializācijas  virzienos;  starptautisko 
tiesisko aktu un mācību materiālu izmantošana 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  saziņas  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  zināšanu  kvalitātes  paaugstināšana,  paredzot  2009./2010.  ak.g. 
sagatavošanas  kursu  tiesību  zinātnes  programmas  reflektantiem,  testu  izstrāde  un 
zināšanu  pārbaude  reflektantiem,  studiju  programmas  popularizēšana  skolēnu  un 
jauniešu vidē.

5. Sadarbības  veidošana  un  attīstība  ar  ārvalstu  augstskolām,  nodrošinot  pieredzes, 
pasniedzēju  un  studējošo  apmaiņu  ar  augstskolām,  kas  realizē  līdzīgas  studiju 
programmas,  līdzdalība  kopējos  zinātniskos  un  mācību  pētnieciskos  projektos, 
regulāra piedalīšanās ārvalstu mācību iestāžu organizētajās simpozijos, konferencēs un 
semināros.
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Bez tam Tiesību institūtā plāno:

• Paplašināt un attīstīt  jaunus specializācijas novirzienus –  sociālajās un  medicīnas 
tiesības, farmācijas un pacientu tiesībās, papildinot minēto kursu tēmas.

• Attīstīt un izvērst sakarus līdzīgām studiju programmām ārvalstīs.
• Plašāk piesaistīt studiju programmas realizācijā ārvalstu vieslektorus.
• Pavērt  programmā  studējošajiem  iespēju  studēt  ārvalstīs  apmaiņas  (ERASMUS) 

programmu ietvaros.
• Veicināt programmas akadēmiskā personāla iespējas strādāt ārvalstu izglītības iestādēs 

vai tur veikt zinātniskos pētījumus.
• Izvērst plašu darbību programmas akadēmiskā sastāva papildināšanā.

.
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3. Studiju programmas novērtējums no Latvijas valsts interešu 
viedokļa

Latvija,  iestājoties  Eiropas  Savienībā  un  citās  starptautiskās  organizācijās  (NATO; 
Pasaules tirdzniecības organizācijā u.c.), iekļaujas ne tikai Eiropas un pasaules ekonomiskajā, 
sociālajā un politiskajā telpā, bet arī darbojas vienotā tiesiskā vidē, uzņemoties un īstenojot 
plaša  apjoma  juridiska  rakstura  saistību  un  iegūstot  papildus  jaunas  tiesības.  Plašāk 
iekļaujoties starptautiskās jurisdikcijas vidē īpaši aktuāls kļūst jautājums par tiesisko jaunu 
zināšanu prasmju un iemaņu apgūšanu citādā kvalitātē un ar jaunu ievirzi un saturu. Tiesisko 
zināšanu apgūšana ar jaunu saturu kļūst pašreiz it īpaši aktuāla, jo krasi pieaug starptautisko 
tiesisko attiecību subjektu loks (juridiskās un tiesiskās personas), paplašinās attiecību loks, tās 
kļūst  daudzveidīgākas.  Starptautiskās  tiesiskās  normas  Eiropas  Savienības  un  citu 
starptautisko institūciju ietvaros pastāvīgi pilnveidojas.

Latvijai  esot  Eiropas  Savienības  un  citu  starptautisko  organizāciju  dalībvalstij, 
iesaistoties  starptautisko  institūciju  darbā  un  tiesiskajās  attiecībās,  sevišķi  svarīgs  kļūst 
jautājums par augsti kvalificētu tiesību speciālistu sagatavošanu, tiesisko zināšanu, prasmju 
un iemaņu apgūšanu atbilstoši starptautiskajām prasībām.

Rīgas Stradiņa universitātes Tiesību institūtā tiek apgūts plašs sociālo zinātņu studijuRīgas Stradiņa universitātes Tiesību institūtā tiek apgūts plašs sociālo zinātņu studiju   
priekšmetu  klāsts  un  iegūti  akadēmiskie  un  profesionālie  bakalaura  grādi  politiskajāspriekšmetu  klāsts  un  iegūti  akadēmiskie  un  profesionālie  bakalaura  grādi  politiskajās   
zinātnēs,  komunikāciju  zinātnēs  un  žurnālistikā,  socioloģijā,  ekonomikas  un  vadībaszinātnēs,  komunikāciju  zinātnēs  un  žurnālistikā,  socioloģijā,  ekonomikas  un  vadības   
zinātnēs  u.  c.  Lai  nodrošinātu  nepieciešamo speciālistu  sagatavošanu RSU objektīvi  irzinātnēs  u.  c.  Lai  nodrošinātu  nepieciešamo speciālistu  sagatavošanu RSU objektīvi  ir   
nepieciešama  arī  tiesību  zinātņu  studiju  programma,  kas  nodrošinātu  akadēmiskonepieciešama  arī  tiesību  zinātņu  studiju  programma,  kas  nodrošinātu  akadēmisko   
bakalauru juristu sagatavošanu. Programmas izveides mērķis ir  sagatavot juristus,  kuribakalauru juristu sagatavošanu. Programmas izveides mērķis ir  sagatavot juristus,  kuri   
pārzinātu Latvijas, starptautisko un pārnacionālo tiesību sistēmu un likumdošanu, spējupārzinātu Latvijas, starptautisko un pārnacionālo tiesību sistēmu un likumdošanu, spēju   
izmantot dažādus tiesību avotus un tiesu prakses precedentus, varētu investēt visdažādākāsizmantot dažādus tiesību avotus un tiesu prakses precedentus, varētu investēt visdažādākās   
juridiskās metodes komplicēto tiesisko problēmu risināšanā, varētu sagatavot un prasmīgijuridiskās metodes komplicēto tiesisko problēmu risināšanā, varētu sagatavot un prasmīgi   
investēt juridiska rakstura dokumentus u.t.t.investēt juridiska rakstura dokumentus u.t.t.

Tiesību  zinātņu  programmas  apgūšana  ir  balstīta  uz  moduļu  apmācības  sistēmas 
pielietošanu,  kas  plaši  tika  izmantota  Skandināvijas  un  citās  Eiropas  valstīs.  Programma 
paredz  aktīvu  studentu  patstāvīgo  darbu,  kā  arī  profesionālu  un  kvalificētu  Latvijas  un 
ārvalstu akadēmisko mācību spēku un speciālistu iesaistīšanu tās realizācijā.

Programmas izstrāde un īstenošana ir balstīta uz jurista profesijas standarta, kurš ir 
apstiprināts  ar  Izglītības  un  Zinātnes  ministrijas  2003.gada  29.decembra  rīkojumu Nr.649 
nodrošināšanu.  

3.1. Salīdzinājums ar tāda paša līmeņa Latvijas augstākās izglītības 
programmu
 Atbilstoši Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 821 no 3.10.2006. „Augstskolu, koledžu 

un augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtību” RSU Tiesību institūta akadēmiskā 
bakalaura  studiju  programma  „Tiesību  zinātne”  salīdzinājām   ar  Latvijas  universitātes 
Juridiskās fakultātes Tiesību zinātņu bakalaura studiju programmu.

Studiju ilgums RSU TI bakalaura programma 
„Tiesību zinātne”

LU  Juridiskās  fakultātes 
bakalaura studiju programma

Studiju ilgums 3 gadi 3 gadi
Apjoms, t.sk.,
A daļa
B daļa

120 KP
50 KP
46 KP

120KP
73 KP
20 KP
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C daļa
Prakse
Studiju darbs

Bakalaura darbs

14 KP
-
 

10 KP

8 KP
6 KP
3KP

10 KP

RSU  Tiesību  institūta  akadēmiskās  bakalaura  studiju  programmas  „Tiesību  zinātne” 
salīdzinošā analīze ar LU Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmu parāda, ka tās 
kopumā ir pietiekoši līdzīgas. Studiju ilgums ir 3 gadi (120KP), C daļas apguve ir 14 vai 8 
KP, kas nav būtiska atšķirība, bakalaura darba izstrāde paredz 10 KP. Zināmas atšķirības ir 
obligātās (A) daļas  un obligātās izvēles (B) daļas studiju apjoms. LU lielāka daļa ir paredzēta 
A daļas priekšmetu apgūšanai. Kopumā abas studiju programmas arī apgūstamo studiju kursu 
ietvaros ir līdzīgi.

3.2. Programmas salīdzinājums ar citam radnieciskām studiju programmām 
ārzemēs

Lielākajā daļā Eiropas valstu mācību iestādēs, kur tiek iegūts bakalaura grāds tiesību 
zinātnēs, studiju kursi  ir  salīdzinoši līdzīgi ar atšķirībām kredītpunktu apjomā (priekšmetu 
apguvei ir dažāds ilgums) un dažādu kursu ietveršanu obligātajā izvēles (B) vai izvēles (C) 
daļā. Šīs atšķirības ir saistītas ar mācību iestādes specializāciju vai arī ar bakalaura studiju 
programmas specializāciju atsevišķās tiesību nozarēs.

Viena no būtiskajām RSU Tiesību institūta akadēmiskās bakalaura studiju programmas 
atšķirībām no atbilstošām studiju programmām, kuras tiek realizētas ārvalstīs, ir iegūstamo 
kredītpunktu apjoms (120 KP) un studiju ilgums (3 gadi). Atbilstoši pašreizējām tendencēm 
Eiropas  kopējās  izglītības  telpā  un  formām,  kuras  ir  saistītas  ar  Boloņas  deklarācijas 
īstenošanu,  ir  nepieciešams  pārveidot  izglītības  studiju  programmas.  Boloņas  konferences 
ziņojumā ir iezīmēts, ka bakalaura grāda iegūšanai Eiropas valstīs ir nepieciešams ne mazāk 
kā 3 gadi (180 ECTS kredītpunktu), bet ne vairāk, kā 4 gadi. (240 ECTS kredītpunkti). Šīs 
robežas pašreiz ir noteiktas Vācijas, Čehijas, Polijas, Somijas, Ungārijas, Islandes, Igaunijas, 
Latvijas un citu valstu likumdošanā (sk. www.rks.dk.trends.1htm)

Sakarā  ar  augstāk  minēto  RSU  Tiesību  institūta  bakalaura  studiju  programmas 
salīdzinājums  tiesību  zinātnēs  ar  citu  valstu  radniecīgām  studiju  programmām  ir  veikts 
salīdzinot ārvalstu trīsgadīgas atbilstošu studiju programmas.

Tallinas universitāte (akadēmija) Nord.
Tallinas universitātē Nord bakalaura studiju programmu “Tiesību zinātnes” (kursa kods 

6380146)  ir  paredzēts  apgūt  trīs  gados,  iegūstot  120  kredītpunktus  (180  ECTS).  Studiju 
specializācija ir starptautiskajās biznesa tiesībās. Universitāte Nord (sk.  http://www.nord.ee) 
bakalaura studiju programmā ir paredzēti:

    1. Bāzes pamatstudiju kursi — 30 KP (45 ECTS)
    2. Pamatkursi — 60 KP (90 ECTS)

                 3. Speciālo studiju kursi — 24 KP (36 ECTS)
                     4. Brīvo studiju kursi —   6 KP (9 ECTS)

Bāzes pamatstudiju kursos ietilpst sekojošie kursu bloki (moduli):
Sociālās zinātnes               — 10 KP (15 ECTS)  
Ievads tieslietās
Ievads ekonomiskajās teorijās
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Ievads vadības teorijā un tiesības psiholoģijā
Humanitāro zinātņu bloks (modulis)

 Salīdzinošā civilizācijas vēsture — 5 KP (7,5 ECTS)
Salīdzinoša rietumu kultūras un vēstures analīze —  30 KP (45 ECTS)
                   Igaunijas kultūras vēsture
                   Valodas un komunikācija — 15 KP (22,5 ECTS)

Pamatkursu studiju kursos ir ietverti sekojoši moduļi un mācību priekšmeti:
1. Tiesību vēsture un sistēma — 8 KP (12 ECTS)

 Romiešu tiesības
 Eiropas tiesību vēsture

2. Starptautiskās publiskās tiesības — 20 KP (30 ECTS)
 Starptautiskās publiskās tiesības
 Civiltiesības
 Starptautiskās finanšu un nodokļu tiesības
 Eiropas Savienības tiesības
 Eiropas un Anglo-Amerikāņu tiesību sistēmas salīdzinošā analīze
 Igaunijas tiesību sistēma.

3. Starptautiskās biznesa un privāttiesību modulis — 32 KP (48 ECTS)
 Civiltiesību pamatprincipi
 Starptautiskās privāttiesības
 Starptautiskās biznesa tiesības
 Starptautiskās darba tiesības

Speciālo studiju kursos ir paredzēti sekojoši moduļi un priekšmeti:
1. Salīdzinošās starptautiskās tiesības — 12KP (18 ECTS),

kas ietver pētnieciskā  projekta izstrādi,  seminārus un praktisko darbu,  kā  arī  eksāmena 
kārtošanu.

2. Starptautiskās īpašuma tiesības — 12 KP (18 ECTS),
— paredz pētnieciskā  projekta sagatavošanu,  seminārus un praktisko darbu,  eksāmena 

kārtošanu.
Brīvajos studiju kursos biznesa vadības  — 12 KP (18 ECTS) ir ietverti kursi:

 Starptautiskā ekonomika un tirdzniecība
 Biznesa ekonomiskā un finanšu analīze
 Starptautiskais bizness un menedžments
 Uzvedības organizācija

Kopenhāgenas universitāte
Kopenhāgenas universitātes Juridiskajā fakultātē bakalaura grādu tiesību zinātnēs var 

iegūt trīs gados, apgūstot mācību disciplīnas, kas dod 180 ECTS (120 KP). Mācību gada laikā 
ir  paredzēts  apgūt  sešus kursus (viena kursa apgūšana paredz 10 ECTS).  Kursa apgūšana 
paredz 38 kontaktstundas (sk. http://www2.jur.ku.dk)

Bakalaura studiju programmā ir ietverti sekojoši kursi:
 Jurisprudence un socioloģija
 Tiesību metodoloģija
 Tiesību vēsture
 Konstitucionālās tiesības
 Administratīvās tiesības
 Civiltiesības
 Krimināltiesības
 Eiropas Savienības tiesības
 Ģimenes tiesības
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 Īpašuma tiesības
 Publiskās un privāttiesības
 Starptautiskās tiesības
 Konfliktu tiesības u.c.

Tartu universitāte
Tartu universitātē ir trīs līmeņu augstākās juridiskās izglītības ieguve.
Pirmajā līmenī tiek iegūts bakalaura grāds tiesību zinātnēs;  otrajā — maģistra grāda 

tiesību zinātnēs un trešajā — četri gadi studijas doktorantūrā.
Tartu universitāte Juridiskajā fakultātē bakalaura studiju programma paredz trīs gadu 

apmācību ar 160 kredītpunktu iegūšanu.
Mācību kursi tāpat kā RSU Tiesību institūta ir veidoti pēc moduļu principa (sk. http;//

www.ut.ee/studiestoffice/studies/modules)
Tabula Nr.1.2.1.

Bakalaura darba 
tēzes vai eksāmens

4 KP II specialitātes 
modulis

16 KP

Brīvas izvēles 
kursi
8 KP

I specialitātes
modulis
16 KP

Izvēles modulis
4 KP

I šaurās 
specializācijas 
modulis

16 KP

II šaurās 
specializācijas 

modulis
16 KP

Izvēles modulis
8 KP
(4+4)

I pamatmodulis
16 KP

II pamatmodulis
16 KP

Pavisam kopā: 120 KP

Pamatmoduļos  tiek  apgūti  tādi  priekšmeti  kā:  Ievads  tiesībās,  Valsts  teorijas  pamati, 
tiesību teorijas pamati, Tiesību vēsture, Angļu valoda.

Šaurās  specializācijas  moduļos  tiek  apgūti  privāto  un  publisko  tiesību  kursi, 
cilvēktiesības  vai  arī  krimināltiesiskā  rakstura  disciplīnas.  Specializācijas  moduļos  tiek 
apgūtas  dažādas  starptautisko tiesību  nozares.Rīgas  Stradiņa universitātes  Tiesību  institūta 
akadēmiskā  bakalaura  studiju  programma  tiesību  zinātnēs  ir  līdzīga  analoģiska  rakstura 
programmām Igaunijā, Dānijā un citās valstīs. Salīdzinošajās tiesību programmās ir paredzēta 
trīs gadu apmācība, moduļu sistēmas priekšmetu apguvē. Atšķirības ir apmācību programmā 
ietveramajos priekšmetos. 
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Pielikums Nr. 1.   INFORMĀCIJA, KAS APLIECINA, KA VISMAZ 50% NO 
IEVĒLĒTĀ AKADĒMISKĀ PERSONĀLA STRĀDĀ AUGSTSKOLĀ UN VIZMAZ 

50% NO IEVĒLĒTĀ AKADĒMISKĀ PERSONĀLA UNIVERSITĀTĒ IR DOKTORA 
GRĀDS

Izziņa

par akadēmiskā personāla atbilstību augstskolas 
akreditācijai izvirzītājiem kritērijiem

Ar  šo  apliecinu,  ka   Tiesību  institūta   akadēmiskās  maģistra  studiju  programmas 
„Tiesību  zinātne”  ietvaros  no  kopēja  akadēmiskā  personāla  skaita  (34 darbinieki)  21 jeb 
61,8% ir ievelēti un ir Rīgas Stradiņa universitātes štata darbinieki. No 21 štata darbiniekiem 
18 jeb 85,7% ir doktora zinātniskais grāds.

   Tiesību institūta direktors                              Andrejs Vilks
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PIELIKUMS 2: Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai 
mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas (CV)

Dr.hist., prof.Valda Blūzmas
dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1951.
 
Izglītība: 1969.-1974. Studijas LVU Vēstures un filozofijas fakultātē

1976.-1980. Aspirantūra LVU Vēstures un filozofijas             fakultātē 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1987. Vēstures zinātņu kandidāts
1998. LU vēstures doktors, Dr.hist.
1998. Latvijas Universitātes docents
2001.           Latvijas Universitātes asociētais profesors
2008. Latvijas Universitātes profesors

Nodarbošanās:
1974. -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
2005. – 2008.g.                     Biznesa augstskolas “Turība” asociētais profesors       
kopš 2008.g.                        Biznesa augstskolas “Turība” profesors       

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

1. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšanas ceļš 1945 – 1991. Rīga: 
LZA, 2008, 639 lpp. (kopā ar līdzautoriem T. Jundzi,  J.Riekstiņu, H.Strodu, Dž 
Šārpu), 225. – 376.lpp.

2. Ārvalstu tiesību vēstures avoti. R.: Turība, 2007, 350 lpp.  (kopā ar līdzautoriem 
S.Osipovu, G.Zemīti). 5. – 38., 41. – 92., 188. – 218., 286. – 303., 341. – 350.lpp.

3. Eiropas tiesības. Otrais papildinātais izdevums. R.: Juridiskā koledža, 2007, 627 
lpp. (kopā ar līdzautoriem A.Buku, K. Jarinovsku, E.B.Deksni, E.Levitu, I.Jundzi, 
T.Jundzi). 18. – 25., 114. – 143., 210. – 284., 298. – 322., 344. – 349.,  457. – 473., 
596. – 609.lpp.

40



4. Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri. 2.sējums. Poļu un zviedru laiku tiesību 
avoti.  R.:  Juridiskā  koledža,  2006.  408  lpp.  (kopā  ar  līdzautoriem  R.  Apsīti, 
J.Lazdiņu); 7. – 188., 369. – 398., 404. – 408.lpp.)

5. 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.

6. Romas valsts un tiesības. Kanoniskās tiesības viduslaikos. Lekcijas ārvalstu tiesību 
vēsturē. Rīga: Ekonomikas un kultūras augstskola, 2002. -     72 lpp.

7. Latvijas tiesību vēsture (1914 - 2000). - R.: Žurnāla „Latvijas  2000, 528 lpp., (kopā 
ar līdzautoriem R.Apsīti, J.Lazdiņu, T.Jundzi, E.Levitu); 9. – 14., 61.- 260., 283. – 
348., 508. – 527.lpp. 

  

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 44
Konferenču tēzes 17

Zinātniski pētnieciskā darbība:
1.  LR Izglītības  un  zinātnes  ministrijas  finansētais  projekts  -  izdevuma “Nevardarbīgā 
pretošanās totalitāram režīmam: teorija un pieredze Latvijā (1945 – 1991)” sarakstīšana. 
Projekta autors. (2005 – 2008). Grāmata publicēta 2008.gada novembrī.
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). Grāmata publicēta 2006.gada decembrī.
3.Sorosa fonda - Latvija finansētais projekts "Latvijas tiesību vēsture (no  vissenākajiem 
laikiem līdz 1914. gadam)" sarakstīšana. Projekta direktors un autors. (1999 – 2009).
4.  Juridiskās  koledžas  finansētais  līgumprojekts  "Mācību  grāmatas  "Eiropas  tiesības" 
sarakstīšana". Projekta autors. (Mācību grāmata izdota 2004.gada maijā).
5. Juridiskās koledžas finansētais līgumprojekts "Mācību grāmatas "Eiropas tiesības" 2.izd. 
rediģēšana un papildināšana". Projekta autors. (Mācību grāmata izdota 2007.gada maijā).
6.Erasmus – Jean Monnet Study Centre grants Eiropas modulis. - Mācību kursa „Eiropas 
sociālās  un darba tiesības”  maģistrantūras  tiesību  zinātņu  programmai  sagatavošana un 
docēšana. (2006 – 2009).  
7. The Network of European Studies (SENT) projekts – Jean Monnet Study Centre grants. 
Projekta dalībnieks darba grupā 4 (WG 4) – Law. (2007 – 2010). 

Akadēmiskie kursi:
Tiesību vēstures problēmjautājumi                1 kredītp. (doktorantūras programma)
Latvijas tiesību vēsture                                  4 un 2 kredītp. (bakalauru programma)
Ārvalstu tiesību vēsture                                 4 un 2 kredītp. (bakalauru programma)
Ārvalstu konstitucionālās tiesības                 2 kredītp. (bakalauru programma)
Eiropas tiesības                                              4, 3 un 2 kredītp. (maģistru un bakalauru 
programma)
Eiropas tiesību vēsture                                    1,5 kredītp. (bakalauru programma)
Salīdzināmās tiesības                                 4 un 3 kredītp. (maģistru un bakalauru 
programma)
Baltijas valstu tiesību vēsture                         2 kredītp. (bakalauru programma)
Konstitucionālo tiesību teorija                        2 kredītp. (bakalauru programma)
Eiropas Savienības sociālās un darba tiesības 2 kredītp. (maģistru programma)
Starptautiskās publiskās tiesības                       3 kredītp. (bakalauru programma)
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Diplomātiskās un konsulārās tiesības               2 kredītp. (bakalauru programma)
Starptautisko strīdu izšķiršana                          2 kredītp. (maģistru programma)
Starptautisko publisko tiesību izmaiņas            1,5 kredītp. (maģistru programma)
Praktikums starptautiskajās publiskajās tiesībās 3 kredītp. (maģistru programma)
European Union Law                                         2 kredītp. (bakalauru programma)
International Rights                                           2 kredītp. (bakalauru programma)

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:   

Latvijas Universitātes žurnāla „Latvijas Vēsture” redkolēģijas loceklis kopš 1991.
Baltijas Krievu institūta žurnāla „Балтийский юридический журнал” redkolēģijas 
loceklis kopš 2003.
Biznesa augstskolas „Turība” Senāta  loceklis kopš 2006.
LR Izglītības un zinātnes  ministra  padomnieks   1997 – 1998.
Satversmes Tiesas pieaicināts Latvijas vēstures eksperts  lietā Nr. 2007-14-01 Par likuma 
“Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas valsts 
robežu”  atbilstību  Latvijas  Republikas  Satversmes  3.  pantam un  likuma  “Par  Latvijas 
Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas valsts  robežu” 1. 
panta  vārdu  “ievērojot  Eiropas  drošības  un  sadarbības  organizācijas  pieņemto  robežu 
nemainības  principu”  atbilstību  Latvijas  PSR Augstākās  padomes  1990.  gada  4.  maija 
deklarācijas “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” preambulai un 9.punktam – 
2007.

Rīgā 2009.gada 6.maijā
 Mācībspēka paraksts

CURRICULUM  VITAE
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OLAFS  BRŪVERS
Bernātu iela 8,  Rīga,  LV-1014

Mājas tālr./fakss:  67540368, mob. tālr.: 26511739,  e-pasts: tiesibas@gmail.com

Personas dati: Dzimšanas datums un vieta:  1947.g. 26. augusts,
               Rīga,  Latvija

                                                            Personas kods:  260847-11809
      Latvijas Republikas pilsonis
        (nav citas valsts pilsonība)

Izglītība:

1986 – 1992 Misijas  zinātņu (misioloģija)  doktors
Fullera Teoloģiskais seminārs, Pasadena, Kalifornija, ASV. 
 (Doctor of Missiology)

1989 – 1990 Doktora   programmas  studijas
Andovera-Ņūtona Teoloģiskais Institūts,

Bostona, Masačūseta, ASV.

1980 – 1982 Misijas  zinātņu  maģistrs
Fullera Teoloģiskais seminārs, Pasadena, Kalifornija, ASV.  
(MA in Missiology)

1979 – 1980 Angļu  valodas  studijas
Manfrēda-Evansa skola, Losandželosa, Kalifornija, ASV.

1977 – 1979 Vācu  valodas  studijas
Nīderbergas Akadēmija, St. Augustin, Vācija

1970 – 1973 Rīgas  14.  vakaru-maiņu  vidusskola
Rīga, Latvija

1963 – 1965 Meža  tehniķis
Ogres 32. mežrūpniecības skola,  Ogre, Latvija.
Plaša profīla meža darbu mehanizācija

Darba pieredze:

01/2008-līdz šodienai Latvijas Valsts  prezidenta  ārštata  padomnieks
sabiedrības  integrācijas  jautājumos
Pils laukums 3, Rīga, Latvija

04/2008-līdz šodienai Valsts prezidenta pārstāvis Sabiedrības Integrācijas
Fonda (SIF)  Padomē, SIF Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Brīvības bulvāris 40, Rīga, Latvija
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05/2007-līdz šodienai               Prezidents
Latvijas Sarkanais Krusts
Skolas iela 1, Rīga, Latvija

           
04/2007- 03/2009 Izpilddirektors

Latvijas Ārstu Biedrība
Skolas iela 3, Rīga, Latvija

04/2007- līdz šodienai Ētikas  Komitejas  priekšsēdētājs
Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga, Latvija

09/2007-līdz šodienai Pasniedzējs
Rīgas Stradiņa universitāte
Tiesību Institūts, Rīga, Latvija

1996 – līdz šodienai Asociētais  profesors,
Docents

Latvijas Kristīgā akadēmija, Bulduri (Jūrmala), Latvija

08/2005 – 08/2006 Direktors
Nodibinājums “Partneri”, Rīga, Latvija

05/1997 – 06/2005 Direktors
Valsts cilvēktiesību birojs,  Rīga, Latvija

07/1993 – 05/1997 Latvijas  Republikas  5. un  6. Saeimas  deputāts,
Ārlietu  Ministrijas  parlamentārais  sekretārs
Rīga, Latvija

03/1994 – 09/1994 Cilvēktiesību  Valsts  ministrs
Latvijas Republikas Ministru kabinets, Rīga, Latvija

1986 – 1992 Kvalitātes  kontroles  pārbaudes  laboratorijas  vadītājs

“Microsemi-Watertown Corporation”,  Masačūseta, ASV

1985 – 1993 Draudzes  mācītājs
Bostonas Latviešu Baptistu draudze, Bostona, Masačūseta, ASV
Vilimantikas Latviešu Ev. Luterāņu draudze,  

Vilimantika, Konektikuta, ASV

1976 – 1985 Direktora  palīgs
Starptautiskā bēgļu palīdzības misija ( “International Refugee Mission, Inc.” ),  Losandželosa, Kalifornija, 

ASV

09/1976 Izraidīts  no  Latvijas  uz  Rietumvāciju
Sakarā ar cilvēktiesību aktivitātēm,  1974. gadā apcietināts (VDK), notiesāts uz 6 mēnešiem labošanas 

darbu nometnē OC78/7 (Šķirotava)

1969 – 1974 Autovadītājs
Rīgas Autobusu parks,
Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacija,
Rīgas Taksometru parks
Rīga, Latvija

1966 – 1969 Obligātais  militārais  dienests  padomju  armijā
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Balaklava (Krima), Jūras robežsardze

1963 – 1966 Plaša  profīla  meža  darbu  mehanizators
Rīgas-Jūrmalas mežrūpsaimniecība (MRS),

Babīte (Jūrmala),  Latvija

Papildus informācija:
Precējies, ģimenē aug dēls un meita.
Pārvaldu bez latviešu valodas  angļu valodu (ļoti labi),
vācu valodu (apmierinoši) un krievu valodu (labi).
Brīvajā laikā labprāt lasu zinātniski-tehnisko literatūru,
grāmatas par vēsturi.  Patīk apgūt nezināmas lietas, 
interesē filatēlija, numismātika, fotogrāfija, arheoloģija...
Mīlu darbu ar cilvēkiem, mūziku, aktīvu atpūtu un būt 
kopā ar ģimeni.                                                      

05/2009
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CURRICULUM VITAE

Vārds, uzvārds: Eugene Eteris
Dzimšanas datums: 15.05.1940.
Dzimšanas vieta: Krievija
Adrese: Riga-1013, Vesetas iela 9
Tālrunis: 7389694, 26700108 
IZGLĪTĪBA
1. 1964-1969 Valodu pedagoģiskais institūts Maskavā.Maģistra grāds Angļu filoloģijā
2. 1969-1975 Lomonosova Valsts Universitāte Maskavā, juridiskā fakultāte,maģistra 

grāds apkārtējās vides aisardzībā.
3. 1975-1979 Doktorantūras studijas Lomonosova Valsts Universitātē, juridiskajā 

fakultātē.

PAPILDUS IZGLĪTĪBA
1. 1989 February-

April 
Datorlietotāja kursi, Dānijā.

2. 1997 September- 
December

Projektu vadīšana un īstenošana Dāņu juristu apvienībā.

ZINĀTNISKAIS GRĀDS

1

1979                       Doktora grāds tiesību zinātnē.

AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
 2001 Asociētais profesors.

DARBA PIEREDZE
1 1976-1987 Lomonosova Valsts Universitāte Maskavā, juridiskās fakultātes docents.
2. 1984-1988 Maiami Valsts universitāte, vieslektors.
3. 1988-1991 Roskildas univeritāte, Sociālo zinātņu katedra, asociētais profesors, Dānijā.
4. 1992-1996 Augstākās izglītības centrs, asociētais profesors Frederiksborgā
5. 1996-2002 Juridiskais un biznesa centrs, tieslietu profesors, Kopenhāgenā.
6. 2003- Eiropas Integrācijas institūts, profesors, Dānijā. 
7.     2003-                    Rigas Stradiņa Universitātes, Eiropas Studiju Fakultates, Reģionālās   
                                      ekonomikas un biznesa katedra, associētais profesors.

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
Eiropas ekonomiskā integrācija: teorija un prakse; Eiropas ekonomiskā 
attīstība.

Eiropas komiseriāta Jean Monnet projekts “Mūsdienu Eiropas ekonomisk;a 
integrācija” laika posm;a no 2005-2008 .

Latvijas integrācija Eiropas Savienibā, Latvijas finansu sektora integracijas 
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ES vienotā finanšu tirgū, 2002-2005.g , Nr.02.0017.2.1. 

DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN 
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
1. 
2. 
3. 
4. 

kopš1988 
kopš 1989 
kopš 1992 
kopš 2005  

Starptautiskas sociologu asociācijas biedrs
Dāņu juristu un ekonomistu apvienības biedrs
Eiropas juristu asociācijas biedrs
Latvijas žurnālistu apvienības biedrs 

GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI
  1984 Bulgarian Medal of Honor for achievements in Environmental protection 

activities in Socialist States

PUBLIKĀCIJAS
Kopējo publikāciju skaits 150

VALODU ZINĀŠANAS

Krievu, angļu, dāņu – brīvi;
Latviešu, franču - sarunvalodas līmenī.

PAPILDUS INFORMĀCIJA
Vadītāja apliecība 

Datums: 20.05.2009.
Paraksts
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CURRIKULUM VITAE
Vārds, uzvārds Jānis Grasis

Dzimšanas datums 1971.gada 28.jūnijā

Izglītība 2008. – Latvijas universitāte, iegūts tiesību zinātņu doktora grāds 
2003.  –  Studijas Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 
doktora studiju programmā
1997.  –  2000.  Latvijas Universitāte,  Juridiskā  fakultāte,  iegūts 
sociālo zinātņu maģistra 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

Pedagoģiskā 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  ieņēmumu  dienesta  Juridiskās  pārvaldes 
Starptautisko līgumu daļa, galvenais jurists
1995.  –1998.  Naturalizācijas  pārvaldes  Eksaminācijas  centrs, 
vadītājs
1994. – SIA „Refo”, menedžeris

Pedagoģiskā darbība, 
studiju kursu 
nosaukumi

Starptautiskā nodokļu 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 
pedagoģiskā  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  uzņēmumu  izmantošana  Latvijas 
uzņēmējdarbībā”, SIA “Mediju nams”, Rīga, 2004.g. 10.martā.
USIA programma „Building democracy in diverse communities”, 
ASV, 1996.
Stažēšanās Bredfordas Universitātē, Lielbritānija, 1996.
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Svešvalodu zināšanas Angļu, krievu brīvi pārvaldu; vācu, franču pamatzināšanas

CURRICULUM VITAE

Vārds, uzvārds: Deniss Hanovs
Dzimšanas datums: 09.06. 1977
Dzimšanas vieta: Rīga
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Adrese: Hospitāļu iela 14 - 12, LV - 1013 
Tālrunis: 9148780

IZGLĪTĪBA 
1995 07 1999 Latvijas Kultūras akadēmija. Bakalaura grads 

starpkultūru komunikācijas programmā. Latvija - 
Vācija; Latvija - Lielbritānija

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

PAPILDUS IZGLĪTĪBA 
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

AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
2003  Dr/ art. (doktora grads humanitarajās zinātnes 

(apakšprogramma - kultūras teorija)
2005  Asociētais profesord RSU  Komunikāciju 

fakultātē

DARBA PIEREDZE
1999 02 2004 Latvijas Kultūras akadēmijas svešvalodu un 

kultūras teorijas katedru lektors
2003 Vīnes universitātes Skandinavistikas fakultātes 

pasniedzējs.

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

2003

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

DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN 
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS

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

GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI
  Latvijas Zinātņu akadēmijas jauno pētnieku 

balvas laureāts (2000.g.)

PUBLIKĀCIJAS
 22 publikācijas Latvijas un ārzemju zinātniskajās 

publikācijās. Viena monogrāfija (ELPA, 2003)

VALODU ZINĀŠANAS

Krievu - dzimta; latviešu, angļu,vācu - ļoti labas; 
latiņu - ar vārdnīcu; spaņu un franču - iesacēja 
līmenī

PAPILDUS INFORMĀCIJA
  Power Point, Excel,Word,Internet

Datums: 2006. gada 7. februārī
Paraksts
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ĪSS DZĪVES APRAKSTS
(Curriculum Vitae- CV)

Personas dati:
          JĀNIS IEVĪTIS, 

dzimis 1960. gada 9. septembrī Rūjienā,  
personas  kods 090960-12058,  

            dzīvo Rīga, Nīcgales ielā 4-229,  t.mob. 29720092, e-mail: janisievitis@inbox.lv

Izglītība:
• LU Juridiskās fakultātes Maģistratūra 2001. gadā iegūstot, sociālo zinātņu maģistra
      grādu   tiesību zinātnē,
• Minskas augstākā milicijas skola (klātienē) 1987. gadā, iegūstot jurista   kvalifikāciju,
• Virķēnu tehniskā skola 1980. gadā, iegūstot 3. klases elektromontiera   kvalifikāciju,
• Naukšēnu vidusskola 1979. gadā, iegūstot vidējo izglītību

Darba pieredze:
• Rīgas tiesas apgabala prokuratūrā par prokuroru no 2000. gada 19. jūlija,
• Zemgales   tiesas apgabala Bauskas rajona prokuratūrā par prokuroru no 1995. gada 

1. jūlija,
• Bauskas rajona izmeklēšanas daļas izmeklētājs no 1995. gada 10. aprīļa,
• Bauskas rajona policijas nodaļas  Bauskas  pilsētas  policijas iecirkņa priekšnieks  no 

1992. gada 5. maija,
• Valmieras rajona policijas nodaļas Rūjienas policijas iecirkņa  izziņas izdarītājs  no 

1991.  gada  20. oktobra, 
• Valmieras  rajona policijas nodaļas Rūjienas policijas iecirkņa  inspektors no 1987. 

gada septembra,
• Valmieras rajona milicijas nodaļas patruļdienesta milicis no 1983. gada 1. marta

Vadītie lekciju kursi:
• Lekciju kurss bakalaura studiju programmā „Valsts teorija” 2005  gadā Rīgas  Stradiņa 

universitātē ESF  Socioloģijas katedrā;
• Lekciju kurss bakalaura studiju programmā „Valsts teorija” 2006  gadā Rīgas  Stradiņa 

universitātē ESF  Socioloģijas katedrā;
• Lekciju kurss bakalaura studiju programmā „Valsts teorija” 2007. gadā Rīgas  Stradiņa 

universitātes Tiesību institūtā; 
• Lekciju kurss bakalaura studiju programmā „Valsts teorija” 2008. gadā Rīgas  Stradiņa 

universitātes Tiesību institūtā; 
• Lekciju kurss bakalaura studiju programmā  „Krimināltiesības”  2006.  gadā  Banku 

augstskolā;
• Lekciju kurss pilnveides kursā  „Kriminālprocesa likuma darbības teorētiskie un 

praktiskie aspekti” Valsts policijas skolā 2006. gadā;
• Lekciju kurss bakalaura studiju programmā  „Kriminālprocess”  2008.  gadā  Rīgas 

Stradiņa universitātes Tiesību institūtā;
• Lekciju kurss bakalaura studiju programmā  „Kriminālprocess”  2009.  gadā  Rīgas 

Stradiņa universitātes Tiesību institūtā;
• Lekciju kurss maģistra studiju programmā  „Tiesību aizsardzības institucionālā 

sistēma Eiropas Savienībā” 2005. gadā Rīgas Stradiņa  universitātē ESF  Socioloģijas 
katedrā,
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• Lekciju kurss maģistra studiju programmā  „Tiesību aizsardzības institucionālā 
sistēma Eiropas Savienībā” 2006. gadā Rīgas Stradiņa  universitātē ESF  Socioloģijas 
katedrā,

• Lekciju kurss maģistra studiju programmā  „Tiesību aizsardzības institucionālā 
sistēma Eiropas Savienībā” 2008. gadā Rīgas Stradiņa  universitātes Tiesību institūtā,

Papildus izglītība:
         1)Studijas LU Juridiskās fakultātes doktorantūrā 2003.-2008.  gadā, promocijas darba 
          tēma „Starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā”, eksmatrikulējies 2008. gadā,
         2)Studijas RSU Tiesību institūta doktorantūrā no 2008. gada 

Autordarbi:
         Publikācijas:
         1)Žurnālā „Likums un tiesības”:
         - 2001. gadā Nr. 25  par tēmu „Prokurora loma kriminālprocesā”;
         2)Nedēļrakstā „Jurista Vārds”:
         - 2005. gadā Nr. 6 (361) par tēmu  „Kā vērtēt valsts  amatpersonas bezdarbību”;
         - 2005. gadā Nr. 19 (374) par tēmu „Valsts noslēpums un cilvēka pamattiesības”,
         - 2005. gadā 26 (381) par tēmu  „Par  neatliekamo  medicīnisko palīdzību un cilvēka 

pamattiesībām”,
         - 2005. gadā Nr. 37 (392) par tēmu „Par administratīvo   atbildību ceļu satiksmē”; 
         - 2006. gadā Nr. 24 (427) par tēmu „Par un pret „čekas maisu” publiskošanu”;
         - 2008. gadā Nr. 5 (509) par tēmu  „Krāpšana vai civiltiesisks strīds?”

Piedalīšanas konferencēs:
         1)2. Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference Rīgas Stradiņa Universitātē 

„Sabiedrība. Veselība. Labklājība” 2008. gada 6. un 7. novembrī,
         2)Baltijas Kriminoloģiskā konference Baltijas Starptautiskajā akadēmijā „Sabiedrība. 

Cilvēks, Drošība. 2009” 2009. gada 2. un 3. aprīlī,
         3)Zinātniskā konference Rīgas Stradiņa Universitātē 2009. gada 2. un 3. aprīlī

Valodas zināšanas:
          Latviešu valoda- dzimtā,
          Krievu valoda- brīvi,
          Lietuviešu valoda- sarunas valodas līmenī,
          Vācu valoda- ar vārdnīcas palīdzību

Ģimenes stāvoklis:
          Precējies,
          Sieva- Ievīte Teodora-  LR IeM pensionāre,
          Dēls- Ievītis Justins- Rīgas Stradiņa universitātes Tiesību Institūta students

2009. gada 28. aprīlī                                                                                          J. Ievītis

DOCĒTĀJA DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV)
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1. Vispārīgās ziņas

Vārds, uzvārds             Osvalds Joksts

Personas kods              120638-12769

Dzimšanas vieta           1938.gada 12.jūnijā Madonas rajonā

Adrese, telefons            Jēkabpils, Krasta iela 2, tel.: 5221310, 29249569

Svešvalodu zināšanas    latviešu, krievu, vācu.

Izglītība       augstākā, PSRS Valsts un tiesību institūta aspirantūra un doktorantūra

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi      juridisko zinātņu kandidāta grāds 

1984.g., juridisko zinātņu doktora grāds 1990.g., Habilitētā tiesību zinātņu doktora 

grāds (LU Habilitācijas un promocijas padomes 1991.g. 1.12. lēmums Nr.22)

Nodarbošanās           

 no 2006.g.  LPA Civiltiesību katedra, profesors;

2003.g. - 2006.g. LPA Civiltiesību katedras vadītājs un profesors;

2003.g. – 2000.g. pašnodarbinātā persona;

2000.g. – 1996.g. LPA Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs un profesors;

1996.g. – 1992.g. LPA mācību prorektors un Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs, 

profesors;

1992.g.- 1990.g. LLU agrāro tiesību katedras vadītājs, docents;

1990.g. – 1988.g. Latvijas agrārās ekonomikas institūta sektora vadītājs;

1988.g.  –  1987.g.  Latvijas  agrorūpnieciskās  komitejas  galvenās  pārvaldes 

priekšnieka vietnieks;

1987.g. – 1983.g. Agrokombināta “Jelgava” ģenerāldirektors;

1983.g. – 1973.g. Valsts pārvaldes darbā;

1973.g. – 1970.g. Saimnieciskā darbā;

1970.g. – 1965.g. Valsts pārvaldes darbā;

1965.g. – 1962.g. Saimnieciskā darbā.

2. Zinātniskā darbība un publikācijas 

Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs:

o2002.g.  Rīga,  Biznesa  augstskola  „Turība”,  starptautiska  zinātniskā  konference 

„Uzņēmējdarbība un tās tiesiskā vide: procesi, tendences, rezultāti”;

o2004.g. Daugavpils Universitāte, starptautiskā zinātniskā konference „Drošība un 

tautas attīstība”;
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o2004.g.  P.  Stradiņa  Universitāte,  starptautiskā  zinātniskā  konference  „Sociālo 

zinātņu attīstības problēmas ES paplašināšanas kontekstā”, 2004.g.29.maijs;

o2006.g. Latvijas Policijas akadēmija, starptautiskā zinātniski-praktiskā konference 

„Policijas izglītība Latvijā un Eiropā”.

Mācību grāmatas: 

o  „Personu īpašums un tā aizsardzība” Jelgava, 2002.g.;

o „Ieroči un likums” SIA Biznesa augstskola „Turība” 2003.g.;

o „Saistību  tiesības  saimnieciskos  darījumos”  (otrais  papildinātais  izdevums) SIA 

Biznesa augstskola „Turība” 2003.g.;

o „Zemes  reforma Latvijā  un tās  tiesiskais  nodrošinājums” (1990.-2005.g.)  Rīga, 

2006.g.

Publikācijas:

o  „  „Ekonomisko  noziegumu  tendences  un  to  civiltiesiskais  raksturs”. 

(Starp.zin.konf.),  2004.g.  01.  –  02.  jūnijs,  rakstu  krājums  „Drošība  un  tautas 

attīstība”.;

o „Ekonomisko  noziedzību  veicinošo  finanšu  fondu  neformālās  pārvietošanas 

sistēmas”, Administratīvā un Kriminālā justīcija, 2004.g. Nr.3/4.;

o  „Civiltiesisko  attiecību  problēmas  ekonomiskās  noziedzības  kontekstā”, 

Administratīvā un Kriminālā justīcija , 2004.g., Nr. 3/4

oStarptautiskās zinātniski – praktiskās konferences „Eiropas un nacionālo tiesību 

aktuālās  problēmas”  referātu  krājumā:  zinātniskais  priekšvārds  un  publikācija 

„Ārzemnieku darba tiesisko attiecību regulējums Latvijā”. Rīga, 2008.g. Sociālo 

tehnoloģiju augstskola (STA)

3. Pedagoģiskā darbība 

Vadītie maģistra darbi (skaits) - 122

Vadītie bakalaura darbi un kvalifikācijas darbi (skaits) - 62

Izstrādātās studiju programmas - 17

Izstrādātie studiju kursi (kursa nosaukums, apjoms kredītpunktos – norādīt, kurā 
programmā):

Civiltiesību vispārējie pamati 2KP
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Saistību tiesības 3KP

Ģimenes un mantojuma tiesības 3KP

Lietu (īpašuma) tiesības 3KP

Komerctiesības 3KP

Darba tiesības 2KP

               Ekoloģiskās (vides) tiesības 1KP

Darījumi ar īpašumiem (maģistra studiju programmai) 2KP

Darījumi ar valsts un pašvaldību īpašumiem (maģistra studiju programmai) 3KP

Docētie studiju kursi (kursa nosaukums, apjoms kredītpunktos):

Civiltiesību vispārējie pamati 2KP

Saistību tiesības 3KP

Ģimenes un mantojuma tiesības 3KP

Lietu (īpašuma) tiesības 3KP

Komerctiesības 3KP

Darba tiesības 2KP

               Ekoloģiskās (vides) tiesības 1KP

Darījumi ar īpašumiem (maģistra studiju programmai) 2KP

Darījumi ar valsts un pašvaldību īpašumiem (maģistra studiju programmai) 3KP

               u.c.

4. Organizatoriskais darbs 

LPA Senators,

LPA profesoru padomes loceklis,

LPA žurnāla “LPA raksti” redakcijas loceklis,

LPA Akadēmiskās padomes loceklis,

LPA žurnāla „Administratīvā un kriminālā justīcija” redkolēģijas loceklis.

LPA Juridiskās komisijas priekšsēdētājs u.c.

CURRICULUM VITAE
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Vārds, uzvārds: Igors Kudrjavcevs
Dzimšanas datums: 17. XI. 1960.
Dzimšanas vieta: Rīga.
Adrese: Tomsona 27-12, LV-1013, Rīga.
Tālrunis: 9294116, 7409239.

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

1977. – 1983. Rīgas medicīnas institūts. Ārsta diploms.
1967. – 1977. Ventspils 2. vidusskola.

PAPILDUS IZGLĪTĪBA 
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 ķīniešu valodas kursos Konfūcija centrā Rīgā.
Kursi „Applied Kinesiology” (Starptautiskās AK Asociācijas 
speciālistu vadībā).
Kursi ķīniešu akupunktūrā, Rīgā.
Kursi austrumu vingrošanā Cigun un Taiczi Meistara Sina (Ķīnas 
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

AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS

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.

Latvijas  Republikas  Tieslietu  Ministrijas  Jauno  reliģisko  kustību 
konsultatīvās padomes eksperts.

ārsta homeopāta privātprakse.
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VI. 1991.g. – IX. 
1992.g.

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. 

austrumu vingrošanas cigun un tai czi cjuaņ pasniedzējs.

medicīnas  vada  komandieris,  Černobiļas  AES  avārijas  seku 
likvidācijā, Ukrainā.

ārsta darbs Rīgas ārstniecības iestādēs.

sanitāra un, pēc tam, feldšera darbs Rīgas Traumatoloģijas 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 maģistrantēm, Rehabilitācijas fakultātes 
ortozēšanas-protezēšanas  skolas  studentiem,  Stomatoloģijas 
fakultātes 4. gada studentiem.

ir  izstrādātas divu mācību kursu programmas ESF Tiesību zinātņu 
programmas  studentiem  –  „Praktiskā  komunikācija”,  un 
maģistrantiem – „Praktiskās komunikācijas medicīniskie un tiesiskie 
aspekti”.

nodibināts RSU studentu Integratīvās medicīnas zinātniskais pulciņš.

lekciju  un  praktisko  nodarbību  kurss  „Ievads  integratīvajā 
(netradicionālajā)  medicīnā,  RSU  Medicīnas  fakultātes  6.  gada 
studentiem.

treniņu  programmas  “Atveseļošanas  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. 

speckursa  “Austrumu  vingrošana”  (RSU  pasniedzējiem  un 
studentiem) vadītājs.
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Kopš V.1996.g. 

IX. 1995.g.-
V.1997.g. 

1999. g. IX. – 
2001.g. IV. 

Kopš 1995.g.

lekciju  un  mācību  semināru  NLP un  verbālā  rezonanse,  Efektīvā  
komunikācija, Personības izaugsme, Veiksmes psiholoģija, Sievietes  
radošās stratēģijas, 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 Ieņēmumu 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 
tehnoloģiju fakultātes lektors. Kursi “Cilvēka bioloģija”, “Efektīvā 
komunikācija”, “Austrumu vingrošana cigun”.

Žurnālista darbs.
Latvijas  Kristīgā  radio iknedēļas  programmas “Garīgais  ceļojums” 
autors un vadītājs. 

vairāk kā 100 publikācijas Latvijas  presē (autors,  līdzautors,  ideju 
autors), uzstāšanas radio un TV. Tēmas – psiholoģija, medicīna, masu 
apziņas manipulēšana.

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
  2005.g. – 2006.g. Pētniecisks darbs, saistīts ar cigun terapijas un cilvēka aktīvo punktu 

iedarbības objektivizēšanu (sensitīvā kristalogrāfija, antimikrobu 
aktivitāte).

DALĪBA SABIEDRISKAJĀS 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 piemiņas zīme #2317. 

LR Veselības Ministrijas Goda Raksts “Par nesavtīgo darbu Latvijas neatkarības 
labā 1991.g. barikāžu laikā.”

PUBLIKĀCIJAS
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Publik  ā  cijas     un     l  ī  dzdal  ī  ba     kongresos     un     konferenc  ē  s  .  
Ž  urn  ā  l  ā „  Psiholo  ģ  ija     mums  ” / «Психология для нас» (  ISSN   1691-  
0982):

Sargiet savas nieres un jūsu ģimene būs stiprāka – Nr.3, 32-35. lpp. 
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 maģija – 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.

Brīnišķīgais pieskāriens – cigun terapija ar roku enerģiju – 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 раствора под 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  atveseļošanas  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 
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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  reliģiskās  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 publikācijas.
- 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
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7522.html

VALODU ZINĀŠANAS

Krievu
Latviešu
Angļu
Slavu
Ķīniešu

Dzimtā
Teicami
Labi
Lasu un nedaudz runāju
Mācos

PAPILDUS INFORMĀCIJA
Autovadītāja apliecība B kat.
Vaļasprieki – mūzika (klausīties un spēlēt); reliģijas vēsture.

Datums: 
Paraksts
 

CURRICULUM VITAE

Vārds, uzvārds:  Uldis Ķinis
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Dzimšanas datums: 11. 06. 1953
Dzimšanas vieta: Saldus rajons 
Adrese: Kuldīga Nomales iela 2
Tālrunis: 29 156 555

IZGLĪTĪBA 
1. 1976 - 1981. Latvijas valsts Universitāte, Juridiskā fakultāte- jurists.

2. 1995 - 1997. Latvijas  Universitāte,  Juridiskās  fakultātes  maģistratūra  –  Tieslietu 
zinātņu maģistrs.

3. 2000 - 2004. Latvijas  Universitāte,  Juridiskās  Fakultātes  Doktorantūra- 
Krimināltiesību zinātņu katedras doktorants. 

2006.  gada  29.  martā  aizstāvēju  disertāciju  par  tēmu  ”Noziedzīgi  nodarījumi  pret 
informācijas sistēmu drošību (Kibernoziegumi)” un ieguvu Juridisko zinātņu doktora grādu.

PAPILDUS IZGLĪTĪBA 
1. Norvēģija: 1994. 

(maijs- jūnijs)
Tiesu  varas  efektivitāte  Norvēģijā.  Apmācību  organizēja  Norvēģijas  Karalistes  Ārlietu 

ministrija un Starptautiskā organizācija Rotari – International.

2. Rīga: 1995. 
( aprīlis- jūnijs)

Tiesnešu  apmācības  pasniedzēju  sagatavošanas  programma.  Kursus  organizēja 
Starptautiskais tiesību attīstības institūts. Lektora sertifikāts.

3.  ASV: 1996.
(augusts- 
septembris)

ABA CEELI un AS Valsts departamenta organizētā programma “ASV tiesu sistēma, tiesnešu 
apmācība un informācijas tehnoloģiju piemērošana”. Sertifikāts.

4. Rīga : 1998.
(marts- Jūnijs)

ABA/CEELI Lektoru sagatavošana programmas tiesu varas 
efektivitāte, ietvaros. Sertifikāts.

5. Rīga: 2001 ASV aizsardzības institūta seminārs par kara tiesu civilajā tiesā.

6. Rīga: 2002
(marts- jūnijs)

136 stundu apmācības kurss Juridiskajā angļu valodā. Kursus 
organizēja Rīgas Juridiskā augstskola sadarbībā ar  Zviedrijas 
Karalistes Tieslietu ministriju. Sertifikāts.

7. Rīga: 2002
(maijs- jūlijs)

Lektoru sagatavošana tiesnešu apmācībai programmā Eiropas un 
starptautiskās tiesības. Kursus organizēja Rīgas Juridiskā augstskola 
sadarbībā ar  Zviedrijas Karalistes Tieslietu ministriju. Sertifikāts.

8. Somija: 2002.
(septembris)

Apmācība civilās krīzes pārvaldībā. Programmu organizēja Somijas 
Ārlietu un Tieslietu ministrijas, sadarbībā ar Eiropas Savienības 
Padomi. Sertifikāts.

9. ASV: 2003.
(aprīlis- maijs)

Starptautiskā  programma  “Tiesu  spriešanas  un  pārvaldības  stiprināšana”.  Programmu 
organizēja ASV Valsts departaments. Sertifikāts.

10. Zviedrija: 2006,
12 -25. 
novembrim

Stažēšanās Zviedrijas pilsētas Linčepingas tiesā. Projekts tika veikts 
Eiropas tiesnešu un prokuroru apmaiņas programmas ietvaros. 
Projektu organizēja un vadīja Eiropas Savienības Komisija un Eiropas 
Tiesnešu apmācības tīkls.
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ZINĀTNISKAIS GRĀDS
1. 2006. gada 29. 

martā
Juridisko zinātņu doktors

AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
2. 2006. gada 

septembrī
 RSU Eiropas  studiju fakultātes Socioloģijas un tiesību katedras 
docenta v.i.

DARBA PIEREDZE
1. 1981-2007. Kuldīgas rajona tiesas priekšsēdētājs
2. 16.08.2004-

15.07.2005.
ES Likuma misijas Gruzijā Eujust- Themis vecākais eksperts tieslietu 
jautājumos.

3. 01.09.2005- 
01.03. 2006.

ES Padomes Augstākā pārstāvja drošības jautājumos Dienvidkaukāzā 
Gruzijas biroja tieslietu eksperts.

4. 14.08.2005 Ievēlēts par ANO Starptautiskā tribunāla par bijušo Dienvidslāviju ad 
litem tiesnesi.

5. 01.10.2006 Strādāju par RSU Eiropas  studiju fakultātes Socioloģijas un tiesību 
katedras docenta v.i.

6. 2006.gada 
septembris

Apstiprināts par nacionālo ekspertu Eiropas Tiesību akadēmijas 
projektam „Krimināltiesiskās sadarbības līdzekļu piemērošana ES 
valstīs”.

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
  

DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN 
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
1. 1996.  Esmu  bijis Rotari international Kuldīgas kluba čarterprezidents 

Šobrīd darbojos Rīgas rotari klubā. Esmu  arī Latvijas Tiesnešu 
biedrības biedrs

GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI
1. 2005. ES padomes piemiņas medaļa par piedalīšanos ES Likuma misijā 

EUJUST- THEMIS Gruzijā un ES Augstākā pārstāvja Drošības un 
Ārpolitikas jautājumos Dr. H. Solanas atzinības raksts.

2. 2006. Apbalvots ar ES Speciālā pārstāvja Dienvidkaukāzā H. Talviti Atzinības 
rakstu.

3. 2007. gadā Apbalvots ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Atzinības rakstu.

PUBLIKĀCIJAS
1. U. Kinis Report on Computer Related crimes in Latvia, paper submitted to the 
Committee of Experts on Crime in Cyberspace, Strasburg 16th October 1997, PC- CY 
((7) 48;
2. U. Kinis Censorship and the Internet -The Views of an Attorney”, Baltic IT&T 
review No.11 1999., p. 66-  75; 
3. U. Kinis “A few theses about trends in the development of IT (Information 
technology) Legislation in Latvia // 3rd International Conference “Information 
technologies and telecommunications in the Baltic states Riga, April 28, 1999 // http://
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www2.acadlib.lv/grey/likumdosana.htm 
4. U. Ķinis Noziedzīgi nodarījumi datortīklos. Kibernoziegumi. Rīga: TNA, 2000.

5. U. Kinis Kibernoziegumi un kriminālprocess //“Latvijas Vēstnesis” Jurista vārds. 
2000.
6. U. Kinis 1999. Latvijas Krimināltiesības un kibernoziegumi . Pētījums Policijas 
akadēmijai.
7. U. Kinis Cybercrime and Latvian Criminal law contribution to Committee of 
experts on crime in cyberspace (PC-CY) Strasburg May 1999 No PC- CY (99) 25
8. U. Ķinis  Monogrāfija. Noziedzīgi nodarījumi datortīklos. Kibernoziegumi. TNA, 
Rīga, 2000.
9.U. Kinis Through Transparency to an information society, presentation submitted to 
The Second Meeting of Nordic and Baltic Ministers of Justice, 2 November 2001, 
Tallinn// http://meeting.just.ee/topic2_3.php?menyy=t2 
10. U. Ķinis Krimināltiesības un kibernoziegumi// “Latvijas Vēstnesis” “Jurista vārds” 
1999, nr. 123/124/131/132 
11. Informācijas un komunikācijas tiesības. U. Ķiņa redakcijā. Rīga: Turība, 2000. 2. 
sēj.
12. U. Kinis Kā apkarot datorpirātismu// E- pasaule, 2001. gada janvāris 13-15 lpp. 
13. U. Ķinis patvaļīga piekļūšana datorsistēmai: kā piemērot Krimināllikumu. „Jurista 
vārds” 2004, nr. 22/23/24
14. U. Ķinis Juridiskās personas kriminālatbildība: teorija un prakse. „Jurista vārds” 
2004 Nr. 35/36
15. U. Ķinis Noziedzīga nodarījuma „Patvaļīga piekļūšana datorsistēmai” (KL 241. 
pants) priekšmeta kvalifikācijas problēmas. Latvijas Universitātes Raksti. 2004. 667. 
sēj. Juridiskā zinātne. 6- 22. lpp.
16. U. Kinis Cybercrimes in view in the Baltic States, CYBERCRIME AND 
SECURITY ed. By P. C. REICH. Oceana Publications, Inc. © 2005
17. U. Ķinis Datordati kriminālprocesā. “Jurista vārds” 2006, nr. 22 (425) 
18. U. Ķinis Drošība kibertelpā- neatņemama valsts drošības sastāvdaļa 
krimināltiesību skatījumā. “Latvijas zinātnes vēstnesis.” 2006. gada janvāris.
19. U. Ķinis monogrāfija „Kibernoziegumi” Rīga: Turība, 2007.

VALODU ZINĀŠANAS

Latviešu dzimtā valoda.
Angļu valoda – brīvi pārvaldu
Krievu valoda – brīvi pārvaldu

PAPILDUS INFORMĀCIJA
1.  Vaļas brīžos nedaudz muzicēju savam priekam, patīk operas mūzika, lasu grāmatas, 

studēju literatūru par informācijas un komunikāciju tiesībām un tiesu pārvaldības 
problēmām.

Datums:  2009. gada 24. maijā
Paraksts
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CURRICULUM VITAE

Sandra Mihailova (Jirgena)

mājas adrese Ernestīnes iela 28-3, Rīga LV-1046
telefons 7613802
mobilais telefons 29144606
dzimšanas gads     1969.gads.
e-pasts Sandra.j@one.lv, Sandra_Jirgena@rsu.lv

Izglītība
no 2006.g. sept. RSU Māszinības fakultāte, Profesionālā maģistrantūra veselības aprūpē 

„Mākslas terapija”
1995.-1999.g. LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta doktorantūra, 
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psiholoģijas doktora zinātniskais grāds (Dr.psych.)
1996.-1998.g. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 

psiholoģijas maģistra grāds klīniskās psiholoģijas apakšnozarē 
(Mg.psych.)

1993.-1996.g. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte,
psiholoģijas bakalaura grāds un psihologa asistenta kvalifikācija 
(Bak.psych.)

1994.-1995.g. LU Pedagoģijas fakultāte, 
pedagoģijas maģistra grāds (Mg.paed.)

1992.-1994.g. Praktiskās psiholoģijas institūts, praktiskās psiholoģijas studijas
1987.-1992.g. LU Bioloģijas fakultāte, 

bioloģijas specialitāte, biologa, cilvēka un dzīvnieku fiziologa 
kvalifikācija

1976.-1987.g. Rīgas 73.vidusskola, fizikas-matemātikas novirziena klase
Kvalifikācijas celšana
2006.g. dec. – 2007.g. nov.
Sagatavošana supervīziju veikšanai mākslas terapijā (Belfastas Karaliskā universitāte – 400 stundas)
2007.g. nov.
EQUAL programmas seminārs “Cilvēku tirdzniecības upuru rehabilitācijas un reintegrācijas 
starpinstitucionālās sadarbības mehānisma modelis” 
2007.g. sept.-okt.
LU kurss “Profesionālās meistarības pilnveide psiholoģijas skolotājiem izglītības satura īstenošanai 
vispārējā vidējā izglītībā” (36h)
2007.g. sept.
Seminārs “Mūzikas terapija: pasaules pieredze” (8h) 
2007.g. aug.
Seminārs “Noziegumu upuri – kā kompensēt kaitējumu”
2007.g. marts -aug.
Seminārs-treniņš “Mākslas terapija organizācijā – darbs ar personālu” (80h)
2007.g. aug.
Psihoterapeitiskās pieredzes grupa “Mindfulness and Psychoterapy” (25h)
2007.g. jūl.        
WAIMH konference “Promoting healthy development for infants and children”
2007.g. jūl.        
Karalienes Margaretas universitāte Edinburgā, 
Ievads deju-kustību terapijas kursā (30h)
2007.g. jūl.                    
Psihoterapeitiskās pieredzes grupa “Deju rituālu terapija” (30h)
2007.g. 5.janv.          
G.Po
epcova lekcija “Informācijas karš – propagandas ietekme uz  politiku”
2006.g. okt.-dec.         
Seminārs-lekcijas V.Raiha psihoterapijā (16h)
2006.g. nov.                 
K.Sibetas, W.Tompsona personības attīstības grupa (50h)
2006.g. okt.
Eksistenciālās pieredzes grupa „Dvēseles sūtības meklējumi”
2006.g. aug.
Mākslas terapijas seminārs „Ceļojums kopā ar nakts viesi” (12h)
2006.g. aug.
Psihodrāmas darbnīca „Es redzēju sapnī” (12h)
2006.g. jūl.
K.Sibetas, W.Tompsona mākslas terapijas darbnīca „Circling the Self”
2006.g. febr.-jūn.
LU kurss „Inovācijas augstskolas didaktikā/Izglītības darba vadība” (80h)            
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2006.g. janv.
Seminārs „Meditatīvā zīmēšana”
2005.g. maijs
Eksistenciālās pieredzes grupa „Es un mans cietums” (24h)
2005.g. apr.
Seminārs „Pašapziņa un cilvēka psihoseksuālā attīstība” (20h)
2005.g. marts-maijs
Semināri apmācības programmā „Psiholoģiskā aizsardzība un koping-uzvedība” (40h)
2005.g. febr.
Mācību seminārs „Perinatālās psiholoģijas pamati” (20h)
2005.g. febr.-maijs
Teorētiski–praktiskais kurss „Psihiatrija psihoterapeitiem” (80h)
2005.g. janv.
Seminārs „Krīzes un to pārvarēšana” (8h)
2004.g. janv.-nov.
Mācību semināri  „Pasaku terapijas teorija un prakse” (80h)
2004.g. aug.        
Seminārs „Pasaku terapija” (24h)
2004.g. jūl.
Eksistenciālās terapijas grupa „Tabu – kāds tos ir radījis no kaut kā” (18h)
2004.g. marts
Grupu terapijas seminārs „Intensīvā terapeitiskā dzīve” (39h)
2003.g. 12.marts
Seminārs „Mārketinga stratēģijas pieeja svarīgāko uzdevumu risināšanā jūsu biznesā”
2002.g. nov.
Nodarbību cikls “Sensitīvais treniņš”
2002.g. sept.
Pirmās palīdzības apmācības kurss (15h)
2002.g. apr.
Uzsāku apmācību Neiroveģetoterapijā
2001.g. sept.
SAC seminārs „Skolas un ģimenes sadarbības veicināšana”
2001.g. sept.
RSIC tālākizglītības kursi „Skolēnu karjeras attīstīšana pamatskolā un vidusskolā”
2001.g. sept.
Kurss “Masiera specialitātes pamati”
2001.g. sept.
RNPC treniņseminārs „Narkomānijas profilakse skolā” (21h)
2001.g. jūl.
Seminārs mākslas terapijā “Māksla un pašatklāsme”
2001.g. jūl.
Seminārs “Kas jāņem vērā, vadot nodarbības pieaugušajiem”
2001.g. jūn.
Seminārs Junga psiholoģijā “Goddesses in Every Woman”
2000.g. nov.
Apmācību seminārs Eksistenciālajā psiholoģijā
2000.-2003.g.
2.līmeņa mācības Francijas psihoterapijas skolā “EFAPO”
1993.-1998.g.
Francijas psihoterapijas skola “EFAPO”, psihoterapeita     sertifik  ā  ts     psihoorganiskaj  ā   anal  ī  z  ē  
1998.g. apr.
Sorosa Fonds – Latvija, apmācības seminārs “Konflikts un saskarsme”
1998.g. marts
LU Psiholoģiskās palīdzības centrs, seminārs “Starpdisciplinārā pieeja vardarbības gadījumos”
1998.g. febr.
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LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, apmācības kurss eksistenciālajā psihoterapijā
1997.g. dec.
Maskavas Valsts universitāte un A/s Mācību komercfirma, mācību kurss “Kompetence 
saskarsmē”
1996.g. aug.
PIAC, kurss “Darbs ar bērnu krīzes situācijā”
1996.g. apr.
RSIC, mācību kurss “Grupu psiholoģija”  
1995.-1997.g.
S.Ostrenko deju un kustību eksperimentālā laboratorija
1994.-1996.g.
Sertif. psihoterapeiti Juris Batņa un Juris Blumbergs, 2-gadīgs kurss “Psihoterapijas pamati”
1995.g. sept.
Maskavas geštalta institūts, apmācības kurss “Zīmējumu tehnikas geštaltpieejas ietvaros”
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”
1995.g. febr.
Sankt-Pēterburgas Valsts Universitāte, apmācības kurss “Transakcionālā analīze”
1994. g. febr.-apr.
Sankt-Pēterburgas  Personības  institūts,  apmācības  kurss  “Iekšējās  un  ārējās  komunikācijas 
tehnoloģija”, “Integratīvā transa tehnoloģija”
1993.-1994.g.
Ēriksona  terapijas  asociācija  Maskavā,  teorētiskās  un  praktiskās  nodarbības  neiro-lingvistiskā 
programmēšana izglītības sistēmā un psihoterapijā, NLP praktiķa sertifikāts
1993.g. dec.
Maskavas  “Eidosa  centrs”,  eidētiskās  atmiņas  attīstīšanas  kurss,  eidētiskās  atmiņas  attīstīšanas 
instruktora kvalifikācija
1993.g. apr.
Izglītības attīstības institūts, tematiskais kurss “Izziņas sociālpsiholoģija”
1993.g. febr.
Sankt-Pēterburgas geštaltterapijas centrs, apmācības kurss “Geštaltterapija”
1992.g. nov.
Medicīniskā  firma  “Semmes”,  teorētiski  praktiskais  kurss  praktiskajā  psiholoģijā  darbam 
psiholoģiskās  atbalsta  grupās  ar  bērniem,  kas  slimo  ar  onkoloģiskajām  un  smagām  somatiskām 
slimībām, metodes sertifikāts
1992.g. marts
Ēriksona  terapijas  asociācija  Maskavā,  apmācības  kurss  “Mūsdienu psiholoģijas  un  psihoterapijas 
metodes”
1989.-1990.g.
LU Psiholoģiski-pedagoģiskais centrs “ANIMA”, psihologa-praktiķa nodarbības
1989.g. dec.
Rīgas pilsētas jauniešu profesionālās orientācijas centrs, tematiskais kurss “Primārās arodkonsultācijas 
pamati”

Papildus     profesion  ā  l  ā   izgl  ī  t  ī  ba     un     pie  šķ  irt  ā   kvalifik  ā  cija              
2005.g. 24.nov. Piešķirts Eiropas psihoterapeita sertifikāts
2005.g. 10.jūn. Resertifikācija par specializāciju psihoterapijā
2003.g. 9.maijs Sertifikāts par specializāciju psihoterapijā, Nr.PT-19
1994.-1999.g. Sociālo attiecību institūts “Attīstība”, psihoterapijas bāzes izglītība, piešķirtas 

tiesības praktizēt psihodinamisko psihoterapiju supervizora vadībā
1993.-1998.g. Francijas psihoterapijas skola “EFAPO”, psihoterapeita     sertifik  ā  ts   

psihoorganiskaj  ā   anal  ī  z  ē  
1993.-1994.g. Ēriksona terapijas asociācija Maskavā, teorētiskās un praktiskās nodarbības 
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neiro-lingvistiskā programmēšana izglītības sistēmā un psihoterapijā, NLP 
praktiķa sertifikāts

1993.g. dec. Maskavas “Eidosa centrs”, eidētiskās atmiņas attīstīšanas kurss, eidētiskās 
atmiņas attīstīšanas instruktora kvalifikācija

Profesionālā darba pieredze
no 2007.g. sept. BAT Komunikācijas vadības doktorantūras asociētā viesprofesore
no 2007.g. sept. RSU KF Socioloģijas un psiholoģijas katedras vadītāja
no 2006.g. dec. RSU asociētā profesore psiholoģijā
no 2006.-2007.g. RSU ESF Socioloģijas un tiesību zinātnes katedras vadītāja
no 2006.g. sept.     RSU Māszinības fakultātes Profesionālās maģistrantūras veselības aprūpē 

„Mākslas terapija” Deju un kustību terapijas apakšprogrammas direktore
no 2006.g. Āgenskalna Valsts ģimnāzijas psiholoģijas skolotāja
2003.-2006.g. RSU ESF Socioloģijas katedras vadītāja
2003.-2006.g. RSU ESF docente
2002.-2003.g. RPIVA docente 
2002.g. Lekciju kurss “Personības psiholoģijā”  RSU Eiropas Integrācijas institūta 

Socioloģijas katedras studentiem
2001.-2003.g. Psiholoģisko grupu vadīšana RNPC projektā  “Narkomānijas   profilakse 

skolā”
2000.-2003.g. Psihologa darbs sociālās rehabilitācijas centrā “Viktorija”
1999.g. Personāla audits SIA “Lattelekom”
1998.-2005.g. Lekcijas saskarsmes psiholoģijā mākleriem
1998.-2000.g. Psihologa darbs Mālpils vidusskolā
1998.-2000.g. Valsts darba inspekcija, psiholoģijas lekcijas
1997.-1998.g. LU Psiholoģiskās palīdzības centrs, psihologs
1996.-1999.g. Sabiedrības veselības skola, psiholoģijas lekcijas
1995.-1997.g. Firma “B&M”, saskarsmes psiholoģijas nodarbības
 no 1995.g. Darbs ar personiskās psiholoģiskās izaugsmes grupām
1995.g. Firma “Karlēna”, saskarsmes psiholoģijas nodarbības
1994.g. Eidētiskās atmiņas treniņa grupas
1994.-1995.g. 2.medicinas skolā, psiholoģijas kursa lekcijas sociālajiem darbiniekiem
1993.-1994.g. Firma “Lattelekom”, saskarsmes psiholoģijas nodarbības
1993.-1994.g. Firma “Karlsons&Co”,  latviešu valodas apmācība ar psihotehnikas 

metodēm
1993.g. Firma “Auseklītis”, psiholoģijas lekcijas
1992.-1993.g. Firma “IF”, saskarsmes psiholoģijas lekcijas
1991.-2006.g. Āgenskalna Valsts ģimnāzijas psiholoģijas skolotāja, skolas psiholoģe
1988.-1990.g. Tūrisma pulciņa vadītāja Kirova rajona pionieru namā
1987.g. Laborante  biomehānikas  laboratorijā,  Traumataloģijas  un  ortopēdijas 

institūtā
Kopā:
Zinātniskās pētniecības darba stāžs – 12 gadi
Pedagoģiskais darba stāžs – 19 gadi
Psiholoģiskās konsultēšanas prakse – 17 gadi 
Psihoterapeita prakse – 9 gadi
Administratīvie papildpienākumi

no 2006.g. RSU Sociālo zinātņu profesoru padomes sekretāre
2004.-2007.g. RSU ESF Domes sekretāre

Darbs projektos
2006.g. vadošā pētniece LZP grantā „Mākslas terapijas metodes krīzes pārvarēšanā”
2003.-2006.g. projekts “Day center for children”, OAK foundation, Ženēvas finansējums
2001.-2003.g.  RNPC projekts “Narkomānijas profilakse skolā”

Akadēmiskie kursi
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Vispārīgā un juridiskā psiholoģija 
(3 KP)

RSU Tiesību zinātņu bakalaura programma

Personības psiholoģija (2 KP) RSU Sabiedrisko attiecību, Žurnālistikas, 
Socioloģijas bakalaura programma

Sociālā psiholoģija (4 KP) RSU Socioloģijas bakalaura programma
RSU Organizāciju un menedžmenta socioloģijas 
bakalaura programma

Konfliktu psiholoģija (3 KP) RSU Tiesību zinātņu bakalaura programma
Komunikācijas psiholoģija (4 KP) RSU Sabiedrisko attiecību, Žurnālistikas bakalaura 

programma
Starppersonu psiholoģija (2 KP) RSU Sabiedrisko attiecību, Žurnālistikas, 

Socioloģijas bakalaura programma
Deju un kustību terapijas teorijas un 
vēsture (2 KP)

RSU Mākslas terapijas maģistrantūras programma

Ievads psihoterapijas virzienos (2 KP) RSU Mākslas terapijas maģistrantūras programma
Vadības un komunikācijas psiholoģija (2 
KP) kopā ar doc. D.Škuškovniku

BAT Komunikācijas vadības doktorantūras 
programma

Augstskolu pedagoģija un vadība (2KP) 
kopā ar as.prof. A.Baumani

BAT Komunikācijas vadības doktorantūras 
programma

Zinātniskās publikācijas
1. Jirgena S.  Jauniešu pašizjūta un uzvedības determinantes.  –  Rīga:  LU, 

1998. – 57.lpp.
2. Jirgena S. Adiktīvas uzvedības izvēle agrīnā jaunībā. – Rīga: LU, 1999. – 

54.lpp.
3. Jirgena S. Jauniešu adiktīvas uzvedības izvēles izpēte. – Rīga: LU, 1999. – 

56.lpp.
4. Jirgena S.  Jauniešu pašizjūta un adiktivās uzvedības izvēle. –  Rīga:  LU, 

1999. – 78.lpp.
5. Jirgena  S.  Skolēna  pašizjūta  un  skolas  sociālpsiholoģiskās  vides 

subjektīvais vērtējums // Personības attīstība. Skolēnu un studentu personības veidošanās 
mācību un audzināšanas procesā. – Rīga: “Izglītības soļi”, 2000. – 78. – 83.lpp.

6. Jirgena  S.  Topošo  medicīnas  reflektantu  psiholoģiskais  portrets  // 
2004.gada  Medicīnas  nozares  zinātniskās  konferences  tēzes.  –  Rīga:  RSU,  2004.  – 
167.lpp.

7. Jirgena  S.  Dažādu  vidusskolas  programmu  izvēles  psiholoģiskās 
determinantes //  Sabiedrība un kultūra.  Rakstu krājums VII.  /  Sastād.  A.Medveckis.  – 
Liepāja: LPA, 2005. – 124. – 130.lpp.

8. Йиргена  С.  Самочувствие  молодёжи  и  выбор  адиктивного 
поведения.  (2005.gadā  iesniegts  publicēšanai  starptautiskās  konferences 
„Бехтерев В.М. и современная психология” rakstu krājumā)

9. Jirgena S.  „Vērtību hierarhija:  jauniešu salīdzinošais  vērtējums  1998. 
un 2005.gadā” (2006.gadā  iesniegts starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība 
un kultūra” rakstu krājumam) 

10. Mārtinsone K.,  Jirgena S.,  Dzilna S.,  Paipare M.,  Zakriževska M.  The 
Crisis Coping of Art Therapy //  Proceedings VII International Baltic Psychology 
Conference. – Riga: LU, 2006. – p.40. 

11. Jirgena S., Mihailovs I.J. Jauni izaicinājumi sistēmai – sociālās atstumtības 
iespējamie riski //  RSU ESF konferences „Atstumtība un nedrošība-riski un risinājumi” 
rakstu krājums. – Rīga: RSU, 2006. – 46. – 47.lpp.
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12. Elektroniskā  publikācija:  Majore-Dūšele I.,  Jirgena S.  Deju terapija: 
priekšnosacījumi,  izpratne un attīstības perspektīvas Latvijā // 4. Starptautiskās Mākslas 
terapijas konferences materiāli. – 13.07.2006. 

13. Jirgena S. Jaunieši un adiktīva uzvedība. – Rīga: Drukātava, 2006. – 
160.lpp.

14. Йиргена  C. Черты  характера  и  выбор  аддиктивного  поведения 
(2006.gadā  iesniegts  publicēšanai  Psiholoģijas  Augstskolas  zinātniskajā  rakstu 
krājumā) 

15. Йиргена  C.,  Михайлов  И.Я. Ценности  и  выбор  аддиктивного 
поведения  (2006.gadā  iesniegts  publicēšanai  Baltijas  Starptautiskās  akadēmijas 
Starptautiskās konferences rakstu krājumā)

16. Jirgena  S.  Mākslas  terapijas  izglītības  attīstība  Latvijā  //  Starptautiskās 
zinātniskās konferences „Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos” tēzes – Daugavpils, 2006. 
– 25. – 26.lpp. 

17. Jirgena  S.  Deju  terapijas  loma  sabiedrības  veselībā  //  Starptautiskā 
zinātniski-praktiskā  konferences  „Psiholoģija,  bizness  un  sabiedrības  sociālā  sfēra: 
mūsdienu aktuālās problēmas” tēzes. – Rīga: PA, 2006. – 68. – 69.lpp.

18. Mārtinsone  K.,  Jirgena  S.  Mākslas  terapija  –  situācija  un  perspektīvas 
izglītībā Latvijā // Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences 
materiāli. – Rēzekne: RA izdevniecība, 2007. – 223. – 228.lpp.

19. Mārtinsone K., Jirgena S., Zakriževska M., Mihailovs I.J. Mākslas terapija 
mūžizglītības  kontekstā  //  Mūsdienu izglītības  problēmas.  –  Rīga:  TSI,  2007.  –  74.  – 
75.lpp.

20. Jirgena  S.,  Mihailovs  I.J.,  Stankevičs  A.,  Strūberga  K.,  Venžega  N. 
Studenta  skaita  dinamikas  cēloņi  Latvijā  //  2007.gada  zinātniskā  konference.  Tēzes.  – 
Rīga: RSU, 2007. – 257.lpp.

21. Mārtinsone  K.,  Jirgena  S.,  Zakriževska  M.  Mākslas  terapija  krīzes 
pārvarēšanā: teorētiskie aspekti // 2007.gada zinātniskā konference. Tēzes. – Rīga: RSU, 
2007. – 258.lpp.

22. Mārtinsone K., Jirgena S. Mākslas terapijas studijas kā profesijas formālais 
pamats // 2007.gada zinātniskā konference. Tēzes. – Rīga: RSU, 2007. – 259.lpp.

23. Jirgena  S.,  Taala  A.  Profesionālās  ievirzes  izglītības  pieejamības  un 
izglītības  kvalitātes  nozīme  kultūras  personības  veidošanā  //  2007.gada  zinātniskā 
konference. Tēzes. – Rīga: RSU, 2007. – 260.lpp.

24. Majore-Dūšele I.,  Jirgena S. Deju un kustību terapija. Tās izmantošanas 
iespējas // Psiholoģija Mums. – 2007. – Nr. 3 (34). – 13. – 17.lpp.

25. Jirgena  S.,  Ābolina  M.  Vēderdejas  sievietes  personības  attīstībai  // 
Integratīvā mākslas terapija – teorija un prakse. Tēzes. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 
2007. – 70.lpp.

26. Jirgena  S.,  Ābolina  M.  Belly  dance  impact  on  development  of  woman 
personality  //  Integrative  art  therapy  –  theory  and  practice.  Abstract.  –  Rīga:  Rīgas 
Stradiņa universitāte, 2007. – p.71.

27. Jirgena  S.,  Mārtinsone  K.,  Mihailovs  I.J.  Mākslas  terapijas  izglītība 
Latvijā: process un perspektīvas // Starptautiskā zinātniskā konference “Izglītība sociālo 
pārmaiņu apstākļos”. Rakstu krājums. – Daugavpils: Saule, 2007. – 257. – 267.lpp.

28. Mihailova S. Macho girl – sievišķība kā patēriņa motivācija // Ceļojums ar 
citādo: subkultūras pilsētas vidē. – Rīga: Dialogi.lv, 2007. – 85. – 96.lpp.
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29. Mihailova S. Austrumu dejas – Latvijas sievietes veselībai // Starptautiskā 
starpdisciplinārā zinātniskā konference “Sabiedrība. Veselība. Labklājība”. – Rīga: Rīgas 
Stradiņa universitāte, 2007. –  77.lpp.

30. Mihailova S. Sociālais atbalsts bērniem: NVO darbības pieredzes analīze // 
Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference “Sabiedrība. Veselība. Labklājība”. – 
Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2007. – 88.lpp.

31. Dreifelde-Gabruševa  I.,  Mārtinsone  K.,  Jirgena  S.,  Zakriževska  M. 
Mākslas terapijas metodes kreativitātes attīstībā // Radošā personība. – 5.sējums. – Rīga: 
Kreativitātes zinātniskais institūts, 2007. – 279. – 288.lpp.

32. Jirgena  S.  Pašizjūtas  izpēte:  jauniešu  salīdzinošais  vērtējums  1998.  un 
2005.gadā  //  Proceedings  International  Scientific  Conference  “New  Dimension  in  the 
Development of Society”. – Jelgava: LLU SZF, 2007. – 138. – 144.lpp.

33. Mārtinsone K., Zakriževska M., Jirgena S., Paipare M. The Crisis Coping 
of Art Therapy: Theoretical Approaches // Proceedings International Scientific Conference 
“New Dimension in the Development of Society”. – Jelgava: LLU SZF, 2007. – 308. – 
314.lpp.

34. Йиргена  C.,  Михайлов  И.Я.  Динамика  ценностных  ориентаций  в 
структуре  личностных  характеристик  молодёжи  Латвии  //  Межкультурная 
коммуникация:  концепты  и  модели  поведения.  –  Астрахань:  Издательский  дом 
“Астраханский университет”, 2007. – с. 191 – 195.

Metodiskie materiāli un populārzinātniskās publikācijas
1. Antāne N.,  Enkuzena D.,  Loķe M.,  Vītola  V.,  Žuravkina E.,  Jirgena S.,  Grāvīte  I. 
Karjeras izglītība mācību priekšmetu un audzināšanas stundās Rīgas 14.vakara (maiņu) 
vidusskolā. // Metodiskie materiāli skolotājiem. – Rīga: 2006. – 210.lpp.
2. Jirgena S. Psihologa darbs Āgenskalna valsts ģimnāzijā. // Skolotājs. – 2003. – Nr. 1. – 
46. – 48.lpp.
3. Jirgena  S.,  Majore  I.  Deju  un  kustību  terapija  Latvijā  un  pasaulē  // 
http://www.arttherapy.lv/index.php?page=deja
4. Mārtinsone K., Jirgena S., Paipare M., Palkavnieks A., Zarakovska R. Jauna profesija 
Latvijā – mākslas terapija.  Izglītības iespējas // Psiholoģija ģimenei un skolai. – 2007. – 
Nr.4. – 10. – 17.lpp.
5. Jirgena S. Bet laimes tāpat nav // Ieva. – 2007. – 11.jūlijs. – Nr. 28 (508). – 15.lpp.
6. Programmas “Psiholoģija”  studenta rokasgrāmata /  sast.  S.Mihailova. –  Rīga:  RSU, 
2007. – 19.lpp.

P  ā  r  ē  j  ā  s     aktivit  ā  tes  
 Vairāk kā 20 populārzinātniskie raksti un intervijas dažādos Latvijas mēdijos
Vairāk kā 20 radio un TV raidījumu konsultante

Sadarbība ar ārzemju kolēģiem

Dalība profesionālās organizācijās
no 2007.g. Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija
no 2005.g. Latvijas Mākslas terapijas asociācija
no 2005.g. Latvijas Psihoorganiskās analīzes psihoterapeitu biedrība
no 2004.g. Latvijas Psihoterapeitu biedrība
1997.-2004.g.  Latvijas Psihoterapijas asociāciju federācija
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1997.-2000.g. Latvijas Balinta asociācija
1996.-2005.g. Latvijas Psihoorganiskās analīzes asociācija
1995.-1998.g.  Latvijas Profesionālo psihologu asociācija
no 1993.g. Latvijas Skolu psihologu asociācija
1992.-1994.g. Starptautiskā Eriksona terapijas, hipnozes un neirolingvistiskās 

programmēšanas asociācija
Darbība profesionālo organizāciju izpildinstitūcijās 

no 2007.g. Latvijas deju un kustību terapijas asociācija, valdes locekle
no 2005.g Latvijas Mākslas terapijas asociācija, valdes locekle
no 2005.g. Latvijas Psihoorganiskās analīzes psihoterapeitu biedrības valdes 

priekšsēdētāja
no 2004.g.        Latvijas Psihoterapeitu Biedrības valdes locekle
2003.-2005.g. Latvijas Psihoorganiskās analīzes asociācijas valdes priekšsēdētāja

Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās konferencēs 
2007.g. LMāA konference “Māksla un mākslinieciskie pētījumi”
2007.g. RPIVA 12. Starptautiskā kreativitātes konference “Kreativitāte kā personības 

īpašība”  
2007.g. RSU Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference “Sabiedrība. 

Veselība. Labklājība” 
2007.g. II Letonikas kongress
2007.g. Astrahaņas universitātes Starptautiskā zinātniskā konference “Межкультурная 

коммуникация: концепты и модели поведения”
2007.g. 5. Starptautiskā mākslas terapijas konference “Integratīvā mākslas terapija – 

teorija un prakse.”
2007.g. Starptautiskā konference “Psihes un ķermeņa vienotība – jaunākais teorijā un 

praksē”
2007.g. LLU 3. Starptautiskā  zinātniskā konference “New Dimensions in the 

development of Society”
2007.g. LPA 10. Starptautiskā  zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra”
2007.g. konference “Ceļojums ar Citādo. Subkultūras pilsētas vidē” (ĪUMSILS)
2007.g. RA Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība, integrācija, izglītība”
2007.g. TSI konference “Mūsdienu izglītības problēmas”
2006.g. RPIVA 11. Starptautiskā kreativitātes konference „Kreativitāte kā process”
2006.g. PA Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference „Psiholoģija, bizness un 

sabiedrības sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas”
2006.g. DU Starptautiski zinātniskā konference „Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos”
2006.g. 4. Starptautiskā mākslas terapijas konference
2006.g. 7. Starptautiskā Baltijas psihologu konference „Baltic Psychology in Global 

Context: Where Do We Stand?”
2006.g. RSU ESF Starptautiskā akadēmiskā personāla konference „Atstumtība un 

nedrošība – riski un risinājumi”
2006.g. LPA 9. Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra”
2005.g. LLU Starptautiskā zinātniskā konference „Jaunas dimensijas sabiedrības 

attīstībā”
2004.g. LPA 7. Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra”
1998.g. Starptautiskā skolu psiholoģijas asociācijas XXI konference, Jūrmalā
1996.g. Baltijas jūras valstu konference psihosomatiskajā medicīnā, Rīgā
1995.g. Baltijas psihologu konference, Jūrmalā
1991.g. Vispasaules Latviešu zinātņu kongress, Rīgā

Zinātniskā konsultanta pienākumi
žurnāls „Psiholoģija Mums”
žurnāls „Psiholoģija skolai un ģimenei”
grāmata: Grofs S. Nākotnes psiholoģija. – Rīga: RaKa, 2006. - 405.lpp.
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dokumentālā filma „Ēdienkarte skrejceļam”
scenārija konsultante mākslas filmai „Par to nerunā”

Valodu zināšanas
latviešu - dzimtā
krievu - pārvaldu pilnībā
franču - vidējas zināšanas, 1998.g. LU nokārtots promocijas eksāmens (vērtējums-8)
angļu - vidējas zināšanas, 2005.g. 15.jūl. nokārtots eksāmens uz B1/B2 līmeni

Citas iemaņas 
pārzinu “Microsoft Office” datorprogrammu paketi; 
spēlēju klavieres; 
pabeigti 3-gadīgi šūšanas kursi

Hobiji brīvajā laikā

kalnu tūrisms; dziedu jauktajā korī “Senrīga”; dejoju Brīvdabas muzeja dejotāju saimē  

2009.gada 20.maijā S.Mihailova
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Dzīvesgājuma apraksts (CV) 

Vārds: Aleksandrs
Uzvārds: Krasiļņikovs
Dzimšanas datums: 1959.gada 01.janvārī, Rīgā
Pastāvīgās dzīvesvietas adrese: Rīgā, Observatorijas ielā, 7 , LV-1067.
Kontaktinformācija: 29711659

Izglītība:
Augstākā

Mācību iestāde Latvijas lauksaimniecības akadēmija
Mācību laiks 1976 - 1981
Specialitāte Automobiļi un automobiļu saimniecības
Kvalifikācija Inženieris mehāniķis

Mācību iestāde Latvijas universitāte
Mācību laiks 1984 - 1989
Specialitāte Tiesību zinātnes
Kvalifikācija Jurists

Mācību iestāde Latvijas universitāte, doktorantūra
Mācību laiks 1991 - 1994
Specialitāte Tiesību zinātnes
Iegūtais zinātn. grāds Dr.iur. 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

                                      1998.g., (Dr.iur.) tiesību doktors
                                                   
Darba pieredze:

No Līdz Darba devējs Amats Pienākumi
2007.09 līdz  šim 

brīdim
Rīgas  Stradiņa 
universitātes  Eiropas 
studiju fakultāte

Tiesību  institūta 
vadošā 
pētnieka p.i.

Lekcijas 
studentiem, 
kursu izstrāde

No Līdz Darba devējs Amats Pienākumi
1999.02. līdz  šim 

brīdim
SIA RIMPAK Livonija rektors  Vadība, lekcijas 

studentiem, 
pētniecība

No Līdz Darba devējs Amats Pienākumi
1991.04. līdz  šim 

brīdim
SIA RIMPAK Livonija Direktors, 

valdes 
priekšsēdētājs

Vadība,  lekcijas 
studentiem, 
pētniecība

No Līdz Darba devējs Amats Pienākumi
1991.09. 1992.08. Latvijas Universitāte, 

Starptautisko attiecību 
Asistents Lekcijas 

studentiem, 
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institūts pētniecība

No Līdz Darba devējs Amats Pienākumi
1989.09.
.

1991.08. Latvijas  Universitāte, 
Juridiskā fakultāte

Asistents, 
lektors

Lekcijas 
studentiem

No Līdz Darba devējs Amats Pienākumi
1982.01. 1991.09. ZPI Mezons Inženieris, 

izmēģinājumu 
grupas  vadītājs, 
nodaļas vadītājs, 
direktora 
vietnieks

Kontrole, 
vadība, 
plānošana, 
ekspertīze

No Līdz Darba devējs Amats Pienākumi
1981.09. 1982.01. Zvejnieku  kolhozs 

“9.maijs”
Kravas  auto 
vadītājs

Pārvadājumu  un 
ekspedīcijas 
praktiskā izpilde

Valodu prasme:                      latviešu un krievu – dzimtās, angļu – viduvēji, spāņu un vācu – varu 
        saprasties.

Zinātniskā darbība un publikācijas:  (1989-2009)

Zinātniskās publikācijas   31

Citas publikācijas   4

Referāti  konferencēs 12

Projekti   0

Deponētie rakstiaptuveni – 12 (Latvijas universitātē, Biznesa Institūtā 
RIMPAK Livonija, Baltkrievijas nacionālajā zinātņu akadēmijā)

Nozīmīgākās publikācijas: 

Monogrāfija: Honkongas tiesiskais statuss un ekonomiskais modelis.-  R., Leptons Medija, 1996.,-
290.lpp.

Raksti: Lettland  an  der  Weg  zu  Demokratie  und  Marktwirtschaft.//  Aktuelles  Zeitgeschehen 
Informationdienst- 1992-Nr.9.,-S.5-7.

Die  Staatsgrenzen  der  Republik  Lettland  nach  dem Stand vom Sommer  1993.//Osteuropa 
Recht,-1993-Nr.4.-S.282-286.

Freie  Wirtschaftszone  an  der  Daugava.  //  Meisser  B.,  Loeber  A.D.,-  Hasselblatt  C.  Die 
AuBenpolitik der Baltischen Staaten und Internazionalen Bezihungen 
im Ostseeraum.- Hamburg: Baltica, 1994. S.417-425.

Privāto un publisko tiesību mijiedarbības deformācijas LR izglītības likumdošanā. //Latvijas 
tiesību aktuālās problēmas. - R.,:Leptons Medija, 1996.

Brīvo ekonomisko zonu izveides iespējas Latvijā.// Latvijas Republikas ekonomiskās attīstības 
aktuālie jautājumi.-R.,Leptons Medija,1996-lpp.28-32.
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Pienācīgā likuma izvēles problēmas Latvijā XX g.s.  90.gadu sākumā.  Vēsturiskā pieredze. 
//RIMPAK Journal  of  Scientific  research and International  Affairs.-
R.,Leptons medija – 2001 - lpp.41-43..

Sagatavotie un pasniegtie akadēmiskie lekciju kursi:
Starptautiskās publiskās tiesības (LU, RSU, BIRL)
Starptautiskās privātās tiesības (LU, RSU, BIRL)

Diplomātiskās tiesības (LU, BIRL)
                                               Latvijas valsts un tiesību vēsture (LU)
                                               Starptautisko publisko tiesību aktuālās problēmas (RSU)
                                               Ārzonu tiesiskais regulējums (LU, BIRL)

         Militāro konfliktu tiesības (LU)
                                               Komerctiesības (BIRL)
                                               Teritorija (LU)  
Starptautisko privāto tiesību aktualās problēmas (BIRL)
                                               Ārekonomiskās darbības tiesiskais regulējums (LU)
Organizatoriskais darbs:

Aptuveni 18 zinātnisko konferenču orgkomitejas vadītājs no 1994. līdz 
2004. gadam.

RIMPAK Journal of Scientific Research and International Affairs starptautiskās zinātniskās 
redkolēģijas vadītājs

Godalgas un atzinumi:

Latvijas  juristu  biedrības   un  Latvijas  kulturas  fonda  Spīdola  1988-1989.  g.  rīkotā 
starptautisko  tiesību  konkursa  uzvarētājs  (balva  –  sponsorētā 
stāžēšanās Ķīles Kristiāna Albrechta Universitātē)

Lielbritānijas ekspertu 1992. g. organizētajā atlasē atzīts par vienu no 32 labākajiem 
jaunā  tipa  vadītājiem  Latvijā  (balva  –  sponsorētā  apmācība 
Lielbritānijā)

1991. g. 1. vieta (kopā ar vēl diviem līdzautoriem) LR Ministru Padomes rīkotajā konkursā par 
brīvās  ekonomiskās  zonas  izveidi  Latvijā  (balva  -  naudas  prēmija)

Cits:
      Latvijas  Universitātes   Tiesību  zinātņu  nozares  habilitācijas  un  promocijas 
          padomes paplašinātā sastāva loceklis (aptuv. 1999-2000g.g.)

Rīga, 2009.gada 07. maijā  Aleksandrs Krasiļņikovs
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CURRICULUM VITAE

Ivans Jānis Mihailovs

mājas adrese Sofijas iela 4 – 29, Rīga, LV – 1005
telefons 7 39 26 03
mobilais  telefons 26 14 60 51
e-pasts Ivans.Mihailovs@inbox.lv
pilsonība Latvijas Republikas pilsonis 
personas kods 160679 – 10911

Izglītība

no 2006 Rīgas Stradiņa universitātes Sociālo zinātņu doktorantūra
2003 – 2005 Latvijas Universitātes Juridiskās fakultāte 

Sociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnēs (Mag.iur.)        
2001 – 2003 

Latvijas Kultūras akadēmija 
Humanitāro zinātņu maģistrs mākslās (Mag.art.)

1997 – 2003 Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte 
Diplomēts jurists (Dipl.iur.)

1997 – 2001 Latvijas Kultūras akadēmija 
Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās (Bac.art.)

1985 – 1997 Puškina licejs

Kvalifikācijas celšana

2009
Konference “Administratīvo tiesu un administratīvā procesa tiesvedības pieci gadi Latvijā”
2009
VAS kurss “Elektronisko dokumentu likumdošana”
2008
VAS kurss “Ieteikumi valodas lietošanai normatīvajos aktos”
2008
O.Starkova lekcija “Tiesību zinātnes attīstības aktuālās problēmas”
2008
VAS kurss “Darba rezultātu novērtēšanas kritēriji un kompetenču metodika”
2008
VAS un IVI kurss “Laba prakse izglītības kontrolē”
2008
ĪUMSILS aprobācijas seminārs “Kultūru daudzveidība,  kultūru dialogs un kultūrkompetence”  – 
multiplikatora sertifikāts 
2008
Seminārs “Pats sev laimes kalējs (laika plānošana veiksmīgai dzīvei)”
2008
VAS kurss “Pētījumu izmantošana politikas vērtēšanā”
2008
VAS kurss “Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzības likums”
2008
VAS kurss “Kvalitātes vadība publiskajā pārvaldē”
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2008
VAS kurss “Klientu apkalpošana valsts iestādē”
2008
Seminārs “Komandu darba metodes izglītībā”
2007
Seminārs “Kā sagatavot studentu diplomdarbu izstrādei”
2007
VAS kurss “Konfliktu vadīšana”
2007
EQUAL programmas seminārs “Cilvēku tirdzniecības upuru rehabilitācijas un reintegrācijas 
starpinstitucionālās sadarbības mehānisma modelis”
2007
JPA seminārs “Nozieguma upuri – kā kompensēt kaitējumu”
2007
Projekta seminārs – apmācība “Mediācija”
2007
VAS kurss “Labas pārvaldības princips tiešajā pārvaldē”
2007
Tālākizglītības kurss “Kvalitātes vadības sistēma valsts pārvaldes iestādēs, pamatojoties uz standartu 
ISO 9001:2000”
2007
Pieredzes apmaiņas seminārs “Izglītības sistēma Tiringē”
2007
VAS kurss “Psihoemocionālās labklājības veicināšana darba vietā”

G.Po
epcova lekcija “Informācijas karš – propagandas ietekmes uz politiku”
2006
Tālākizglītības kurss “Latvijas izglītības sistēmas stratēģija un prioritātes”
2006
VAS kurss "ES aktuālie jautājumi”
2006
LU profesionālās pilnveides programma “Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide / Inovācijas 
augstākās izglītības sistēmā / Izglītības darba vadība”
2006
VAS kurss “Iekšējā kontrole”
2006
VAS kurss “Politikas ietekmes novērtēšana” 
2006
VAS kurss “Ietekmējošā komunikācija”
2006
VAS kurss “Valsts varas deleģēšana”
2005
ESIA seminārs “Izglītība Eiropā”
2005
VAS kurss "Valsts iepirkuma procedūras ES”
2005
VAS kurss “Interešu konflikts”
2005
Tālākizglītības kurss “Izglītības iestāžu darbības tiesiskais aspekts – problēmas un risinājumi” 
2005
VAS kurss “Personālvadība” 
2005
VAS kurss “Sieviešu un vīriešu tiesības un iespējas”
2005
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VAS kurss “Cilvēktiesības” 
2005
VAS kurss "Eiropas Savienība”
2005
VAS kurss “Valsts noslēpuma aizsardzība valsts iestādē” 
2005
VAS kurss “Personas datu aizsardzība”
2004
VAS kurss "ES institūcijas un to sadarbība ar nacionālajām institūcijām”
2004
ĪUMSILS kurss “Folkloras pedagoģija – etniskās identitātes pēctecības princips”
2004
ĪUMSILS kurss “ES un Latvijas projektu konkursi”
2004
ĪUMSILS kurss “Projektu rakstīšana un vadīšana”
2004
Apmācība "Kas jāzina darba devējam par darba ņēmēja obligāto veselības pārbaudi”
2004
VAS kurss “Darba tiesības, to saikne ar civildienestu”
2004
VAS kurss “Normatīvo aktu izstrāde”
2004
VAS kurss “Sabiedriskās attiecības”
2003
Roskildes universitātes un Labklājības ministrijas apmācības kurss “Training of Trainers” – dzimumu 
līdztiesības integrētās pieejas ieviešanas eksperts
2003
Tālākizglītības kurss “Saskarsmes pedagoģiskie un psiholoģiskie aspekti”
2003
Tālākizglītības kurss “Psiholoģiskie principi skolā”
2001
Tālākizglītības kurss “IT (Internet, Power Point)”
2000 
Tālākizglītības kurss “IT (Word, Excel)” 
1997
Tālākizglītības kurss “Angļu valoda”

Profesionālā darba pieredze

no 2006 Latvijas Kultūras akadēmija – Kultūras menedžmenta maģistrantūras 
viesdocents

no 2005 Rīgas Stradiņa universitāte – lektors, Komunikācijas studiju katedras vadītāja 
vietnieks, kopš 28.10.2005. – docents, vienlaikus Tiesību institūta docents

no 2004      Izglītības valsts inspekcija – padomnieks juridiskajos jautājumos, kopš 
2008.gada 2.janvāra vadītāja padomnieks, vienlaikus no 2005.gada oktobra 
līdz 2007.gada martam un no 2007.gada septembra līdz 2008.gada oktobrim 
galvenā valsts inspektora augstākās izglītības jautājumos p.i. Kopš 2009.gada 
5.janvāra – juriskonsults 

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

2004 – 2006    Rīgas Tehniskā universitāte – pasniedzējs
no 2004      Baltijas Starptautiskā akadēmija (Baltijas Krievu institūts) – Kultūras vadības 

nodaļas lektors, dekāna palīgs, kopš 04.10.2005. – docents
2003 – 2004 Labklājības  ministrija  Eiropas  un  juridisko  lietu  departaments  –  vecākais 

referents
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2002 – 2003  VBS “Latvijas Radio” – Juridiskā dienesta jurists – personālspeciālists
2002 – 2003 VBS  “Latvijas  Radio”  –  Iepirkuma  komisijas  loceklis  un  priekšsēdētāja 

vietnieks
no 1999 Puškina licejs – pasniedzējs, nodaļas vadītāja  v.i.

Projekti

2008 projekta “Day center for children”, OAK foundation, Ženēvas finansējums – 
auditors

2008 RSU projekts “Dažādības stratēģijas ieviešana Latvijas sabiedrībā un darba 
tirgū” – pētnieks 

2005 – 2007 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

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

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

Akadēmiskie kursi

Ievads tiesību zinātnē (2 KP) kopā ar 
as.prof. A.Vilku

RSU Tiesību zinātņu bakalaura programma

Tiesību pamati (2 KP) BSA Kultūras vadības bakalaura programma
Kultūrpolitika (2 KP) BSA Kultūras vadības bakalaura programma
Intelektuālā īpašuma tiesības (2 KP) BSA Kultūras vadības, Datordizaina bakalaura 

programma
Kultūras institūcijas un administrēšana (2 
KP)

BSA Kultūras vadības bakalaura programma

Autortiesības (1 KP) RSU Sabiedrisko attiecību, Žurnālistikas bakalaura 
programma

Komunikācijas tiesības un ētika (3 KP) RSU Sabiedrisko attiecību, Žurnālistikas bakalaura 
programma

Komunikācijas vēsture (3 KP) kopā ar 
as.prof. I.Skulti

RSU Sabiedrisko attiecību, Žurnālistikas bakalaura 
programma

Autortiesības un blakustiesības (2 KP) LKA Kultūras menedžmenta maģistra programma
Globalizācija (3 KP) RSU Tiesību zinātņu maģistra programma
Globālās komunikācijas politiskie, 
sociālie un kultūras aspekti (4 KP) kopā ar 
as.prof. D.Hanovu

RSU maģistra programma Komunikācijas zinātnes, 
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība

Cilvēktiesību un darba tiesību pamati (2 
KP)

RSU Psiholoģijas bakalaura programma

Cilvēktiesības un autortiesības (2 KP) RSU Mākslas terapijas maģistra programma

Publikācijas
  
80 publikācijas  (t.sk.  3  grāmatas,  7  mācību  /  metodiskie  līdzekļi),  konsultatīvā  līdzdalība 
izdevuma  „XX  gs.  kultūras  vēsture”  (latviešu  un  krievu  valoda)  un  CD  “Profesionālis 
multikulturālajā vidē” tapšanā

Konferences:
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20 referāti starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, 40 referāti Izglītības un zinātnes 
ministrijas, Izglītības valsts inspekcijas, Izglītības pārvalžu konferencēs

Pārējās aktivitātes
 
Vairāk kā 20 intervijas dažādos Latvijas mēdijos

Vairāk kā 30 preses relīzes

Līdzdalība normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādē

Sadarbība ar ārzemju kolēģiem
Kopš 2009.gada 30.janvāra biedrības “Latvijas Mākslas terapijas asociācija” goda biedrs (par 
aktīvu atbalstu profesijas izveidē un strukturēšanā)

Atzinības

2007 Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta diploms
2006 Izglītības un zinātnes ministrijas pateicība               
2005 Izglītības valsts inspekcijas pateicība
2004 ĪUMSILS pateicība par līdzdalību iecietības dienas organizācijā
2003 VBS “Latvijas Radio” ģenerāldirektora pateicība par teicamu darbu               
2003 Izglītības un zinātnes ministrijas pateicība
2001 SWH stipendija
2000 SWH stipendija
2000 Rīgas Skolu valdes pateicības raksts
1998 N. Rēriha prēmija

Valodu zināšanas

latviešu - dzimtā
krievu - dzimtā
angļu - brīvi pārvaldu
vācu - sarunvalodas līmenis

Citas iemaņas 

Iemaņas darbā ar datoru
Zināšanas valsts iepirkumu procesos
Pieredze normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādāšanā, starptautiskajā 
sarakstē un lietvedībā
B kategorijas vadītāja apliecība

Intereses

Lasīšana, zināšanu un prasmju pilnveidošana, vasarnīca
29.04.2009.
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CURRICULUM VITAE

Personīgā informācija
Vārds, Uzvārds Ruta Raškovska
Dzimšanas datums 18. septembris 1984
Dzīvesvietas adrese Augusta Deglava iela 156-1, Rīga, LV-1021, Latvija
E-pasts pinta2@inbox.lv
Mobilais tālrunis 28460311
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Izglītība Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē

Mācību iestāde 01.09.2006 – 30.01.2008
Rīgas Stradiņa universitāte, Tiesību institūts
Tiesību zinātne

Mācību iestāde 01.10.2003 – 15.07.2005
Biznesa institūts Rimpak Livonija
Tiesību zinātne

Mācību iestāde 01.09.2002 – 01.09.2003
SIA "Sociālo tehnoloģiju augstskola"
Tiesību zinātne

Mācību iestāde 01.09.1999 – 15.06.2002
Ziemeļvalstu ģimnāzija, Rīga

Darba pieredze 25.04.2005-šobrīd
SIA „SANTAKS”, jurists
24.02.2009. – 30.04.2009.
Rīgas Stradiņa universitāte, lektore

Prasmes un iemaņas
Valodu zināšanas

Latviešu(Dzimtā), Angļu(Gandrīz izcili), 
Vācu(Pamatzināšanas), Krievu(Izcili), 
Norvēģu(Pamatzināšanas), Spāņu(Pamatzināšanas)

Datoru prasmes
Biroja programmatūra E-mail, Internets, MS Word, MS Excel, MS Access, MS 

PowerPoint
Operētājsistēmas MacOS, Windows 95/98/2000/XP, Windows CE, Windows NT

Papildus informācija
Papildus izglītība, kursi, semināri, konferences

Angļu valodas kursi ”IH Satva” „Hard upper-intermediate” 
angļu valodas līmenis.
B kategorijas vadītāja apliecība.

_______________________  Ruta Raškovska

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
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Tālrunis: 67409104

IZGLĪTĪBA 
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no 1975 – 1979 Aspirantūra LVU Vēstures un filozofijas fakultātē
no 1970 – 1975  Latvijas valsts universitāte, Vēstures un filozofijas 

fakultātes filozofijas nodaļa. Kvalifikācija: filozofijas 
pasniedzējs, sociologs

PAPILDUS IZGLĪTĪBA 

no 27.06.2007. – 29.06.2007.

no 07.09.2005 – 08.09.2005.

Forums “The Eighth Global Forum on Bioethics in 
Research”, Viļņā, (Lietuva)
Starptautisks mācību seminārs „Par ētisku metožu 
lietošanu” Viļņā (Lietuva)

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

Dandī universitātes Medicīnas 
izglītības centra kursi 
„Integration of the Curriculum” 
Rīgā, AML

ZINĀTNISKAIS GRĀDS
Dandī universitātes Medicīnas 
izglītības centra kursi 
„Approaches to Assesment” 
Rīgā, AML

1981.g. 10. februārī Dr. phil. iegūts, aizstāvot Viļņas 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 zinātņu katedras vadītāja
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CURRICULUM VITAE

Vārds, uzvārds: Andris Sprūds
Dzimšanas datums: 1971.g. 13.jūlijs
Dzimšanas vieta: Liepāja
Adrese: Dzirciema iela 16, Rīga
Tālrunis: 29875965

IZGLĪTĪBA 

2001.sept.- 2005.jūnijs
1994. sept.- 
1998. jūnijs

1996. sept.- 
1997. jūnijs

1989. sept.- 1994.jūnijs

Jagieloņu Universitātes (Krakova, Polija) Starptautisko un politikas studiju fakultāte, iegūts 
doktora grāds politikas zinātnē
Latvijas  Universitāte,  Vēstures  un  filozofijas  fakultāte,  Politikas  zinātnes  Starptautisko 
attiecību maģistratūra; iegūts politikas zinātnes maģistra grāds starptautiskajās attiecībās
Centrāleiropas  Universitāte  (Budapešta)  (Central  EuropeanUniversity), Vēstures 
departaments;  iegūts  maģistra  grāds Centrāleiropas  vēsturē  (Master  of  Arts  in  Central  
European History; akreditēts no Board of Regents of the University  of the State of New York)
Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļa; iegūta vēsturnieka un 
vēstures pasniedzēja kvalifikācija

PAPILDUS IZGLĪTĪBA 

2005. februāris

2002.okt.- 2003. aprīlis
2001.nov.- 2002. janvāris
2001.janv.-marts

2000. septembris

1999. jūlijs

1998.septembris- 
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1999. jūnijs
1997. jūl./aug.

Ziemas akadēmija New Security Challenges and the Role of NATO (Maskava, Krievija)

Kolumbijas Universitāte (Ņujorka, ASV), Harrimana Institūts (Fulbright pētniecības grants)
Uppsalas Universitāte, (Zviedrija), Austrumeiropas Studiju Departaments (Zviedrijas institūta 
pētniecības grants)
Norvēģijas  Starptautisko  Attiecību  Institūts,  Krievijas  Studiju  Centrs,  Oslo  (Norvēģija) 
(Norvēģijas Pētniecības padomes grants)
Eiropas vasaras akadēmija, Minorities and Regions in a Greater Europe, Bolzano (Itālija)

Jauno zinātnieku vasaras skola Security and Constructivism in International Relations Viļņā 
(Lietuva)

Oksfordas Universitāte, Austrumeiropas un Krievijas pētījumu centrs (Chevening/OSI grants)
Vasaras institūts Democracy and Diversity, ko organizē Ņujorkas Jaunā Skola Sociālo Zinātņu 
Studijām (New School for Social Research) Krakovā (Polija)

ZINĀTNISKAIS GRĀDS

Politikas zinātņu doktora grāds

AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS

Asociētais profesors
DARBA PIEREDZE

2006.septembris-pašlaik
2004.maijs- pašlaik
1999.sept.- pašlaik  
1997. aug.- 1998. sept
1995. sept.- 1996.aug.
1995. janv.-1995.sept.  
1993. janv.- 1995.janv.

Rīgas Stradiņa Universitāte, Eiropas studiju fakultātes Starptautisko attiecību maģistrantūras 
programmas vadītājs
Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks

Rīgas Stradiņa Universitāte, Eiropas studiju fakultātes Politikas zinātnes katedras docents
ES programma Leonardo da Vinci, programmas speciālists 

Naturalizācijas pārvalde, vecākais eksperts

Latvijas Valsts arhīvs, vecākais inspektors

Āgenskalna ģimnāzija, vēstures un politikas zinātņu skolotājs
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
 
 
2008

2008

2008

2008

2008

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007
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2007

2006. novembris

2006. novembris

2006. septembris

2006. jūnijs

2006. marts

2006. marts

2006. maijs

2005. aprīlis

2004. novembris

2002. aprīlis

2001. aprīlis
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1999. aprīlis
Konferenču prezentācijas :
“Challenges and Opportunities for the Energy Cooperation in the Baltic Sea region”, 
conference “European Energy and Climate Policy”, Varšava (Polija), 2008. decembris

“Energy Aspect in the New Security Environment: EU and Latvian Perspective”, drošības 
seminārs “Russia-Georgia Conflict Aftermath: Policy Priorities for Europe and Black Sea 
Region”, Tbilisi (Gruzija), 2008. novembris

“Latvian Energy Policy: Paradigms, Projects, Constrains”, konference “Russian Gas in 
Europe”, Varšava (Polija), 2008. jūnijs

“The EU-Russia Relations Between Political Principles and Economic Realities: Latvian 
Perspective”, Baltijas Foruma starptautiskā conference “The EU and Russia in 2008: In 
Search of New Approaches”, Rīga (Latvija), 2008. maijs

“Foreign Direct Investments and Russia: Baltic Experiences”, Europe-Russia Economic 
Forum, Roma (Itālija), 2008. maijs

“Russia and Balticness: Latvian Perspective”, konference “Russia in the Baltic Sea Region: 
Its Role, Opportunities and Perspective”, St. Pēterburga (Krievija), 2007. decembris

“Europe’s Eastern and Southern neighbourhood: converging or diverging approaches?” 
EuroMeSCo ikgadējā konference, Lisabona (Portugāle), 2007. oktobris

“The Baltic States between Germany and Russia”, Baltijas studiju konference, Lineburga 
(Vācija), 2007. jūnijs

“The EU and Russia in the neighbourhood area: common interests and diverging 
perceptions”, “Baltijas Foruma” starptautiskā konference “The EU and Russia in 2007: 
Negotiating a New Relationship”, Rīga, 2007. maijs

”EU-Russia energy relations: towards cooperation or conflict?” Enerģētikas konference 
St.Pēterburga (Krievija), 2007. maijs

“The EU and Russia: policy priorities from Latvian perspective”, ES Drošības Institūta 
konference “Russia: A Difficult Partner for the EU”, Parīze (Francija), 2007. aprīlis

“Russia, European Neighbourhood and the EU’s New Ostpolitik”, konference “Russia and the 
EU-Baltic States”, Viļņa (Lietuva), 2007. aprīlis

“ES un Krievijas eneģētikas dialogs: starp interesēm un  uztveri”, “Baltijas Foruma” 
starptautiskā seminārā “ES un Krievijas savstarpējā enerģētiskā atkarība: risks vai iespēja 
Latvijai?”, Rīga, 2007. februāris

“Political prospects and challenges to Moldova’s European integration”, Latvijas-Moldovas 
forumā par pilsonisko līdzdalību, Kišiņeva (Moldova)

“Energy: Russia’s gas and oil diplomacy and European responses” Turcijas Ārpolitikas 
institutūta seminārā “European Union: Challenges and Prospects”, Ankara (Turcija)
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“Latvia at the crossroads of migration: perceptions and reality”, pasaules sabiedriskajā forumā 
“Dialogue of Civilizations” Roda (Grieķija) 

Prezentācijas konferenču ciklā “EU-Russia Relations: Realities, Perspectives and 
Recommendations”:

• “Prospects  of  joint  peacekeeping  in  the  post-Soviet  space”  konferencē  “The  EU-
Russia  relations  and  the  European  countries  of  the  Post-Soviet  space”  Maskava 
(Krievija)

• “Russia and the EU in the Post-Soviet Space: towards Cooperation or Confrontation?” 
konferencē “The relations between Russia and EU: two views of one reality” Maskava 
(Krievija) 

“Mutual Perceptions and Russia’s Gas Diplomacy” konferencē “Russia, the EU and the Baltic 
States: New Approaches to Common Challenges”, Maskava (Krievija) 

“EU energy security: perceptions and interests. Latvian perspective” konferencē “German-
Baltic dialogue”, Berlīne (Vācija) 

“Dimensions of Baltic Identity and Russian-Baltic Relations” Konferencē “Russian- Baltic 
Relations: One Year after the EU and NATO Enlargement”, St. Petersburgā (Krievija)

“EU Eastern Neighbours: Russia, Ukraine and Belarus” at the DGAP expert conference 
“NATO and EU- Dealing with Europe’s New Neighbours”, Budapeštā (Ungārija) 

“Russia and NATO: Partnership or Rivalry?” at the workshop “The Future of North Atlantic 
Alliance”, Varšavā (Polija) un Briselē (Belģija)

“Historical Legacy in Russian-Latvian Relations 1991-2000” at the roundtable “Political and 
Cultural Relations between Russia and the Baltic Region States, 1700-2000”, Samārā 
(Krievija)

“Latvian Citizenship Law: Interaction of Internal and External Factors” at the Convention of 
the Association for the Study of Nationalities, Ņujorkā (ASV)

DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN 
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS

Oksfordas Universitātes Eiropas jautājumu biedrība
Latvijas Transatlantiskā organizācija

GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI

Barikāžu dalībnieka piemiņas zīme

PUBLIKĀCIJAS

2009
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2008

2007

2007

2007

2007

2006

2006

2006

2006

2006
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2005

2004

2004

2002

2001

2001

2001

1999
“Entrapment  in  the  Discourse  of  Danger?  Latvian-Russian  Interaction  in  the  Context  of 
European Integration” // Eiki Berg and Piret Ehin (eds.), Identity and Foreign Policy: Baltic-
Russian Relations and European Integration (Aldershote: Ashgate, 2009), 101-116.

“Latvijas enerģētiskās drošības dilemmas ES dalībvalstu unilaterālisma un Eiropas 
“Enerģētikas ārpolitikas” kontekstā” // Atis Lejins (ed.), ES/NATO un Krievijas attiecības un 
jaunā drošības situācija Baltijas jūras reģionā (Rīga: LĀI, 2008), 7-22.

”Krievijas enerģētikas politika post-padomju telpā: Eiropas jaunie kaimiņi un Baltijas valstis” 
// Atis Lejins (red.),  Pastiprināta ES austrumu kaimiņu politika: jautājumi  un izaicinājumi  
(Rīga: LĀI, 2007), 35-50.

“Russia’s  ‘Energy  Superpower’:  Between  Realpolitik  and  New  State  Idea”  //  May-Britt 
Stumbaum  and  Magnus  Christiansson  (eds.),  Security  Challenges  of  Times  of  Change:  
Regional  Options  for  Cooperation  and  Development (Conference  Proceedings),  (Berlin: 
German Council of Foreign Relations, 2007), 15-23.
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“Latvijas  un  Krievijas  enerģētikas  dialogs:  ieguvumu vai  ”Gazpromizācijas”  virzienā?”  // 
Akadēmiskā Dzīve, Nr. 44. (2007. gada oktobris)

“Shared  Neighbourhood”  Between  the  Perceptions  and  Interests  of  EU  “Ostpolitik”  and 
Russia’s “Near Abroad” Policy” // Andrei Zagorski (red.),  Russia, EU and the Baltic States  
(Conference Proceedings) (Maskava: Friedrich Ebert Foundation, 2007), 11-16.

“EU-Russia Energy Dialogue in the Context of the Prospective Partnership and Cooperation 
Agreement”  //  Atis  Lejins  (red.),  The  EU  Common Foreign  and  Security  Policy  toward  
Russia: the Partnership and Cooperation Agreement as a Test Case (Riga: Latvian Institute of 
International Affairs), 77-89. 

“Latvian-Russian  Energy  Relations:  Between  Economics  and  Politics”  //  Nils  Muiznieks 
(red.),  Latvian-Russian  Relations:  Domestic  and  International  Dimensions  (Riga:  Latvia 
University), 110-118. 

“Regional  Ramifications  of  Ukraine’s  Orange  Revolution:  Transnistrian  Conflict 
Settlement” // Atis Lejins (red.), The European Union’s Eastern Neighbours after the Orange 
Revolution (Riga: Latvian Institute of International Affairs), 30-44. 

“The NEGP and Russia’s Gas Diplomacy: Latvian Perspective” //  Baltic Mosaic Analytics 
(Winter-Spring), 15-19. 

“Moldovas  eiropeizācijas  iekšpolitiskā  un  starptautiskā  dimensija.  Latvijas  iespējas  un 
ierobežojumi” // Stratēģiskās analīzes komisijas rakstu krājums, Sēj.7, Nr.1, 154-176.

“Business  Factor  in  Russian-Latvian  Relations:  Cooperation  and  Competition”  in  Leonid 
Karabeshkin (ed.) The Regional Dimension in 
Russian-Baltic Relations (St.Petersburg: CIRP), 199-203.

“Values  and  Interests  in  the  European  Union-Russia  Relations:  Towards  Cooperation  or 
Conflict” // Antoni Kuklinski and Krzysztof Pawlowski (red.), Europe- the Global Challenges  
(Nowy Sacz: WSB-NLU).

“Russia’s  Policy  Towards  Europe’s  “New  Neighbours”:  in  Pursuit  of  Partnership  or 
Domination?” // Atis Lejins (red.),  An Enlarged Europe and Its Neighbourhood Policy: the  
Eastern Dimension (Rīga: Latvian Institute of International Affairs), 29-46. 

“Perceptions  and  Interests  in  Russian-Baltic  Relations”  //  Helmut  Hubel  (red.)  EU 
Enlargement and Beyond: the Baltic States and Russia (Berlīne: Verlag Arno Spitz), 345-370.

Political Priorities and Economic Interests in Russian-Latvian Relations, NUPI (Norvēģijas 
Ārpolitikas institūts) Working Paper No. 620, 2001. gada decembris

Minority Issues in the Baltic States in the Context of NATO Enlargement, NATO Research 
Fellowship’s  End  product,  2001.  gada  jūlijs;  pieejams  NATO  interneta  mājas  lapā: 
www.nato.int/acad/fellow/99-01/spruds.pdf
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“Russian-Latvian Relations since 1991” // Ruth Buttner, Vera Dubina and Michael Leonov 
(red.) Russia and the Baltic States: Political Relations, National Identity and Social Thought  
in XVIII-XX Centuries (Samara: Samara State University), 146-171.

"Latvian  Citizenship  Law:  Interaction  of  Internal  and  External  Factors"  in  Baltic  Studies 
Newsletter, No. 93 (March); also available at:  www.balticstudies-aabs.lanet.lv/bsn93/bsn93-
02.html 

VALODU ZINĀŠANAS

Latviešu - dzimtā
Angļu - brīvi
Krievu - brīvi
Poļu - labi

PAPILDUS INFORMĀCIJA

Lekciju  kursi  lasīti  Latvijas  Universitātē,  Vidzemes  Augstskolā,  Wyzsza  Szkola  Biznesu- 
National Louis University, Nowy Sacz (Polija), Baltic Defense College (Tartu, Igaunija) un 
Eurouniversity, Tallina (Igaunija). 

Datums: 01.2009 

 
 

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: 67285926

IZGLĪTĪBA 
1966 - 1969 aspirantūra Ļeņingradas Valsts universitātē, Bioloģijas 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 IZGLĪTĪBA 
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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 "Skaitļošanas 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 Pedagoģiskās meistarības universitāte (apliecība Nr. 125)

ZINĀTNISKAIS GRĀDS
1970  Bioloģijas doktors 

AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
2004  profesors 

DARBA PIEREDZE
2004 - RSU fizikas katedras vadītāja v.i., profesors
1998 - 2004 RSU fizikas katedras vadītājs, asociētais profesors
1969 - 1998 RMI/AML fizikas katedras asistents, vecākais pasniedzējs un docents
1966 - 1969 Ļeņingradas Valsts universitāte, aspirants
1964 - 1966 RMI fizikas katedras vecākais laborants, asistents
1962 - 1964 Piltenes vidusskola, skolotājs

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
  Bioloģiskā un medicīniskā fizika un statistika, biomehānika, informātika un 

datorika

DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN 
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
  RSU Sabiedrības veselības fakultātes domes loceklis; Latvijas 

Inženierzinātnes un fizikas biedrības loceklis; Latvijas Tiesu medicīnas 
ekspertu biedrības biedrs; Žurnāla «Latvijas ķirurģijas 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
1991. gada Barikāžu dalībnieka Goda zīme

PUBLIKĀCIJAS
  Kopā ap 150 publikācijas 
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VALODU ZINĀŠANAS

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

PAPILDUS INFORMĀCIJA
  Datorprogrammas MS Office, MathCad, SPSS, STATISTICA, Photoshop, 

PageMaker u.c. 
Datums: 2009. gada 24. aprīlī
Paraksts
 

1. CURRICULUM VITAE
2.
3. PERSONAS DATI:

Pēteris Valters,
dzimis 1960.gada 28.jūnijā Krāslavas raj., Andrupenes pag.
dzīves vieta: “Putas”, Vecumnieku pag., Bauskas raj., LV – 3933,
mobilais tālrunis 29726485, e-pasts: petvalt@tvnet.lv

4. IZGLĪTĪBA
1996. – 2000. studijas Latvijas Policijas akadēmijas Doktorantūrā,
1992. – 1994. studijas Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Maģistrantūrā,

tiesību maģistra akadēmiskais grāds,
1986. – 1992. studijas Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē vakara nodaļa,

jurista kvalifikācija.

2. PAPILDUS IZGLĪTĪBA

2006. praktiskais seminārs “Projektu vadība: no idejas līdz tās īstenošanai”
Alberta koledžā, Alberta koledžas apliecība;

2004. profesionālās pilnveides programma “Inovācijas augstākās izglītības
sistēmā” Latvijas Lauksaimniecības universitātē; LLU sertifikāts;

1997. seminārs “Eiropas Cilvēktiesību konvencija” Latvijas Policijas
akadēmijā; Francijas Iekšlietu ministrijas sertifikāts;

1996. kvalifikācijas celšanas kursi “Eiropas Savienības tiesību harmonizācija”
Latvijas Policijas akadēmijā; Francijas Iekšlietu ministrijas sertifikāts.

1. DARBA PIEREDZE
2006. – patreiz lektors Rīgas Stradiņa universitātē;
2000. – 2007. lektors, docents, Baltijas Starptautiskajā akadēmijā (Baltijas Krievu

institūtā);
2000. – 2002. lektors Ekonomikas un kultūras augstskolā,
1994. – 2000. lektors Latvijas Policijas akadēmijā,
1993. – 1995. asistents Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē,
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2. VALODU ZINĀŠANAS:
latviešu – dzimtā,
krievu – brīvi,
vācu – sarunvalodas līmenī,
angļu – ar vārdnīcu.

NOZĪMĪGĀKĀS PUBLIKĀCIJAS:
Valters P. Vidzemes, Latgales un Kurzemes zemes padomes 1917.gadā // Latvijas Vēsture. Nr. 2.(17.). – Rīga: 

1995. (13.-22.lpp.);
Valters P. Vidzemes, Latgales un Kurzemes zemes padomes 1917.gadā // Latvijas Policijas akdēmijas Raksti. 2. 

– Rīga: LPA, 1995. – (55.-76.lpp.);
Ārvalstu valsts un tiesību vēsture: Terminu skaidrojošā vārdnīca. / Sast. P.Valters. – Rīga: Divergens, 1998. – 

108.lpp.;
Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos / Sast. P.Valters. – Rīga: Divergens, 2001. – 359.lpp.;
Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos / Sast. P.Valters. – 2., papild. izd. – Rīga: Divergens, 2001. – 

331.lpp.;
Valters P. Ziemeļvalstu sadarbība pēc Otrā pasaules kara // Zinātniskie raksti / Ekonomikas un kultūras 

augstskola. – Rīga: EKA, 2002. – (51.-58.lpp.);
Tiesību teorija: Mācību līdzeklis / Sast. P.Valters. – Rīga: EKA, 2002. – 99.lpp.

Pēteris Valters

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

IZGLĪTĪBA 
Augstākā juridiskā (tiesību specialitāte)

1981 aizstāvēta juridisko zinātņu kandidāta disertācija
1978-1981 PSRS Iekšlietu ministrijas zinātniski pētnieciskā institūta adjunktūra
1972-1976 Omskas augstākā milicijas skola

19 1197

PAPILDUS IZGLĪTĪBA 
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

AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
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Docents

DARBA PIEREDZE
        19.06.2007           Rīgas Stradiņa universitātes  Tiesību institūta direktors

 2003-2007 Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes dekāns
2001-2003 Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes docenta v.i.
2000-2001 Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas integrācijas institūta Socioloģijas un 

menedžmenta programmas vadītājs
1993 Kriminoloģisko 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 

nodaļas pasniedzējs

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
  Zinātniskā darba temats: Kriminoloģiskās un deviantoloģiskās problēmas 

transformācijas perioda valstīs.

DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN 
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS

GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI

PUBLIKĀCIJAS
1. Kriminoloģija. Mācību grāmata juridiskām augstskolām un fakultātēm. 

Rīga, Nordik, 1998. (zinātniskā redakcija un 2 nodaļu autors).
2. Korupcija. Mācību grāmata juridiskām augstskolām un fakultātēm 

(līdzautore K.Ķipēna) Rīga, Lietišķās 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 ZINĀŠANAS

1. Latviešu valoda – dzimtā
2. Krievu valoda - brīvi
3. Vācu valoda – sarunvalodas līmenis
4. Angļu valoda - pamatzināšanas
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PAPILDUS INFORMĀCIJA

Datums: 
Paraksts:

CURRICULUM VITAE

Personas dati
Vārds, uzvārds                                    ANDRIS VILKS
Dzimšanas dati                                   1945. gada 14. augustā

Izglītība
1978.                                        LZA Vēstures un filozofijas institūta aspirantūra

1968-1973                                       LVU Vēstures un filozofijas fakultāte, 
kvalifikācija -  filozofijas pasniedzējs, sociologs

Zinātniskais grāds                         filozofijas zinātņu doktors (1989)

Akadēmiskais     nosaukums              asociētais profesors

Darba pieredze
2005-                                               RSU Rehabilitācijas fakultātes asociētais profesors, RSU 

Rehabilitācijas institūta Sociālo pētījumu laboratorijas 
vadītājs, RSU Sociālo zinātņu doktorantūras vadītājs

2004-2005                                       RSU Rehabilitācijas institūta Sociālo pētījumu 
laboratorijas vadītājs, RSU Eiropas Studiju fakultātes 
Socioloģijas katedras asociētais profesors, Sociālo zinātņu 
doktorantūras vadītājs

2003-2004                                       RSU Eiropas Studiju fakultātes Socioloģijas katedras 
asociētais profesors, maģistra studiju programmas vadītājs

2002-2003                                       RSU Eiropas Studiju fakultātes Socioloģijas katedras 
lektors, bakalaura programmas vadītājs

2002. Latvijas Kristīgās Akadēmijas asociētais profesors
2001. Latvijas kristīgās akadēmijas lektors
1997. Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolas “Attīstība” lektors
1992. Izdevniecības “Latvijas enciklopēdija” direktors
1988-1990                                       Latvijas enciklopēdiju redakcijas galvenais redaktors
1988. Galvenās enciklopēdiju redakcijas Filozofijas un tiesību redakcijas vadītājs
1986. Galvenās enciklopēdiju redakcijas vecākais zinātniskais redaktors 
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1983. LZA Vēstures un filozofijas institūta jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks

Publik  ā  cijas                                         aptuveni 500 (ieskaitot enciklopēdiskos rakstus)

L  ī  dzdal  ī  ba     sabiedriskaj  ā  s     organiz  ā  cij  ā  s  
Starptautiskās programmas VETURI līdzstrādnieks.
Starptautiskās organizācijas Christian Churches of God konsultants un tulks.
LR Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC ārštata metodiķis.
LR Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC eksperts.
RSU Revīzijas komisijas loceklis.
RSU Zinātnes padomes loceklis.

Zinātniskās intereses                                    klasiskās un modernās socioloģijas teorijas, 
reliģijas socioloģija, loģika, filozofija, 
gnozeoloģija

Piedalīšanās starptautiskās konferencēs un simpozijos
                                                                        6
Pēdējo sešu gadu publikācijas
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: Antoloģija. – Rīga, Raka, 2001. – 276 lpp.
5. Pasaules filozofija: Antoloģija, 1. daļa. – Rīga, Raka, 2001. – 186 lpp.
6. Pasaules filozofija: Antoloģija, 2. daļa, - Rīga, Raka, 2001. – 176 lpp.
7. Ievads loģikā. – Rīga, Raka, 2003. – 111 lpp.
8. Reliģiskās ticības un racionālā prāta attiecību problēma Bībelē // Sabiedrība un kultūra. – 
Liepāja, 2001, 197.-204. lpp.
9. Marksisms kā savdabīga reliģija // Sabiedrība un kultūra. – Liepāja, 2003, 133.-143. lpp
10. Skolēnam nepieciešamās filozofiskās domāšanas apguves problēmas // Pedagoģija: 
Teorija un prakse, 1. daļa. – Liepāja, 2003, 254.-262. lpp.
11. Sociālā telpa un sociālais laiks // Sabiedrība un kultūra. – Liepāja, 2004, 217.-220. lpp.
12.Marksa metodoloģija sociālo procesu izpētē // Sabiedrība un kultūra. – Liepāja, 2005, 
226.-235. lpp.
13.  Sociālo  zinātņu  definēšanas  problēmas  //  Starptautiskās  konferences  „Sociālo  zinātņu 
attīstības  tendences Eiropas Savienības  paplašināšanās  kontekstā” materiāli.  – Rīga:  RSU, 
2005, 18.-28. lpp.
14.  Klasiskā  metodoloģija  sociālo  zinātņu  izstrādē  //  Starptautiskās  konferences  „Sociālo 
zinātņu 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  zinātņu  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 
Vēstis, 59. sēj., Nr.4, A daļa, 2005, 13.-17. lpp.
17. Sociālo zinātņu loģisko diskursu definēšanas problēmas (kopā ar A.Vētru). – LZA Vēstis, 
59. sēj., Nr.4, A daļa, 2005, 5.-12. lpp.
18. Diskursu problemātika pedagoģiskajā procesā (kopā ar L.Vilku). // 3. Starptautiskās 
konferences “Pedagoģija: Teorija un prakse” materiāli. – Lielāja, 2005 (iespiešanā).
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19. Eiropas klasiskās sociali humanitārās zinātnes pamatproblēma globalizācijas kontekstā. // 
Starptautiskās materiāli. – Rīga: RSU, 2006, 161 (iespiešanā).
20. Vēsturiskuma problēma sociālo un humanitāro zinātņu attīstībā Latvijā. // Sabiedrība un 
kultūra. – Liepāja, 2006 (materiāls nodots publicēšanai).

LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV)

Ārija Vitte
Vārds Uzvārds

Jelgava 1954.
Dzimšanas vieta Dzimšanas gads

Rīgas Stradiņa universitāte, lektore
Darba vieta un ieņemamais amats

Darba vietas adrese:
Rīga

Dzirciema ielā 16

Tālruņa Nr. 67409101
Fakss:

E-pasts: vittearija@inbox.lv

Izglītība
Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija

LU Juridiskā fakultāte
LLU Pedagoģijas maģistrantūra, teorētiskais 
kurss

1972.-1978.
1991.-1993.

tiesību zinātnes
pedagoģijas 

tiesību 
zinātnes

Zinātniskā kvalifikācija

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr.

Darba pieredze
Darbs specialitātē - no 1977.gada.
Pedagoģiskais darba stāžs - no 1990.gada sekojošās mācību iestādēs:

• Latvijas Lauksaimniecības universitāte (lekciju kursi: Tiesību pamati. Ģimenes tiesības. Mantojuma tiesības) – no  
1990.g.

• Latvijas Universitāte (lekciju kurss: Ģimenes tiesības) – no 1997.līdz 2002.g.
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• Biznesa augstskola „Turība” (lekciju kursi:  Civiltiesības-vispārīgā  daļa. Ģimenes tiesības.  Mantojuma tiesības.  
Lietu tiesības. Romiešu tiesības. Tūrisma tiesības) – kopš 1999.g.

• Rīgas Stradiņa universitāte (lekciju kursi:  Civiltiesības,  vispārīgā  daļa.  Ģimenes tiesības.  Mantojuma tiesības.  
Lietu tiesības.)- no 2007.

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana
Zinātn.darba virzieni: Eiropas Savienības valstu izglītības sistēmu analīze.
                                    Laulības un ģimenes problēmu pētījumi Latvijā.
                                   Juridisko zinātņu studiju kvalitāte un tās pilnveides iespējas Latvijas 
augstskolās.

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)

1. Laulības līgumi kā laulāto mantisko attiecību regulējums. Ziņojums 7.starptautiskā zinātniskā 
konferencē „Īpašums,  tā  apgrūtinājumi:  problēmas,  risinājumi,  iespējas”, 2.06.2006. Rīgā,  
Biznesa augstskolā „Turība”.

2. „Juridisko zinātņu studiju kvalitāte un tās pilnveides iespējas”, 17.04.2009. Daugavpils 

universitātē. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti)
Tiesību pamati.  Civiltiesības:  vispārīgā  daļa. Ģimenes tiesības.  Mantojuma tiesības.  Lietu tiesības.  
Saistību tiesības. Romiešu tiesības. Darba tiesības. Konstitucionālās tiesības. Valsts tiesības. Īpašuma 
tiesības.

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 6 
publikācijas

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5)

1. Vitte Ā. Izglītības sistēma Vācijā.// Latvijas Lauksaimniecība. Nr.10. 1997.
2. Vitte Ā.  Laulāto līgumiskās mantiskās tiesības.//  Latvijas  Vēstnesis.  Jurista  Vārds.  Nr.13.  

2003.
3. Vitte  Ā.  Laulības  līgumi  kā  laulāto  mantisko  attiecību  regulējums./  7.starptautiskās  

zinātniskās konferences „Īpašums, tā apgrūtinājumi: problēmas, risinājumi, iespējas” rakstu 
krājums. R.: Turība, 2006. -142-147.lpp. 

4. Vitte Ā. Laulības līgumi: skaits un dinamika.// Latvijas Vēstnesis. Jurista Vārds. Nr.19. 2006. -
8.-9.lpp.

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā)

• Augstskolu didaktika. LLU. Sertifikāts Nr.000235. -2004.
• Datorkursi. Jelgava. Pieaugušo izglītības centrs. -2006.

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos

Goda nosaukumi, apbalvojumi

Patentu, autorapliecību, licen

u skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.)
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Valodu zināšanas: LasītprasmeRakstītprasme Runātprasme
teicami, labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi, 

vidēji
Latviešu valoda
Krievu valoda
Vācu valoda
Angļu valoda

_______ valoda

28.04.2009.
(Datums) (Paraksts)
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Curriculum Vitae
Personas dati:

Vārds: RAIMONDS ZAKOVSKIS
Personas kods 210560-10033

Izglītība:
• no 2005. – 2007. studijas Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Eiropas studiju fakultāte, 

profesionālais tiesību zinātņu maģistrs (Mag. iur.);
• no 1998.  –  2004.  studijas  Latvijas  Universitātes  (LU)  Juridiskās  fakultātes  tiesību 

zinātnes programmā, Jurists (Dipl.iur.);
• 1998.  –  2000.  studijas  Latvijas  Universitātes  (LU)  Ģeogrāfijas  un  zemes  zinātņu 

fakultātes maģistra studiju programma ģeogrāfijā, dabas zinātņu maģistrs ģeogrāfijā 
(Mag.geogr.);

• 1983. - 1988. studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU), Ekonomists.

Darba pieredze: 
• no 2008.gada maija līdz šim brīdim - VID Rīgas muitas reģionālās iestādes Juridiskās 

daļas galvenais jurists;
• no 2008.gada janvāra līdz 2008.gada maijam - Izglītības valsts inspekcijas Augstskolu 

kontroles departamenta galvenais valsts inspektors;
• no 2001.gada oktobra līdz 2008.gada janvārim Rīgas domes Audita un revīzijas 

pārvaldes Revīzijas daļas vadītāja vietnieks;
• no 1998.gada septembra līdz 2001.gada oktobrim Rīgas domes Finanšu departamenta 

Revīzijas nodaļas sektora vadītājs;
• no  1998.gada  jūlija  līdz  1998.gada  septembrim  -  Nodarbinātības  valsts  dienesta 

Iekšējās kontroles daļas vecākais referents;
• no 1998.gada janvāra līdz 1998.gada aprīlim a/s “Latvijas Krājbanka” Rīgas pilsētas 

Latgales priekšpilsētas filiāles pārvaldnieka vietnieks;
• no 1997.gada februāra līdz 1998.gada janvārim - Sociālās palīdzības fonda Kontroles 

un pārraudzības daļas vadītājs;
• no 1994.gada augusta līdz 1996.gada jūnijam AKB “BTB” Jelgavas filiāles direktors;
• no 1990.gada aprīļa līdz 1992.gada maijam Jelgavas domes Ekonomiskās un sociālās 

attīstības plānošanas nodaļas vadītājs;
Akadēmiskā darbība:

• no  2008.gada  janvāra  līdz  šim  brīdim  RSU  pasniedzējs; docēju  studiju  kursu: 
„Finanšu un nodokļu tiesības (Finanšu tiesības)”;
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• no  2002.gada  septembra  līdz  šim  brīdim  BSA  docents; docēju  studiju  kursu: 
„Finanšu un banku likumdošana”; „Nodokļu likumdošana”, „Darījumu aplikšana ar  
nodokļiem”, „Ārējās ekonomiskās darbības muitas regulēšana;

• no  2003.gada  februāra  līdz  šim  brīdim  RSEBAA  lektors,  docēju  studiju  kursu: 
„Starptautiskās finanses”, „Komercdarbības tiesiskie aspekti”..

• no 1988.gada aprīļa līdz 1990.gada aprīlim LLU Ekonomikas fakultātes asistents.

Valodu zināšanas:
Latviešu - dzimtā, labi pārvaldu krievu valodu, vācu valodu - ar vārdnīcu.

Rīga, 15.05.2009.

CURRICULUM  VITAE

Personas dati:

Vārds: VINETA ZEMĪTE
Dzimšanas datums: 08.08.68
Adrese: Rīga, Traleru iela 19, dzīv. Nr. 26
Telefons:  mob. tālrunis 29451588, 29399609
e-pasta adrese: vzemite@latnet.lv

Nacionalitāte: latviete

Ģimenes stāvoklis: precējusies

Izglītība:
• No  2004.  –  2006.  Latvijas  Lauksaimniecības  universitāte,  Tehniskā  fakultāte, 

akadēmiskā maģistra studiju programma “Pedagoģija”, maģistrs pedagoģijā;
• no 2000. gada septembra līdz 2004. gada novembrim - Rīgas Tehniskās Universitātes 

Biomedicīnisko Inženierzinātņu  un Mikrotehnoloģiju institūta  doktora programma 
“Inženiertehnika,  mehānika  un  mašīnbūve”  virziens  medicīnas  inženierzinātne  un 
medicīnas fizika, inženierzinātņu doktors.

• 1998. - 2000. Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas nodaļa, 
fizikas  maģistratūras  programma biomedicīniskajā  optikā,  dabas zinātņu maģistrs 
fizikā;

• 1986. - 1998. Latvijas Medicīnas akadēmija, Rīgas Stradiņa universitāte;

Papildus izglītība: 

Gads Iestāde
Tēma

2004.g. augusts – 
2005.g. 
maijs

Daugavpils universitāte
“Mūsdienu pedagoģiskā procesa 

aktuālie jautājumi” 
(B1 programma, kas saskaņota ar IZM 

Nr.0211)

2003 Martina Lutera Halles/Witenbergas 
“Biomehānika”
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febriāris - aprīlis
universitāte Medicīnas fakultāte

1994 -1997 LR Izglītības, kultūras un zinātnes ministrijas 
Valsts Kultūras pārvaldes skolu centrs,

Angļu valodas kurss
“Express Ways” 1., 2., 3 līmenis

1990 Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas 
institūta medicīniski-zinātniskais kooperatīvs 

“ORTO”
Masāžas kursi

No 1997. gada līdz šim brīdim – dažādi profesionālās kvalifikācijas 
celšanas kursi un semināri par dažādām tēmām;

Akadēmiskie un zinātniskie grādi:  inženierzinātņu doktors Dr.sc.ing.

Darba pieredze:

• No 2008. gada līdz šim brīdim RTU, BINI lektore
• no  2002.  gada  jūlija  līdz  2007.gadam  RTU,  BINI  asistente,  lasu  lekciju  kursu 

“Bioķīmijas un biofizikas pamati”, vadu profesionālās augstākās izglītības programmu 
(II  līmeņa  augstākā  profesionālā  bakalaura  un  maģistra  studiju  programmas 
”Medicīnas inženierija un fizika”) studiju procesu 

• no 1993. gada oktobra līdz 1997. gada jūlijam “Latvijas Ģimenes centrs”;
• no  1988.  gada  oktobra  līdz  1990.  februārim  Rīgas  Medicīnas  institūta  vecākais 

laborants Infekcijas slimību klīniskās bioķīmijas problēmu laboratorijas aknu slimību 
fizioloģijas, farmakoloģijas un toksikoloģijas daļas radioizotopu diagnostikas grupā, 
vadīju zinātnisko eksperimentu veikšanu;

Darbs amatu savienošanas kārtībā:

• No 2007.gada līdz šim brīdim Rīgas Stradiņa universitāte, lektore, lasu lekciju kursus 
„Tiesu medicīna”, „Tiesu psihiatrija”

• No 2003.  gada līdz šim brīdim Baltijas Starptautiskā  akadēmija (Baltijas Krievu 
institūts), lektore, lasu lekciju kursu „Tiesu medicīnā”

• no 2001.  gada novembra līdz 2002.  gada jūlijam RPIVA Ekonomikas un 
uzņēmējdarbības katedras lektore,  vadu kursa darbus,  sagatavoju lekciju kursu 
“Narkotiskās un psihotropās vielas” RPIVA Psiholoģijas fakultātes studentiem;

• no 1998.  gada oktobra līdz 2003.gada decembrim pasniedzēja Rīgas Valsts 
Tehnikumā;

Valodu zināšanas:

Valoda
Runāju Saprotu Rakstu

Latviešu 
valoda

dzimtā valoda dzimtā valoda dzimtā valoda

Krievu valoda ļoti labi ļoti labi ļoti labi
Angļu valoda labi ļoti labi loti labi
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Vācu valoda viduvēji labi viduvēji

Autordarbi: 
• Maģistra  darbs biomedicīniskajā optikā  “Ādas asins  mikrocirkulācijas pārmaiņu 

novērtēšana ar lāzera doplerogrāfiju” (2000).
• Promocijas darbs „Kaulu datēšanas metodes izvēle” (2007)

Datorzinības: 
Ir  iemaņas  darbā  ar  datu  bāžu  (Access,  FoxPro),  datu  apstrādes  (MS Excel,  Quattro), 
datorgrafikas  (Corel,  PhotoShop)  un  prezentāciju  (MS  PowerPoint)  programmām,  kā  arī 
Internet (e-pasts, www). Ir personīgais mājas PC.

Citas ziņas: 
• Ir  autovadītāja apliecība un braukšanas pieredze. 
• Esmu  organizējusi  Starptautisku   zinātnisku  konferenci 

“Biomedical  Engineering  and  Microtechnologies”,  kurā  biju 
ģenerālsekretāre. 

• Esmu valdes locekle Latvijas medicīnas inženierzinātnes un fizikas 
biedrībā. 

• Ir pieredze dažādu projektu izstrādē un to realizācijā.
• Esmu darbojusies profesijas standarta “Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris” 

izstrādes darba grupā;
• Ir pieredze projektu izveidošanā un administrēšanā, esmu izstrādājusi un 

administrējusi ESF projektu Nr. 
2005/0206/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0059/0007 “Medicīnas fiziķu 
praktiskās apmācības sistēma” 

Pedagoģiskā darbība:
• No 2003. gada līdz šim brīdim RSU un BSA lasu lekciju kursus „Tiesu medicīna” un 

„Tiesu psihiatrijia”
• no 2002. gada jūlija līdz šim brīdim RTU lasu lekciju kursu “Bioķīmijas un biofizikas 

pamati” ;
• vadu profesionālās augstākās izglītības programmu (II līmeņa augstākā profesionālā 

bakalaura un maģistra studiju programmas ”Medicīnas inženierija un fizika”) studiju 
procesu;

• Esmu prakšu vadītāja RTU;  

PUBLICĒTO MĀCĪBU METODISKO MATERIĀLU SARAKSTS

1. Prakses rokasgrāmata, Rīgā, SIA “P&Ko”, 2006., 36 lpp., 
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2. Dehtjars J., Zemīte V. “Studiju programmas “Medicīnas inženierija un fizika” prakses 
metodiskie norādījumi: Prakšu vadlīnijas” Rīga, P&Ko, 2006, 6lpp (ISBN 9984-689-
67-0);

01.05.2009

CURRICULUM VITAE

Vārds, uzvārds: Dace Žibala
Dzimšanas datums: 05.07.1963.
Dzimšanas vieta: Pļaviņas
Adrese: Lemešu ielā 11-45 Rīga LV-1016 
Tālrunis: 7432332 

IZGLĪTĪBA 
1997- 1999 Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, 

maģistrantūra, pedagoģijas maģistrs
1981- 1987 Latvijas Valsts Universitātes Svešvalodu fakultāte, filologa, skolotāja, 

tulka kvalifikācija

PAPILDUS IZGLĪTĪBA
29. 11.2008.                       Ikgadējā Latvijas  vācu val. skolotāju konference Rīgā                 
12.-14.10. 2006                 Baltijas valstu vācu val. skolotāju konference Rīgā 
 
02.12. 2005 Vācu valodas skolotāju asociācijas konference
jūnijs 2005 Seminārs "Jaunākās atziņas svešvalodu mācīšanas metodikā”’ RSU 

Valodu centrs, vieslektore I.Plakans, Aiovas universitāte, ASV
28.11.- .03.12. 2004 110. Eiropas skolotāju seminārs Strasbūrā (Francija)
21.10.- 23.10. 2004 4.Baltijas valstu vācu valodas skolotāju konference Viļņā (Lietuva)
09.05.- 16.05 2004 Seminārs "Paaudžu tikšanās:sociāli nodrošināta nākotne?" 

Zonnenbergā (Vācija) 
02.04. 2004 Seminārs Rīgas Gētes institūtā "Lasīšanas sapratne un autentisku 

tekstu didaktizēšana" 
14. 11. 2003 Vācu valodas skolotāju asociācijas gada konference
07.05 2003 Seminārs Rīgas Gētes institūtā "Motivācijas treniņš vācu valodas 

nodarbībās"
14.06- 16.06. 2002 Vācijas akadēmiskā apmaiņas dienesta Alumni konference Tallinā 
marts- jūnijs 2001 Semināri didaktikā un metodikā vācu valodas skolotājiem
oktobris 2000 Seminārs "Jaunākās atziņas lietišķā vācu valodas mācīšanas metodikā" 

Libekā, Vācija
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marts- jūnijs 2000 Semināri didaktikā un metodikā vācu valodas skolotājiem
marts- decembris 1999 Politoloģijas studijas Hāgenas Tālmācības universitātē (2 semestri)
24.11.- 04.12. 1998 Seminārs "Izglītības sistēma Vācijā" Lineburgas universitātē, Vācija
21.09.- 25.09. 1998 Starptautiskā konference Jēnas plāna pedagoģijā Jūrmalā
09.- 12.09. 1997 Starptautiskā Vācu valodas skolotāju konference LU
04.08.- 30.08. 1996 Starptautiskie vācu valodas vasaras kursi Štutgartes universitātē , 

Vācija (DAAD stipendija)
jūnijs- decembris 1995 Starptautiskais seminārs "Inovācijas augstskolu pedagoģijā" LU

ZINĀTNISKAIS GRĀDS
 

AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
1996  lektore

DARBA PIEREDZE
2005   - 2007                   tulkojumi firmai „Archetypon”

2001   līdz šim                   Rīgas Stradiņa universitāte, Valodu centrs, vadītāja

1996 -      2001                    Rīgas Stradiņa universitāte, Humanitāro zinātņu katedra, lektore         
                                             un vec. laborante

1989 -      1996                    Rīgas Stradiņa universitāte, Humanitāro zinātņu katedra,
                                             vec. laborante, stundu docētāja

1986 - - 1989 Rīgas 19. vsk., vācu valodas skolotāja

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA

DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN 
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
  Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas biedre, RSU Arodbiedrības 

biedre, Zonnenbergas biedrības Latvijā biedre

GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI

PUBLIKĀCIJAS             Tulkojumi PHARMINDEX (25 lpp.), Eiropas Parlamenta
                                            dokumenti (85 lpp.)

VALODU ZINĀŠANAS

  latviešu - dzimtā; vācu - brīvi; krievu- brīvi; angļu - labi

PAPILDUS INFORMĀCIJA
  MS-Office, interneta datu bāzes, B kategorijas vadītāja apliecība, 

tulkošana (rakstiski, mutiski/konsekutīvi/sinhroni)
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tulkojumi vācu valodā RSU vajadzībām
Datums: 21.01.2009.

Pielikums Nr.3.Studiju kursu apraksti
Rīgas Stradiņa universitāte 

Tiesību institūts
Akadēmiskā bakalaura studiju programma 

Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Politika un Tiesības

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Dr.jur. Aleksandrs Krasiļņikovs
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Obligāts, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” 1.studiju gada I semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 kredītpunkti

Kursa mērķis un uzdevumi
• Radīt studentos spēju saprast valsts varas politiku un tiesības, lai apzināta un aktīva 

līdzdalība politikā būtu vērsta uz valsts un personisko interešu izpratni, demokrātiskas 
politikas realizēšanu dzīvē savā profesijā.

• Demokrātiska  politiskā  intelekta,  demokrātiskās  politiskās  kultūras  un  tiesiskās 
apziņas veidošana un audzināšana, balstoties uz kursa saturu.

Kursa saturs
1.Politoloģija: priekšmets, struktūra, uzdevums;
2. Politikas un Tiesību mijiedarbība;
3. Politikas, tiesību attīstība demokrātijas apstākļos;
4.Politiskā vara, politiskā elite un tiesības;
5. Politiskā un tiesiskā sistēma;
6. Politiskā darbība un līdzdarbība politikā;
7. Politikas ietekme un tiesisko jaunrade;
8. Politiskās ideoloģijas ( pamatvirzieni);
9. Politiskais režīms un tiesības. Pilsoniskā sabiedrība un tiesības;
10. Starptautiskā politika.
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Mācību metodes.Politiskā intelekta un politiskās kultūras veidošana un audzināšana balstās 
uz studenta darbu lekcijās un semināros. Mācību procesa pamatu veido Eiropas Savienības 
politiskās izglītības principi un pamatlikumi, saprašana un maģiskais trīsstūris: pasniedzējs – 
mācību temats (problēma) – students. Lekcijā pasniedzējs tikai rāda ceļu politikas izpratnes 
veidošanai,  atsakoties  mācīt  politiku.  Politika ir  iespēju māksla,  un tas  nosaka  lekciju  un 
semināru specifiku – veidot studenta spēju patstāvīgi piedalīties politikā vai ņemt līdzdalību 
politikā. Students savu politiskā intelekta līmeni pauž eksāmena rakstu darbā.

Zināšanu novērtējums
Eksāmens kā kontroles forma.

a) darbs lekcijā………………………………………………………….10%
b) semināri (piedalīšanās un uzstāšanās tajos)……………………….…30%
c) eksāmena rakstu darba vērtējums………………………………….…40% 
d) d)eksāmena jautājums bez gatavošanās………………………………20%

Literatūra
1. Ievads politikā. R.,1998.
2. Apals G., Catlaks G.u.c. Politika Latvijā. R., 1999.
3. Baltijas valstis likteņgriežos: Rakstu krājums. R., 1998.
4. Blūzma V., Celle O. u.c.,  “Latvijas valsts atjaunošana (1986 – 1992)” R., 1998.
5. Kaneti E. Masa un vara. R., 1999.
6. Mūsdienu politiskā filozofija.R., 1998.
7. Smits E. Nacionālā identitāte. R., 1997.
8. Razs Dž. Brīvības morāle. R., 2001.

9. Tauriņš G. Politika I. Politoloģijas pamati.R., 1999 (atkārtots izdevums 2001).
10.  Tauriņš G. Politika II. Politikas filozofija.R., 2001.
11.  Vēbers M. Politika kā profesija un aicinājums.R., 1999.
12.  Beck R. Sachwörterbuch der Politik. Stuttgart, 1986.
13.  Grunwissen Politik. Bd, 306.Bonn, 1991.
14.  Held D.(eds.), Political theorie Today. Standford, 1991.
15.  Schmit M.G. Wörtebuch zur Politik, Stuttgart, 1995.
16.  Вебер М., Избранные произведения. М., 1990.
17.  Политология. Учебное пособие.М., - Спб,2002.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Tiesību socioloģija

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Obligāts, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” 1.studiju gada I semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 kredītpunkti

Kursa mērķis un uzdevumi
Kursā  studentiem tiek  piedāvāts  socioloģisko  pamatkoncepciju  un  pamatjēdzienu  apskats. 
Kursa apgūšanā primārais ir sociālā problemātika, kura atspoguļo modernizējošās sabiedrības 
aktuālākās vajadzības. Bez tam, šā moduļa apgūšanā paredzēta studentu iepazīstināšana ar 
dažādu  parādību  un  procesu  socioloģiskās  analīzes  metodi.  Tā  kā  ievads  socioloģijā  tiek 
izskatīts  kā  ievads  sochumanitārajā  disciplīnā,  kas  veido  sockultūras  potenciālu,  tad 
pasniedzēja vadībā studenti mērķtiecīgi sagatavo kursa darbus, referātus. Darbs pie izvēlētā 
temata  ļauj  studentiem dziļāk  apgūt  mācību  materiālu  un  izrādīt  patstāvību,  erudīciju  un 
radošu pieeju.

1. Veidot  studenta  sociālo  domāšanu,  māku  parādīt,  noskaidrot  un  formēt  sociālās 
problēmas.

2. Iemācīt studentam izpratni par socioloģijas tehnoloģiju daœādās sabiedriskās dzīves 
sfērās.

3. Iemācīt  sociālo  jēdzienu un kategoriju  zināšanas,  kas  saistītas  ar  studentu  izvēlēto 
specializāciju.

4. Iepazīstināt ar Eiropas, Amerikas un Latvijas sociologu darbiem.

Kursa saturs
1 Socioloģija kā zinātne.
2 Socioloģijas priekšmets un metode, tās saistība ar tieslietām.
3 Socioloģijas pamatkategorijas un jēdzieni un to integrācija tiesību socioloģijā.
4 Sabiedrības uzbūve: sociālie institūti un organizācijas. Tiesību aizsardzības iestādes.
5 Sabiedrība kā sockulturāla sistēma
6 Sociālā un tiesiskā uzvedība.
7 Sociālais (masveida) raksturs.
8 Tiesību izziņa. Metodes un process.
9 Cilvēks un tiesības: tiesisko procesu socioloģiskā analīze.
10 Interpretācija tiesību pētījumos.

Mācību metodes
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Kurss paredzēts patstāvīgai apmācību iemaņu attīstībai  noformulētas programmas ietvaros. 
Semestra laikā  studenti regulāri piedalās seminārnodarbībās,  kas sniedz socioloģijas teorijas 
pamatus.  Tāpat arī  praktiskie darbi studentiem sniedz patstāvīgās domāšanas iemaņas.  Kā 
seminārnodarbības,  tā  arī  praktisko darbu izpilde noris pasniedzēja uzraudzībā,  vadībā. 
Studenti paši izvēlas to referātu tēmas, kuras aizstāv publiski savās grupās.

Zināšanu novērtējums
Referāts var būt par jebkuru socioloģijas teorijas un metodikas tēmu,  ja vien moduļa 
pasniedzējs to ir atzinis par labu. Tas var tikt arī izpildīts kā studentu grupas izpētes rezultāts.

a) referāts                                                                                                30%
b) ieskaite                                                                                                60%
c) seminārnodarbības (pozitīvas zināšanas)                                            10%.

Literatūra
1. Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. LU Socioloģijas karta. Zin. red. B. Zepa, A. 

Zobena. R., 1996.
2. “Sabiedrības pārmaiņas Latvijā.”  Filozofijas un socioloģijas institūts:  Baltijas studiju 

centrs. Zin. red. A.Tabūns. R.: “Jumava”, 1998.
3. E. Mūrnieks. Vispārējā socioloģija: lekciju konspekts: 1; 2 daļas. R.: RTU.
4. Giddens A. Sociology. Oxford University Press, 1989.
5. Smelser N.J. Sociology, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1988.
6. Turaškevičs R. Ievads vadības socioloģijā. Rīga.: - RTU, 1999.
7. Sidens E. Sabiedrības veidošanās. R., 1999.
8. Šmite A. Skolas vadītāja darbam. R., 1999.

(Teorētiski metodiskais palīglīdzeklis).
9. Krieviņš V. Izglītības socioloģija. R., 1999.

10. Vilks Andris. Socioloģisko pētījumu konceptuālās problēmas. Rīga, ‘’Drukātava’’, 
2007.

11.Volkovs V. Socioloģijas teorijas:  XIX gadsimts – XX gadsimta sākums. Daugavpils, 
Daugavpils universitāte, 2007.

12. Mūrnieks E. Vispārējā socioloģija. Rīga, RTU, 1993.
13.Goša Z. Sociālo procesu analīze. Rīga, LVU, 1996.
14.Broks J. Tiesību filozofija. Rīga, ‘’Turība’’, 2004.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Loģika

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Asoc.prof., Dr. phil. A. Vilks
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Obligāts, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” 1.studiju gada I semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 kredītpunkti

Kursa mērķis un uzdevumi:
Loģika pēta cilvēka domāšanas likumsakarības, kuram pakļauts prātošanas process, kas ir 

nepieciešams nosacījums, lai pareizi izzinātu īstenību.
Loģikas zināšana dod iespēju lietot  šīs likumsakarības apzināti,  palīdz analizēt  savus un 

citus prātojumus, novērtēt to loģisko pareizību vai kļūdainību un līdz ar to atšķirt patiesību no 
maldiem.

1. Loģika ir abstrakta zinātne.
Tā atšķiras no citām zinātnes nozarēm ar augstāku abstrakcijas pakāpi. Loģika pēta nevis 

domu konkrēto  saturu‚  bet  to  struktūru  un  sakarību,  t.i.,  to  kopējo‚  kas  raksturīgs  visām 
domām neatkarīgi no konkrētā satura.

2. Loģikas teorētisko aspektu studēšana nav pašmērķis.
Galvenais  ir  prast  lietot  loģikas  likumus,  paņēmienus  un  operācijas  praksē  -prātojuma 

procesā. Lai iegūtu šādas iemaņas, jāvingrinās loģikas uzdevumu risināšanā.
3. Loģika jāstudē (jāmācās) pakāpeniski.
Loģikas kurss ir tā izveidots, ka katrai nodaļai (jēdziens, spriedums, slēdziens, pierādījums) 

ir  tikai  relatīvi  patstāvīga nozīme.  Katra  iepriekšējā iedaļa  ir  pamats  sarežģītākās nākošās 
nodaļas studēšanā.

Kursa tēmas:
1 Loģikas priekšmets
2 I nodaļa.   JĒDZIENS

1. Jēdziena vispārīgais raksturojums
2. Attiecības starp jēdzieniem
3. Jēdzienu iedalīšana

Jēdzienu definēšana
3 II nodaļa.   SPRIEDUMS

1. Spriedumu vispārīgs raksturojums
2. Vienkāršais atributīvais spriedums

Salikti spriedumi un to patiesuma nosacījumi
4 III nodaļa.   LOĢIKAS    PAMATLIKUMI

1. Tāpatības likums
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2. Pretrunības likums
3. Trešā izslēgtā likums

Pietiekamā pamata likums
5 IVnodaļa.   SLĒDZIENS

1. Tiešie deduktīvie slēdzieni
2. Kategoriskais siloģisms
3. Deduktīvie slēdzieni ar saliktām premisām
4. Induktīvie slēdzieni
5. Analoģija

Pierādījums

Literatūra
1.   Beдин Ю.П. Cтpyктypa, иcтиннocть и пpaвильнocть мышлeния. ~ Pигa‚ 1979.   -96c.
2. I.Vedins, J.Golde. Uzdevumi loģikā. R., 1992., 53 uzdevumi.
3. I.Vedins. Loģika. R., 1998.
4. A‚Ivins. Dzelžainā loģika. R., 1991.
5. A‚Ivins. Pareizas domāšanas māksla. R., 1990.
6. Бepкoв B.Ф., ЯcкeвичЯ.C., ПaвлюkeвиЧ B.И.   Лoгикa. Mинcк‚ 1997

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)

117



Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju  priekšmeta  programmas  nosaukums  un  kategorija –  Eiropas  integrācijas 
pamati

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –  Mg.iur. Ginta Leimane
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Obligāts, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” 1.studiju gada I semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 kredītpunkti

Studiju priekšmeta apraksts un mērķis – veidot studentos priekšstatu par Eiropas Savienību un tās 
tiesību sistēmu, tās struktūru, realizācijas virzieniem; Iemācīt  analizēt Eiropas Savienības  integrācijas 
procesus  ekonomiskajā,  tiesiskajā  un  sociālajā  sfērā;  Sniegt  izpratni  par   Latvijas  integrācijas 
pirmsākumiem  Eiropas  Savienībā,  tās  etapiem,  juridiski  un  sociāli  ekonomiskajiem 
pamatuzdevumiem;Sniegt  izpratni  par  šobrīd  notiekošo  aktīvās  integrācijas  procesu  starp  Eiropas 
Savienību  un  Latviju,  kā  arī  par  Eiropas  Savienības  pamatnostādnēm attiecībā  uz  iespējamo  tās 
paplašināšanos.
Nepieciešamās priekšzināšanas – Studiju priekšmeta ”Tiesību teorija” un „Eiropas tiesības” apguve
Studiju rezultāti:

- Zināšanas –  Pēc  kursa  apguves  zina  galvenās  integrācijas  pamatnostādnes,  integrācijas 
procesu  priekšnoteikumus,  kandidātvalstu  un  potenciālo  kandidātvalstu  integrācijas 
priekšnoteikumus;  Latvijas  integrācijas  procesa  ES  priekšnoteikumus,  attīstību  un 
pamatnostādnes nākotnē.

- Prasmes un iemaņas: prot pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas juridisko kāzusu risināšanā, 
normatīvo aktu analīzē pielietojot juridiskās pētījumu un tulkošanas metodes.

Pārbaudes metode - Eksāmens
Literatūra: 
Normatīvie akti:
 Konsolidēts Eiropas Kopienas dibināšanas līgums
Obligātā literatūra:
1.  Eiropas  Savienības  informācijas  aģentūra  „Eiropas  Savienības  dalībvalstis,  Rīga:  Eiropas 
Savienības informācijas aģentūra, 2007
2.Pievienošanās  ES  Līgums  (izvilkums)  un  komentāri/Zin.redakcija  Laila  Medin,  Māris  Brizgo. 
Rīga:Tiesu nama aģentūra, 2003
3.Baltā grāmata. Asociēto Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu sagatavošana integrācijai Eiropas 
Savienības iekšējā tirgū. Rīga,  PHARE, [s.a.]. 
4.Alehno I.,  Buka A.,  Jarinovska K.,  Škoba L.  Ievads Eiropas Kopienas tiesībās (Tiesu prakse un 
komentāri). R., 2001.
5.Deksnis E.B. Eiropas apvienošanās – integrācija un suverenitāte. Latvijas zinātņu akadēmija, 1998
6. Kolatz Udo, Priednieks K. Eiropas tiesības. Lietu un materiālu izlase. R., 2000.
7.Blackstone's EC Legislation 1999/2000. 10th editon. Nigel G.Foster. L.,2000..
8.Tillotson John. European Community Law. Text, Cases & Materials. 2nd edition. L., 1999.
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9 Европейское право. Учебник для вузов (под ред. Энтина Л.М. ) М.,2000.
10 Топорнин  Б. Н.  Европейское право. М.,1998.
11. Хартли Т.К. Основы права Европейского Сообщества. Москва, 
Будапешт,1998.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Valsts teorija

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –  Mg.iur. Jānis Ievītis
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Obligāts, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” 1.studiju gada I semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 kredītpunkti

Kursa mērķis un uzdevumi
♦ Palīdzēt  studentiem  apgūt  teorētiskās  zināšanas  par  valsts  būtību,  tās  formām, 

funkcionēšanu, tiesisku valsti, valsts un tiesību mijiedarbību.
♦ Sniegt  izpratni  par  jurisprudences  pamatjēdzieniem,  tiesībām  kopumā  (mēģinot 

noskaidrot,   kas  ir  tiesības,  kāpēc  tās  ir  nepieciešamas,  kā  tās  izmanto)  tiesiskām 
parādībām  un  tiesību  funkcijām,  kā  arī  veicināt  studentu  juridiskās  domāšanas 
veidošanos.

Kursa saturs
1 Valsts teorijas būtība.

Valsts zinātnes un valsts teorijas jēdziens. Valsts teorijas vispārējais raksturs. Valsts teorijas 
loma juristu praktiskajā darbā. Valsts teorijas priekšmets citu sabiedrisko un tiesību studiju 
priekšmetu vidū. Valsts pētīšanas metodes. Literatūras apskats

2 Valsts kā sabiedrības organizācijas forma.
Sabiedrība kā indivīdu kopdzīves forma. Sabiedrības organizācijas formas: ģimene, dzimta, 
cilts, klans, vecuma grupas, dzimuma grupas, profesiju grupas, etniskās grupas, tauta, nācija. 
Valsts kā universāla sabiedrības organizācijas forma. Pilsoniskās sabiedrības jēdziens. Valsts un 
pilsoniskā sabiedrība kā modernās sabiedrības elementi

3 Valsts izpratnes teoriju daudzveidība.
Valsts būtības definīciju daudzveidība, tās iemesli. Valsts veidošanās vēsture un valsts 
veidošanos skaidrojošo teoriju daudzveidība. Teoloģiskā, patriarhālā, vardarbības, 
patrimoniālā, sabiedriskā līguma, socioloģiskā, ekonomiskā, vēsturiski materiālistiskā u.c. 
valsts veidošanās teorijas. Valsts būtību skaidrojošās teorijas. Ētiskā, marksistiskā, elitu u.c. 
valsts koncepcijas un teorijas.

4 Valsts būtība un pazīmes.
Valsts būtības izpratnes attīstība no valdnieka valsts līdz pilsoniskās sabiedrības valstij. Valsts 
kā indivīdu savienība, kas veidota uz tiesību pamata. Valsts konstitutīvie elementi: iedzīvotāji, 
teritorija, publiskā vara. Valsts pazīmes: suverenitāte (valsts suverenitāte, valsts varas 
suverenitāte, tautas suverenitāte), publiskā vara, nodokļu iekasēšanas sistēma, valsts atribūtika 
un simbolika. Valsts un taisnīguma princips

5 Valsts vara.
Varas jēdziens. Sociālās varas jēdziens. Valsts vara kā sociālās varas veids. Valsts varas 
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publiskais raksturs. Valsts varas dalīšana: likumdošanas vara, izpildvara, tiesu vara. Varas 
kontroles būtība un nozīme. Valsts un valsts vara kā piespiedu mehānisms. Valsts vara un 
cilvēka tiesību garantēšana un nodrošināšana. Valsts varas ierobežošanas tiesiskie līdzekļi un 
paņēmieni.

6 Valsts formas.
Valsts formas jēdziens. Valsts vēsturiskās formas. Valsts valdīšanas formas: monarhija un 
republika. Valsts teritoriālās iekārtas formas: unitāra valsts, federatīva valsts, konfederācija. 
Valsts politiskā režīma (valdīšanas stila) formas: demokrātija, autoritārisms, totalitārisms.

7 Valsts aprāts.
Valsts aparāta jēdziens. Valsts aparāta organizācija un darbības principi. Valsts ierēdņi 
(birokrātija) kā valsts funkciju īstenošanas subjekti

8 Valsts funkcijas.
Valsts funkciju jēdziens. Valsts funkciju klasifikācija: valsts iekšējās funkcijas, valsts ārējās 
funkcijas. Valsts funkciju īstenošanas formas. Valsts un sabiedrības funkciju nodalīšana

9 Tiesiskas valsts koncepcija.
Tiesiskas valsts idejas rašanās un evolūcija. Tiesiskas valsts jēdziens. Tiesiskas valsts principi 
un pazīmes. Cilvēka pamattiesību un brīvību ievērošanas nodrošināšana, to respektēšana no 
valsts puses

10 Valsts un tiesību savstarpējā mijiedarbība.
Valsts un tiesību mijiedarbības būtība. Valsts un tiesību mijiedarbība tiesību jaunrades 
un tiesību piemērošanas procesā. Valsts un tiesību mijiedarbība valsts attiecībās ar 
pilsonisko sabiedrību. Valsts un tiesību mijiedarbība realizējot tautas (nācijas) 
intereses. Valsts un tiesību mijiedarbība starpvalstu attiecībās

Literatūra
1. Cipeliuss R. Vispārējā mācība par valsti. – R.: AGB, 1998.
2. Ievads politikā. / Ž.Ozoliņas red. – R.: Zvaigzne ABC, 1998.

Papildliteratūra
3. Demokrātijas pamati. – R.: Zvaigzne, 1993.
4. Dišlers K. Demokrātiskas valsts iekārtas pamati. – R., 1931.
5. Dišlers K. Ievads Latvijas valsts tiesību zinātnē. – R., 1930.
6. Jakubaņecs V. Valsts jēdziens, struktūra, funkcijas un formas. – R., 1997.
7. Kjellins R. Valsts kā dzīves forma. – R., 1986.
8. Lamentovičs V. Mūsdienu valsts. – R.: Zvaigzne ABC, 1996.
9. Platons. Valsts. – R.: Zinātne, 1985.
10. Tiesību spogulis: Zinātnisko rakstu krājums tiesību teorijā un vēsturē. / S.Osipovas red. 
– R.: Turība, 1999.
11. Vispārējās tiesību teorijas un valstszinātnes atziņas: Zin. metod. raksti. – R.: LU, 1997.
12. Barry N. An Introduction to Modern Political Theory. – London: Maximillan, 1989.
13. Dunleavy P., Bredan O. Theories of the State: The Politics of Liberal democracy. – 
London: Maximillan, 1987.
14. Аристотель. Политика: Афинская полития. – М., 1997.
15. Общая  теория  государства  и  права:  Акад  курс  в  2–х  томах.  /  Отв.  ред.  М.Н. 
Марченко. Т.1: Теория государства. – М.: Зерцало, 1998.
16. Теория государства и права: Учебник для вузов. / Под ред. В.М. Корельский, В.Д. 
Перевалов. – 2–е изд., изм. и доп. – М.: НОРМА – ИНФРА, 2000.
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Uzziņu literatūra
17. Ašmanis M. Politikas terminu vārdnīca. – R.: Zvaigzne ABC, 1999.
18. Ideju vārdnīca. R.: Zvaigzne ABC, 1999.
19. Latviešu konversācijas vārdnīca. 1. – 21. sēj. – R.: A.Gulbja apg., 1927. – 1940.
20. Latvijas padomju enciklopēdija. 1. – 10. sēj. – R.: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 
1981. – 1987.
21. Svešvārdu vārdnīca. / J.Baldunčika red. – R.: Jumava, 1999.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Juridiskā retorika

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Dr. paed. Voldemārs Bariss
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Obligāts, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” II.studiju gada I semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti

Anotācija
Šajā kursā studentiem tiek sniegtas zināšanas par latviešu valodas lietošanas sarežģītākajiem 
jautājumiem. Prioritāte tiek piešķirta tām latviešu valodas formām un likumībām, kas tieši 
skar juridisko darbību un sekmē juridiskās domāšanas un tiesiskās kultūras attīstību.

Mērķi
1. Nostiprināt loģiskas runas un rakstītprasmes iemaņas.
2. Attīstīt klausīšanās iemaņas,  iemācīt ar dzirdi uztvert dažādu sarežģītības pakāpju 

tekstus un tos reproducēt gan rakstiski, gan mutvārdos.
3. Iepazīstināt studentus ar pasaules izcilākajiem oratoru mākslas paraugiem.
4. Izskaidrot studentiem latviešu valodas stilistisko bagātību un tās lietošanas iespējas.
5. Iepazīstināt studentus ar juridiskās terminoloģijas veidošanas pamatprincipiem un 

produktīvākajiem paņēmieniem.

Kursa saturs
1. Retorikas vēsture un jēdziens. Tās nozīme tieslietās.
2. Izcilie oratori. Juristi oratori.
3. Publiskas runas veidošana. Uzstāšanās lietās.
4. Orators un auditorija.
5. Termina jēdziens. Retoriskie līdzekļi jurista darbā.
6. Termini un profesionālā leksika.
7. Citvalodu termini, aizguvumi tieslietās.
8. Nacionālā terminoloģija tieslietās.
9. Latviešu valodas stili: zinātniskais,  publicistiskais, sarunvalodas, tiesiskais u.c.
10. Biežāk sastopamās lietojuma kļūdas runā un rakstos.
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Mācību metodes
Lekciju materiāli auditorijā mijas ar studentu patstāvīgo darbu. Studenti uzstājas ar 

ziņojumiem, raksta referātus, tēzes. Apspriešana netiek nelielās grupās vai arī visas auditorijas 
priekšā. Darbu novērtē pats autors, grupa, pasniedzējs.

Zināšanu novērtējums

Ieskaite
a) aktīvs darbs nodarbībās                                                                              40%
b) referātu, anotāciju sagatavošana                                                                 40%
c) noslēguma tests                                                                                           20%

Literatūra
1. J.Rozenbergs. Latviešu valodas stilistika. Zvaigzne.ABC, 1995.
2. V.Skujiņa. Latviešu terminoloģijas izstrādes principi. R., 1993.
3. V.Skujiņa.  Latviešu  valodas  nodrošinājums  III  gadu  tūkstotim  –  valoda  –  2000. 

Humanitārās fakultātes X zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2000.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Filozofijas pamati
Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – Asoc.prof., Dr. jur. . A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Asociētais prof., Dr.phil. Andris Vilks
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Obligāts, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” II.studiju gada I semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti

Kursa mērķis
Sniegt studentiem priekšstatu par filozofijas izziņas specifiku; arī iepazīstināt ar dažādiem 
filozofijas novirzieniem, kas saistīti ar cilvēka eksistences un dzīves fundamentālo problēmu 
analizi

Kursa uzdevumi
Iepazīstināt  studentus  ar  klasiskās  filozofijas  problemātiku,  iemācīt  operēt  ar  filozofijas 
jēdzieniem un kategorijām, sniegt priekšstatu par filozofijas vēsturi, par mūsdienu filozofijas 
problēmām.

Kursa saturs
1. Pirmatnējā kultūra.

Dabiskais un pārdabiskais. Mitoloģiskie tēli. Mitoloģijas valoda. Mitoloģiskais pasaules 
uzskats.

2. Austrumu filozofijas. 
Ķīna, Indija, Ēģipte, Irāna. K. Jaspers par ass laiku.

3. Antīkā filozofija.
Patstāvīgais, mainīgais un nemainīgais (Zālamans, Periandrs, Taless, Anaksimandrs, 
Anaksimens, Ksenofans, Parmenids, Heraklits). Patiesums, valoda, spriedumi, idejas 
(Pitaks, Solons, Anaharsis, Hilons, Ezops, Biants, Epimenīds no Krētas, Epiharms, 

Heraklits, Kratils, Meliss, Anaksagors, Empedokls, Protagors, Sokrāts). Diskrētais un 
kontinuālais (Pitagors, Zenons Elejietis, Demokrīts). Uzskatu sistēmas, mācības 

(Platons, Aristotelis, Epikūrs, Zenons no Kitionas un Stoa, neoplatonisms).
4. Viduslaiku filozofija.

Patristika. Sholastika: agrīnā, dižā un vēlīnā. Arābu filozofija. Reliģija.
5. Renesanse.

Kūzu Nikolajs. Natūrfilozofija. Koperniks un Vezālijs. Fr. Bēkons. Valsts un tiesību 
teorijas. Reformācija.

6. Apgaismība. 
Racionālisms  un  empīrisms.  Dedukcija  un  indukcija.  Eiropas  zinātne.  R.Dekarts. 
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B.Paskāls. G.V.Leibnics. I.Ņūtons.
7. Eiropas klasiskā filozofija.

Ideālisms un materiālisms. I.Kants. G.V.F.Hēgelis. F.V.J.Šellings. A.Šopenhauers. 
O.Konts. K.Markss un Fr.Engelss.

8. Dabaszinātnes, inženierzinātnes un filozofija.
Termodinamika un enerģētika. Relativitātes teorija un kvantu mehānika. Eiropas zinātne 

un austrumu misticisms. Racionālais un iracionālais.
9. Eksaktās zinātnes un filozofija.

Modernā loģika. Matemātika un matemātiskā loģika. Analītiskā filozofija.
10. Filozofija civilizācijas trešajā vilnī.

Civilizācijas trīs viļņi. Transports un sakari. Informācija. Globalizācija.

Literatūra
Pamatliteratūra (vispārējā).

M.Kūle, R.Kūlis. Filosofija.// Rīga, Burtnieks. 1996, 654 lpp.
P.Kuncmanis,  F.P.Burkarts,  F.Vīdmanis,  A.Veiss.  Filozofijas  atlants,  attēli  un  teksti. 

//Rīga, Zvaigzne ABC, 2001, 251 lpp.
В.Никифоров, В.Качан. Философия: введение и хрестоматия. // Рига, БРИ. 2000, 322 

с.
В.Е.Никифоров, В.К.Рутманис. Философия науки. Методологические проблемы. // 

Рига, БРИ. 1998, 290 с.
106 философов. // Симфорополь, Таврия. 1995, часть 1 – 464 с., часть 2 – 512 с. Vai 

П.Таранов. Звезды мировой философии. Философия сорока пяти поколений. // 
Москва, Издательство АСТ. 1999, 658 с. 

Papildliteratūra (pa programmas daļām)
Pirmatnējā kultūra.

Э.Б.Тайлор. Первобытная культура. // Москва, Изд. Полит. лит. 1989, 574 с.
Л.Леви-Брюль.  Сверхестественное  в  первобытном  мышлении.  //  Москва, 

Педагогика-пресс. 1994, 604 с.
Mitoloģijas enciklopēdija. // Rīga, Latvijas enciklopēdija. 1. daļa, 1993, 316 lpp., 2. daļa, 

1994, 414 lpp.
J. Parandovskis. Mitoloģija. // Rīga, Zinātne. 1976, 296 lpp.
Р.Менар.  Мифология  в  древнем  и  современном  искусстве.  //  Минск,  Москва, 

ХАРВЕСТ АСТ, 2000, 800 с.
Austrumu filozofijas.

J.Staburova. Balts zirgs nav zirgs jeb tradicionālā Ķīnas filozofija. // Rīga, LU,  Latvijas 
Enciklopēdija. 1995, 64 lpp.

К.Ясперс. Смысл и назначение истории. // Москва, Республика. 1994, 32-75 с.
Antīkā filozofija.

V.V.Klīve. Gudrības ceļos. // Rīga, Zinātne. 1996, 224 lpp.
Domas par antīko filozofiju. // Rīga.

Viduslaiku filozofija.
J.L.La Monte The World of the Middle Ages. // New York, Appleton-Century-Crofts, Inc. 

p. 828.
Renesanse.

Rietumeiropas filozofija 14.-18.gs. // Rīga, Zvaigzne ABC. 2000, 268 lpp.
Apgaismība.

Rietumeiropas filozofija 14.-18.gs. // Rīga, Zvaigzne ABC. 2000, 268 lpp.
Eiropas klasiskā filozofija.

I.Kants. Prolegomeni. // Rīga, Zvaigzne. 1990, 154 lpp.
K.Markss, Fr.Engelss. Ģimenes, privātīpašuma un valsts izcelšanās.
Fr.Engelss. Dabas dialektika.
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Dabaszinātnes, inženierzinātnes un filozofija.
S.Hokings. Īsi par laika vēsturi. // Rīga Madris. 1997, 190 lpp.
F.Capra. The Tao of Physics. // Barkley, Shambhala. 1975, p.330.
W.Harman. Global Mind Change. //

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Politika un tiesības
Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –  Dr.jur. Aleksandrs Krasiļņikovs, 
Mag. jur. Juris Muižnieks
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Obligāts, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” II.studiju gada I semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 kredītpunkti

Kursa mērķis un uzdevumi
Radīt studentos spēju saprast valsts varas politiku un tiesības, lai apzināta un aktīva līdzdalība 

politikā  būtu  vērsta  uz  valsts  un  personisko interešu  izpratni,  demokrātiskas  politikas 
realizēšanu dzīvē savā profesijā.

Demokrātiska  politiskā  intelekta,  demokrātiskās  politiskās  kultūras  un  tiesiskās  apziņas 
veidošana un audzināšana, balstoties uz kursa saturu.

Kursa saturs
1. Politoloģija: priekšmets, struktūra, uzdevums.
2. Politikas un tiesību mijiedarbība.
3. Politikas, tiesību attīstība demokrātijas apstākļos.
4. Politiskā vara, politiskās varas elite un tiesības.
5. Politiskā un tiesiskā sistēma.
6. Politiskā darbība un līdzdalība politikā.
7. Politikas ietekme uz tiesisko jaunradi.
8. Politiskas ideoloģijas (pamatvirzieni).
9. Politiskais režīms un tiesības. Pilsoniskā sabiedrība un tiesības.
10.  Starptautiskā politika un starptautiskās tiesības. 

Mācību metodes
Politiskā intelekta un politiskās kultūras veidošana un audzināšana balstās uz studenta darbu 
lekcijās un semināros. Mācību procesa pamatu veido Eiropas Savienības politiskās izglītības 
principi un pamatlikumi, saprašana un maģiskais trīsstūris: pasniedzējs – mācību temats 
(problēma) – students. Lekcijā pasniedzējs tikai rāda ceļu politikas izpratnes veidošanai, 
atsakoties mācīt politiku. Politika ir iespēju māksla, un tas nosaka lekciju un semināru 
specifiku – veidot studenta spēju patstāvīgi piedalīties politikā vai ņemt līdzdalību politikā. 
Students savu politiskā intelekta līmeni pauž eksāmena rakstu darbā.
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Zināšanu novērtējums
Eksāmens kā kontroles forma.

darbs lekcijā………………………………………………………….10%
semināri (piedalīšanās un uzstāšanās tajos)……………………….…30%
eksāmena rakstu darba vērtējums………………………………….…40% 
d)eksāmena jautājums bez gatavošanās………………………………20%

Literatūra
Ievads politikā. R.,1998.
Apals G., Catlaks G.u.c. Politika Latvijā. R., 1999.
Baltijas valstis likteņgriežos: Rakstu krājums. R., 1998.
Blūzma V., Celle O. u.c.,  “Latvijas valsts atjaunošana (1986 – 1992)” R., 1998.
Kaneti E. Masa un vara. R., 1999.
Mūsdienu politiskā filozofija.R., 1998.
Smits E. Nacionālā identitāte. R., 1997.
Razs Dž. Brīvības morāle. R., 2001.
Tauriņš G. Politika I. Politoloģijas pamati.R., 1999 (atkārtots izdevums 2001).
 Tauriņš G. Politika II. Politikas filozofija.R., 2001.
 Vēbers M. Politika kā profesija un aicinājums.R., 1999.
 Beck R. Sachwörterbuch der Politik. Stuttgart, 1986.
 Grunwissen Politik. Bd, 306.Bonn, 1991.
 Held D.(eds.), Political theorie Today. Standford, 1991.
 Schmit M.G. Wörtebuch zur Politik, Stuttgart, 1995.
 Вебер М., Избранные произведения. М., 1990.
 Политология. Учебное пособие.М., - Спб,2002.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –  Vispārējā un juridiskā 
psiholoģija

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –  Dr.phil. Sandra Mihailova
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Obligāts, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” II.studiju gada I semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti
Kursa mērķis un uzdevumi

• Iepazīstināt  studentus  ar  psiholoģiju  kā  zinātni,  tās  pielietojumu un  nodrošināt  šā 
zināšanu piemērošanu tieslietās.
• Sekmēt atklāt un izprast pieaugušu, psihiski veselu cilvēku psihes attīstības īpatnības, 
procesus,  stāvokļus  un  īpašības.  Attīstīt  šo  parādību  izpratni,  kas  palīdzētu  veiksmīgi 
organizēt saskarsmi tiesiskās izziņas un tiesiskās darbības jomā.

Kursa anotācija
Studiju kurss iepazīstina ar psiholoģijas zinātnes priekšmetu, struktūru, metodēm, nozarēm, 
kā arī populārākajiem mūsdienu psiholoģijas virzieniem. Sniegt teorētiskās zināšanas par 
cilvēka psihes struktūru un funkcionēšanas pamatprincipiem. Veidot adekvātu priekšstatu 

par vispārīgās, personības un sociālās psiholoģijas pamatproblemātiku. 

Kursa saturs
1

Psiholoģija kā zinātne, tās izpētes priekšmets, iedalījums un virzieni. 
Juridiskā psiholoģija

2 Vispārējās un juridiskās psiholoģijas pētīšanas metodes
3 Psihe un apziņa, to vieta personības struktūrā. Jēdzieni: indivīds, individualitāte, personība
4 Uzmanības jēdziens, veidi un īpašības
5

Izziņas procesi. Sensori perceptīvā sistēma
6 Atmiņa, tās veidi un pamatprocesi, to saistība ar tieslietām
7 Domāšana, tās veidi
8 Iztēle un jaunrade
9 Emocijas un jūtas. Stress
10 Jēdziens par gribu
11 Personības individuāli tipoloģiskās īpatnības
12 Temperaments, tā pētīšanas vēsturiskie aspekti
13 Spējas, to veidi, saistība ar dotībām, iemaņām un prasmēm
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14 Rakstura jēdziens
15 Personības attīstība un saskarsme
16 Personība kā verbālās un neverbālās komunikācijas subjekts

Literatūra:
1. Karpova A. Personība. Teorijas un to rādītāji. Zvaigzne ABC, - R., 1998.
2. Psiholoģijas vārdnīca. Mācību grāmata. - R., 1999;
3. Adlers A. Psiholoģija un dzīve. Idea. - R., 1992;
4. Jungs K.G. Psiholoģiskie tipi. - R., 1993;
5. Tulviste P. Par domāšanas izmaiņām vēsturē. Avots. - R., 1990;
6. Meikšāne Dz. Psiholoģija mums pašiem. Raka. - R., 1998;
7. Vorobjovs A. Psiholoģijas pamati. Mācību grāmata. - R., 2000.
8. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - Л., ЛГУ, 1968.
9. Василюк Ф.Е. Психология переживаний (анализ преодоления критических 

ситуаций). - М., МГУ, 1984
10. Веккер Л.М. Психические процессы. Т. 1 – 3. - Л., ЛГУ, 1974 – 1981.
11. Выготский Л. С. Психология. - М., Экспо – пресс, 2000.
12. Годфруа. Что такое психология? T.1. - М., Мир, 1999. 
13. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. - М., Просвещение, 1986.
14. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. Учебник для Вузов. - 

М., Юрист, 1966. 
15. Ионин Л.Г. Понимающая социология. - М., Наука, 1979.
16. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. - М., Политиздат, 1975.
17. Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную психологию 

личности. - М., Просвещение, 1985.
18. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. - М., 

Педагогика, 1986.
19. Надирашвили Ш.А. Установка и деятельность. Тбилиси, 1987.
20. Немов. Психология. Т. 1. - М., 2000. 
21. Общая психодиагностика. / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. - М., МГУ, 

1987.
22. Общая психология. Под ред. Петровского. - М., 1987.
23. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. - М., Просвещение, 1991.
24. Платонов К.К. Система психологии и теория отражения. М. Наука, 1982.
25. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - С – П., Питер, 2001.
26. Столин В.В. Самосознание личности. - М., ИГУ, 1983.
27. Суходольский Г.В. Основы психологической теории деятельности. Л. ЛГУ, 1988.
28. Хрестоматия по общей психологии. - М., Просвещение, 1977.
29. Экспериментальная психология. Вып. 1 – 6./ Редакторы – составители: П.Фресс, 

Ж.Пиаже. - М., Прогресс, 1966 – 1978.
30. Ярошевский М.Г. История психологии. 2-е изд. - М., Мысль, 1976.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Ievads  civiltiesībās.

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –  Dr. hab. Jur. O.Joksts., mag..iur. Ārija 
Vitte
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Obligāts, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” I.studiju gada II semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti

Kursa mērķis un uzdevumi
Topošajiem juristiem apgūt ievadu privāttiesības, kurās tiek aplūkoti pamatjēdzieni, institūti un 

principi, kas darbojas Latvijas privāttiesībās.
Iepazīstināt  studentus  ar  romiešu  civiltiesību  nozīmi,  ietekmi  un  pārņemšanu  Latvijā,  ar 
civiltiesību avotiem, civiltiesisko attiecību dalībniekiem un objektiem, LRCL sadaļām un 
uzņēmējdarbības formām. 

Mācību metodes
Kursa  teorētiskais  materiāls  tiek  pasniegts  aktīvu  lekciju  formā,  tiek  rīkoti  semināri, 
praktiskās  un  kontrolnodarbības,  to  laikā  uzklausot  studentu  viedokli  par  diskutējamiem 
jautājumiem un sagatavojot bāzi problēmu risināšanai.

Kursa saturs
1 Civiltiesību kā studiju disciplīnas priekšmets.

Privāttiesību jēdziens
2 Civiltiesību avoti.

Civilā likumdošana Latvijā. Vēsturiskie avoti. Sistematizācija un kodifikācija
3 Civiltiesisko attiecību dalībnieki – fiziskās un juridiskās personas.

Tiesībspēja. Rīcībspēja. Juridisko personu būtība un pazīmes
4 Civilo tiesību un pienākumu rašanās pamati.

Darījums. Līgums
5 Civilo tiesību realizēšana.

Civilo tiesību realizēšanas veidi. Pārstāvība. Pārstāvības būtība, veidi, pielietojums
6 Civilo tiesību aizsardzība.

Civilo tiesību aizsardzības veidi un kārtība.
Noilgums. Noilguma jēdziens un nozīme

7 Lietu tiesības.
Lietu klasifikācija. Īpašums. Valdījums. Īpašuma iegūšana

8 Ģimenes tiesības.
Laulība. Laulāto manta. Vecāku un bērnu attiecības

9 Mantošanas tiesības.
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Mantošanas jēdziens un veidi
10 Saistību vispārējā daļa. Atsevišķo saistību veidi. Saistību nodrošinājuma veidi

Literatūra
1. Bērziņa L. Romiešu tiesības: māc. līdz. – Rīga: (b. izd.), 1997. – 111, (1) lpp. (ABO-11).

2. Sinaiskis  V. Latvijas civiltiesību apskats:  Lietu tiesības.  Saistību tiesības /  Latvijas 
Juristu biedrība; Jāņa Rozenfelda iev. – Rīga: Latvijas Juristu biedrība, 1996. – 246 
lpp.

3. Latvijas  Republikas  Civillikums:  (normatīvie  akti:  alfabētiskais  rādītājs).  –  Rīga: 
Tiesiskās informācijas centrs, 1998. – 673. lpp. – Bibliogr.: 653. – 673. lpp. – Alf. 
Rād.: 491. – 626. lpp. (ABO – 12; MĀC – 16).

4. Hartmanis. Romiešu tiesību vēsture., Jelgava, 1935.
5. Vītiņš V. Vispārējs tiesību pamats, Rīga, “Verdikts”, 1993.
6. Vēbers J., Torgāns K. Civiltiesības kā tiesību nozare, Rīga, 1997.
7. Bitāns A. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi / zin. red. Kalvis Torgāns. – Rīga: AGB, 

1997. – 208 lpp. – (juridiskā mācību u izglītojošā literatūra). – Izm. Liter.: 200. – 203. 
lpp. – (Juridiskā  mācību un izglītojošā  literatūra). –  Izm.  Liter.: 200. – 2003.  lpp. – 
Ieteic. liter.: 204. – 205. lpp. – Alf. Term. Rād.: 206. – 207. lpp. (ABO – 10; MĀC – 
40).

8. Дождев Д.В. Римское частное право Москва, Инфра-Норма, 1997.
9. Римское частное право под ред. Новицкого И.Б. и Перетерского И.С. Москва, 

Закон и право, 1999.
10. Косарев А. Римское частное право. Москва, Закон и право, 1998.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
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SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Civilprocess

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –  Dr. jur. Aldis Pundurs
Studiju  priekšmeta  statuss  studiju  programmā –  Obligātais,  Bakalaura  studiju 
programmas „Tiesību zinātne” III.studiju gada II semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti
 

Mērķi 

1. Iemācīt orientēties visos jautājumos, kas saistīti ar civilprocesu, sagatavot konceptuālo 
bāzi problēmu risināšanai.

2. Sniegt nepieciešamās zināšanas par civilprocesu un ar to saistītām  parādībām.
3. Iemācīt celt juridisko kultūru un nostiprināt tiesisko pārliecību.
4. Stiprināt saites ar juridisko praksi.

Kursa saturs
1. Civilprocesa vispārīgie noteikumi. Civilprocess kā juridiska zinātne un mācību kurss. 

Subjektīvo civiltiesību aizstāvības formas. Civillietu pakļautība. Civilprocess kā tiesību 
nozare  (civilprocesuālās  tiesības).  Civilprocess kā  tiesvedība civillietās. 
Civilprocesuālās tiesiskās attiecības. Civilprocesuālā forma. Civilprocesa principi.

2. Prasības  tiesvedība.  Prasības  lietu  dalībnieki.  Civillietu piekritība.  Prasība.  Tiesas 
izdevumi civillietās.  Pierādīšana un pierādījumi civillietā.  Prasības lietu ierosināšana. 
Civillietu sagatavošana iztiesāšanai. Prasības lietu iztiesāšana. Pirmās instances tiesas 
nolēmumi.

3. Bezprasības  tiesvedība.  Tiesvedība  lietās,  kas  rodas  no  administratīvi  tiesiskajām 
attiecībām. Sevišķās tiesāšanas kārtība.

4. Tiesas nolēmumu likumības un pamatotības pārbaude.  Tiesvedība apelācijas instancē. 
Tiesvedība  kasācijas  instancē.  Civillietu  jauna  izskatīšana  pēc  tiesas  nolēmumu 
stāšanās likumīgā spēkā.

5. Izpildu process.  Izpildu procesa vispārīgie noteikumi.  Jurisdikcijas iestāžu aktu 
piespiedu izpildes līdzekļi.

6. Starptautiskais  civilprocess.  Ārvalstu pilsoņu un organizāciju tiesiskais  stāvoklis  LR 
civilprocesā.

7. Civiltiesību aizstāvības ārpustiesas formas. Civiltiesisko strīdu izskatīšana šķīrējtiesās.

Mācību metode
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Kursa teorētiskais materiāls tiek pasniegts aktīvu lekciju formā, uzklausot studentu viedokli par diskutējamiem jautājumiem.

Zināšanu novērtējums
Eksāmens

a) aktīvs darbs semināru nodarbībās…………………………………….........20%
b) divu kontroldarbu izpilde ……………………………………………..30%
c) rakstiskas atbildes uz eksāmena jautājumiem………………………...........50%

Literatūra
1. Aigars.  G.  Par  jauno  Civilprocesa  likumu  //  Latvijas  vēstnesis.-1998,  Nr.385/386; 

1999, Nr.4.
2. Bitāns A. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi.– R.:,1997.-208 lpp.
3. Bojārs J. Starptautiskās privāttiesības.- Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.g.
4. Bukovskis V. Civilprocesa mācības grāmata.- Rīga: 1933.g.
5. Bukovskis V. Testamenta spēku apstrīdošu prasības sūdzību juridiskā konstrukcija.- 

Rīga, 1930.g.
6. Bundurs Ž. Padomnieks vekseļu lietās. 2. Izdevums.- Rīga: 1994.g.
7. Civilprocesa likums- Rīga: Kodifikācijas nodaļas 1938.g. izdevums.
8. Civilprocesa likums ar paskaidrojumiem/ Sastād. F. Konrādi un T. Zvejnieks – Rīga: 

Valsts tipogrāfijas izdevums, 1939.g.
9. Civilprocess. Latviešu konversācijas vārdnīca. 2. sēj.
10.  Civilprocesa  likuma  komentāri.  Papildināts  izd.  Autorkolektīvs.  K.Torgāna  un 

M.Dudeļa red. – R.: TNA, 2001.  
11.  Civilprocesa likuma komentāri. K. Torgāna un M. Dudeļa redakcijā. – R.: Tiesu namu 

aģentūra. – 591 lpp.
12.  Dubure V., Katlaps A. Darba sprīdu izskaitīšana.- Rīga: Avots, 1982.
13.  Juridisko terminu vārdnīca.- Rīga: Nordik, 1998.g.
14.  Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”. Ziņotājs, 1992, 

Nr. 4/5
15.  Krauze R. Mantojuma tiesības Latvijas Republikā.- Rīga: KIF, 1994.g.
16. Krauze R. Mantojuma tiesības Latvijas Republikā.  2. Papildinātais izdevums.- Rīga, 

1997.g.
17.  LR Civilprocesa likums. R.: BK, 2000.
18.  Latvijas Republikas Civillikums- Rīga: TIC, 1998.g.
19.  Latvijas  Republikas  Civillikuma  komentāri:  Mantojuma  tiesības  /  Sastādījuši  R. 

Krauze un Z. Gencs, - Rīga: Mans īpašums, 1997.g.
20.  Latvijas  Republikas  Civillikuma komentāri:  Saistību  tiesības  /  Sagatavojis  autoru 

kolektīvs prof. K. Torgāna red. Rīga: Mans Īpašums, 1998.g.
21.  Latvijas Republikas Augstākās Tiesas plēnuma lēmumu krājums 1990.-1995.- Rīga: 

Tiesiskās informācijas centrs, 1995.g.
22.  Latvijas  Republikas  Augstākās  tiesas  Senāta  spriedumi  un  lēmumi  1996.-  Rīga: 

Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 1997.g.
23.  Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta civillietu departamenta Spriedumi un 

lēmumi 1997.- Rīga: Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 1998.g.
24.  Latvijas Civilprocesa kodekss.  R.,  LR Tieslietu ministrijas Tiesiskās informācijas 

centrs, 1995, 204. lpp.
25.  Lējiņš P. Civilprocess.- Rīga, 1940.g.
26.  Liede A. Kriminālprocess un tiesu pierādījumi.- Rīga, 1970.g.
27.  Liede A. Latvijas PSR kriminālprocess.  Vispārīgā daļa.  Tiesas  pierādījumi.-  Rīga: 

Zvaigzne, 1980.g.
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28.  Mitans R. Inventāra tiesība // Pašvaldību darbs, 1939. 1.nr.
29.  Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības tiesības. Starptautiskais civilprocess.- Rīga: 

AGB, 1998.g.
30.  Ozoliņš O. Jaunā civillikuma apskats. Raksti par Prezidenta K. Ulmaņa Civillikumu. 

Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1939.gada 1.burtnīcas pielikums.
31.  Rozenbergs J. Ja nepareizi norādīts tiesas nosaukums…//Likums un Tiesības, 2001, 

Nr.3
32.  Rozenbergs J. Šķīrējtiesa.//Mans Īpašums, 2001, Nr.11
33.  Rozenbergs J., Briģis I. Padomju civilprocesuālās tiesības.- Rīga: Zvaigzne, 1978.g.
34.  Rozenfelds J. Ķīlas tiesības.- Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.g.
35.  Saulīte  R.  Tiesu  prakse  pieteikumu  izskatīšanā  par  saistību  bezstrīdus  piespiedu 

izpildi // Juristu žurnāls.- 1998, Nr.8.
36.  Sinaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats.- Rīga, 1966.g.
37.  Sinaiskis V. Mantojuma tiesības // Tieslietu Ministrijas Vēstnesis.- 1940, 1.nr.
38.  Starptautiskais pakts par pilsoņu un politiskajām tiesībām.  Pieņemts 1996.  g.  16. 

decembrī  ANO Ģenerālajā  Asamblejā.  -  Cilvēka tiesības.  Starptautisko  dokumentu 
krājums. R., Zvaigzne, 1992, 28.-30. lpp.

39.  Torgāns K., Dūdelis. Civilprocesa likuma komentāri. Papildināts izdevums. R.: TNA, 
2001. 

40.  Ūdris  Z.,  Sēle  A.,  Gustsons  V.  Pamatzināšanas  starptautiskjā  tirdzniecībā.-  Rīga, 
1994.g.

41. J.Vēbers Padomju civiltiesības.Vispārīgā daļa.Īpašuma tiesības.- R., 1979.g.
42.  Višņakova G.,  Balodis K.  Latvijas Republikas Civillikuma komentāri:  Lietas. 

Valdījums. Tiesības uz svešu lietu.- Rīga: Mans īpašums, 1998.g.
43.  Ziemelis J. Prasības summas noteikšana.- Rīga: Latvju kultūra, 1939.g.
44.  Zonne O. Strādnieku un kalpotāju darba strīdi un to izskatīšanas kārtība.- Rīga: Avots, 

1966.g.
45.  Васьковский  Е.В.  Курс  гражданского  процесса.  Т.  1.  –  Москва.  Изд.  Гр. 

Башмаковых. 1913.г.
46.  Гражданский процесс.  Учебник для вузов /  Под ред.  М.С.Шакарян.-  Москва, 

изд. Былина, 1996.г.
47.  Тютрюмов И.М. Гражданский процесс.- Изд.кн. мг. Я. Лаудсеп, Юрьев, 1925.г. 
48.  Решетников а И., Ярковю Гражданский процесс. М.: РОРМА, 2001Ю
49.  U.S. Federal rules of civil procedure, 1991.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –Saistību  tiesības  .  

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Dr.  . hab. jur. O.Joksts ,Mag..iur. 
Ārija Vitte
Studiju  priekšmeta  statuss  studiju  programmā –  Obligātās  izvēles,  Bakalaura  studiju 
programmas „Tiesību zinātne” I.studiju gada II semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti

Mērķi
Iemācīt orientēties visos saistību tiesību jautājumos, kuri saistīti ar LR tirgus ekonomiku.

Kursa saturs
Saistību tiesības un saistības. Tiesiski darījumi. Līgumi. Saistības un prasījumi no neatļautas 

darbības. Procentu saistības. Saistību tiesību pastiprināšana. Zaudējumi un to atlīdzība. 

Saistību tiesību izbeigšanās.

Mācību metodes
Kursa teorētiskais materiāls tiek pasniegts aktīvu lekciju formā, notiek semināri, praktiskās un 
kontrolnodarbības.  To laikā uzklausa studentu viedokli  par  diskutējamiem jautājumiem un 
sagatavojot bāzi problēmu risināšanai.

Zināšanu novērtējums
a) semināri                                                                                         30%;
b) eksāmens                                                                                       70%;

Literatūra

1. Torgāns K. Civillikuma komentāri, R., Mans Īpašums, 1998.
2. Skots Dž. Bērnems. Līguma sastādīšana. R., 1998.
3. Sinaiskis V. Latvijas Civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. R., 1996.
4. Brīvmanis V. Līgumsods, R., 1939.
5. Čakste K. Civiltiesības, R., 1937.
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6. Vīnzarājs N. Civiltiesību problēmas. R., 2000.
7. Torgāns K. Īre un noma, R., 1993.
8. Krauze R., Krauze I. Dzīvoklis: īre, privatizācija, īpašums (dokumenti un komentāri). 

R., 1996.
9. Grabe Z. Graudniecības līgums. R., 1939.
10. Lēvensons Z. Uzņēmuma līgums. R., 1938.
11. Zimmermann R. The Law of Obligations Roman Foundations of Civilian Tradition. 

Oxford, 1996.
12. Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве. М., 1967.
13.  Эрдман К. Обязательственное право Губерний Прибалтийских. Р., 1908.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Cilvēkdrošība

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Izvēles, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” III.studiju gada II semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti

Anotācija
Šajā kursā studentiem tiek sniegts ieskats cilvēkdrošības jautājumos, problēmās, tiek veikta to 
analīze un apgūtas zināšanas par indivīda tiesību aizsargāšanu no nelikumīgas iejaukšanās . 

Mērķi
1. Veidot, attīstīt un nostiprināt studentu teorētiskās zināšanas drošības jomā. 
2. Iemācīt juridiski pareizi analizēt indivīdu no drošības viedokļa.
3. Mācīt pareizi orientēties valsts un privāto tiesību sargāšanas sistēmā . 

Kursa saturs
1. Indivīda analīze drošības kategorijā. Personīgā drošība.
2. Ekstremālās situācijas. Pašaizsardzība kā personīgās drošības nodrošināšanas veids.
3. Partnera diagnostika.
4. Privātā tiesību sargāšana kā personīgās drošības nodrošināšanas veids. 
5. Privātās detektīvaizsardzības darbības pamati.
6. Intelektuālā drošība.
7. Komercnoslēpumu aizsardzība.
8. Biznesa aizsardzības darbības plānošana.
9. Datoru programmu aizsardzība un drošība.
10. Cilvēka tiesiskā aizsardzība.

Mācību metodes
Pasniedzējam ir lektora un konsultējoša loma teorijas apguvē, konsultējoša loma praktisko 
nodarbību  vadīšanā  un  vadītāja  loma  referātu  gatavošanā.  Studenti apgūst teorētisko 
materiālu, analīzes prasmi diskusijās un patstāvīgi raksta referātu.

Saistība ar priekšmetiem.
• Kriminoloģija
• Kriminālistika
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• Krimināltiesības 

Zināšanu novērtējums
a) kontroldarbs vai referāts                                                                    30%;
b) semināri (parādītās zināšanas)                                                           20%;
c) ieskaite (parādītās pozitīvās zināšanas)                                              50%

Literatūra
1. Krimināllikums. 17.06.1998.
2. Likums par šaujamieročiem un speclīdzekļiem pašaizsardzībai. 23.02.1993.
3. Ronins R. Izlūkdienests tavās rokās. R., 2000.
4. Крысин А.И. Безопасность в предпринимательской деятельности. М., финансы и 

статистика, 1996.
5. Лученок А.И. Мошенничество в бизнесе. М.,1997.
6. Андрианов  В.И.  Шпионские  штучки  и  устройства  для  защиты  объектов  и 

информации. М.,1996.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –Ģimenes tiesības.

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Dr.  . hab. jur. O.Joksts ,Mag..iur. 
Ārija Vitte
Studiju  priekšmeta  statuss  studiju  programmā –  Obligātās  izvēles,  Bakalaura  studiju 
programmas „Tiesību zinātne” I.studiju gada II semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti

Anotācija
Kurss dod iespēju gūt izpratni par filozofiju un principiem, kas atrodas ģimenes attiecību 
pamatā un iespaido ģimenes tiesību attīstību. Palīdz ģimenes tiesību funkciju un ierobežojumu 
izvērtēšanai un attiecīgas sociāli tiesiskas sfēras pētījumu attīstībai. Tā kā ģimene un 
attiecības tajā ir viens no veselīgas sabiedrības pamatelementiem, tiek dota iespēja katram 
studentam izteikt savu attieksmi pret šo jautājumu un nostiprināt to, rakstot referātu. Tēmas 
izvēle voluntāra, nepieciešamības gadījuma ar docētāja palīdzību.
Mērķi

1. Izkopt un attīstīt  studentos izpratni par ģimenes svarīgo lomu demokrātiskas valsts 
iedzīvotāju kopienas veidošanā.

2. Apgūt vēsturisko un aktuālo pieredzi ģimenes institūta attīstība ārvalstīs un Latvija. 
Redzēt laikmetiskās likumsakarības.

3. Apgūt ģimenes tiesību principus, to iedzīvināšanas iespējas reālos apstākļus ne vien 
pēc formāla likuma gara, bet arī pēc ieradumiem un dabiska taisnīguma kritērijiem.

4. Stabilas ģimenes tiesību kategoriāla un jēdzieniska fonda zināšanas un izpratne.

Kursa saturs
1. Pirmās kopdzīves formas. Ģimenes attīstība Latvijas teritorijā.
2. Ģimenes un laulības institucionalizēšanās.
3. Ģimenes tiesību avoti, principi. Nukleārā ģimene.
4. Ētika kā ģimenes regulators: ģimenes attiecības, kā ētikas substrāts; Asociācijas likums ģimenē; 

psiholoģiskais  pamats,  apstākļu  priekšstati,  subjekta  priekšstati;  morāliskie  pienākumi  un 
morāliskās tiesības; juridiskie pienākumi, apziņa, tiesības; ģimene – juridisks fenomens.

5. Rases un nacionālās piederības diskriminācijas nepieļaušana.
6. Poligāmijas aizliegums.
7. Asinsatriebība un adopcijas šķēršļi. Aizbildnība, aizgādnība.
8. Vecuma  un  veselības  ierobežojumi  laulībai,  tikumība  un  laulība.  Iestāšanās  laulībā:  saturs, 

forma. Laulības neiestāšanās, anulēšana.
9. Personiskās un mantiskās attiecības: laulātais↔laulātais; vecāki↔bērni; citi ģimenes locekļi.
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10. Ģimenes nostiprināšana kā sabiedrības uzdevums.

Mācību metodes
Lekcijas, semināri/kolokviji. Studentu nepiespiesta vadīšana. 1 seminārs un 1 lekcija nedēļā. 
Seminārā nodarbības notiek studentu grupiņās, kur viens divi ir līderi un kuri tad arī organizē 
diskusiju par aktuālo tēmu. Vēlams, lai katrs students būtu kaut reizi par grupiņas līderi.
Students referātam izvēlas tematu, kuru pēc izstrādes reprezentē citiem studentiem.
Iepriekšējas prasības: Vispārēja tiesību teorija. Lietu tiesības.

Literatura

I. Likumi un normatīvie aktiI. Likumi un normatīvie akti
II. Literatūra

1. Čakste K.. Civiltiesības, R., 1938.
2. ģimenes tiesības. Normatīvo aktu krājums.-R.: Tiesu namu aģentūra, 1998.
3. Vēbers J. LR civillikuma komentāri. Ģimenes tiesības. R.: Mans īpašums, 2000.
4. Vēbers J. Ģimenes tiesības. R., 1970.
5. Vēbers J.. Jaunais likums “Par civilstāvokļa aktiem”. Latvijas Jurists. 1994, N1(35).
6. Gencs Z. Mantojumu kārtošana. - R.: Mans īpašums, 1996.
7. ģimenes tiesības. Vispārīgie noteikumi. V. Sinaiskis. Civillikuma principi un ģimenes 

tiesības. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1938. g. Nr. 1., 30.-58. lpp.
8. Kalniņš V. Latvijas PSR Valsts un tiesību vēsture I.R., “Zvaigzne”, 1972.
9. Vēbers J.. Cauri visam mūžam I. Laulības slēgšana un šķiršana. “Latvijas Vēstnesis”, 

1993. g. 3. jūnija, Nr. 33.
10. Vēbers J.. Cauri visam mūžam II. Laulāto tiesības un pienākumi. “Latvijas Vēstnesis”, 

1993. g. 14. jūlija, Nr. 49.
11. Vēbers J.. Cauri visam mūžam III. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi. “Latvijas 

Vēstnesis”, 1993. g. 1. septembrī, Nr. 68.
12. Dzirkalns J.. Bērnu  tiesiskais stāvoklis turpinājuma mantas kopība, R., 1939.
13. Frīdenbergs L. Laulāto likumiskas mantiskas attiecības, R., 1938.
14. Frīdenberga L. Laulības līgumi pēc Latvijas Civillikuma, Rīga, 1940. g. 
15. Role E. Laulāto atsevišķa manta. Rīga, 1940.
16. Būmanis A. ģimenes locekļu mantiskas attiecības pēc jauna Civillikuma,  Prezidenta 

Ulmaņa Civillikums, 1938. 112-117.
17. LR  normatīvie  akti.  Par  ģimenes  tiesībām.  R.:-Latvijas  Republikas  Tieslietu 

ministrijas Tiesiskas informācijas centrs, 1995,-200.
18. Vēbers J. LPSR ģimenes tiesības, R., Zvaigzne, 1984.
19. Priest J. Families Outside Marriage. London: Family Law, 1992.
20. Cretney, S.M. Principles of Family Law. Sweetland Maxwell, 1990.
21. Standley K. Family law. –London: Macmillan Press LTD, 1977., 2nd edition 309.
22. Ehe und Familie:  Ministerium der Jusstiz  (2sqst  u.  bearb von Renate  Bahnisch)  – 

Berlin: Staatsverlag der DDR, 1988. –167.
23. Schluter W. BgB Familienrecht. –Heidelberg, 1989.
24. Joachim Gernhuber Lehrbuch des Familienrechts, Verlag C. H. Beck, 1964.
25. The Finnish Legal System. Helsinki, 1985, p. 164-174.
26. Danish Law. A General Surwey, Copenhagen, 1982, p. 83-95.
27. Introduction to Sweedish Law. Edited by Stig Stromholm. Stockholm, 1981, p. 201-

232.
28. Bromley P.M. Family Law. London, 1981.
29. Rowe, Jame, Parents, children and adoption, 1968.
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30. Epшoвa H.M. Имyщecтвeнныe пpaвooтнoшeния в ceмьe. M.:-Hayкa,1997-158.
31. Bopoмceйкин  E.M.  Ceмeйныe  пpaвooтнoшeния  в  CCCP.  M.:-Юpидичecкaя 

литepaтypa,-335.
32. Beбepc я.P. Пpaвocyбъeктнocть гpaждaн. P.:-Зинaтнe, 1976,-231.
33. Гpaндкe  A.  Укpeплeниe  ceмьи-зaдaчa  oбщecтвeннaя  и  гocyдapcтвeннaя.  M.:-

Юpидичecкaя литepaтypa, 1985,-112.
34. Сергеев А. Г. Распоряжение общей собственностью супругов. Правоведение. М., 

1984, N 6.
35. Калныньш В.. Очерки истории государства и права Латвии в XIII — XIX вв., 

Рига, Звайгзне, 1980.
36. Антокольский М. Лекции по Семейному праву. – М.: Юрист, 1995.
37. Сака Вагацума, Тору Армидзуми. Гражданское право Японии, 2. М., “Прогресс”, 

1983.
38. Хадерка И. Вступление в брак. - М.: ЮЛ, 1980.
39. LR Augstākās  tiesas  plēnuma lēmums  “Par  strīdu  izskatīšanu  lietās,  kas  izriet  no 

ģimenes tiesiskajām attiecībām”, 1996. gada 10. jūnijā. LV, 1996. gada 13. jūnijs.
39. J.Vēbers. Laulības līgumi. LV, 1996. gada 8. marts.
40. I.Fridrihsons. Par pārmaiņām ģimenes tiesiskajās attiecībās. LV, 1996. gada 23. jūlijs.
41. J.Krastiņa. Par ģimenes tiesību normu pilnveidošanu. LV, 1998. gada 9. janvāris.
42. E.Kalniņš. Par saderināšanos. LV, 1998. gada 17. septembris.
43. R.Beloksa. Par bērnu adopciju Latvijā. LV, 1999. gada 10. februāris.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –Lietu tiesības.

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –  Dr. hab. jur. O.Joksts, mag.iur. Ārija 
Vitte
Studiju  priekšmeta  statuss  studiju  programmā –  Obligātās  izvēles,  Bakalaura  studiju 
programmas „Tiesību zinātne” II.studiju gada II semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 kredītpunkti

Anotācija
Jautājumi un izmaiņu dziļums īpašumtiesībās praktiskajā jomā, kā arī teorētiskajā izpratnē par 
tām.  Šo  tiesību  būtiskā  loma  ekonomiskajā,  politiskajā  un  garīgajā  dzīvē  valstī  pieprasa 
sevišķu tiesību zinātnes vērību pievērst šai problemātikai.
Kurss dod iespēju gūt izpratni par principiem, kas atrodas īpašuma tiesisko attiecību pamatā 
un  iespaido  šīs  disciplīnas  attīstību.  Palīdz  dziļāk  apgūt  īpašuma  fenomenu,  funkcionālo 
nozīmi  sabiedrības  dzīvē  un  perspektīvas  attiecīgās  sociāli-tiesiskās  sfēras  pētījumu 
potencēm.
Tā kā īpašumtiesības ir viens no veselas sabiedrības struktūrelementiem –  nepieciešams dot 
katram studentam veidot savu personīgo attieksmi pret šo jautājumu, un nostiprināt šo izpratni 
ar dažādiem pārbaudes formu palīdzību. Referāta temata izvēle it brīva.
Mērķi

1. Izkopt un attīstīt  studentos izpratni par īpašuma svarīgo lomu demokrātiskas valsts 
sabiedrībā.

2. Apgūt vēsturisko un aktuālo pieredzi īpašuma, tā dažādo formu attīstībā Latvijā un 
ārvalstīs, saskatīt laikmetiskās likumsakarības.

3. Apgūt  īpašuma  būtības  principus,  to  dziļākas  iedzīvināšanas  iespējas  šodienas 
apstākļos.

4. Stabilas īpašuma tiesību kategoriālo un jēdzienisko fondu.
5. Lietu klasifikāciju: zināšanas;  valdījuma jēdzienu,  veidus,  iegūšanu un aizsardzību; 

īpašumu,  tā  iegūšana  un  izbeigšanās.  Servitūtu  un  ķīlu  tiesības,  hipotēka,  visi  ar 
īpašuma institūtiem saistītie jautājumi.

Kursa saturs
1. Lietu klasifikācija.

2. Valdījums: jēdziens, veidi, iegūšana, aizsardzība.

3. Īpašums: iegūšana, izbeigšanās, īpašnieks, aprobežojumi.
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4. Servitūti: klasifikācija, nodibināšana, izbeigšanās.

5. Reālnastas.

6. Ķīlas tiesības, hipotēka.

7. Izpirkuma tiesība.

Mācību metodes
Lekcijas,  semināri,  kolokviji,  kursa darbs.  Demokrātiskas attiecības ar studentiem.  2-3 
lekcijas 1-2  semināri/kolokviji nedēļā.  Seminārnodarbības notiek studentu grupā,  kur viens 
divi studenti uzstājas kā  līderi un organizē  diskusiju par kādu konkrētu jautājumu (tematu). 
Vēlams, lai katrs students iegūtu iespēju šai lomai vismaz vienu reizi.
Darba tematu studenti izvēlās paši pēc saviem ieskatiem,  bet pēc izstādes to reprezentē 
grupai, kura paralēli docētājam arī piedalās vērtēšanā.

Zināšanu novērtējums
Kursa darbs.
Eksāmens, kā gala pārbaudījuma forma. 
Kritēriji:
b) piedalīšanas semināros/kolokvijos, uzstāšanās tajos 30%
c) gala eksāmens 70%
Kopā: 100%

Literatūra
1. Birziņa L. Romiešu tiesības. R., 1997.
2. Rozenfelds J. Lietu tiesības. R., 1994.
3. Vītiņš V. Vispārējs tiesību pārskats. R., 1993.
4. Višņakova G., Balodis K. Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Tiesības uz svešu 

lietu. R., 1998.
5. Sinaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. R., 1995.
6. Grūtups A. Tiesu prakse un komentāri. R., 1994.
7. Grūtups A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Īpašums. R., 1996.
8. Bergmanis J. Zaudēta valdījuma atjaunošana. R., 1940.
9. Rozenfelds J. Ķīlas tiesība. R., 1998.
10. Rozenfelds J. Ķīlas tiesība. R., 2000.
11. Rozenfelds J. Lietu tiesības. R., 2000.
12. Grūtups A., Kalniņš E. Civillikuma komentāri. III daļa – Lietu tiesības. Īpašums. Rīga, 

TNA, 2002.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –Mantojuma tiesības.

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –  Dr.  . hab. jur. O.Joksts , mag..iur. 
Ārija Vitte
Studiju  priekšmeta  statuss  studiju  programmā –  Obligātās  izvēles,  Bakalaura  studiju 
programmas „Tiesību zinātne” II.studiju gada I semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti

Anotācija
Kurss  dod  iespēju  apgūt  mantojuma  tiesību  pamatā  esošos  principus.  Palīdz  mantošanas 
institūtu  funkcionālai  izvērtēšanai,  pētījumu  uzsākšanai.  Katram  studentam  jāizkopj  sava 
kritiskā pozīcija attiecībā pret šai studiju kursā apgūstamajiem jautājumiem. 

Mērķi
1. Izkopt un attīstīt studentos izpratni par mantošanas institūta svarīgo lomu privāttiesību 

jomā.
2. Apgūt pieredzi un zināšanas šā institūta vēsturiskajā attīstībā Latvijā, ārvalstīs un prast 

saskatīt laikmetiskās likumsakarības.
3. Apgūt  mantojuma  tiesību  principus,  vēsturi,  tā  iedzīvināšanas  iespējas  reālos 

apstākļos.
4. Izkopt stabilas mantojuma tiesību kategoriālā un jēdzieniskā fonda zināšanas.

Kursa saturs
1. Mantojuma jēdziens.
2. Likumiskā mantošana.
3. Testamentārā mantošana.
4. Testaments, tā forma.
5. Līgumiskā  mantošana.
6. Mantojuma atklāšanās, apsardzība un mantojuma prasība.
7. Mantojuma pieņemšana un iegūšana.
8. Līdzmantinieku savstarpējās attiecības un mantojuma sadalīšana.
9. Mantojuma tiesības izbeigšanās un zaudēšana.

Mācību metodes
Mācību process kombinēts ar lekcijām semināriem/kolekvijiem, praktiskajiem uzdevumiem, 
referātiem, priekšlasījumiem. Studenti tiek izvirzīti juridiskās prakses jautājumos, kas arī 
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kļūst par pamatu praktisko uzdevumu un referāta izstrādei. Otrajā semestrī kontroldarbs. Starp 
semestriem ieskaite.

Zināšanu novērtējums
Eksāmens, kā gala pārbaudījums.
Kritēriji:
a) piedalīšanās semināros/kolokvijos/, uzstāšanās tajos 20%
b) uzrakstīts un novērtēts referāts/kontroldarbs/, praktiskie uzdevumi 20%
c) atbildes uz eksāmena jautājumiem 60%
Kopā: 100%

Literatūra
1. Gencs Z. Mantojuma kārtošana. R.: -Mans īpašums, 1996., 120.
2. Gencs Z., Krauze R. LR Civillikuma komentāri. Mantojuma tiesības. R.: -Mans 

īpašums, 1997., 392.
3. LR Civillikums. Mantojuma tiesības. R., 1992.
4. Krauze R. Mantojuma tiesības Latvijas Republikā. R.: KIF Biznesa komplekss, 1994
5. Torgāns K. Civilprocesa likuma komentāri. R., 1999.
6. Malnača A. Mantojuma tiesības. R.: LPA, 1996.
7. LR AT Plēnuma lēmums “Par likumu piemērošanu mantojuma lietās”, 

1995.g.27.marts.
8. Joksts O. Civiltiesiskās normas jautājumos atbildēs. R., LPA, 1995.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 

Tiesību institūts
Akadēmiskā bakalaura studiju programma 

Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –Darba tiesības

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –  Dr. hist V.Blūzma
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Obligāts, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” III.studiju gada I semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 kredītpunkti

Anotācija
Kurss apskata civilprocesa zinātnes priekšmetu un sistēmu, civilprocesa zinātnes mūsdienu 
aktuālos uzdevumus Latvijā.

Mērķi 
5. Iemācīt orientēties visos jautājumos, kas saistīti ar civilprocesu, sagatavot konceptuālo 

bāzi problēmu risināšanai.
6. Sniegt nepieciešamās zināšanas par civilprocesu un ar to saistītām  parādībām.
7. Iemācīt celt juridisko kultūru un nostiprināt tiesisko pārliecību.
8. Stiprināt saites ar juridisko praksi.

Kursa saturs
1. Civilprocesa vispārīgie noteikumi. Civilprocess kā  juridiska zinātne un mācību kurss. 

Subjektīvo civiltiesību aizstāvības formas. Civillietu pakļautība. Civilprocess kā tiesību 
nozare (civilprocesuālās tiesības).  Civilprocess kā  tiesvedība civillietās. 
Civilprocesuālās tiesiskās attiecības. Civilprocesuālā forma. Civilprocesa principi.

2. Prasības tiesvedība.  Prasības lietu dalībnieki.  Civillietu piekritība.  Prasība.  Tiesas 
izdevumi civillietās.  Pierādīšana un pierādījumi civillietā.  Prasības lietu ierosināšana. 
Civillietu sagatavošana iztiesāšanai. Prasības lietu iztiesāšana. Pirmās instances tiesas 
nolēmumi.

3. Bezprasības tiesvedība.  Tiesvedība lietās,  kas rodas no administratīvi tiesiskajām 
attiecībām. Sevišķās tiesāšanas kārtība.

4. Tiesas nolēmumu likumības un pamatotības pārbaude.  Tiesvedība apelācijas instancē. 
Tiesvedība kasācijas instancē. Civillietu jauna izskatīšana pēc tiesas nolēmumu stāšanās 
likumīgā spēkā.

5. Izpildu process.  Izpildu procesa vispārīgie noteikumi.  Jurisdikcijas iestāžu aktu 
piespiedu izpildes līdzekļi.

6. Starptautiskais civilprocess.  Ārvalstu pilsoņu un organizāciju tiesiskais stāvoklis LR 
civilprocesā.

7. Civiltiesību aizstāvības ārpustiesas formas. Civiltiesisko strīdu izskatīšana šķīrējtiesās.
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Mācību metode
Kursa teorētiskais materiāls tiek pasniegts aktīvu lekciju formā, uzklausot studentu viedokli par diskutējamiem 
jautājumiem.

Zināšanu novērtējums
Eksāmens

d) aktīvs darbs semināru nodarbībās…………………………………….........20%
e) divu kontroldarbu izpilde ……………………………………………..30%
f) rakstiskas atbildes uz eksāmena jautājumiem………………………...........50%

Literatūra
50. Aigars.  G.  Par  jauno  Civilprocesa  likumu  //  Latvijas  vēstnesis.-1998,  Nr.385/386; 

1999, Nr.4.
51. Bitāns A. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi.– R.:,1997.-208 lpp.
52. Bojārs J. Starptautiskās privāttiesības.- Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.g.
53. Bukovskis V. Civilprocesa mācības grāmata.- Rīga: 1933.g.
54. Bukovskis V. Testamenta spēku apstrīdošu prasības sūdzību juridiskā konstrukcija.- 

Rīga, 1930.g.
55. Bundurs Ž. Padomnieks vekseļu lietās. 2. Izdevums.- Rīga: 1994.g.
56. Civilprocesa likums- Rīga: Kodifikācijas nodaļas 1938.g. izdevums.
57. Civilprocesa likums ar paskaidrojumiem/ Sastād. F. Konrādi un T. Zvejnieks – Rīga: 

Valsts tipogrāfijas izdevums, 1939.g.
58. Civilprocess. Latviešu konversācijas vārdnīca. 2. sēj.
59.  Civilprocesa  likuma  komentāri.  Papildināts  izd.  Autorkolektīvs.  K.Torgāna  un 

M.Dudeļa red. – R.: TNA, 2001.  
60.  Civilprocesa likuma komentāri. K. Torgāna un M. Dudeļa redakcijā. – R.: Tiesu namu 

aģentūra. – 591 lpp.
61.  Dubure V., Katlaps A. Darba sprīdu izskaitīšana.- Rīga: Avots, 1982.
62.  Juridisko terminu vārdnīca.- Rīga: Nordik, 1998.g.
63.  Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”. Ziņotājs, 1992, 

Nr. 4/5
64.  Krauze R. Mantojuma tiesības Latvijas Republikā.- Rīga: KIF, 1994.g.
65. Krauze R. Mantojuma tiesības Latvijas Republikā.  2. Papildinātais izdevums.- Rīga, 

1997.g.
66.  LR Civilprocesa likums. R.: BK, 2000.
67.  Latvijas Republikas Civillikums- Rīga: TIC, 1998.g.
68.  Latvijas  Republikas  Civillikuma  komentāri:  Mantojuma  tiesības  /  Sastādījuši  R. 

Krauze un Z. Gencs, - Rīga: Mans īpašums, 1997.g.
69.  Latvijas Republikas Civillikuma komentāri:  Saistību tiesības /  Sagatavojis autoru 

kolektīvs prof. K. Torgāna red. Rīga: Mans Īpašums, 1998.g.
70.  Latvijas Republikas Augstākās Tiesas plēnuma lēmumu krājums 1990.-1995.- Rīga: 

Tiesiskās informācijas centrs, 1995.g.
71.  Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 1996.-  Rīga: 

Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 1997.g.
72.  Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta civillietu departamenta Spriedumi un 

lēmumi 1997.- Rīga: Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 1998.g.
73.  Latvijas Civilprocesa kodekss.  R.,  LR Tieslietu ministrijas Tiesiskās informācijas 

centrs, 1995, 204. lpp.
74.  Lējiņš P. Civilprocess.- Rīga, 1940.g.
75.  Liede A. Kriminālprocess un tiesu pierādījumi.- Rīga, 1970.g.
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76.  Liede A.  Latvijas PSR kriminālprocess.  Vispārīgā  daļa.  Tiesas pierādījumi.-  Rīga: 
Zvaigzne, 1980.g.

77.  Mitans R. Inventāra tiesība // Pašvaldību darbs, 1939. 1.nr.
78.  Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības tiesības. Starptautiskais civilprocess.- Rīga: 

AGB, 1998.g.
79.  Ozoliņš O. Jaunā civillikuma apskats. Raksti par Prezidenta K. Ulmaņa Civillikumu. 

Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1939.gada 1.burtnīcas pielikums.
80.  Rozenbergs J. Ja nepareizi norādīts tiesas nosaukums…//Likums un Tiesības, 2001, 

Nr.3
81.  Rozenbergs J. Šķīrējtiesa.//Mans Īpašums, 2001, Nr.11
82.  Rozenbergs J., Briģis I. Padomju civilprocesuālās tiesības.- Rīga: Zvaigzne, 1978.g.
83.  Rozenfelds J. Ķīlas tiesības.- Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.g.
84.  Saulīte R.  Tiesu prakse pieteikumu izskatīšanā  par saistību bezstrīdus piespiedu 

izpildi // Juristu žurnāls.- 1998, Nr.8.
85.  Sinaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats.- Rīga, 1966.g.
86.  Sinaiskis V. Mantojuma tiesības // Tieslietu Ministrijas Vēstnesis.- 1940, 1.nr.
87.  Starptautiskais pakts par pilsoņu un politiskajām tiesībām.  Pieņemts 1996.  g.  16. 

decembrī  ANO Ģenerālajā  Asamblejā.  -  Cilvēka tiesības.  Starptautisko  dokumentu 
krājums. R., Zvaigzne, 1992, 28.-30. lpp.

88.  Torgāns K., Dūdelis. Civilprocesa likuma komentāri. Papildināts izdevums. R.: TNA, 
2001. 

89.  Ūdris  Z.,  Sēle  A.,  Gustsons  V.  Pamatzināšanas  starptautiskjā  tirdzniecībā.-  Rīga, 
1994.g.

90. J.Vēbers Padomju civiltiesības.Vispārīgā daļa.Īpašuma tiesības.- R., 1979.g.
91.  Višņakova G.,  Balodis K.  Latvijas Republikas Civillikuma komentāri:  Lietas. 

Valdījums. Tiesības uz svešu lietu.- Rīga: Mans īpašums, 1998.g.
92.  Ziemelis J. Prasības summas noteikšana.- Rīga: Latvju kultūra, 1939.g.
93.  Zonne O. Strādnieku un kalpotāju darba strīdi un to izskatīšanas kārtība.- Rīga: Avots, 

1966.g.
94.  Васьковский  Е.В.  Курс  гражданского  процесса.  Т.  1.  –  Москва.  Изд.  Гр. 

Башмаковых. 1913.г.
95.  Гражданский процесс.  Учебник для вузов /  Под ред.  М.С.Шакарян.-  Москва, 

изд. Былина, 1996.г.
96.  Тютрюмов И.М. Гражданский процесс.- Изд.кн. мг. Я. Лаудсеп, Юрьев, 1925.г. 
97.  Решетников а И., Ярковю Гражданский процесс. М.: РОРМА, 2001Ю
98.  U.S. Federal rules of civil procedure, 1991.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –Krimināltiesības

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –  Dr.iur. U.Ķinis
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Izvēles, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” III.studiju gada I semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti
Anotācija
Kursā  studentiem  tiek  piedāvāts  krimināltiesisko  zinību  apskats,  Latvijas  Republikas 
Krimināllikuma  zinātniskais  tulkojums,  starptautisko  krimināltiesību  jēdziens,  rašanās  un 
īpatnības, ANO loma šās tiesību nozares pilnveidošanā.
Studentiem tiek dota iespēja izvēlēties referāta, kontroldarba tēmu un lektora, moduļa līdera 
vadībā izstudēt, atklāt un uzrakstīt to, kas dod viņiem iespēju iegūt attiecīgu pieredzi darbā ar 
normatīvajiem aktiem.

Mērķi
1. Veidot, attīstīt un nostiprināt studentu krimināltiesisko domāšanu demokrātiskas valsts 

veidošanās  apstākļos,  vispārējo  un  tiesisko  kultūru,  profesionalitāti,  likumības  izjūtu, 
taisnīgumu, humānismu.

2. Studentiem  izprast  krimināltiesību  normu  pamatprincipus,  uzdevumus,  jēdzienus; 
mācīt tās pareizi iztulkot un pielietot praksē.
3. Krimināltiesību  jēdzienu  un  kategoriju  stabilas  zināšanas,  kas  ir  krimināltiesību 

zinātnes un kriminālās prakses pamatā.
4. Ievērojamāko starptautisko un Latvijas juristu sasniegumu apgūšana krimināltiesību 

jomā.

Kursa saturs
1. Vispārīgie noteikumi. Par noziedzīgu nodarījumu. Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību.
2. Par sodu. Soda noteikšana. Atbrīvošana no kriminālatbildības un soda.
3.. Nepilngadīgo kriminālatbildības īpatnības. Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi.
4. Noziegumi pret cilvēci,  mieru,  kara noziegumi,  genocīds.  Noziegumi pret valsti.  Noziedzīgi 

nodarījumi pret apkārtēja vidi.
5. Nonāvēšana.  Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību.  Noziedzīgi nodarījumi pret 

personas pamattiesībām un pamatbrīvībām.
6. Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību.  Noziedzīgi nodarījumi pret 

ģimeni un nepilngadīgajiem.
7. Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu. Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā.
8. Noziedzīgi  nodarījumi  pret  vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību.  Noziedzīgi  nodarījumi 

pret satiksmes drošību.
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9. Noziedzīgi nodarījumi pret pārvaldes kārtību. Noziedzīgi nodarījumi pret jurisprudenci.
10. Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā. Noziedzīgi nodarījumi militārajā dienestā.

Mācību metodes
Kurss paredzēts patstāvīgai apmācībai dotās programmas ietvaros.  Pirmajā semestrī  studenti 
katru nedēļu piedalās semināru nodarbībās,  kas dod krimināltiesību fundamentālas 
koncepcijas pamatu.  Dialogu,  darba grupā,  praktisko nodarbību laikā  tiek attīstītas analīzes 
iemaņas un krimināltiesiskā domāšana.
Pirmā semestra laikā semināri notiek tikai lektora vadībā. Zināšanu līmeni periodiski kontrolē 
moduļa līderis. Otrajā semestrī tiem var būt netradicionāls raksturs. Piemēram, Vispārējā daļā, 
kas saistīta ar krimināltiesību normu skaidrojumu, apmācība notiek pa pāriem vai konkrētas 
situācijas izskatīšanu vada students, bet lektors piedalās tajā un ir nepieciešamās informācijas 
avots.  Studenti izvēlas speciālu mācības sadaļu un par izvēlētajām tēmām raksta 
kontroldarbus,  kas jāiesniedz izskatīšanai līdz nākamajam semestrim.  Studentiem tiek 
piedāvāti temati referātu rakstīšanai.  Kontroldarbus,  referātus pārbauda lektors,  tiek dots 
novērtējums, referāti tiek publiski nolasīti auditorijas priekšā. Referātus novērtē autors, grupa, 
lektors. Iespējamas citas formas, atkarībā no grupas jeb atsevišķa studenta zināšanu līmeņa.

Zināšanu novērtējums
Kontroldarbs, referāts var būt veltīts jebkurai krimināltiesību tēmai, saskaņojot to ar moduļa 
līderi,  lektoru.  Konkrētā  darbā,  referātā  tiek novērtētas students individuālās,  radošās, 
analītiskās spējas.
Vispārējais novērtējums:

a) kontroldarbs, referāts                                                                            30%
b) semināri (pozitīvas zināšanas)                                                              10%
c) eksāmens (pozitīvas zināšanas)                                                            60%.

Lieteratūra
1. Krimināllikums 
2. Krimināllikuma komentāri.
3.  Loskutovs A., Judins A. Krimināllikums neformālā skatījumā. R.:Aut.izd., 2000.
4. Judins A. Kriminālatbildības izslēdzmaības apstākļi. R.: TNA, 2000.
5. Krastiņš V. Mācība par nozieguma sastāvu. Rīga, 1994.
6. Krastiņš V. Nozieguma objekts. Nozieguma objektīvā puse. Rīga, 1990.
7. Krastiņš V. Nozieguma subjekts. Nozieguma subjektīvā puse. Rīga, 1990.
8. Lisagors J. Kriminālsods un tā piemērošana. Rīga, 1986.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju  priekšmeta  programmas  nosaukums  un  kategorija –Svešvaloda 
jurisprudencē ( angļu valoda).

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –  Mag.filol. Aija Zilvestre

Studiju  priekšmeta  statuss  studiju  programmā –  Obligātās  izvēles,  Bakalaura  studiju 
programmas „Tiesību zinātne” I.studiju gads
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti

Kursa mērķis
♦ a t t s t t  u n  p i l n v e i d o t  st u de n t u  an g u  v a l o das p ras m i, sp j o t  sa r u n t ies, v e i d o t  sa ka r g uī ī ļ ē ā ī  

st st j u m u  u n  pa re i z i  n o f o r m t d o k u m e n t us,  k  a r  c i t us ra ks t v e i da da r b us.ā ī ē ā ī

Kursa uzdevumi
♦ a t t s t t  st u de n t u  m k u  i z t e i k t  sa vas d o m as, v e i d o t  st st j u m u, i z ce o t s va r g k o.ī ī ā ā ī ļ ī ā
♦ ap g t ne p i e c i eša m o  e k o n o m i s k o  l e ks i k u, st r d j o t a r spec i l i e m  te ks t i e m.ū ā ā ā

Kursa saturs
1. Functional exponents.
2. Grammar / Structures in Detail

Themes for vocational domains:
1 Scientific management.
2 The quality of working life.
3 Decision-making.
4 Top management-planning and strategy.
5 Goal setting.
6 The mangement of time.
7 Motivation.
8 Performance appraisel.
9 Centralisation or decentralisation.
10 Communications.
11 Leadership.
12 Cheques and Bancer's cards.
13 Accounts.
14 Loans and borrowings.
15 Lending in international trade.
16 References and bank guarantees in international trade.
17 Paynents in international trade..
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18 Customs and banks.
19 Microcomputer and microprocessor designe.
20 The basic principles of programming stage in programming.
21 Management in multinationals.
22 Social responsibility.
23 The factory and the firm.
24 People and jobs.
25 The daily routine.
26 Organising a one-day coference.
27 Making a product presentation.
28 Discovering a new market.
29 Researching the market.
30 Planning.
31 An overseas contract.
32 Money.
33 Micro and macroeconomics.
34 Law of Contract.
35 Programming languages.
36 The concept of PR.
37 Four Public Relations models.
38 Elements of Public Relations management .
39 PR and government relations.
40 Press releases.
41 Using radio and TV.
42 PR advertising.
43 Finanacial PR.Supply and demand.

Literatūra
1. “Headway” ( intermediate ) Students book Workbook John & Liz Soars, Oxford 

University Press, 1996
2.  “Headway” ( upper - intermediate ) Students book Workbook John & Liz Soars, 

Oxford University Press, 1996
3. Adam j. Longman. Dictionary of Business English, Moscow, 1993
4. Advertising and the Promotion Industry. Maggse Jo St. John. Prentice Hall, 1994
5. BBC Business English.Roger Owen. BBC English, 1992
6. English for businessmen.Moscow, 1991
7. English Grammar in Use, Cambridge, University Press, sec. edition. Raymond 

Murphy, 1994.
Supplementary exercises, 1997
8. Grammar Practice for Intermediate Student. Longman, 1990
9. Jarget vocabulary. Penguin Books, 1995
10. Just English ( English for lawyers ), T. Shishkina, Moscow, 1996
11. Keys to management. David Cotton. Longman, 1996
12. Law and Business.S. Shushinskaya, Moscow, 1999
13. Legal English for beginners.V. Drizule, Latvian University, 1993
14. Legal rights, legal wrongs. BBC World Service, 1996
15. Lets talk business. Sita Learning System. Paul A. Greighton. Part I, part II, 1986
16. Managing Public Relations. James E. Grunig, 1983
17. Marketing. An Introductory Course. Sita Learning System. Stephan Holowaty, 1991
18. Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English. S. Hornby. Oxford.
19. Russian English foreign Trade and foreign economic dictionary, Moscow, 1991
20. Samples of the business contracts, Riga, 1995
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21. We are in business.Susan Norman. Longman.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju  priekšmeta  programmas  nosaukums  un  kategorija –Svešvaloda 
jurisprudencē ( vācu valoda valoda).

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –  Mag.filol. Aija Zilvestre
Studiju  priekšmeta  statuss  studiju  programmā –  Obligātās  izvēles,  Bakalaura  studiju 
programmas „Tiesību zinātne” I.studiju gads
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti

Kursa mērķis
♦ a t t s t t  u n  p i l n v e i d o t  st u de n t u  v cu  v a l o d as  p ras m i,  sp j o t  sa r u n t i es, v e i d o t  sa ka r g uī ī ā ē ā ī  

st st j u m u  u n  pa re i z i  n o f o r m t d o k u m e n t us,  k  a r  c i t us ra ks t v e i da da r b us.ā ī ē ā ī

Kursa uzdevumi
♦ a t t s t t  st u de n t u  m k u  i z t e i k t  sa vas d o m as, v e i d o t  st st j u m u, i z ce o t s va r g k o.ī ī ā ā ī ļ ī ā
♦ ap g t ne p i e c i eša m o  e k o n o m i s k o  l e ks i k u, st r d j o t a r spec i l i e m  te ks t i e m.ū ā ā ā

Kursa saturs
1. Funktionale Strukturen und Redemittel.
2. Schriftliche Prüfung in deutscher Sprache
3. Allgemeine Gesprächsthemen
Fakultät für Wirtschaft (Management) Gesprächsthemen

1 Die Rolle eines Managers im modernen Betrieb
2 Anforderungsprofil EURO- Manager
3 Managementaufgaben
4 Beurteilung und Beschlußfassung
5 Kontaktaufnahme
6 Zielsetzung. Unternehmensziele
7 Management durch Motivation
8 Geschäftskontakte und Kommunikation
9 Führende Position im Unternehmen
10 Soziale verantwortung
11 Unternehmensformen
12 Arbeitswelt und Arbeitsmarkt:
13 Personalwerbung
14 Personalqualifizierung- und Training
15 Personalwirtschaft. Teilzeitarbeit. Bewerbungen
16 Büro- Management:
17 Börokommunikation/ Börotechnik
18 Geschäftskorrespondenz
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19 Datenverarbeitung
20 Produktwerbung
21 Ausnutzung von Marktchancen
22 Messen und Ausstellungen
23 Produktpositionierung und Produkttest
24 Verkaufsorganisation
25 Organisation einer Betriebskonferenz
26 Absatz- produktmareting
27 Marktforschung
28 Betriebliche Planung. Buchfürung
29 Planung. Haushaltsplan
30 Planung. Management- Techniken
31 Außenhandel
32 Import- Export. GATT
33 Internationale Handelsverträge
34 Geldmittel. Unternehmensgründung
35 Investieren- Investitionsarten
36 Marktkräfte
37 Marktveranstaltungen
38 Mikro- und Makroökonomik
39 Nachfrage und Angebot
40 Geldemission
41 Zahlungsabwicklung durch Euro- Schecks, Reiseschecks und Kreditkarten
42 Schecks und Kreditkarten
43 Kontenarten
44 Darlehen und Anleihe
45 Dokumente im Außenhandel
46 Bankbürgerschaften und Bankgarantieen im Außenhandel
47 Banken und Bankgeschäfte
48 Internationaler Zahlungsverkehr
49 Internationale Zahlungsbedingungen
50 Devisenhandel. Devisenkassageschäft
51 Devisenterminhandel

Literatūra 
1. Lehrbuch: N.F.Borisko, Business Deutsch, K.: 1995 

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju  priekšmeta  programmas  nosaukums  un  kategorija –Svešvaloda 
jurisprudencē ( franču valoda ).

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –  Mag.filol. Aija Zilvestre
 
Studiju  priekšmeta  statuss  studiju  programmā –  Obligātās  izvēles,  Bakalaura  studiju 
programmas „Tiesību zinātne” I.studiju gads
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti

Résumé
Le programme “La langue française pour les étudiants de la faculté de droit” est déstiné aux 
étudiants qui apprennent la langue française à l’Ecole Supérieure. Ce programme est composé 
des  différentes  structures  éducatives  pour  satisfaire  des  divers  intérêts  et  besoins  des 
étudiants. Ce programme est déstiné aux étudiants de la 1-ière et de la 2-ième années de la 
faculté de droit.
Objectifs des cours
Fournir aux étudiants des connaissances et des savoirs-faires nécessaires:

• savoir  comprendre  des  interlocuteurs  et  se  communiquer  dans  les  différentes 
situations de la vie quotidienne et professionnelle;
• savoir exprimer ses idées et ses impressions à son interlocuteur.  Savoir soutenir la 
conversation;
• éveiller l’intérêt des étudiants à la langue française en les proposant les matériaux 
les plus nouveaux de la presse et de la littérature spécialisée française;
• savoir comprendre l’essentiel des textes lus et écoutés;
• être capable de percevoir l’information;
• savoir interpréter l’information spécialisée.

Objectifs du programme
Fournir des connaissances et des savoirs-faires généraux de la langue spécialisé pour que les 
étudiants puissent :

1. comprendre la littérature originale spécialisée
2. perfectionner sa prononciation
3. avoir une pratique langagière
4. exprimer son avis
5. percevoir l’information
6. rédiger des documents et des lettres d’affaires
7. utiliser des savoirs-faires pratiques dans son travail.
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Les étudiants :
• doivent fréquenter des cours pratiques
• participer aux séminaires
• travailler en groupe
• faire un travail individuel et lire des textes spécialisés

A la fin de chaque thème étudié les étudiants font des tests.
A la fin de chaque sémestre les étudiants passent l’épreuve.
A la fin de la 2-ième année les étudianrs passent l’examen.

Le programme consiste en :
• la grammaire française (le niveau intermidiaire)
• le minimum lexical (le niveau intermidiaire et avancé)
• le français professionnel pour les étudiants de la faculté de droit (intermidiaire et 
avancé)
• la langue française parlée

Formes du travail
Travail individuel. Séminaires. Travail pratique. Travail en groupe. Travail au laboratoire. 
Lecture des textes spécialisés. Tests.

Comment mesurer la competence linguistique des étudiants (échantillon)
Argumentation d’un énoncé ( écrit ou oral)
Catégorie Pourcentage  au 

maximum
Opportunité de l’argument 20
Logique de l’argumentation 10
Complexité de l’argument 10
Opportunité des données supplémentaires 10
Qualité des données supplémentaires 10
Structure de l’énoncé 10
Clarté de l’énoncé 10
Créativité 10
Présentation 10
Au total 100

Sources
1. “Le Nouveau sans frontiºres II, III  Ph. Dominique  Paris, 89’
2. “Traits d’union” R. Hester Boston, ‘88
3. “Le français des affaires L. Kistanova, S. Chachkova, Mèícê ‘95
4. “Cours pratique de grammaire” I.Popova, G. Kasakova, Mocêâa ‘94
5. “Recueil de textes sur la France et la Lettonie” S.Michailova, Pèãa ‘87
6. “Ensemble: Culture et Sociºtº” R.F. Comeau USA, 92
7. “Les plus grandes affaires du siºcle” A.Renier Paris ‘87
8. “Le placement des enfants” M. Anaut, Lyon ‘95
9.  “Monde”
10. “Figaro”
11. “Journal de Geneve et Gazette de Lausanne”
12. “L’Express”
13. “Le Point”
14. “France Information”
15. “France Label”.
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Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju  priekšmeta  programmas  nosaukums  un  kategorija –Praktiskā 
komunikācija.

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –  Dr. I.Kudrjavcevs
 Studiju  priekšmeta  statuss  studiju  programmā –  Obligātās  izvēles,  Bakalaura  studiju 
programmas „Tiesību zinātne” I.studiju gads II semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti

Kursa mērķis un uzdevumi:
• pa n k t, l a i  s t u de n ta m  i r  ne  t i k a i  te o r t is k s z i n šanas  pa r  k o m u n i k c i j u,  k  t du, be tā ē ā ā ā ā ā  

ar  p ra k t i s k s i e ma as –  k  r u n t  a r  c i l v k u  v i a  v a l o d . Š s  m e t o d es  j a u  l a b u  l a i k uī ā ņ ā ā ē ņ ā ī  
e f e k t v i  i z m a n t o  k o m u n i k t o r i :  ps i h o l o g i,  m e n e d e r i,  u r n l is t i,  sab ie d r i s k o  at t i e c b uī ā ž ž ā ī  
spec i l is t i,  j u r i s t i,  p o l i t i i  u.c.   M e t o u  i z m a n t oša na  se k m  k o n t a k t a  v e i d oša n osā ķ ž ē  
k o m u n i k c i j as p r o ces  u n  sn i e d z p o z i t v us re z u l t t us j e b k u r as sa r u nas ga i t .ā ā ī ā ā

• i e paz s t i n t  a r  pasau l  v i s paz s ta m ka j m  u n  v i se f e k t v ka j m  k o m u n i k c i j asī ā ē ī ā ā ī ā ā ā  
ps i h o te h n i k m.  K u r s  i r  da u d z  p ra k t i s k o  n o da r b b u  u n  v i n g r i n j u m u,  p r o g r a m m aā ā ī ā  
sast d ta  t , l a i  j a u  p c  k a t r as  n o da r b bas  st u de n ta  v a r t u  z i n šanas  i z m a n t o t  re lā ī ā ē ī ē ā ā ā 
d z v  (pro g ra m m a  i r  i z m a n t o ta  V I D ,  L R  T i es l i e t u  m i n i s t r i j as,   L a t v i j as  B a n k as, L Rī ē  
I z g l t bas u n  z i n t nes m i n i s t r i j as u n  c i t u  v a l s ts i es t u da r b i n i e k u  ap m c ba i).ī ī ā āž ā ī

Kursa saturs:
1. Intrapersonālā komunikācija
2. Transakcijas un refreimings
3. Neverbālā komunikācija
4. Verbālā komunikācija
5. Meta – modelis
6. Percepcijas māksla
7. Savstarpēja kontakta izveidošana

Literatūra: 

1. B a l t uš i te, R. N e i r o l i n g v i s t i s k  p r o g r a m m šana pe da g o i j . ā ē ģ ā R ga, 200 1.ī
2. Beebe, Steven A.; Beebe, Susan J.; Redmond, Mark V. Interpersonal Communication 

Relating to Others. Allyn and Bacon, 1996.
3. Dimleby,  R.;  Burton,  G.  More  Than  Words.  An  Introduction  to  Communication. 

London: Routledge, 1998.
4. O ’ C o n n o r, J., &  Se y m o r, J. I n t r o d u c i n g  N L P.  L o n d o n: T h o rs o ns, 1 995. 
5. Inspiritive process – Outcomes. http://www.inspiritive.com.au/outcomes.htm
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6. Кудрявцев, И.  Центр истинного Я - к вопросу о внутренней интеграции. Текст 
доклада на международном конгрессе “Прогрессивные научные технологии для 
здоровья человека” - Кара-Даг, Украина, 8 – 19 июня 2003 года.

7. http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7522.html  

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –ES    Cilvēktiesības  

Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –Dr. art. D.Hanovs,  Dr.Olafs Brūveris
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Obligāts, Bakalaura studiju programmas 
“Tiesību zinātne” 1.studiju gada II semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti
Studiju priekšmeta mērķi –
1.    Sniegt izpratni un pamatzināšanas par  Cilvēktiesību  normu un principu attīstību Latvijā 
un pasaulē;
2.   Iemācīt prasmi analizēt Cilvēktiesību pamatjēdzienus, apzināt to būtību un saturu;
3.   Sniegt  priekšzināšanas par sabiedrības normatīvo sistēmu – tiesībām, tiesisko normu 
piemērošanu praksē un juridiskās darbības veidiem Cilvēktiesību kontekstā;

Studiju priekšmeta uzdevumi -  studiju uzdevums ir  sniegt  pamatzināšanas par to, kādas 
Cilvēktiesību normas un principi darbojas Latvijā un pasaulē, kādi  Cilvēktiesību aizsardzības 
mehānismi ir pieejami Latvijas iedzīvotājiem, kā arī veidot prasmi identificēt un risināt 
Cilvēktiesību pamatproblēmas.  Sagatavot studentus tālākām  studijām.

Studiju priekšmeta saturs –
1.   Lekcija:  Cilvēktiesību  jēdziens un vēsturiskā attīstība
2.   Lekcija:  Cilvēktiesību vēsturiskā attīstība Latvijā
3.   Lekcija:  Cilvēktiesību aizsardzības mehānismi pasaulē un Latvijā
4.   Lekcija:  Pilsoniskās un politiskās tiesības 1
5.   Lekcija:  Pilsoniskās un politiskās tiesības 2
6.   Lekcija:  Pilsoniskās un politiskās tiesības 3
7.   Seminārs:  Cilvēktiesības teorijā un praksē/kāzusu risināšana grupās
8.   Lekcija:  Ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības
9.   Lekcija:  Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību aizsardzība
10. Seminārs:  Cilvēktiesību normas Latvijas likumdošanas sistēmā

Studiju priekšmeta pārbaudījumi -  divi rakstiski pārbaudījumi  (kursa vidū un beigās)
Literatūra –
Obligātā:  
Autoru kolektīvs I. Ziemeles redakcijā,  „Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā”, Rīga, 2000.
Bojārs J., „Starptautiskās publiskās tiesības”, Apgāds Zvaigzne ABC, 2006.
Burgentāls T.,  „Starptautiskās cilvēktiesības”, AGB,  2000.
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Levits E., „European Community Law within the hierarchy of legal norms of Latvia/First  
Year in the European Union:Current Legal Issues”, Rīga, 2005.
Nowak M., „U.N. Covenant on Civil and Political Rights:CCPR commentary”, N.P.Engel, 
1996
Ieteicamā:
Reihs N.,”Izprotot Eiropas Savienības tiesības. Kopienas tiesību mērķi, principi un metodes”,
Rīga, Tiesu nama aģentūra, 2004.
Vilks  A., „Tiesības, brīvības un tavi pienākumi pret valsti”, Rīga, 1999.
Vilks A., „Sociālā zinātnes un sabiedriskā un tiesiskā kultūra vienotās Eiropas politiskās 
telpas izveides  kontekstā/Sociālo zinātņu attīstības tendences Eiropas Savienības 
paplašināšanās kontekstā”, RSU Zinātniskie raksti, Rīga, 2005.
English K., Stapleton A., „The Human Rights Handbook.  A Practical Guide to Monitoring 
Human Rights”, Human Rights Centre, University of Essex, 1995.
Sevastik P., „The Binding Force of Treaties Under International Law”,  Handbook for 
Government Lawyers and Human Rights Advocates,  Juridiska Foereningen i Uppsala, 1997.
„Menschenrechte und Entwicklung”, von Lothar Brock, GEP  BUCH, 1996.
Balodis, R., editor,  „State and Church in the Baltic States;2001”,  Reliģijas Brīvības 
Asociācija, Rīga, 2001.
„Annual Report  International Religious Freedom” (izdod katru gadu– iekļauta arī  
Latvija,!), Report  submitted to the Committee on International Relations U.S. House of 
Representatives and the Committee on Foreign Relations United States Senate, U.S. 
Government Printing Office, Washington. (ASV valdības gadskārtējs izdevums).
„Country Reports on Human Rights Practices”  (izdod katru gadu-iekļauta arī Latvija!),  
ASV valdības gadskārtējs izdevums.
LR Tiesībsarga mājas lapa:  w w w . t i es i bsa r gs. l v    Šeit iegūstama pieeja visiem Cilvēktiesību
normatīvajiem aktiem, kā arī  norādītas nacionālo  un starptautisko Cilvēktiesību organizāciju 
elektroniskās adreses,  ieskaitot  ārvalstu  Ombuda institūciju adreses.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Eiropas tiesības

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs - Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –  Dr. jur. E. Eteris 
Studiju priekšmeta klausītāji  (fakultāte,  studiju programma, studiju gads) –  Studiju 
priekšmeta statuss studiju programmā – Obligāts, Bakalaura studiju programmas „Tiesību 
zinātne” 2.studiju gada I semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 kredītpunkti

Studiju priekšmeta mērķis – 
4. Veidot, attīstīt un nostiprināt studentu teorētiskās zināšanas par Eiropas tiesībām. 
5. Iemācīt juridiski pareizi analizēt Eiropas tiesību praktisko piemērošanu.
6. Mācīt pareizi orientēties Eiropas tiesību sistēmā . 

Studiju priekšmeta uzdevumi – Šajā kursā studentiem tiek sniegts ieskats Eiropas tiesību 
jautājumos, problēmās, tiek veikta to analīze un apgūtas zināšanas par privātpersonu tiesību 
aizsargāšanu Eiropas tiesību ietvaros . 

Studiju priekšmeta saturs –
1.Lekcija. Ievads: Eiropas Kopienu un Eiropas Savienības izveidošanas vēsturiskā attīstība un 
tiesiskais pamats. ES mērķi. Eiropas tiesību svarīgāko elementu pārskats.

2.Lekcija.  Vispārējs  Eiropas  tiesību  raksturojums.  Eiropas  tiesību  mijiedarbība  ar 
nacionālajām un starptautiskajām tiesībām.

3. Seminārs. Eiropas Savienības institūcijas: ES Ministru Padome, Eiropas Komisija, Eiropas 
Kopienu tiesa, Eiropas Parlaments. Eiropadome. Lēmumu pieņemšana Eiropas Savienībā.

4. Lekcija. Eiropas tiesību avoti. Primārie un sekundārie Eiropas tiesību akti.

5. Seminārs. Eiropas tiesību principi un pamattiesības. Savienības pamattiesību harta.

6. Lekcija. Eiropas tiesību tiešā piemērojamība un tiešais efekts. Eiropas tiesību ieviešanas un 
piemērošanas kontrole un uzraudzība.

7.  Lekcija. Eiropas  Savienības  iekšējais  tirgus.  Ieskats  atsevišķās  ES  politikās 
(piemēram, nodokļu, konkurences, patērētāju tiesību aizsardzības utt.)

8. Seminārs. Brīva preču, pakalpojumu, personu un kapitāla kustība.

165



9.Lekcija. Lisabonas līgums

10. Seminārs. Latvijas iestāšanās ES: tiesiskās sekas.

Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens.

Literatūra – 
Obligātā:
Blūzma V., Buka A. Deksnis E.B., Jarinovska K., Jundzis T., Levits E. „Eiropas tiesības”, 
Rīga: Juridiskā koledža, 2004 vai atkārtoti izdevumi

Deksnis B.E. Lisabonas līgums un Eiropas Savienības konstitucionālie pamati. Rīga, 2008.
„Kas  jāzina  Latvijas  uzņēmējam par  Eiropas savienību?” Rīga,  Eiropas  kustība  Latvijai, 

2003;

„Pievienošanās Eiropas Savienībai līgums (izvilkumi) un komentāri”. Zinātniskie redaktori 
Laila Medin, Jānis Brižgo. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2003

Ieteicamā:
Jarinovska  K.  būtiskas  izmaiņas  nosacījumos  par  Latvijas  dalību  ES//  Jurista  vārds  Nr.4 

2008.gada 29.janvārī

Zurģe E. Eiropas savienības ietekme uz Latvijas Republiku: tiesību transformācija //Jurista 
vārds Nr.23 2008.gada 17.jūnijā

Šķoba L. Par Eiropas Savienības direktīvu tiešo iedarbību // Jurista vārds Nr.42 2003.gada 
25.novembrī un Nr. 43 2003.gada 2.decembrī

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 

Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –Medicīnas  tiesības            

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs - Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – lektore MD, JD Solvita Olsena. 
Studiju  priekšmeta  statuss  studiju  programmā –  Obligātais,  Bakalaura  studiju 
programmas „Tiesību zinātne” 3.studiju gada I semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) –3 kredītpunkti

Kursa mērķi:
• Veicināt studentos spēju orientēties dažādos medicīnisko tiesību j a u t j u m os.ā

• V e i c i n t  s t u de n t os  da du  v ese l bas  j o m as  s i t u c i j u  j u r i d i s k s  ana l zes  p ras m j uā žā ī ā ā ī  un 
iemaņu attīstību.

Kursa saturs:
1. Medicīnisko tiesību sistēma.
2. Pacienta tiesības.
3. Ārstniecības personāla tiesības.
4. Sabiedrības tiesības veselības jomā.
5. Cilvēka dzīvības un eitanāzijas tiesiskie aspekti.
6. Cilvēka orgānu transplantācijas tiesiskie aspekti.
7. Ieskats tiesu medicīnā un ekspertīzes jautājumos.
8. Indivīda privātās informācijas aizsardzības tiesiskie aspekti veselības aprūpes jomā.
9. Seksuālās un reproduktīvās tiesības.
10
.

Garīgās veselības tiesiskie aspekti (psihiatrijā, psihoterapijā, reklāmā, reliģisko 
organizāciju darbībā u.c.). Konfliktu un strīdu risināšana veselības aprūpes jomā 
(dimensijās “ārsts – pacients”, “ārsts 1 - ārsts 2”, “ārsts – valsts”).

Literatūra:
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.
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Veidot labu veselības aprūpes sistēmu nav ārstu uzdevums // Medicine, 2004.gada Nr.5

Veselība 21 — Veselības visiem politikas pamatnostādnes BVO reģioniem.
Eiropas Veselības visiem sērija Nr.6
Pasaules organizācijas Eiropas reģionālais birojs Kopenhāgena, 1999.

ANO 1996 Konvencija par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā Latvijas 
Republikas 1997.gada Ārstniecības likums.

Latvijas Republikas likums Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 

Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju  priekšmeta  programmas  nosaukums  un  kategorija –  Kriminālprocesa 
tiesības            

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs - Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Dr.iur.A.Pundurs
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Izvēles, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” 2.studiju gada I semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti

Studiju priekšmeta mērķis – 
1. Apgūt un zināt kriminālprocesuālo likumdošanu.
2. Iemācīt analizēt kriminālprocesuālo likumdošanu.
3. Iemācīt pielietot kriminālprocesuālās zināšanas.
4. Iemācīt veikt kriminālprocesa analīzi.

Studiju priekšmeta uzdevumi – Šajā kursā studentiem tiek sniegts ieskats kriminālprocesa 
jautājumos,  problēmās.  Tiek  veikta  Kriminālprocesa  likuma  normu  analīze  un  apgūtas 
zināšanas  par  kriminālprocesā  iesaistīto  personu  tiesībām  un  pienākumiem.  Papildus 
studentiem tiek dotas priekšzināšanas par  kriminālprocesu no iesnieguma saņemšanas līdz 
Tiesas spriedumam. 

Studiju priekšmeta saturs –
1. Lekcija. Kriminālprocesa likuma uzbūve un vispārīgie noteikumi.
2. Lekcija. Pirmstiesas kriminālprocess.
3. Lekcija. Procesuālie termiņi un dokumenti.
4. Lekcija. Pierādījumi un izmeklēšanas darbības.
5. Lekcija. Procesuālie piespiedu līdzekļi un sankcijas.
6. Lekcija. Tiesvedība.
7. Lekcija. Mantiskie jautājumi kriminālprocesā.
8. Lekcija. Starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā.
9. Seminārs. Kriminālprocesa uzsākšana
10.Seminārs. Personas nopratināšana un tiesību izskaidrošana kriminālprocesā
11.Seminārs. Lietas izskatīšana tiesā.                        
12.Seminārs. Praktiskais uzdevums- kriminālprocesa izspēle no iesnieguma saņemšanas līdz 
Tiesas spriedumam.
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Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E)

Literatūra – 
1. Kriminālprocesa likums. Tiesu nama aģentūra. 2005.
2. Meikališa Ā. Kriminālprocesuālo terminu skaidrojošā vārdnīca. – R.: RAKA, 1998.
3. Meikališa Ā. Apcietinājums. – Rīga, LPA, 1995.
4. Meikališa Ā.  Drošības līdzekļu kriminālprocesuālā  reglamentācija Latvijas 

likumdošanā. – LPA, 1995.
5. Meikališa Ā. Kriminālprocesa tiesības. Vispārīgā daļa 1.grāmata. R.: Raka, 2000,
6. Meikališa. Ā., Strada- Rozenberga K. Kriminālprocess shēmās. A. daļa. LV 2007,
7. Liede A. Kriminālprocess un tiesu pierādījumi. –Rīga, 1980.
8. LPSR KPK komentāri. R., “Avots”, 1986.
9. Liede A. Kriminālprocess un tiesu pierādījumi. R., 1970.
10. Liede A. Kriminālprocess. Tiesvedības norise krimināllietās. R., 1973.
11. Liede A. Latvijas PSR kriminālprocess. R., 1980.
12. Ā. Meikališa. Pirmstiesas izmeklēšanas procesuālie dokumenti.Rīga.1996.
13. Ā. Meikališa, K. Strada- Rozenberga.  Pārmaiņu laiks Kriminālprocesā. Jurista vārds. 

30.05.2006. 21(424),
14. Ā. Meikališa, K. Strada- Rozenberga. Kriminālprocess shēmās, A. daļa..
15. Ā. Meikališa, K. Strada- Rozenberga. Kriminālprocess shēmās, B un C daļa.
16. Уголовный процесс. –М.,1995.
17. Кудин Ф.М. Принуждение в уголовном судопроизводстве. Красноярск, 1989.
18.  Kpылов И.Ф. и др. Розыск, дознание, следствие. Л., 1984.
19.  Смирнова Н. Уголовный процесс. СПб.: Изд.Михайлова,2000.
20.  Енаева Л. Уголовный процесс.  М 2005

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 

Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Tiesību filozofija

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs - Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Mg.soc. Juris Jansons

Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Obligāts, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” I.studiju gada II semestris

Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 kredītpunkti

Studiju priekšmeta mērķis ir sniegt studentiem ieskatu tiesību filozofijas pamatjēdzienos un 
dažādajās tiesību izpratnes filozofiskajās tradīcijās, parādīt tiesību filozofijas pielietojamību 
mūsdienu sabiedrības procesu izpētē un analīzē.

Studiju priekšmeta uzdevumi ir iepazīstināt studentus ar tiesību filozofijas 
pamatprincipiem, veidot dabisko un pozitīvo tiesību izpratni, valsts un indivīda lomu, kā arī 
sniegt vēsturisku ekskursu.

Studiju priekšmeta saturs –
1.  Lekcija. Ieskats  filozofijā.  Ievads  tiesību  filozofijā.  Tiesību  filozofijas  pamatprincipi, 
mērķis un uzdevumi.
2.Lekcija. Taisnības jēdziens un izpratne. Indivīda tiesības – vienlīdzība, brīvība. Tiesības uz 
dzīvību. Noziegumi pret cilvēci. Sods kā filozofiska izpratne.
3. Lekcija. Valsts un tiesības. Valsts tiesiskā misija. 
4. Lekcija. Varas pārdale. Tiesības ignorēt valsti. 
5. Lekcija. Socioloģiskā tiesību izpratnes tradīcija.
6. Lekcija. Pārnacionālo tiesību izpratne. Starptautiskā krimināltiesa un cilvēktiesību tiesa.
7. Seminārs. Dabisko tiesību izpratne - tiesības uz dzīvību, personīgo brīvību, vārda brīvību, 
privāto dzīvi. Diskriminācijas princips. Dabiskās vs pozitīvas tiesības.
8. Seminārs. Sociāli ētiskie principi, reliģijas ietekme un paražu tiesības.
9. Seminārs. Vēsturiskā  tiesību  izpratne.  Platons.  Sokrāts.  Aristotelis.  Stoiķi.  Hamurapi 
likumi. Makiavelli. Reformācija. Kants.
10. Seminārs. Kursa kopsavilkums. Individuālo referātu prezentācija. 
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Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E)

Literatūra 

Obligātā:
• Broks J. Tiesību filozofija. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 
• Kūle M., Kūlis R. Filosofija. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 
• Fuko M. Uzraudzīt un sodīt. – Rīga: Omnia mea, 2001.
• Boazs D. Pasaules filozofiskā doma labklājības meklējumos. – Rīga: Biznesa 

augstskola Turība, 2006.
• Platons. Valsts. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.

Ieteicamā:
• Dišlers K. Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas. – Rīga: Tiesu namu 

aģentūra, 2004.
• Ziemele I. Starptautiskās tiesības un cilvēktiesības Latvijā: abstrakcija vai 

realitāte. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2005.
• Levits E. Par līdztiesību likuma un tiesas priekšā, un diskriminācijas 

aizliegumu. Par Satversmes 91.pantu. // portāls politika.lv, 19.10.2004.
• Meļķisis E. Attīstības tendences dažādos tiesību teorijas un prakses jautājumos. 

– Rīga: Latvijas Universitāte, 2000.
• Neimane I. Īpašuma tiesības kā cilvēka pamattiesības // portāls politika.lv, 

09.05.2005.
• Levits E. Indivīda tiesības vs sabiedrības drošība - kāds ir demokrātisks 

balanss? //portāls politika.lv, 23.08.2005.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Ievads tiesību zinātnē 

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks, doc.v.i. 
I.J.Mihailovs
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Obligāts, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” 1.studiju gada I semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti

Studiju priekšmeta mērķis – iepazīstināt studentus ar jurista – tiesību zinātņu speciālista 
profesiju un kompetenci, sniegt ieskatu akadēmisko un profesionālo tiesību studiju un jurista 
darba, kā arī tiesību un tiesību zinātnes specifikā. 
Studiju priekšmeta uzdevumi 

1. Analizēt tiesību zinātnes pamatjēdzienus, apzināt to būtību un saturu.

2. Sniegt ieskatu par sabiedrības normatīvo sistēmu – tiesībām un citiem sociālo normu 
veidiem, tiesību avotiem, tiesību apakšnozarēm, tiesību normu piemērošanu praksē un 
juridiskās darbības veidiem. 

3. Iepazīstināt ar tiesiskās jaunrades principiem, tiesību zinātnes attīstības perspektīvām 
vienotajā Eiropas tiesiskajā vidē, kā arī globalizācijas apstākļos.

Studiju priekšmeta saturs –
1. Lekcija. Tiesības un tiesību zinātne: jēdziens un būtība. Jurista profesija un kompetence.
2. Lekcija. Jurisdikcija un tiesības Eiropas Savienībā. Jurists kā starptautiska profesija.
3. Seminārs. Tiesiskā jaunrade jurisprudencē.
4. Lekcija. Jurista darbības veidi un funkcijas.
5. Lekcija. Tiesiskā un sociālā informācija juridisko darbību veikšanai.
6. Lekcija. Tiesību kopējais raksturojums. Tiesību nozares un apakšnozares. 
7. Lekcija. Tiesības un citas sociālās normas un to nozīme sabiedrībā.
8. Seminārs. Tiesības un to piemērošana praksē.
9. Seminārs. Tiesības un to piemērošana praksē.
10. Lekcija. Globalizācija un tiesības.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E)Literatūra – 
Obligātā:

1. Augstskolu likums: sk.: http://www.oi  knc.lv/kopmat/GrozAlik0104.doc  
2. Profesiju  standarts.  Jurists.  Reģistrācijas  Nr.PS  0221,  apstiprināts  ar  Izglītības  un 

zinātnes  ministrijas  2003.gada  29.decembra  rīkojumu  Nr.649:  sk.: 
http://www.izmpic.gov.2v/index2.html
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3. Bojārs  Juris.  Politiskās  stratēģijas  māksla  un  demokrātija.  Marks  Tulijs  Cicerons. 
Rīga, Zvaigzne ABC, 2002.

4. Briede J. Publiskās un privātās tiesības//Mūsdienu tiesību teorijas atziņas, Rīga, 1999., 
41.-58.lpp. 

5. Dworkin R. Taking Rights Seriously. Harvard, 2000.
6. Hanovs D., Mihailovs I.J., Tēraudkalns V. Globalizācija: teorijas un prakses.  Rīga, 

[b.i.], 2006.
7. Jundzis T. Drošības apdraudējumi un riski nākotnē//Latvija Eiropā: nākotnes vīzijas. 

Rīga, LZA, 2004., 9.-30.lpp.
8. Kusiņš  G.  Normatīvo aktu jaunrade//Mūsdienu tiesību teorijas  atziņas.  Rīga,  Tiesu 

namu aģentūra, 1999., 116.-128.lpp.
9. Levits  Egīls.  European  Community  Low  within  the  hierarchy  of  legal  norms  of 

Latvia//First Year in the European Union: Current Legal Issues. Rīga, 2005., p.9.-31. 
10. Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga, zv.adv. J.Neimanis, 2004. 
11.Plotnieks A. Tiesību teorija & juridiskā metode. Rīga, Izglītības soļi, 2009.
12. Reihs N. Izprotot Eiropas Savienības tiesības. Kopienas tiesību mērķi, principi 

un metodes. Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2004.
13. Vilks  A.  Deviantoloģija  (mācība  par  uzvedības  sociālajām novirzēm.  Rīga, 

Tiesu namu aģentūra, 2001. 
14. Vilks A. Tiesības, brīvības un tavi pienākumi pret valsti. Rīga, 1999.

Ieteicamā:
1. Latvijas zvērinātu advokātu padome: sk.: http://advokatura.lv/
2. Latvijas zvērinātu notāru padome: sk.: http://notery.lv/
3. Latvijas zvērinātu tiesas izpildītāju padome: sk.: http://lzti.lv/
4. Latvijas tiesnešu biedrība: sk.: http://ltb.lv/
5. Valsts policija: sk.: http://vp.gov.lv/
6. Latvijas Republikas Satversmes tiesa: sk.: http://satv.tiesa.gov.lv/
7. Latvijas juristu biedrība: sk.: http://ljb.lv/
8. Tieslietu  ministrija,  tās  padotībā  esošās  iestādes  un  padotībā  esošās  iestādes  un 

informatīvie resursi: sk.: http://tm.gov.lv/
9. Iekšlietu ministrija: sk. http://iem.gov.lv 
10. Akmentiņš R. Ievads tiesību zinātnē. Rīga, 1938.
11.Iļjanova D. Vispārīgie  tiesību principi  un to  funkcionālā  nozīme//Mūsdienu tiesību 

teorijas un atziņas. Rīga, Tiesu namu aģentūra, 1999., 87.-107.lpp.
12. Krastiņš I. Tiesību teorijas pamatjēdzieni. Rīga, 1996.
13. Krūmiņa  V.,  Skujiņa  V.  Normatīvo  aktu  izstrādes  rokasgrāmata.  Rīga,  Valsts 

kanceleja, 2002.
14. Metodiskie  norādījumi  likumu  izstrādāšanā  un  noformēšanā.  Rīga,  Saeimas 

juridiskais birojs, 1997.
Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju  priekšmeta  programmas  nosaukums  un  kategorija –  Juridiskā 
konfliktoloģija (A)

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – as.prof. S.Mihailova
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Obligāts, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” 2..studiju gada II semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 kredītpunkti

Studiju priekšmeta mērķis – iepazīstināt studentus ar konfliktiem un risināšanas specifiku 
tiesību, īpašu uzmanību pievēršot jurista lomai konfliktos un  konfliktu risināšanas metodēm 
un paņēmieniem. 

Studiju priekšmeta uzdevumi 
1. iepazīstināt  studentus  ar  juridiskās  konfliktoloģijas  būtību,  problēmām  un 

likumsakarībām, pētīšanas metodēm;
2. veicināt prasmi saskatīt un izprast konfliktu situācijas, cilvēku uzvedību tajās un šīs 

zināšanas izmantot personīgajā pieredzē un profesionālajā darbā;
3. iepazīties  ar  dažādām  konfliktu  risināšanas  stratēģijām  un  iemācīties  tās  pielietot 

personīgajā un profesionālajā pieredzē.
4. padziļināt zināšanas alternatīvajās strīdu risināšanas metodēs, t.sk. mediācijā.

Studiju priekšmeta saturs –
1.  Lekcija. Konfliktoloģijas  problemātika:  konflikta  jēdziens,  konfliktoloģijas  rašanās  un 
attīstība, konfliktoloģija mūsdienās, konfliktu veidi.
2. Lekcija. Konflikta analīze.
3. Seminārs. Cilvēku uzvedība konfliktā, konfliktējošas personības, manipulatīvās lomas.
4.  Lekcija. Iekšējie  konflikti:  dažādu  psiholoģisko  teoriju  pieeja  iekšējo  konfliktu 
problemātikai.
5. Seminārs. Starppersonu un grupu konflikti, konflikti organizācijās.
6. Seminārs. Darbs ar konfliktiem.
7. Lekcija. Juridiskā konfliktoloģija. Konflikti un tiesības. Juridiskie konflikti. Konflikti un 
noziegums.
8. Lekcija. Konfliktu regulējums tiesībās.
9. Lekcija. Juridisko konfliktu risināšana. Izlīgums. Mediācija. Probācijas funkcijas.
10. Seminārs. Mediācija – jauna perspektīva konfliktu risināšanā Latvijā.
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Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E)

Literatūra – 
Obligātā:

1. ADR  Introduction  // 
http://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/agc/pol_adjudication/agc20
/ADR%20Intro/  

2. Bolis J. Mediācija. – R.: Juridiskā koledža, 2007. 
3. Gailite V. Mediācija kā alternatīva strīdu risināšanā // Latvijas Vestnesis. – 2007. – 

14.novembris. 
4. Judins A. Izlīgums Latvijas krimināltiesībās. – R.: Providus, 2005.
5. Koncepcija “Mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā”
6.  // http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2936  

7. Kronis I.  Civiltiesisko strīdu alternatīvs risinājums //  Latvijas Vestnesis.  – 2007. – 
16.janvāris.

8. Litvins G. Alternatīvais strīdu risināšanas institūts administratīvajā procesā // Latvijas 
Vestnesis. – 2007. – 16., 23., 30.septembris.

9. Mediācija.  Mediācijas pamati  teorijā un praksē //  http://www.mediacija.lv/?Lejupiel
%E2de 

10. Pikeringa P. Strīdi, nesaskaņas, konflikti. – R.: Jāņa Rozes apgāds, 2000.
11. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. – R.: Zvaigzne ABC, 2007. 
12. Steven A. Beebe, Susan J. Beebe, Mark V. Redmon. Interpersonal communication. – 

Allyn & Bacon, 1996.
13. Using conflict in organizations. Edited by Corsten De Dreu & Evert Van de Vliert. –

Sage Publications London: Thousand Oaks. New Delhi, 1997.
14. Zāle V. Psihotriki. Blefošana. Manipulācijas. – R.: Kopsolī, 1997.  
15. Арабаджиева О., Гомонов Н. Юридический конфликт: природа и особенности // 

Вестник МГУ.  – т.9. – Nr.1. – 2006. – c.142.-147.
16. Гришина Н. Психология конфликта. – СПб.: Изд-во ПИТЕР, 2007. 
17. Козырев Г. Основы конфликтологии. – Москва: ИД Форум, 2007.
 

Ieteicamā:
1. Forvarda S., Frēzere D. Emocionālā šantāža. – R.: Kontinents, 1999.
2. Mediācija Latvijā // www.mediacija.lv 
3. Teilore R. Pārveido sevi! – R.: Pētergailis, 2002. 
4. Конфликтология: Хрестоматия / сост. Леонов Н. – Москва: изд-во МОДЭК, 2008. 
5. Рулан Н. Юридическая антропология. – Москва: Норма, 2000.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta nosaukums: Starptautiskās privātās tiesības.

Studiju priekšmeta programmu vadītājs: Dr. iur., asoc. prof. Andrejs Vilks .
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Dr.iur. A.Krasiļņikovs
Studiju  priekšmeta  statuss  studiju  programmā –  Obligātās  izvēles,  Bakalaura  studiju 
programmas „Tiesību zinātne” 2..studiju gada II semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 kredītpunkti

Studiju priekšmeta apraksts un mērķis
SPT  priekšmets,  objekts.  Definīcija.  SPT  sistēma.Publiskās  un  privāttiesības.  SPT  un 
starptautiskās  publiskās  tiesības.  SPT  un  nacionālās  tiesības.  Avoti.  Principi.  Subjekti. 
Unifikācija.Kolīzijas  normas.Kolīzijas  normu  struktūra.  Kolīzijas  normas 
norādes.Atpakālējošā norāde. Norāde uz trešo likumu.Publiskās kārtības atruna. Savstarpība. 
Ārvalstu likuma satura noteikšana.Fiziskā persona.Fiziskās personas identifikācijas problēma. 
Rīcībspējas  un  tiesībspējas  atšķirīgie  traktējumi.  Attiecināmās  normatīvās  bāzes 
piemeklēšana.  Juridiskā  persona,  valsts  piederība.  Fikcijas  un  realitātes  teorijas.  Ārvalsts 
juridisko personu tiesībsubjektības noteikšana.Valsts.Valsts tiesībsubjektitātes problemātika. 
Starptautiskie darījumi.Pirkuma pārdevuma līguma normatīvu unifikācija.Subjektu apraksts 
darījumā, to identifikācija un pārstāvība.Līguma pamatnoteikumi un fakultatīvie noteikumi. 
Cenas  aizsardzība.  Nominālisma  princips.  Garantijas.Deliktu  strukturējums  tiesību 
sistēmās.Darba  un  sociālā  nodrošinājuma  attiecības  ar  ārzemju  elementu.Kolīziju 
varianti.Īpatnējas  situācijas.darba attiecībās  un sociālājā nodrošinājumā.  Starptautiskā tiesu 
piekritība.  Piekritības  noteikšanas  stadijas.  Gribas  autonomija  un  tiesu  piekritība.Tiesu 
lēmumu izpilde.Valstu attieksme pret ārvalstu tiesu lēmumiem. Izpildes procedūra. Šķīrējtiesu 
spriedumu izpilde.Arbitrāža.Arbitrāžās  lēmumu izpilde.  Nepārvarāmā vara.  Piegādes  bāze. 
Legalizācijas būtība. Apostils. Problēmas risinājums ES.
Mērķis: izkopt studējošo zināšanas, prasmes un iemaņas SPT jomā atbilstoši paredzētajiem 
studiju rezultātiem.
Nepieciešamās priekšzināšanas
Valsts  un  tiesību  teorija,  Starptautiskās  publiskās  tiesības,  Romiešu  tiesības,  Civiltiesību 
pamati, Saistību tiesības, Latīņu valoda.
Studiju rezultāti
Zināšanas: SPT pamatprincipi, kolīzijas normas struktūras un darbības izpratne.
Prasmes un iemaņas: prast izvērtēt starptautisko līgumu atbilstību starptautiskajām tiesībām; 
prast interpretēt starptautisko līgumu saturu; prast identificēt kolīziju normas un skaidrot to 
nozīmi  konkrētajās  attiecībās,  spēt  kritiski  analizēt  starptautisko  privāttiesisko  attiecību 

177



atbilstību SPT prasībām; prast veikt patstāvīgu pētījumu SPT jomā; prast iestrādāt līgumos 
SPT prasībām atbilstošos pantus, kā arī analizēt šādu līgumu atbilstību SPT prasībām.
Pārbaudes metode : Mutvārdu eksāmens.
Literatūra
1. Bojārs Juris. Starptautiskās privāttiesības, Rīga, 1998., Zvaigzne – ABC. 713 lpp. 
2. Briggs, Adrian, The Conflict of Laws, Oxford, 2002. 
3. Dicey and Morris on the Conflict of Laws (13th edition) (edited by Albert V. Dicey, C.G.J. 
Morse, McClean, Adrian Briggs, Jonathan Hill, & Lawrence Collins). London, 2000. 
4. Богуславский М. М. Международное частное право: Учебник. М.: Юрист, 2005.
5. Звеков В. П. Международное частное право: Учебник. М.:Юрист, 2005. 
6.  Кудашкин  В.  В. Правовое  регулирование  международных  частных  отношений. 
СПб.:Юрид. Центр Пресс, 2004 .

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta nosaukums: Starptautiskās publiskās tiesības.

Studiju priekšmeta programmu vadītājs: Dr. iur., asoc. prof. Andrejs Vilks .
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Dr.iur. A.Krasiļņikovs
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Obligāts, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” 2..studiju gada I semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti

Studiju priekšmeta apraksts un mērķis
SPT priekšmets, objekts. Definīcija. Priekšmeta vēsture. SPT sistēma, darbības sfēra. SPT un 
nacionālās tiesības. Avoti. Principi. Subjekti. Valsts tiesībsubjektība. Valsts imunitātes. Valsts 
atzīšana.  Pēctecība.  Starptautiskās  organizācijas.  SPT  normu  implementācija.  Teritorija. 
Iedzīvotāji.Starptautisko  līgumu  tiesības.  Atbildība.  Strīdu  izšķiršanas  veidi.Diplomātiskās 
tiesības.  Starptautiskā  drošība.  Cilvēktiesības.  Sadarbība  noziedzības  apkarošanā. 
Pretterorisma sadarbība. Militāro konfliktu tiesības. Procesuālie aspekti. Tiesas. Jūras tiesības. 
Gaisa  tiesības.  Kosmosa  tiesības.  Ekonomiskās  sadarbības  tiesības.  Vides  aizsardzības 
tiesības.
Mērķis: izkopt studējošo zināšanas, prasmes un iemaņas SPT jomā atbilstoši paredzētajiem 
studiju rezultātiem.
Nepieciešamās priekšzināšanas
Valsts un tiesību teorija, Konstitucionālās tiesības, Romiešu tiesības.
Studiju rezultāti
Zināšanas: SPT pamatprincipi un apakšnozaru specifiskie principi, noteicošo SPT normatīvo 
aktu  pamatnostādnes  katrā  apakšnozarē,  starptautiskās  drošības  sistēmas  uzbūve  un  tās 
trūkumi.
Prasmes  un  iemaņas:  prast  izvērtēt  starptautisko  attiecību  konkrēto  izpausmju  atbilstību 
starptautiskajām  tiesībām;  kvalificēt  starptautiskos  un  starptautiskā  rakstura  noziegumus; 
interpretēt starptautisko līgumu saturu; spēt kritiski analizēt starptautiski tiesisko mehānismu 
stiprās  puses  un  nepilnības;  prast  veikt  patstāvīgu  pētījumu  SPT  jomā;  prast  formulēt 
patstāvīgus  un  atšķirīgus  viedokļus  un  vērtējumus  par  starptautisko  attiecību  konkrētajām 
izpausmēm un teorētiski tos pamatot.
Pārbaudes metode : Mutvārdu eksāmens.
Literatūra
1.Bojārs Juris. Starptautiskās publiskās tiesības. I sējums. Rīga. Zvaigzne – ABC. 2004.,843 
lpp. 
2.Bojārs Juris.Starptautiskās publiskās tiesības. II sējums. Rīga. Zvaigzne – ABC. 2006.,754 
lpp. 
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3.Bojārs Juris.Starptautiskās publiskās tiesības. III sējums. Rīga. Zvaigzne – ABC. 2007.,651 
lpp.  4.Brownlie Ian. Principles of public international law.Oxford. 1998. - 743p.
5.Malcolm N. Shaw.International Law. Cambridge University press – 2003.,1288p.
6.Дерука С.И. Международное публичное право. - Р., 2006. – 177.с.
7. Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право: Учебник. - М.,2005. – 736с.
8.Лукашук И.И. Право международной ответственности. - М.: Волтерс Клувер, 2004. - 
160 c.
9. Международное право: Учебник под ред.Игнатенко Г.В., Тиунова О.И. - М.,2007 .– 
720с. 
10.Международное публичное право: Учеб. Ануфриева Л.П., Бекяшев Д.К. - М.,2007.- 
784с.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta nosaukums: ES   Sociālās tiesības  

Studiju priekšmeta programmu vadītājs: Dr. iur., asoc. prof. Andrejs Vilks .
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – - Mg, sc., soc. Jolanta Millere
Studiju  priekšmeta  statuss  studiju  programmā –  Obligātās  izvēles,  Bakalaura  studiju 
programmas „Tiesību zinātne” 3. studiju gada I semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 kredītpunkti

Studiju priekšmeta mērķis
1. Iepazīstināt ne tikai ar ES sociālo tiesību vēsturi, kas ietver gan starptautiskos tiesību 
dokumentus, gan Latvijas tiesību aktus sociālajā jomā, bet arī ar Sociālo tiesību teorētiskajiem 
aspektiem. 
2. Veidot  izpratni  par  ES  un  LR  sociālo  tiesību  normatīvajiem  aktiem,  kā  arī  šos 
normatīvo  aktus  realizējošo  institūciju  darbību,  kas  ietvers  tiesības  uz  izglītību,  veselību, 
darbu, sociālo drošību, kā arī bērnu tiesību aizsardzības sistēmu. 
3. Analizēt ar sociālo tiesību pārkāpumiem saistītas situācijas, kas dos iespēju iepazīt un 
analizēt ar sociālo tiesību īstenošanu saistītus reālus gadījumus.

Studiju priekšmeta uzdevums – veidot studentos izpratni par sociālo tiesību saturu, apgūt 
tiesību teorētiskos aspektus un iepazīt, kā arī prast pielietot ar sociālo tiesību realizēšanu 
saistītos normatīvos aktus. 
Studiju priekšmeta saturs

1. Vispārējās cilvēktiesības sociālo tiesību kontekstā
2. Sociālās tiesības kā sabiedriskos procesus regulējošs mehānisms
3. Sociālās aizsardzības sistēma kā sociālās tiesības realizējošs mehānisms
4. Tiesības uz sociālo drošību: normatīvo aktu analīze - darbs grupās
5. Invalīdu sociālā aizsardzība kā starptautisko tiesību normu sastāvdaļa
6. Darba tiesību aizsardzības reglaments Latvijā
7. Darba tiesības: ES un LR normatīvo aktu analīze”- darbs grupās.
8. Bērnu tiesību attīstība: no renesanses līdz mūsdienām 
9. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma – darbs grupās
10. Tiesības uz veselības aprūpi: veselības aprūpes sistēmu regulējošo normu analīze
11. Tiesības uz izglītību kā viena no sociālo tiesību jomām

Obligātā literatūra:
1. Европейское право, НОРМА, 2005
2. I.Lukašinska Ielas bērni Latvijā: problēmas un risinājumi, 2002
3. Valija Ulmane Darba tiesības. Darba aizsardzība, Rīga, 2004
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4. Социальная политика, Москва, Экзамен,2002
5. Hartley Dean, “Welfare Rights and Social policy”, 2002
6. Georges Gurvitch, ‘Sociology of Law”, 2001
7. Lydia Morris, “Rights/Sociologycal perspectives”, 2006
Ieteicamā literatūra
1. Cilvēktiesības, Latvijas Policijas akadēmija, 2008
2. Ievads politikā, Zvaigzne ABC, 1998
3. Ineta Ziemele, Sandra Garsvāne, Anhelita Kamenska u.c., “Cilvēktiesības pasaulē un 
Latvijā”, 2000
4. Latvijas bērnu ziņojums Apvienoto Nāciju Organizācijai par ANO konvencijas par bērna 
tiesībām izpildi valstī ,2006
5. Labklājības sistēmas reforma – šodien un nākotnē, Rīga, Apgāds Mantojums, 2002
6. Pētījums par cilvēktiesībām Latvijā 2006// www.politika.lv 
7. Skolēnu atbiršana pamatskolās. Problēmu risinājumi , 2007
8. Tautas attīstība, 2002.
9. Human Rights and Rule of Law: What’s the Relationship? , 2006
10. Open Society Institute (2005.) // www.politika.lv/index.php?id=4843&p=2
Izmantojamie normatīvie akti
Vispārējā cilvēktiesību deklarācija (10.12.1948.)
Eiropas Sociālā harta (pārstrādāta) (08.07. 1996.)
Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām (16.12. 1966.)
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (04.11.1950.). 
Likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu’ 01.01. 1998.
Likums „Par sociālo drošību” stājies spēkā 05.10. 1995. 
„Sociālo pakalpojumu un palīdzības likums’ stājies spēkā 01.01. 2003.
“Valsts sociālo pabalstu likums”
Likums „Par valsts pensijām” 
„Valsts fondēto pensiju likums’ stājies spēkā 01.07. 2001. 
Likums „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 
Likums “ Par pašvaldību palīdzība dzīvokļu jautājuma risināšanā”, 01.07. 1993. 
Likums “Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību” 29.09.92.
„Darba likums” stājies spēkā 01.07. 2002. 
„Bērnu tiesību aizsardzības likums” stājies spēkā 19.06.1998. 
ANO „Bērna tiesību konvencija” 20.11. 1989.
‘Ārstniecības likums” stājies spēkā 01.10. 1997. 
‘Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” MK noteikumi Nr.1046, pieņemti 
19.12.2006. 
 Izglītības likums LR Saeima 29.10.1998.) 
Vispārējās izglītības likums 10.06.1999.//www.izm.gov.lv  
Profesionālās izglītības likums 10.06.1999.
Augstskolu likums 02.11.1995.
Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)

Rīgas Stradiņa universitāte 

182

http://web2.izm.gov.lv/default.aspx?tabID=3&lang=1&id=893
http://web2.izm.gov.lv/default.aspx?tabID=3&lang=1&id=913
http://web2.izm.gov.lv/default.aspx?tabID=3&lang=1&id=912
http://web2.izm.gov.lv/default.aspx?tabID=3&lang=1&id=102
http://www.vm.gov.lv/?id=320&sa=142&top=137&lang=&large=
http://phoebe.vm.gov.lv/misc_db/web.nsf/bf25ab0f47ba5dd785256499006b15a4/17cb8c1218bf81cdc2257313001f391a/$FILE/arstniecibas_lik.pdf
http://www.politika.lv/index.php?id=4843&p=2
http://www.politika.lv/index.php?id=13716
http://www.politika.lv/index.php?id=14892
http://www.politika.lv/
http://www.politika.lv/index.php?id=9923
http://www.politika.lv/index.php?id=9923


Tiesību institūts
Akadēmiskā bakalaura studiju programma 

Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta nosaukums: Administratīvais process

Studiju priekšmeta programmu vadītājs: Dr. iur., asoc. prof. Andrejs Vilks .
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – RSU lektore Solvita Olsena MD, JD
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Obligāts, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” 2. studiju gada I semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 kredītpunkti

Studiju priekšmeta mērķi: 
Iepazīstināt  ar  administratīvā  procesa  tiesību  definīcijām  un  terminiem.  Iepazīstināt  un 
apspriest  administratīvā  procesa  tiesību  avotus,  tajā  skaitā  tiesu  spriedumus,  literatūru. 
Iepazīstināt  administratīvā  procesa  tiesību  pamatprincipiem.  Iepazīstināt  ar  administratīvo 
procesa  norisi  iestādē.  Iepazīstināt  ar  administratīvo  procesu  tiesā.  Veidot  sapratni  par 
moderna administratīvā procesa vietu un lomu demokrātiskas valsts ietvaros. Nodrošināt, lai 
studenti gan patstāvīgi, gan grupās analizē un risina dažādus administratīvā procesa tiesību 
jautājumus. 
Studiju priekšmeta apraksts: 

Šis  kurss  piedāvās  iepazīties  ar  administratīvā  procesa  tiesību  pamatjautājumiem. 
Kursā  ietvertās  tēmas.  Administratīva  procesa  tiesību  vispārīgā  un  sevišķā  daļa. 
Administratīvā  procesa  tiesību  avoti.  Administratīvā  procesa  principi  un  to  piemērošana. 
Administratīvā procesa dalībnieki.  Administratīvā akta jēdziens un veidi.  Faktiskās rīcības 
jēdziens  un  veidi.  Administratīvais  process  iestādē.  Administratīvās  tiesa:  uzbūve, 
kompetence, nolēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība. Administratīvais process tiesā 
–  pušu  tiesības  procesā,  pierādījumi  un  pierādīšana,  tiesas  sēdes  norise.  Administratīvā 
izpilde. 
Nepieciešamās  priekšzināšanas:  Tiesību  teorija.  Konstitucionālās  tiesības.  Ievads 
administratīvajās tiesībās. 
Studiju metodes un formas.  
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas un problēmlekcijas, kā arī semināri.
Semināros  tiek  risināti  praktiski  piemēri,  analizētas  studentus  interesējošās  problēmas. 
Semināros  tiek  pārbaudīti  studentu  patstāvīgā  darba  rezultāti,  prezentēti  un  apspriesti 
pastāvīgie darbi. Konsultācijas. 
Studentu  patstāvīgais  darbs: patstāvīgi  apkopot  kursam nepieciešamos  avotus,  nostiprināt 
lekciju materiālu, izmantojot lektora norādītos un paša apkopotos avotus, padziļināt zināšanas 
kursā apskatāmo tēmu kontekstā, sagatavoties katrai lekcijai un semināram, izpildīt uzdotos 
mājas darbus,  veikt patstāvīgu pētījumu par vienu izvēlētu kursa tēmu, ietverot literatūras 
meklēšanu, atlasīšanu, analīzi un darba rakstīšanu. Sagatavot pastāvīgo darbu iesniegšanai un 
prezentēšanai, prezentēt savu darbu un analizēt citu studentu prezentācijas. 
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Studiju rezultāti.  
Studenti zina administratīvā procesa tiesību teorijas pamatjautājumus, izprot administratīva 
procesa norisi iestādē un tiesā.
Studenti prot atrast un izmantot administratīvā procesa tiesību avotus, prot analizēt vienkāršus 
administratīvā  procesa  tiesību  praktiskos  piemērus  un  izteikt  viedokli  par  teorētiskajiem 
jautājumiem. Studenti prot veikt vienkāršus pētījumus šajās jomās.
Studenti  ir  ieguvuši  pieredzi  administratīvā  procesa  tiesību  jautājumu  risināšanā,  un 
akadēmiskajā rakstīšanā un pētniecībā. Studenti ir ieguvuši iespēju attīstīt topošajam juristam 
nepieciešamās kompetences.
Pārbaudes  metodes:  pārbaudes  darbi  semināru  nodarbībās  (30%),  patstāvīga  pētījuma 
izstrādāšana (30%) un aizstāvēšana, gala eksāmens (40%). 
Literatūra. 
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums. 
Grāmatas: 
Briede  J.  Administratīvais  akts,  Rīga,  Latvijas  Vēstnesis,  2003.,  Administratīvais  process: 
likums,  prakse,  komentāri.  Rakstu  krājums.  Latvijas  Vēstnesis,  2005.  Administratīvais 
process  tiesā,  Latvijas  Vēstnesis,  2008.  AT  Administratīvo  lietu  departamenta  prakses 
apkopojumi  un  spriedumi.  Briede  J.  u.c.  Administratīvā  procesa  vispārīgie  noteikumi  un 
administratīvais process iestādē. Shēmas", TNA. Paine F.J. Vācijas vispārīgās administratīvās 
tiesības,  Rīga,  Tiesu  namu  aģentūra,  2002.  Vildbergs  H,  Krasts  V.  Salīdzinošās 
administratīvās tiesības, Rīga, Eurofaculty, 2001. 

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta nosaukums: Juridiskās metodes

Studiju priekšmeta programmu vadītājs: Dr. iur., asoc. prof. Andrejs Vilks .
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – RSU lektore Solvita Olsena MD, JD
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Obligāts, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” 2. studiju gada II semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 kredītpunkti

Studiju priekšmeta mērķi: 
Iepazīstināt  studentus juridisko metožu mācības vietu un nozīmi tiesību zinātnē un jurista 
praksē. Veidot sapratni par tiesību normu piemērošanu, tiesību normu interpretācijas iespējām 
un tiesību tālākveidošanu.  Attīstīt  prasmes tiesību normu piemērošanai  faktiskajam dzīves 
gadījumam.   Dot  iespēju  studentiem  attīstīt  juridisko  domāšanu,  juristam  nepieciešamās 
iemaņas un prasmes juridiskajā izziņā, rakstīšanā un pētniecībā.
Studiju priekšmeta apraksts: 
Šis kurss piedāvās iepazīties jurista darbā nepieciešamajām juridiskajām metodēm. 
Kursā tiks izzinātās šādas tēmas: Tiesību normu piemērošanas loģiskā shēma, piemērošanas 
mērķis. Lietas faktisko apstākļu noskaidrošana: uztvere, noteikšana un novērtējums. Tiesību 
normas un ģenerālklauzulas. Tiesību normas likumība un tiesiskums. Interpretācijas metodes: 
gramatiskā, sistēmiskā, teleoloģiskā un citas metodes. Šo metožu pielietošana tiesību normu 
piemērošanas  procesā.  Tiesību  normu  piemērošanas  loģiskā  struktūra.  Lietas  faktu  un 
piemērojamo tiesību normu sakārtošanai izmantojamās metodes.  
Piedaloties lekcijās, nodarbībās un veicot patstāvīgo darbu, studenti apgūst juridisko metožu 
teoriju  un  iegūst  praktiskās  iemaņas  juridisko  metožu  pielietošanā.  Studenti  patstāvīgi 
sagatavo uzdotos mājas darbus un veic teorētiski – praktisku pētījuma darbu, izmantojot kursa 
ietvaros apgūtās prasmes un zināšanas.   
Nepieciešamās priekšzināšanas: Tiesību teorija. Konstitucionālās tiesības. 
Studiju metodes un formas.  
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas, kā arī semināri.
Konsultācijas. Studentu patstāvīgais darbs.
Studiju rezultāti.  
Studenti zina juridisko metožu teorijas pamatjautājumus, prot piemērot juridiskās metodes 
vienkāršu juridisku piemēru risināšanā.
Studenti prot atrast  un  izmantot  juridisko  metožu  teorijas  avotus.  Studenti  prot  veikt 
vienkāršus pētījumus un izstrādāt praktiskus darbu, kursā apskatāmo tēmu ietvaros. 
Studenti  ir  ieguvuši  pieredzi juridisko  metožu  pielietošanā,  akadēmiskajā  rakstīšanā  un 
pētniecībā. Studenti ir ieguvuši iespēju attīstīt topošajam juristam nepieciešamās kompetences.
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Pārbaudes  metodes:  5%,  līdzdalība  lekcijās  un  semināros,  aktivitāte  un  atbilžu  kvalitāte 
15%;  semināru  jautājumu  rakstiska  analīze  30%;  individuālais  projekts  (referāts)  25%; 
eksāmena atzīme 25%.

Literatūra. 
Ieteicamā:
Juridiskās metodes pamati. 11 soļi tiesību normu piemērošanā. Meļķisis (zin. red.) Rīga: Ratio 
iuris, 2005 vai 2003.
Cipelius R. Juridiskās metodes mācība. Minhene, 1994.
Neimanis J. Ievads tiesībās. 2004.
Žurnāls „Likums un tiesības” visi raksti sadaļā „Juridiskā metode un metodoloģija”
Neimanis J. Tiesību tālākveidošana, Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2006. 
Bārdiņš G. Būtisko lietas apstākļu noskaidrošana un vērtēšana, Rīga, Latvijas Vēstnesis, 
2006.
Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana, Rīga, Ratio iuris, 2005. 
Līcis A., Prasības tiesvedībā un pierādījumi, Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2003.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta nosaukums:   Administratīvais process  

Studiju priekšmeta programmu vadītājs: Dr. iur., asoc. prof. Andrejs Vilks .
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – RSU lektore Solvita Olsena MD, JD
Studiju  priekšmeta  statuss  studiju  programmā –  Obligātās  izvēles,  Bakalaura  studiju 
programmas „Tiesību zinātne” 3. studiju gada I semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 kredītpunkti

Studiju  priekšmeta  mērķi:  Iepazīstināt  ar  medicīnas  tiesību  vietu  un  lomu  tiesību  sistēmā. 
Iepazīstināt studentus ar medicīnas tiesību avotiem. Iepazīstināt studentus ar vispārīgajiem medicīnas 
tiesību principiem un jēdzieniem. Attīstīt studentu izpratni un analītiskās prasmes, risinot aktuālus 
medicīnas tiesību problēmjautājumus. 
Studiju priekšmeta apraksts: 
Kursā izzināmās, diskutējamās un pētāmas tēmas.
Medicīnas  tiesību  izcelsme,  vēsturisko  attīstība  un  nozīme  veselības  aprūpes  sistēmā.  Sociālās 
pacientu  tiesības  un  individuālās  pacientu  tiesības.  Veselības  aprūpes  organizācijas  tiesības. 
Ārstniecības  personu  darbības  regulējums.  Reproduktīvā  tiesības.  Audu  un  orgānu  izmantošana 
transplantācijai: tiesiskie un aktuālie aspekti. Aktuālās medicīnas tiesību problēmas.
Piedaloties  lekcijās,  nodarbībās  un  veicot  patstāvīgo  darbu,  studenti  apgūst  zināšanas  medicīnas 
tiesību pamatjautājumos, apzina aktuālas medicīnas tiesību problēmas, patstāvīgi veic pētījumus un 
risina praktiskos uzdevumus.   
Nepieciešamās  priekšzināšanas:  Tiesību  teorija.  Cilvēktiesības.  Administratīvās  tiesības. 
Civiltiesības un krimināltiesības.
Studiju metodes un formas.  
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas un problēmlekcijas, kā arī semināri. Konsultācijas. 
Studentu  patstāvīgais  darbs: patstāvīgi  apkopot  kursam nepieciešamos  avotus,  nostiprināt 
lekciju materiālu, veikt patstāvīgu pētījumu.
Studiju rezultāti.  
Studenti zina medicīnas tiesību un modernās bioētikas pamatjautājumus un aktuālās attīstības 
tendences, medicīnas tiesību principus, pacienta tiesību un ārstniecības personu darbības 
tiesību pamatus.
Studenti prot analizēt  praktiskus  pacientu  tiesību  un  ārstniecības  personu  profesionālās 
darbības tiesību piemērus. Studenti prot veikt vienkāršus pētījumus šajās jomās.
Studenti  ir  ieguvuši  pieredzi  medicīnas  tiesību  un  bioētikas  jautājumu  risināšanā,  un 
akadēmiskajā pētniecībā. 
Pārbaudes  metodes:  pārbaudes  darbi  semināru  nodarbībās  (30%),  patstāvīga  pētījuma 
izstrādāšana (30%) un aizstāvēšana, gala eksāmens (40%). 
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Literatūra. 
Ieteicamā:
Normatīvie akti: EP Konvencija par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā,  
PVO Deklarācija par pacientu tiesību veicināšanu Eiropā.
LR  likumi:  Satversme,  Ārstniecības  likums,  likums  „Par  prakses  ārstiem”,  likums  „Par 
reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” u.c.

Grāmatas:
Mason JK., McCall Smith RA., Laurie GT., Law and Medical Ethics, London, Oxford
University Press, 2006 
Kennedy I., Grubb A., Medical Law: Text with Materials, London Butterworths, pieejami vairāki 
izdevumi (piem. 1994). 
McHale J.,  Fox M.,  Murphy J.,  Health Care Law: Text,  Cases and Materials,  London, Sweet  & 
Maxwell, (1997 vai vēlāki izdevumi). 
The  human  rights,  ethical  and  moral  dimentions  of  health  care,  Council  of  Europe  Publishing, 
Strasbourg, 1998.
European Journal of Health Law
Biomedicīnas ētika: teorija un prakse, V.Sīles redakcijā, RSU, 2006.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta nosaukums: Administratīvās tiesības

Studiju priekšmeta programmu vadītājs: Dr. iur., asoc. prof. Andrejs Vilks .
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – RSU lektore Solvita Olsena MD, JD
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Obligāts, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” 2. studiju gada I semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti

Studiju priekšmeta mērķi: 
Iepazīstināt  ar  administratīvo  tiesību  definīcijām  un  terminiem.  Iepazīstināt  un  apspriest 
administratīvo tiesību avotus, tajā skaitā tiesu spriedumus, literatūru. Iepazīstināt ar Latvijas 
valsts  pārvaldi,  tās  lomu valstī,  valsts  pārvaldes  darbības  pamatprincipiem. Iepazīstināt  ar 
valsts pārvaldes institucionālo uzbūvi,  darbības procedūrām. Nodrošināt ieskatu galvenajās 
administratīvo  tiesību  nozarēs.  Veidot  sapratni  par  administratīvo  tiesību  vietu  un  lomu 
demokrātiskas valsts ietvaros. Nodrošināt, lai studenti gan patstāvīgi, gan grupās analizē un 
risina dažādus administratīvo tiesību jautājumus.  Nodrošināt  ieskatu administratīvo tiesību 
salīdzinošajā  dimensijā.  Veidot  studentu  informācijas  atlases,  izzināšanas  un  pētniecības 
prasmes. Veidot topošajam juristam nepieciešamās kompetences tiesību normu izzināšanas, 
izprašanas un piemērošanas jomā. 

Studiju priekšmeta apraksts: 
Šis  kurss  piedāvās  iepazīties  ar  Latvijas  valsts  pārvaldi,  tās  uzbūvi,  funkcijām un 

darbību.  Kursa  laikā  studenti  varēs  veidot  izpratni  par  kopējiem  administratīvo  tiesību 
principiem,  to  izcelsmi  un  saturu.  Kurss  attīstīs  studentu  spēju  orientēties  administratīvo 
tiesību pamatjautājumos un veidos prasmes risināt dažādus administratīvo tiesību juridiski 
teorētiskos un praktiskos jautājumus. 

Kursā  ietvertās  tēmas:  Administratīvo  tiesību  priekšmets.  Publiskā  administrācija. 
Privāto  un  publisko  tiesību  nošķiršana.  Administratīvo  tiesību  vispārīgā  un  sevišķā  daļa. 
Administratīvo  tiesību  avoti.  Principu  loma  valsts  pārvaldē.  Proporcionalitātes  princips. 
Likuma varas princips. Tiesiskās paļāvības princips. Citi principi. Diskrecionārā vara. Valsts 
pārvaldes  konstitucionālie  pamati.  Valsts  pārvaldes  organizācija.  Likumdevēja  vara  un 
izpildvara, kompetenču sadale. Valsts kā juridiskā persona. Tiešā valsts pārvalde. Atvasinātās 
publisko tiesību juridiskās personas. Valsts iestāde. Valsts amatpersona. Civildienests. Valsts 
pārvaldes darbības kontrole. Valsts kontrole. Prokuratūra. Satversmes tiesa. Valsts pārvaldes 
principi.  Valsts  atbildība.  Administratīvā  atbildība.  Administratīvo  pārkāpumu  tiesiskais 
regulējums.  Administratīvās  sodīšanas  specifika.  Valsts  atbildības  iestāšanās  nosacījumi. 
Atlīdzinājums par mantiskajiem zaudējumiem vai personisko kaitējumu.
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Piedaloties lekcijās, nodarbībās un veicot patstāvīgo darbu, studenti apgūst zināšanas 
administratīvo  tiesību  pamatjautājumos,  iepazīst  nozīmīgākos  administratīvo    tiesību 
institūtus,  patstāvīgi  veic  vienkāršus  juridiskus  pētījumus  un  risina  tiesiski  praktiskus 
uzdevumus.   

Nepieciešamās priekšzināšanas: Tiesību teorija. Konstitucionālās tiesības.

Studiju metodes un formas.  
Kontaktstundas: interaktīvas lekcijas un problēmlekcijas, kā arī semināri.
Semināros  tiek  risināti  praktiski  piemēri,  analizētas  studentu  atklātās  un  interesējošās 
problēmas.  Semināros  tiek  pārbaudīti  studentu  patstāvīgā  darba  rezultāti,  prezentēti  un 
apspriesti pastāvīgie darbi. Konsultācijas. 
Studentu  patstāvīgais  darbs: patstāvīgi  apkopot  kursam nepieciešamos  avotus,  nostiprināt 
lekciju materiālu, izmantojot lektora norādītos un paša apkopotos avotus, padziļināt zināšanas 
kursā apskatāmo tēmu kontekstā, sagatavoties katrai lekcijai un semināram, veikt patstāvīgu 
pētījumu par vienu izvēlētu kursa tēmu, ietverot literatūras meklēšanu, atlasīšanu, analīzi un 
darba  rakstīšanu.  Sagatavot  pastāvīgo  darbu iesniegšanai  un  prezentēšanai,  prezentēt  savu 
darbu un analizēt citu studentu prezentācijas. 

Studiju rezultāti.  
Studenti zina administratīvo tiesību pamatjautājumus.
Studenti prot atrast  un  izmantot  administratīvo  tiesību  avotus,  prot  analizēt  vienkāršus 
administratīvo tiesību praktiskos piemērus un izteikt viedokli par teorētiskajiem jautājumiem. 
Studenti prot veikt vienkāršus pētījumus šajās jomās.
Studenti  ir  ieguvuši  pieredzi  administratīvo  tiesību  jautājumu risināšanā,  un  akadēmiskajā 
rakstīšanā un pētniecībā. Studenti ir ieguvuši iespēju attīstīt topošajam juristam nepieciešamās 
kompetences.

Pārbaudes  metodes:  pārbaudes  darbi  semināru  nodarbībās  (30%),  patstāvīga  pētījuma 
izstrādāšana (30%) un aizstāvēšana, gala eksāmens (40%). 

Literatūra. 
Ieteicamā:
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums. Valsts pārvaldes iekārtas likums, Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodekss, Valsts kontroles likums Ministru kabineta iekārtas likums. Ministru 
kabineta kārtības rullis. Valsts civildienesta likums
Grāmatas: 
Paine  F.J.  Vācijas  vispārīgās  administratīvās  tiesības,  Rīga,  Tiesu  namu  aģentūra,  2002. 
Briede  J.  Administratīvais  akts,  Rīga,  Latvijas  Vēstnesis,  2003.Vildbergs  H,  Krasts  V. 
Salīdzinošās  administratīvās  tiesības,  Rīga,  Eurofaculty,  2001.    Kardonā F.,  Freiberte  A. 
Valsts pārvaldes organizācijas jēdzieni un definīcijas. - Likums un Tiesības. 4. sējums, Nr.2 
(30). 2002. Lēbers D.-A., Bišers I.  Ministru Kabinets. Satversmes IV nodaļas komentārs.- 
Rīga,  Tiesiskās  informācijas  centrs,  1998.  Levits  E.  Ģenerālklauzulas  un  iestādes  (tiesas) 
rīcības brīvība. - Likums un Tiesības, 5. sēj. Nr.4/5 2003. Levits. E. Deleģētās likumdošanas 
pamatproblēmas. Politika un tiesības. - Sociālo tehnoloģiju augstskolas un Rīgas Juridiskās 
koledžas  zinātniskās  konferences  materiāli.  Rīga,  2002.  Levits  E.  Samērīguma  princips 
publiskajās tiesībās - jus commune europaem un Satversmē ietvertais konstitucionāla ranga 
princips. - Likums un Tiesības. 2. sējums, Nr.9 (13). 2000. Levits E. Par tiesiskās vienlīdzības 
principu.  -  Latvijas  Vēstnesis,  Nr68,  2003.  Levits  E.  Valsts  un  valsts  pārvaldes  juridiskā 
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struktūra un pamatjēdzieni.  -  Jaunā Pārvalde.,  Nr.1 (31),  2002. Levits  E.  Valsts  pārvaldes 
iekārtas likuma koncepcija - Latvijas Vēstnesis, 2002.gada 26.jūnijs.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta nosaukums: Profesionālā ētika     

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – Dr. iur., asoc. prof. Andrejs Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – prof. Vija Sīle
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Obligāts, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” 1. studiju gada II semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti

Studiju priekšmeta mērķis – 
Iepazīstināt studentus ar profesionālās ētikas specifiku jurista darbā. Radīt sistemātisku 

priekšstatu par jurista profesionālās ētikas pamatprincipiem, vērtībām un normām, tiesībām, 
pienākumiem un atbildību. 
Studiju priekšmeta uzdevumi – 

1) Iepazīties ar profesionālās ētikas pamatnostādnēm un to pielietojumu jurista darbā.
2) Attīstīt  prasmi  patstāvīgi  spriest  un  analizēt  morāles  jautājumus,  lietojot  korektu 

argumentāciju savas ētiskās pozīcijas pamatošanai.
3) Veidot profesionālās ētikas prasībām atbilstošu attieksmi pret klientiem, kolēģiem un 

sabiedrību.
4) Apgūt prasmi risināt morālās dilemmas un konfliktus.

Studiju priekšmeta saturs –
1. lekcija. Profesionālās ētikas specifika.

2. lekcija. Jurista profesionālās ētikas pamatprincipi.
3. lekcija. Tiesības un pienākumi. Atbildība.
4. lekcija. Profesionālais godīgums un tā veicināšana.
5. lekcija. Ētikas kodeksi un morālās sankcijas.
6. lekcija. Profesionālā etiķete jurista darbā.

7. seminārs. Vērtības un profesionālā kompetence.
8. seminārs. Objektivitāte, taisnīgums un konfidencialitāte.
9. seminārs. Deontoloģija.
10. seminārs.Ētikas kodeksu loma juristu profesionālajā darbībā.

Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E)

Literatūra – 
Obligātā:
Advokātu ētikas aktuālie jautājumi – R.,LZAP, 2000.
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D. Koehn. The ground of professional ethics - London, Routledge, 2000.
D. L. Rhode, D. Luban. Legal  Ethics. - 3d ed., N.Y., Foundation Press, 2001. 
D. L. Rhode, G.C. Hazard. Professional Responsibility and Regulation. – N.Y., Foundation 
Press, 2002.
G.C. Hazard Jr., A. Dondi. Legal Ethics:  a comparative study. - Stanford, SUP,2004.
Ethics for Adversaries – N.Jersey, PUP,1999.
Ethics in Practice (lawyers roles, responsibilities and regulation) ed. by D.L.Rhode – Oxford, 
OUP, 2000.
F.S.Phillips. Ethics of the Legal Profession: a new order.- London, Cavendish Publ., 2004.
G. Monahan, D Hipsley. Essential Professional Conduct: Legal Ethics. Abingdon, Routledge- 
Cavendish, 2007.
http://www.jpa.gov.lv/lat/aktualitates/pazinojumi_presei/?doc=584 
Latvijas prokuroru ētikas kodekss – http://www.politika.lv 
Latvijas zvērinātu advokātu ētikas kodekss – http://www.advokatura.lv
Latvijas zvērinātu notāru ētikas kodekss - 
http://latvijasnotars.lv/site/docs/2007/10/16/eetikas_kodekss.pdf 
Likums par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu -  
www.likumi.lv 
Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā – htpp://www.likumi.lv     
Tiesnešu ētikas kodekss – http://www.ltb.lv 

Ieteicamā:
Dž. Razs. Brīvības morāle – Rīga, Madris, 2001.
Ē.Gofmanis. Sevis izrādīšana ikdienas dzīvē – Rīga, Madris, 2001.
J.Dzienkowski. Professional responsibility standards, rules & statutes – St. Paul, Minn., 2003. 

K.D. Kauffman. Legal ethics. – Thomson, Delmar Learning, 2004.
Mūsdienu politikas filosofija – Rīga, Zvaigzne ABC, 1998.
V.V. Klīve. Rīcības ceļos – Rīga, Zinātne,1998.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –  Tiesiskā  informātika 
un statistika

Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr. iur., asoc. prof. Andrejs Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – profesors Uldis Teibe 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Obligāts, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” 1. studiju gada II semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti

Studiju priekšmeta mērķis – 
Sniegt studentiem praktiskā darba iemaņas tekstu un grafiskās informācijas apstrādē tiesiska 
rakstura darbībā, izmantojot lietišķās datortehnoloģijas.
Studiju  priekšmeta  uzdevumi –  Iemācīt  studentiem  informātikas  un  datorikas  teorētisko 
pamatu  galvenos  jēdzienus,  strādāt  un  meklēt  informāciju  datortīklos,  lietot  elektronisko 
pastu, izveidot un rediģēt tekstus, elektroniskās tabulas, grafiskus zīmējumus un diagrammas, 
izveidot  un  lietot  datu  bāzes,  darbs  mūsdienu  programmu paketēs  lietotāja  līmenī.  Apgūt 
lietišķās statistikas pamatjēdzienus un praktiskas iemaņas datu statistiskajā apstrādē.
Studiju priekšmeta saturs –
Studiju  priekšmeta  saturs  un  vieta  juristu  sagatavošanā,  informācijas  tehnoloģiju  loma 
speciālistu  izglītošanā.  Datora  vispārinātā  uzbūves  shēma.  Datoru  programnodrošinājums. 
Tekstu redaktori. Elektroniskās  tabulas. Grafiskie redaktori. Datu bāzes. Jēdziens par datoru 
tīkliem un elektronisko pastu. Multimediju sistēmas. 
Datu ieguve, anketas. Datu ievade datorā programmās SPSS un Excel. Aprakstošā statistika. 
Datu grafiska attēlošana. Aprēķini ar datiem. Datu grupēšana un pārkodēšana. Datu atlase. 
Normālais  sadalījums.  Normāli  sadalītu  datu  apstrādes  metodes.  Neparametriskā  statiska. 
Faktoru  analīze.  Datu  apstrāde  datorprogrammās  SPSS  un  Excel.  Statistikas  pārskata 
izveidošana.

Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E)

Literatūra – 
Obligātā:

1. Ķiņķere A., Narņicka S. Microsoft Excel 2000 … no A līdz Z.. - R.: DZ Centrs, 2000., 
136 lpp.

2. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika, R.: Latvijas Republikas CSP 2003. - 267 lpp.
3. Murāne D., Pāvilone I. Microsoft Word 2000 … no A līdz Z. - R.: DZ Centrs, 2000, 

136 lpp.
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4. Nāgelis J. Microsoft Access 2000…no A līdz Z.. - R.: Datorzinību Centrs, 2000., 184 
lpp. 

5. Teibe U. Bioloģiskā statistika. R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 156 lpp.
Ieteicamā:

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar MS Excel ikvienam. R.: DZ centrs 1999 - 163 lpp.
2. Goša Z. Statistika. R.: Izglītības soļi, 2003 - 334 lpp. 
3. Teibe U., Berķis U. Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas elementi medicīnas 

studentiem. R.: RSU, 2001, 88 lpp.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums– Latvijas tiesību vēsture

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs - Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Lektors, Mag. iur. P. Valters
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Obligāts, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” 1. studiju gada I semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 kredītpunkti

Studiju priekšmeta mērķis – 
1.  Palīdzēt  studentiem apzināt  galvenos  faktus  Latvijas  tiesību  vēsturē,  svarīgākos  tiesību 
pieminekļus un avotus;
2. Izprast Latvijas tiesību attīstības vēsturisko procesu.

Studiju priekšmeta uzdevumi – 
1. Veidot studentiem izpratni par Latvijas valsts un tiesību attīstības saistību ar sociālajiem, 
politiskajiem, ekonomiskajiem u.c. procesiem sabiedrībā;
2. Attīstīt prasmi analizēt tiesību pieminekļus un avotus;
3. Palīdzēt labāk izprast Latvijas nacionālo tiesību sistēmu kā Kontinentālās tiesību saimes 
sastāvdaļu;
4. Izkopt spējas atrast saistību starp pagātni un tagadni.

Studiju priekšmeta saturs –
1. Lekcija. Latvijas tiesību vēstures priekšmets.
2. Lekcija. Vispārējs pārskats par pirmajiem valstiskajiem veidojumiem Latvijas teritorijā un 
tās atrašanos Vācijas, Polijas-Lietuvas, Zviedrijas un Krievijas sastāvā 10.gs. - 1918.g.
3. Lekcija.  Vispārējs pārskats  par LR rašanos, neatkarīgas valsts  pastāvēšanu, padomju un 
vācu  okupācijas  periodu,  Latvijas  valstiskuma  attīstību  pēc  neatkarības  atgūšanas  1918. 
-2008.g.
4. Seminārs. Latvijas vēstures svarīgāko notikumu analīze.
5. Lekcija. Iedzīvotāju tiesiskais stāvoklis Latvijas teritorijā.
6. Seminārs. Iedzīvotāju tiesiskais stāvoklis Latvijas teritorijā.
7. Lekcija. Latvijas tiesību avoti.
8. Lekcija. Publisko tiesību attīstība Latvijas teritorijā 10.gs. - 1918.g.
9. Seminārs. Pašvaldību attīstība Latvijas teritorijā līdz 1918.gadam.
10. Lekcija. Publisko tiesību attīstība Latvijas teritorijā pēc 1918.g.
11. Lekcija. Privāttiesību attīstība Latvijā.
12. Seminārs. Baltijas Vietējie civillikumi.
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Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E)

Literatūra – 

Pamatliteratūra
Ābers В. Latvijas tiesību vēsture. Pēc doc. B.Ābera 1938./39.g. lekcijām. - Rīga: b.v.
Kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tieību vēsture. I d. - Rīga: Zvaigzne, 1972.
Kalniņš V., Apsītis Rīga Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture. II d. - Rīga: Zvaigzne, 

1980.
Latvijas tiesību vēsture (1914 - 2000): Mācību grāmata juridiskajām augstskolām un 

fakultātēm. - Rīga: LU žurnāla "Latvijas vēsture" fonds, 2000.
Švābe  A.  Latvijas  tiesību  vēsture.  Pēc  193 L/32.  m.g.  Latvijas  Universitātē  lasītām 

lekcijām atreferējis stud. iur. A.Sīrons. l daļa- Rīga; Latvijas Universitātes Studentu padomes 
grāmatnīca, 1932.

Švābe  A.  Latvijas  tiesību  vēsture.  Pēc  1932./33.  m.g.  Latvijas  Universitātē  lasītām 
lekcijām  atreferējis  stud.  iur.  A.Sīrons.  2.daļa.  -  Rīga:  Latvijas  Universitātes  Studentu 
padomes grāmatnīca, 1933.

Švābe  A.  Latvijas  tiesību  vēsture.  Pēc  1932./33.  m.g.  Latvijas  Universitātē  lasītām 
lekcijām atreferējis stud. iur A.Sīrons. 3.daļa. - Rīga: Latvijas Universitātes Studentu padomes 
grāmatnīca, 1934.

Калнынь В. Очерки истории государства и права Латвии в X  -  XIX веках.  -  Р.: 
Звайгзне, 1980.

Papildliteratūra
Ābers В. Vidzemes zemnieku stāvoklis 19.gs. pirmajā pusē. - Rīga: Gulbis, 1936.
Brežgo B. Latgales zemnieki pēc dzimtbūšanas atcelšanas, 1961. - 1914. - Rīga: LVI, 

1954.
Kalniņš  V.  Kurzemes hercogistes  valsts  iekārta  un  tiesības  (1561.  -  1795.).  Mācību 

līdzeklis. -Rīga: LVU, 1963.
Lazdiņš J. Baltijas zemnieku privāttiesības (XIX gs.). Rīga: Biznesa augstskola Turība, 

2000.
Padomju tiesības/ V. Millera, E. Meļķišared.- Rīga: Zvaigzne, 1978.
Padomju tiesības / V. Paegles red. - Rīga: Zvaigzne, 1987.
Strods H. Kurzemes kroņa zemes un zemnieki 1795. - 1861. — Rīga: Zinātne, 1987.
Švābe A. Kurzemes muižu tiesības. Rīga: Gulbis, 1933.
Švābe A. Livonijas senākās bruņinieku tiesības. - Rīga: Gulbis, 1932.
Švābe A. Pagasta vēsture. - Rīga: Roze, 1926.
Švābe A. Zemes attiecību un zemes reformu vēsture Latvijā. - Rīga: Latvijas Zemnieku 

savienības spiestuve, 1930.
Zemzaris T. Vilkaču prāvas Vidzemē. - Rīga: Gulbis, 1939.

Tiesību avoti un pieminekļi
Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs.
Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri. Seno paražu un Livonijas tiesību avoti 10.gs. 

- I6.gs. I sēj. / Prof. E.Meļkiša red. Autori J.Lazdiņš, V.Blūzma., S.Osipova. - Rīga, 1998.
Latvijas tiesību avoti. Dokumenti un komentāri. Poļu un zviedru laiki 1561. - 1795.g. II 

sēj. / V.Blūzmas zin. red. Autori J.Lazdiņš, V.Blūzma. - Rīga: Juridiskā koledža, 2006.
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Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums 1919. - 1939.g. - Rīga: Kodifikācijas 
nodaļa, 1919.- 1939.

Padomju varas konstitucionālie akti Latvijā (l917.- 1957.).-Rīga: LVI, 1957.

Uzziņu literatūra
Latviešu konversācijas vārdnīca. 1.-21. sēj.-Rīga: A.Gulbja apg., 1927.- 1940.
Latvijas padomju enciklopēdija. 1. -  10. sēj.  -Rīga: Galvena enciklopēdiju redakcija, 

1981. - 1987.
Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters - 2,papildin. izd. - Rīga: 

Divergens, 2001.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Tiesību teorija

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs - Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Lektors, Mag. iur. P. Valters
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Obligāts, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” 1. studiju gada I semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 kredītpunkti

Studiju priekšmeta mērķis – 
1. Palīdzēt studentiem apgūt teorētiskās zināšanas par tiesību būtību, izcelšanos, attīstību un 
funkcionēšanu.
2.  Veidot  priekšstatu  par  tiesību  avotiem  (formām),  tiesību  struktūru,  tiesību  normām, 
nacionālo  tiesību  sistēmu un tiesību  saimēm,  tiesību  darbību  valstī  un  sabiedrībā,  tiesību 
piemērošanu, juridisko tehniku.

Studiju priekšmeta uzdevumi – 
1. Apgūt tiesību svarīgākos jēdzienus un terminus;
2. Sekmēt studentu juridiskās domāšanas veidošanos;
3. Analizējot konkrētas dzīves situācijas, palīdzēt izprast tiesību funkcionēšanu sabiedrībā un 
valstī.

Studiju priekšmeta saturs –
1. Lekcija. Tiesību teorijas priekšmets.
2. Lekcija. Tiesības kā svarīgākais sabiedrisko attiecību normatīvais regulators.
3. Lekcija. Tiesību izpratnes teoriju daudzveidība.
4. Lekcija. Tiesību jēdziens, struktūra un funkcijas.
5. Lekcija. Tiesību avoti (formas).
6. Seminārs. Tiesību sistēma, tiesību saimes (loki).
7. Lekcija. Tiesību norma.
8. Lekcija. Tiesiskās attiecības.
9. Seminārs. Tiesiska rīcība, tiesību pārkāpums un juridiskā atbildība.
10. Lekcija. Likumība un tiesiskā kārtība.
11. Lekcija. Tiesību realizācija.
12. Lekcija. Tiesību normu iztulkošana, juridiskā tehnika.

Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E)

199



Literatūra – 

Pamatliteratūra

Cipeliuss R. Tiesību būtība. - Rīga, 2001.
Horns N. Ievads tiesību zinātnē un tiesību filosofijā. // Likums un tiesības - 1999., 2000.
Neimanis J. Ievads tiesībās. - Rīga: aut. izd., 2004.

Papildliteratūra

Broks J. Tiesības filozofija: Doktrīnas, koncepcijas, diskursi. - Rīga, 2004.
Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. - Rīga, 2005.
Jakubaņecs V. Tiesiskā apziņa. - B.v.: B.izd., 1999.
Jakubaņecs V. Tiesību jēdziens un formas. 7., pap. izd. - Rīga: P&K, 2004.
Jakubaņecs V. Tiesību normas. 2.izd. - Rīga: P&K, 2002.
Juridiskās  metodes  pamati.  11  soļi  tiesību  normu  piemērošanā:  Rakstu  krājums.  / 

E.Meļķiša red. - Rīga: LU, 2003.
Meļķisis E. Tiesību normu iztulkošana. - 2. pārstrādātais izdevums. - Rīga, 2000.
Tiesību spogulis: Zinātnisko rakstu krājums tiesību teorijā un vēsturē. / S.Osipovas red. 

- Rīga: Turība, 1999.
Vispārējās  tiesību  teorijas  un  valstszinātnes  atziņas:  Zin.  metod.  raksti.  -  Rīga:  LU, 

1997.
Lee S. Law and morals. New York: Oxford Univ. Press, 1987.
Gollnick  R.  Zur  Entwicklung  individuellen  Rechtsbewusstseins.  -  Jena:  Friedrich-

Schūller Univ., 1989.
Алексеев С.С. Теория государства и права. - Москва: НОРМА, 1998.
Давид  Р.,  Жофре-Спинози  К.  Основные  правовые  системы  современности.  -  

Москва: Международные отношения, 1999.
Общая  теория  государства  и  права:  Акад  курс  в  2-х  томах.  /  Отв.  ред.  М.Н. 

Марченко. -Москва: Зерцало, 1998.
Теория государства и права: Учебник для вузов. / Под ред. В.М. Корельский, В.Д. 

Перевалов. - 2-е изд., изм. и доп. - Москва: НОРМА - ИНФРА, 2000.
Шиндянина М.Д. Стадии юридической ответственности: Учебное пособие.  -  М.: 

Книжный мир, 1998.

Uzziņu literatūra

Juridiski terminoloģiskā skaidrojošā vārdnīca. 2. Pap. izd. / Sast. V.Jakubaņecs. — R.: 
B.izd., 1999.

Juridisko terminu vārdnīca. / V.Dubure, A.Fogels u.c. - R.: Nordik, 1998. - 302.
Latviešu konversācijas vārdnīca. 1.-21. sēj. -Riga: A.Gulbja apg., 1927.- 1940.
Latvijas  padomju  enciklopēdija.  1.-  10.  sēj.  -Rīga:  Galvenā  enciklopēdiju  redakcija, 

1981. -1987.
Svešvārdu vārdnīca. / J.Baldunčika red. - Rīga: Jumava, 1999.
Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. /  Sast.  P. Valters. /  2.papildin. izd. - 

Rīga: Divergens, 2001.

Normatīvie akti
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Latvijas  Republikas  Satversme.  15.02.1922.  likums.  //  Latvijas  Vēstnesis  Nr.  43, 
01.07.1993. ar grozījumiem.

Par  likumu  un  citu  Saeimas,  Valsts  prezidenta  un  Ministru  kabineta  pieņemto  aktu 
izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību. 08.06.1994. likums. // 
Latvijas Vēstnesis 18.06.1994. ar grozījumiem.

Saeimas  kārtības  rullis.  28.07.1994.  likums.  //  Latvijas  Vēstnesis  18.08.1994.  ar 
grozījumiem.

Interneta resursi

Laikraksta "Latvijas Vēstnesis" mājas lapa: http://www.likumi.lv
Normatīvo aktu informatīvā sistēma: http://www.nais.lv

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)

201

http://www.nais.lv/
http://www.likumi.lv/


Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Pasaules tiesību vēsture

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs - Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Lektors, Mag. iur. P. Valters
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Obligāts, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” 1. studiju gada I semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti

Studiju priekšmeta mērķis – 
1.  Palīdzēt studentiem apzināt galvenos faktus Pasaules tiesību vēsturē,  svarīgākos tiesību 
pieminekļus un avotus;
2. Izprast tiesību attīstības vēsturisko procesu pasaulē.

Studiju priekšmeta uzdevumi – 
1. Veidot izpratni par tiesību attīstības saistību ar sociālajiem, politiskajiem, ekonomiskajiem u.c. 
procesiem sabiedrībā.
2. Attīstīt prasmi analizēt tiesību pieminekļus un avotus.
3. Radīt izpratni par starpnacionālajām tiesību saimēm un lielāko valstu nacionālo tiesību sistēmu 
attīstību.
4. Izkopt spējas atrast saistību starp pagātni un tagadni.

Studiju priekšmeta saturs –
1. Lekcija. Pasaules tiesību vēstures priekšmets. Tiesību izcelšanās.
2. Lekcija. Tiesības senajos laikos.
3. Seminārs. Tiesību salīdzinājums senajā Grieķijā un senajā Romā.
4.  Lekcija.  Paražu  tiesības  valstu  izveidošanās  laikā  Eiropā  viduslaikos.  Feodālo  tiesību 
rašanās Eiropā 8. – 15.gs.
5. Lekcija. Viduslaiku tiesību sistēmas Eiropā.
6. Lekcija. Romiešu tiesību recepcija. Tiesību kodifikācija Eiropā 16. – 18.gs.
7. Seminārs. Viduslaiku tiesības Eiropā.
8. Lekcija. Tiesību diferencēšanās un attīstība Eiropā 19.gs. – 20.gs. sāk.
9. Lekcija. Anglo amerikāņu tiesību sistēmas izveidošanās un attīstība.
10. Lekcija. Musulmaņu tiesību rašanās un attīstība.
11. Lekcija. Tiesību attīstība Tālajos Austrumos, Āfrikā un Latīņamerikā.
12. Lekcija. Tiesību attīstība pēc Otrā pasaules kara.
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Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E)

Literatūra – 

Pamatliteratūra:
Zemītis G. Ārvalstu valsts un tiesību vēsture / 2. izd. – Rīga: Turība, 2004.
Всеобщая  история  государства  и  права  /  Отв.  ред.  К.И.Батыр.  –  Москва:  Былина, 

1998,1999.
Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. Учебник. 2-е изд. испр. и доп. 

Т.1,2. – Москва: Остонсье, 1999.
Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права – Москва: Высш. Школа, 

Юристъ, 1999.

Papildliteratūra:
Birziņa L. Francijas tiesību vēsture (V - XX gs.). Rīga: Turība, 2000.
Birziņa L. Itālijas valsts un tiesību vēsture. – Rīga: Turība, 2002.
Birziņa L. Romiešu tiesību vēsture: Mācību līdzeklis. – R.: LR Aizsardz. akad., 1996.
Birziņa L. Vācijas tiesību vēsture (V – XXgs.). Mācību līdzeklis. – R.: Turība, 1999.
Blūzma V.  Romas valsts un tiesības.  Kanoniskās tiesības viduslaikos:  Lekcijas ārvalstu 

tiesību vēsturē. – Rīga: EKA, 2002.
Kalniņš V. Romiešu civiltiesību pamati. R.: Zvaigzne, 1977.
Osipova S. Lībekas pilsētas tiesības un to izplatība Austrumeiropā. R., 1997.
Osipova S. Viduslaiku tiesību spogulis. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2004.
Baker H.C. An Introduction to English Legal History. – Butterworth, 1996.
Caenegem van R. C. An Historical Introduction to Western Constitutional Law. – Cambridge: 

University Press, 1996.
Friedman L.M. A history of American law. 2 ed. – New–York, 1985.
Hall K.L. Civil rights in American history. – New York; London: Garland Publishing INC, 

1987.
Robinson O.F. European legal history. 2.ed. – London: Butterworths, 1995.
Teeven K.M. A history of the Anglo-American common law of contract. – New York; estport, 

1990.
Europäische Rechtsgeschichte. T1. – b.v.: Glashütten im Tannus, 1972.
Europäische Rechtsgeschichte. T2. – b.v.: Glashütten im Tannus, 1974.
Eisenhardt U. Deutsche Rechtsgeschichte. – München: Beck, 1984.
Schlosser  H.  Grundzüge  der  neueren  Privatrechtsgeschichte.  –  Karlsruhe:  C.F.Müller 

juristischer Verlag Heidelberg, 1985.
Wesenberg G. Neuere deutsche Privatrechtsgeschichte. – Karlsruhe: C.F.Müller juristischer 

Verlag Heidelberg, 1975.
Аннерс Э. История европейского права / Пер. со швед. – Москва: Наука, 1999.
Бермaн Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Пер. с англ. – Москва: 

Изд-во Моск. ун-та, 1994.
Борисевич  М.М.,  Бельчук  О.А.,  Евтушенко  С.Г.  История  государства  и  права 

зарубежных  стран:  Краткий  учебный  курс  /  Под  ред.  Борисевича  М.М.  –  Москва: 
Юриспруденция, 2001.

Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. Учебник для вузов. – Москва 
Норма, 2000.

Давид Р., Жофре-Спинози К. Основные правовые системы современности.  -  Москва: 
Международные отношения, 1999.
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Емелин А.С. История государства и права России: октябрь 1917 – декабрь 1991 гг. – 
Москва: Щит – М., 1999.

Исаев И.А. История государства и права России. – Москва: Юрист, – 1999.

Tiesību pieminekļi:
Ārvalstu tiesību vēstures avoti (no vissenākajiem laikiem līdz 1689. gadam) / Sast. V.Blūzma, 

S.Osipova, G.Zemītis. – Rīga: Turība, 2007. – 350.
Российское законодательство Х – ХХ веков: В 9-и т. / Под общ. ред. О.И.Чистякова. – 

Москва, 1984 – 1991.
Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т 1., Т. 2. / Под ред. К.И.Батыра 

и Е.В. Поликарповой. – Москва: Юристъ, 1996. – 392, 520.
Хрестоматия  по  истории  государства  и  права  зарубежных  стран  /  Под  ред.  З.  М. 

Черниловского. – Москва: Юрид. лит., 1996 – 472.

Uzziņu literatūra:
Latviešu konversācijas vārdnīca. 1. – 21. sēj. – R.: A.Gulbja apg., 1927. – 1940.
Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P. Valters. / 2.papildin. izd. - Rīga: 

Divergens, 2001.
Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte. HRS. / Red. D.Werkmüller. Bd. 1 – 5. – 

Berlin: E.Schmidt, 1971 – 1998.
Всемирная история государства и права: Энциклопедический словарь / Под ред. А.В. 

Крутских. – Москва: ИНФРА-М, 2001. – 398.
История государства и права: Словарь-справочник / Под ред. М.И.Сизикова. – Москва: 

Юрид. лит., 1997. – 304.
История государства и права: Хронология. / Под ред. М.И. Сизикова. Москва: ИНФРА-

М, 1996. – 160.

Interneta resursi
British Legal History: http://www.lgu.ac.uk/lawlinks/history.htm
Guide  to  Legal  History  Resources  on  the  Web: 

http://tarlton.law.utexas.edu/rare/legahis.htm.
Legal  Theory,  History  and  Reform: 

http://www.catalaw.com/topics/Theory.shtml#FS
Medieval Legal History: http://www.fordham.edu/halsall/sbook-law.html 
History:  Ancient  Greeks: 

http://www.westernculture.com/ancientgreeks.html Древний мир. 
Хрестоматия: http  ://  www  .  ancient  .  holm  .  ru   

Правовая библиотека: литература по истории государства и права: http://tarasei.narod.ru/
uchigip.html.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –  Finanšu un nodokļu 
tiesības

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs - Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –  Mag. iur. R.Zakovskis
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Izvēles, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” 3. studiju gada II semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti

Studiju priekšmeta mērķis – 
7. Studiju kursa mērķis ir Finanšu tiesības apguves laikā studentiem veidot izpratni par 

finanšu tiesībām kā tādām, kā arī par fiskālajām tiesībām, tas ir, budžeta un nodokļu 
tiesībām, konkrēti;

8. Sniegt  zināšanas  par  nodokļu  un  banku  likumdošanu,  par  valsts  finanšu  sistēmas 
sastāvu un struktūru;

9. Veidot izpratni par Latvijas Bankas fiskālajām funkcijām un obligāto apdrošināšanu 
fiskālo tiesību kontekstā.

Studiju priekšmeta uzdevumi 
– Šajā kursā studentiem tiek sniegts iespēja teorētiski izzināt finanšu tiesību, nodokļu un 

banku likumdošanas nozīmi, saturu un galvenos nosacījumus;

– semināros apgūt praktiskas iemaņas pastāvošās finanšu tiesību, nodokļu un banku 
likumdošanas normu piemērošanā attiecīgās situācijās.

Studiju priekšmeta saturs –
1. Lekcija. Finanšu tiesību priekšmets, sistēma un avoti
2.Lekcija. Fiskālās tiesības. Budžeta un nodokļu tiesības.
3. Lekcija. Valsts parāda vadības tiesiskie aspekti
4. Lekcija. Nodokļu un banku likumdošanas kā administratīvo tiesību apakšnozares
5. Lekcija. Finanšu kontroles tiesiskais regulējums
6. Lekcija. Latvijas Bankas fiskālās funkcijas
7. Lekcija. Valsts obligātā apdrošināšana fiskālo tiesību kontekstā
8. Seminārs. Valsts pārvaldes institūciju funkcijas budžeta plānošanā, pieņemšanā un 
izpildē
9.  Seminārs.  Budžeta  izpilde  (apropriācijas,  budžeta  kases  izpilde,  ieņēmumu  daļas 
izpilde, izdevumu daļas izpilde, budžeta konti, budžeta grozījumi, budžeta slēgšana).
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Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E)

Literatūra  un tiesību avoti – 
Obligātā:
Latvijas Republikas Satversme
Par pašvaldībām 19.05.1994., Vēstnesis N 61, 1994
Par budžetu un finanšu vadību 24.03.1994., Vēstnesis N 41, 1994
Par nodokļiem un nodevām 02.02.1995., Vēstnesis N 26, 1995
Par pašvaldību budžetiem 29.03.1995., Vēstnesis N 59, 1995
Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 05.03.1998., Vēstnesis N 72, 1998
Par  pašvaldību  finansu  stabilizēšanu  un  pašvaldību  finansiālās  darbības  uzraudzību 
21.05.1998., Vēstnesis N 162, 1998
Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 11.05.1993., Ziņotājs N 22/23, 1993
Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli 16.06.1994., Vēstnesis N 76, 1994
Par uzņēmumu ienākuma nodokli 09.02.1995., Vēstnesis N 32, 1995
Par pievienotās vērtības nodokli 09.03.1995., Vēstnesis N 49, 1995
Dabas resursu nodokļa likums 15.12.2005., Vēstnesis N 209, 2005
Par nekustamā īpašuma nodokli 04.06.1997., Vēstnesis N 145, 1997
Par valsts sociālo apdrošināšanu 01.10.1997., Vēstnesis N 274/276, 1997
Par akcīzes nodokli 30.10.2003., Vēstnesis N 161, 2003
Par valsts ieņēmumu dienestu 28.10.1993., Vēstnesis N 34, 1993
Valsts kontroles likums 09.05.2002., Vēstnesis N 80, 2002
Par Latvijas Banku 19.05.1992., Ziņotājs N 22, 1992
Finansu un kapitāla tirgus komisijas likums 01.06.2000., Vēstnesis 20.06.2000.
Par maternitātes un slimības apdrošināšanu 06.11.1995., Vēstnesis N 182, 1995
Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam 25.11.1999., Vēstnesis N 416/419, 1999
Valsts fondēto pensiju likums 17.02.2000., Vēstnesis N 78/87, 2000
Ministru kabineta noteikumi Nr.480, 28.06.2005. Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var 
uzlikt pašvaldību nodevas. Vēstnesis N 102, 2005
Ministru kabineta noteikumi Nr.543, 17.12.2002. Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 
galvojumiem. Vēstnesis N 189, 2002
Ieteicamā:
V.Vītiņš „Vispārējs tiesību pārskats”, 2.izd., SIA „Verdikts”, Rīgā, 1993
O.Kutuzova „Finanses un kredīts”, Biznesa augstskola Turība, Rīgā, 2001
A.Zvejnieks „Nodokļi un nodevas”, RTU, Rīgā, 1998
K.Torgāns „Norēķinu tiesiskais regulējums”, LU Juridiskā fakultāte, Rīgā, 2001
A.Aizsilnieks „Latvijas saimnieciskā vēsture (1914.-1945.)”, izd „Daugava”, 1968
V.Andrējeva, K.Ketners „Valsts ieņēmumu teorijas pamati”, izd. RTU izdevniecība, 2007

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Tiesu medicīna

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs - Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Lektore Dr. sc.ing. V.Zemīte
Studiju  priekšmeta  statuss  studiju  programmā –  Obligātās  izvēles,  Bakalaura  studiju 
programmas „Tiesību zinātne” 3. studiju gada I semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti

Studiju priekšmeta mērķis – 
1. Apgūt, attīstīt un nostiprināt studentu teorētiskās zināšanas tiesu medicīnas jomā. 
2.Apzināt teorētiskās un praktiskās iespējas tiesu medicīnas ekspertīzēs mūsdienās.
3.Apgūt juridiskos aktus, kas regulē tiesu medicīnas ekspertu darbu. 

Studiju priekšmeta uzdevumi – Šajā kursā studentiem tiek sniegts ieskats tiesu medicīnas 
teorētiskos un praktiskajos jautājumos, problēmās, tiek veikta to analīze.

Studiju priekšmeta saturs –
1.lekcija:  Tiesu medicīnas  priekšmets un tā  saturs,  izmeklēšanas objekti  un izmantojamās 
metodes, tiesmedicīniskās ekspertīzes organizatoriskie un procesuālie jautājumi 
2.lekcija:  Tanatoloģija  –  mācība  par  nāvi.  Nāve  un  līķa  pazīmes,  līķa  tiesmedicīniskā 
izmeklēšanas iemesli un uzdevumi, dokumentu noformēšanas kārtība
3.lekcija:  Līķa apskate notikuma vietā un līķa tiesmedicīniskā izmeklēšana, tiesu medicīnas 
eksperta pienākumi un tiesības;
4.lekcija:  Klīniskā tiesu medicīna. Dzīvu personu tiesmedicīniskā ekspertīze, tās iemesli un 
metodes 
5.-  6.lekcija: Tiesmedicīniskā  traumatoloģija:  Bojājumi  un  nāve  no  dažāda  veida  ārējas 
iedarbības, bojājumu klasifikācija, to raksturojums un rašanās mehānismi un īpatnības 
7.lekcija Jaunpiedzimušo tiesmedicīniskā ekspertīze. Vecuma noteikšana
8.lekcija: Toksikoloģija, dažādu ķīmisku aģentu radītie bojājumi un nāve no tiem, saindēšanās 
norise un diagnostikas metodes
9.lekcija: Lietisko pierādījumu medicīniskā tiesekspertīze
10. seminārs: Tiesiskie aspekti tiesu medicīnā 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E)
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Literatūra – 
Obligātā:

1. Teteris O. Tiesu medicīnas esence. Rasa ABC, 2004, 591, (ISBN 9984-653-92-7)
2. Deņkovskis A., Matiševs A. Tiesu medicīna. R.:Zvaigzne, 1981, 408;
3. Судебная медицина: Учебник для вузов, Москва ГЕОТАР-МЕД, 2002, ISBN 5-

9231-0220-X;
4. Tiesu  ekspertīze  Latvijā:  Rokasgrāmata  tiesībaizsardzības  institūciju  darbiniekiem, 

Latvijas  Policijas  akadēmijas  un  citu  juridisko  izglītības  iestāžu  studentiem  un 
docētājiem, autoru grupa profesora A.Kavaliera vadībā , Rīga: LPA, 2001, 115 (ISBN 
9984-655-68-7);

Normatīvie  akti:

1. LR  MK  02.06.2001.  noteikumi  Nr.51  “Tiesmedicīniskās  ekspertīzes  veikšanas 
kārtība”, kas izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 72. pantu;

2. LR MK 07.09.2004.  noteikumi  Nr.776  „Vaslsts  tiesu  medicīnas  ekspertīzes  centra 
nolikums”, kas izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu;

3. LR MK 13.11.2007. noteikumi Nr.753 „Noteikumi par ekspertīžu iestāžu sarakstu”, 
kas izdoti saskaņā ar Tiesu ekspertu likuma 13.panta pirmo daļu;

4. 15.12.1992.  Likums  „Par  miruša  cilvēka  ķermeņa  aizsardzību  un  cilvēka  audu un 
orgānu izmantošanu medicīnā”;

5. LR MK 27.03.2007.  „Kārtība  kādā  veicams smadzeņu  un  bioloģiskās  nāves  fakta 
konstatēšana un mirušas cilvēka nodošana apbedīšanai, kas izdoti saskaņā ar Likuma 
„Par  miruša  cilvēka  ķermeņa  aizsardzību  un  cilvēka  audu  un  orgānu  izmantošanu 
medicīnā” 7.pantu;

6. LR  MK  27.03.2007.  noteikumi  Nr.208  “Cilvēka  audu  un  orgānu  uzkrāšanas, 
uzglabāšanas  un  izmantošanas  kārtība”,  kas  izdoti  saskaņā  ar  likuma  “Par  miruša 
cilvēka  ķermeņa  aizsardzību  un  cilvēka  audu  un  orgānu  izmantošanu  medicīnā” 
18.panta otro daļu;

7. LR MK 19.07.2005.  noteikumi Nr.523 „Kārtība kādā ieved valstī  un izved no tās 
miruša  cilvēka  ķermeni,  pārvadā,  glabā,  apbedī  vai  kremē  no  infekcijas  slimības 
miruša cilvēka ķermeni un veic obligāto patologanatomisko izmeklēšanu diagnozes 
precizēšanai  pēc  slimnieka  nāves.”,  izdoti  saskaņā  ar  Epidemioloģiskās  drošības 
likuma 29.pantu;

8. LR  Tieslietu  ministrijas  06.12.2001.  nolikums  “Valsts  tiesu  ekspertīžu  biroja 
nolikums”;

9. LR MK 25.03.2008. noteikumi Nr.215 „Tiesu ekspertu specialitāšu klasifikators”, kas 
izdoti saskaņā ar Tiesu ekspertu likuma 8. pantu;

10. 14.09.2006. likums „Tiesu ekspertu likums”
11. LR  Labklājības  ministrijas  22.02.1996.  rīkojums  Nr.  49  “Par  līķu  starptautisko 

transportēšanu un ārvalstu pilsoņu tiesu medicīnisko izmeklēšanu”
12. Latvijas  kriminālprocesa  kodekss:  49.pants  (Pierādījumi),  58.pants  (Eksperta 

atzinums),  59.pants  (Obligāta  ekspertīze),  60.pants  (Eksperts),  61.pants  (Eksperta 
noraidījums),  62.pants  (Eksperta  pienākumi  un  tiesības),  63.pants  (Lietiskie 
pierādījumi),  64.pants  (Lietisko  pierādījumi  pievienošana  lietai  un  uzglabāšana), 
65.pants  (Lietisko  pierādījumu  uzglabāšanas  termiņi),  181.pants  (Līķa  apskate). 
18.nodaļa  (Ekspertīze),  186.  –  197.pants,  286.pants  (Ekspertīze  tiesā),  287.pants 
(Eksperta nopratināšana), 288. – 292.pants, 394.pants (Medicīniska rakstura piespiedu 
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līdzekļu  noteikšana),  395.2pants  (Tiesu  psihiatriskā  ekspertīze),  395.2pants 
(Pirmstiesas  izmeklēšanas  apturēšanas  sakarā  ar  personas  ievietošanu  ārstniecības 
iestādē).

13. Latvijas  Civilprocesa  likums:  104.  –  126.  pants  (Pierādīšanas  līdzekļi),  151.  – 
188.pants (Civillietu iztiesāšana).

14. LR MK 23.08.2005. noteikumi Nr.620 „DNS nacionālajā datu bāzē ieskļaujamo ziņu 
sniegšanas,  kā  arī  bioloģiskā  materiāla  un  bioloģiskās  izcelsmes  pēdu  izņemšanas 
kārtība”,  kas  izdoti  saskaņā  ar  DNS  nacionālās  datu  bāzes  izveidošanas  un 
izmantošanas likuma 13. Panta pirmo daļu;

15. LR MK 10.06.2008. noteikumi Nr.427 „Tiesu eksperta sertifikācijas un resertifikācijas 
kārtība, kas izdoti saskaņā ar Tiesu ekspertu likuma 6 panta sesto daļu...;

Ieteicamā: 

1. Siegel A.J., Saukko P.J., Knupfer G.C. “Encyclopedia of Forensic Sciences” Academic 
press – San-Diego, New York, 2000. Vol.1 – 3, ISBN 0-12-227215-3;

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Tiesu psihiatrija

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs - Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Lektore , Dr. sc.ing.V.Zemīte
Studiju  priekšmeta  statuss  studiju  programmā –  Obligātās  izvēles,  Bakalaura  studiju 
programmas „Tiesību zinātne” 3. studiju gada I semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti

Studiju priekšmeta mērķis – 
1.Apgūt, attīstīt un nostiprināt studentu teorētiskās zināšanas tiesu psihiatrijas jomā. 
2.Apzināt teorētiskās un praktiskās iespējas tiesu psihiatriskās ekspertīzēs mūsdienās.
3.Apgūt juridiskos aktus, kas regulē tiesu psihiatrijas ekspertu darbu. 

Studiju priekšmeta uzdevumi – Šajā kursā studentiem tiek sniegts ieskats tiesu psihiatrijas 
teorētiskos un praktiskajos jautājumos, problēmās, tiek veikta to analīze.

Studiju priekšmeta saturs –

Vispārīgā psihopatoloģija
1. lekcija Tiesu psihiatrija – klīniskās psihiatrijas nozare, tās loma kriminālprocesā. Tiesu 

psihiatriskā  ekspertīze,  tiesu  psihiatra  kā  eksperta  pienākumi  un  tiesības.  Tiesu 
psihiatrisko  ekspertīžu  veidi.  Tiesu  psihiatriskās  ekspertīzes  atzinums,  tā  loma 
krimināllietā vai civillietā.

2. lekcija Uztveres un domāšanas vispārējs raksturojums
3. lekcija Emociju, gribas un atmiņas vispārējs raksturojums
4. lekcija Tieksmju un dziņas traucējumi, to vispārējs raksturojums. Sindromi psihiatrijā 

(afektīvie, halucinatori-murgainie, apziņas traucējumi, plāhnprātības sindromi);
5. lekcija Jēdziens  par  pieskaitāmību  un  nepieskaitāmību.  Nepieskaitāmības 

medicīniskais  un juridiskais  kritērijs.  Ierobežota  pieskaitāmība,  tās  problēmas tiesu 
psihiatrijā. 

6. lekcija Rīcības  nespēja,  tās  medicīniskais  un juridiskais  kritērijs.  Kriminālatbildība 
personām,  kurām  tiek  konstatēti  psihiski  traucējumi,  kas  neizslēdz  pieskaitāmību. 
Medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļu veidi, to piemērošanas tiesiskais pamatojums, 
to atcelšanas tiesiskais pamatojums. Cietušo un liecinieku tiesu psihiatriskā ekspertīze. 
Psiholoģisko un komplekso tiesu ekspertīžu nozīme, svarīgākie risināmie jautājumi.

Speciālā psihopatoloģija
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7.  lekcija Personibas traucējumi (psihopātija), to raksturojums, klasifikācija, tiespsihiatriskais 
novērtējums. Plānprātība – iedzimta un iegūta – to kopīgās un atšķirīgās pazīmes, plānprātības 
pakāpes un to tiespsihiatriskais novērtējums; 
8.  lekcija Šizofrēnija, tās klīniskās formas, slimības norises īpatnības. Manikāli depresīvais 
sindroms.  Epilepsija,  kā  slimība  un  kā  sindroms.  Epilepsijas  klīniskās  formas  un  tās 
tiespsihiatriskais novērtējums;
9.  lekcija Psihozes  un  psihopātijas.  Alkoholisms  un  narkomānija  klīniskās  izpausmes, 
tiespsihiatriskais vērtējums. 
10.  lekcija Similācija un dismulācija, tiespsihiatriskais izvērtējums. Progresīvā paralīze, tās 
tiesu psihiatriskais izvērtējums.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E)

Literatūra – 
Obligātā:

1.Eglītis I. Psihiatrija. Rīga, Zvaigzne 1974, 
2.Eglītis I. Psihiatrija. Rīga, Zvaigzne 1989, 
3.Krūmiņš R. Tiesu psihiatrija. Rīga, LU, 1970;
4.Tiesu  ekspertīze  Latvijā:  Rokasgrāmata  tiesībaizsardzības  institūciju  darbiniekiem, 
Latvijas Policijas akadēmijas un citu juridisko izglītības iestāžu studentiem un docētājiem, 
autoru grupa profesora A.Kavaliera vadībā , Rīga: LPA, 2001, 115 (ISBN 9984-655-68-7);

Likumdošanas akti:

LR MK 17.08.2004. noteikumi Nr.715 „Tiespsihiatriskās ekspertīzes veikšanas kārtība”, 
kas izdoti saskaņā ar ārstniecības likuma 72. pantu;
12.061997. likums „Ārstniecības likums”
LR MK 13.11.2007. noteikumi Nr.753 „Noteikumi par ekspertīžu iestāžu sarakstu”, kas 
izdoti saskaņā ar Tiesu ekspertu likuma 13.panta pirmo daļu;
LR Tieslietu ministrijas 06.12.2001. nolikums “Valsts tiesu ekspertīžu biroja nolikums”;
LR MK 25.03.2008.  noteikumi  Nr.215 „Tiesu  ekspertu  specialitāšu  klasifikators”,  kas 
izdoti saskaņā ar Tiesu ekspertu likuma 8. pantu;
14.09.2006. likums „Tiesu ekspertu likums”
Latvijas  kriminālprocesa  likums:  49.pants  (Pierādījumi),  58.pants  (Eksperta  atzinums), 
59.pants  (Obligāta  ekspertīze),  60.pants  (Eksperts),  61.pants  (Eksperta  noraidījums), 
62.pants  (Eksperta  pienākumi  un  tiesības),  63.pants  (Lietiskie  pierādījumi),  64.pants 
(Lietisko pierādījumi pievienošana lietai un uzglabāšana), 65.pants (Lietisko pierādījumu 
uzglabāšanas termiņi), 181.pants (Līķa apskate). 18.nodaļa (Ekspertīze), 186. – 197.pants, 
286.pants  (Ekspertīze  tiesā),  287.pants  (Eksperta  nopratināšana),  288.  –  292.pants, 
394.pants  (Medicīniska  rakstura  piespiedu  līdzekļu  noteikšana),  395.2pants  (Tiesu 
psihiatriskā  ekspertīze),  395.2pants  (Pirmstiesas  izmeklēšanas  apturēšanas  sakarā  ar 
personas ievietošanu ārstniecības iestādē).
Latvijas Civilprocesa likums: 104. – 126. pants (Pierādīšanas līdzekļi), 151. – 188.pants 
(Civillietu iztiesāšana).
LR MK 10.06.2008. noteikumi Nr.427 „Tiesu eksperta sertifikācijas un resertifikācijas 
kārtība, kas izdoti saskaņā ar Tiesu ekspertu likuma 6 panta sesto daļu;

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
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(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta nosaukums – Komerctiesības

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs - Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Lektore, Mg.iur. Ginta Leimane
Studiju  priekšmeta  statuss  studiju  programmā –  Obligātās  izvēles,  Bakalaura  studiju 
programmas „Tiesību zinātne” 2. studiju gada II semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti
Studiju  priekšmeta  statuss  studiju  programmā –  Obligātās  izvēles  ,  Bakalaura  studiju 
programmas 3.studiju gada V semestris
Studiju priekšmeta apraksts un mērķis – Apgūt komerctiesību teorētiskās pamatdisciplīnas 
uzsvaru liekot uz LR Komerctiesību padziļinātu apguvi. Studiju priekšmeta apguves procesā 
iegūt  praktiskās  zināšanas  apgūstot  komersantu  dibināšanas,  izmaiņu,  reorganizācijas  un 
likvidācijas priekšnoteikumus
Nepieciešamās priekšzināšanas – Studiju priekšmeta ”Tiesību teorija”, „ Saistību tiesības ”, 
„Administratīvās tiesības” un „Administratīvā procesa tiesības” apguve
Studiju rezultāti:

 - Zināšanas – zina komerctiesību teorētiskās pamatdisciplīnas uzsvaru liekot uz LR 
 Komerctiesību padziļinātu apguvi.

- Prasmes un iemaņas: prot  pielietot  iegūtās  teorētiskās  zināšanas  juridisko kāzusu 
risināšanā,  normatīvo  aktu  analīzē  pielietojot  juridiskās  pētījumu  un  tulkošanas 
metodes, apgūstot  praktiski arī komersantu dibināšanas, izmaiņu,  reorganizācijas un 

likvidācijas priekšnoteikumus 
Pārbaudes metode - Eksāmens
Literatūra: 
Normatīvie akti:
LR Satversme
Komerclikums
Civillikums
Likums „ Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 
Koncernu likums
„ Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums”
Likums „ Par Uzņēmumu reģistru”
„ Biedrību un nodibinājumu likums”
Literatūra:

1. Neimanis J. „ Prokūras tiesību apjoms” , Jurista vārds, 03.07.2007 Nr.27 (480);
2. Balodis K. „ Ieteicamais komercdarījumu regulējums Komerclikumā” ,  Likums un 

Tiesības, 2004, 6 sēj., Nr.2 (54);
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3. Kalniņš  E.  „  Privāttiesību  teorija  un  prakse:  raksti  privāttiesībās,”  [Komeraģents], 
Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2005;

4. Neimanis J. „ Juridisku kāzusu risināšanas tehnika” , Rīga, 2004;
5. Strupišs A. „ Komerclikuma komentāri. A daļa”, A.Strupiša juridiskais birojs, 2003;
6. Strupišs A. „ Komerclikuma komentāri. B daļa”, A.Strupiša juridiskais birojs, 2003.

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta nosaukums – Konstitucionālās tiesības

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs - Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Lektore, Mg.iur. Ginta Leimane
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā – Obligāts, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” 1. studiju gada II semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 kredītpunkti

Kursa mērķis un uzdevumi:
• Iepazīstināt studējošos ar konstitucionālo tiesību vispārīgiem principiem un tiesisko 

normu sistēmu, kura regulē cilvēka stāvokli sabiedrībā un valstī, sabiedriskās iekārtas 
pamatiem,  valsts  institūciju  un  pašvaldību  organizācijas  un  darbības 
konstitucionālajiem principiem, tiesnešu statusu konstitucionālo tiesību izpratnē.

• Sniegt  izpratni  par  LR Satversmi,  LR valsts  iekārtu,  valsts  pārvaldes  formu,  tiesu 
sistēmu, vēlēšanu tiesībām un konstitucionālās sūdzības pamatprincipiem LR.

Pārbaudes forma: eksāmens.
Kursa saturs:

1. Ievads studiju kursā.
2. Cilvēka un pilsoņa konstitucionāli tiesiskais statuss.
3. Sabiedriskās iekārtas un politisko institūtu konstitucionāli tiesiskais statuss.
4. Valsts teritoriālā iekārta, pārvaldes formas un valsts režīma jēdziens.
5. Likumdošanas vara
6. Valsts galva un izpildvara
7. Vēlēšanu tiesības un tautas nobalsošana
8. Tiesu vara
9. Valsts kontrole
10. Publiskās varas teritoriālā organizācija
11. Konstitucionālā sūdzība

Obligātā literatūra:
Konstitucionālās  tiesas  loma  valsts  konstitūcijā  nostiprināto  vērtību  aizsardzībā/LR 
satversmes tiesas rakstu krājums. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2007
Ievads Konstitūcijas teorijā/V.Eglītis. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006
Konstitucionālās tiesības /J. Pleps, E. Pastars, I. Plakane.Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2004
Demokrātiskas valsts iekārtas pamati/ K.Dišlers: Rīga, 1931.
Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas/ K.Dišlers: Rīga, 2004
Atsauces Satversmei/ H.J. Vildbergs, G.Feldhūne: Rīga, 2003
Valsts jēdziens, struktūra, funcijas, un formas/V.Jakubaņecs: Rīga, 1999.
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Saieimas Atlaišana. Rakstu krājums/ J.Pleps, E.Pastars// Latvijas Vēstnesis, Rīga, 2009

Publikācijas:
Liepiņš V. Vēlēšanu sistēmas evolūcija, nevis revolūcija// Jurista Vārds, 10.02.2009. Nr.6, 1-4 
lpp
Štarks Kr. Varas dalīšana un konstitucionālā jurisdikcija// Jurista Vārds, 22.07.2008. Nr.27, 
19-24 lpp.
Kovaļevska  A.  Satversmes  89.pants:  vai  deklaratīva  norma  Satversmē?//  Jurista  Vārds, 
15.07.2008. Nr.26, 1-6 lpp.
Blūzma V.  Latvijas  konstitucionālo  tiesību  vēstures  teorētiskās  problēmas//  Jurista  Vārds, 
10.06.2008. Nr.22, 2-11 lpp [ turpinājums: Blūzma V. Latvijas konstitucionālo tiesību vēstures 
teorētiskās problēmas// Jurista Vārds, 17.06.2008. Nr.23, 16-21 lpp]
Ērmiņš A. Satversmes 81.panta piemērošanas prakse// Jurista Vārds, 05.02.2008. Nr.5, 14-19 
lpp  [turpinājums:  Ērmiņš  A.  Satversmes  81.panta  piemērošanas  prakse//  Jurista  Vārds, 
12.02.2008. Nr.6, 12-18 lpp]
Pleps J. Satversmes 90.pants// Jurista Vārds, 22.01.2008. Nr.3, 10-12 lpp
Pleps J. Satversmes 72.pants// Jurista Vārds, 20.03.2007. Nr.12, 14-19 lpp
B/A. Satversmes 3.pants: debates Satversmes sapulcē// Jurista Vārds, 30.01.2008.Nr.5, 2-4 
lpp
B/A. Valsts teritorija Baltijas valstu konstitūcijās// Jurista Vārds, 30.01.2008. Nr.5, 5 lpp
Briede J. Satversmes 104.pantā garantēto tiesību īstenošana administratīvajā procesā// Jurista 
Vārds, 27.11.2007. Nr.48, 1-3 lpp
Pleps J., Pastars E. Satversmes lasīšana satversmes tiesā// Jurista Vārds, 20.11.2007. Nr.47, 
25-32 lpp
Pastars E. Dažas domas par Saeimas atlaišanas kārtības grozīšanu// Jurista Vārds, 06.11.2007. 
Nr.45, 10-12 lpp
Ērmiņš  A.  Deleģētās  likumdošanas  institūta  attīstība  Latvijā//  Jurista  Vārds,  02.10.2007. 
Nr.40, 14-20 lpp
Pastars E. Prasījuma robežu ievērošana Satversmes tiesā// Jurista Vārds, 31.07.2007. Nr.31, 1-
9 lpp
Pleps J. Pamattiesību katalogs starpkaru periodā// Jurista Vārds, 23.12.2008. Nr.48, 18-24 lpp

Normatīvie akti:
Latvijas  Republikas  Satversme("LV",  43,  01.07.1993.)  [spēkā  ar  07.11.1922.]  aktuālā 
redakcija;
Par Latvijas valsts ģerboni("LV", 58/59 (1119/1120), 05.03.1998.) [spēkā ar 01.01.1999.] 
aktuālā redakcija;
Satversmes  tiesas  likums("LV",  103  (588),  14.06.1996.)  [spēkā  ar  28.06.1996.]  aktuālā 
redakcija;
Par Valsts  prezidenta darbības nodrošināšanu("LV",  174 (457),  09.11.1995.)  [spēkā  ar 
23.11.1995.] aktuālā redakcija.
Par  Latvijas  Republikas  valstisko  statusu (Ziņotājs,  42,  24.10.1991.)  [spēkā  ar 
21.08.1991.] aktuālā redakcija
Par tiesu varu (Ziņotājs, 1, 14.01.1993.) [spēkā ar 01.01.1993.] aktuālā redakcija
Par likumu un citu  Saeimas,  Valsts  prezidenta  un Ministru  kabineta  pieņemto aktu 
izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību ("LV", 72 (203), 
18.06.1994.) [spēkā ar 03.07.1994.] aktuālā redakcija
Parlamentārās  izmeklēšanas  komisiju likums ("LV",  76 (2841),  22.05.2003.)  [spēkā  ar 
01.06.2003.] aktuālā redakcija
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Saeimas  vēlēšanu  likums("LV",  86  (369),  06.06.1995.)  [spēkā  ar  07.06.1995.]  aktuālā 
redakcija
Par Centrālo vēlēšanu komisiju("LV", 8 (139), 20.01.1994.) [spēkā ar 20.01.1994.] aktuālā 
redakcija
Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu("LV", 47 (178), 20.04.1994.) [spēkā ar 
04.05.1994.] aktuālā redakcija
Pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes vēlēšanu likums ("LV", 10 (141), 
25.01.1994.) [spēkā ar 25.01.1994.] aktuālā redakcija
Ministru kabineta iekārtas likums("LV", 82 (3866),  28.05.2008.)  [spēkā ar 01.07.2008.] 
aktuālā redakcija
Valsts  pārvaldes  iekārtas  likums("LV",  94  (2669),  21.06.2002.)  [spēkā  ar  01.01.2003.] 
aktuālā redakcija
Par pašvaldībām("LV", 61 (192), 24.05.1994.) [spēkā ar 09.06.1994.] aktuālā redakcija
Par pilsētas domes,  rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu ("LV", 39 
(170), 30.03.1994.) [spēkā ar 30.03.1994.] aktuālā redakcija
Saeimas kārtības rullis („LV”96 (227), 18.08.1994) [ spēkā ar 01.09.1994.] aktuālā redakcija
Valsts  kontroles  likums („LV”,  80  (2655),  29.05.2002 [  spēkā  ar   01.01.2003]  aktuālā 
redakcija

Ieteicamā literatūra:
Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā/ I.Ziemele: Rīga, 2000.
Constitutional law :the religion clauses / Daniel O. Conkle New York, New York Foundation 
Press : Thomson/West, 2003

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta nosaukums – Pašvaldību tiesības

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs - Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Lektore, Mg.iur. Ginta Leimane
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā –Izvēles,  Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” 2. studiju gada II semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti

Studiju priekšmeta apraksts un mērķis –  Apgūt pašvaldību tiesību galvenās teorijas, iegūt 
priekšstatu  par  pašvaldību  darbības  principiem,  pamat  akcentu  balstot  uz  LR  pašvaldību 
darbības principiem, tiesisko regulējumu, reģionālo reformu un tiesu praksi ar pašvaldībām 
saistītajos jautājumos.
Nepieciešamās priekšzināšanas –  Studiju  priekšmeta  ”Tiesību  teorija”,  „  Latvijas  un ES 
konstitucionālās tiesības ”,  „Administratīvās tiesības” un „Administratīvā procesa tiesības” 
apguve
Studiju rezultāti:

 -  Zināšanas – zina pašvaldību tiesību galvenās teorijas, iegūts priekšstats par LR 
pašvaldību  darbības  principiem,  tiesisko  regulējumu,  reģionālo reformu un tiesu praksi  ar 
pašvaldībām saistītajos jautājumos.

- Prasmes un iemaņas:  prot praktiski pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas juridisko 
kāzusu risināšanai,  prot analizēt  normatīvo aktus izmantojot juridiskās pētījumu un 
tulkošanas metodes.

Pārbaudes metode - Eksāmens
Literatūra: 
Normatīvie akti:
LR Satversme
Likums „Par pašvaldībām”
Likums "Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu" 
Likums "Valsts pārvaldes iekārtas likums" 
Likums "Satversmes tiesas likums" 
MK 06.07.2004. noteikumi Nr.585 "Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām 
jautājumus, kas   skar pašvaldību intereses  
MK 07.06.1994. noteikumi Nr.110 "Par kārtību, kāda pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto 
nekustamā   īpašuma pirmpirkuma tiesības  " 
ST 21.05.2004. spriedums "Par likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 6.punkta 
atbilstību Latvijas   Republikas Satversmes 91., 106. un 107.pantam  "  (Latvijas Vēstnesis, 82 
(3030), 25.05.2004.) 
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http://lv.lv/index.php?mode_left=LAIDIENS&fp_laidiens=2875&fp_izdevums=1
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http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=89019
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=89019
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=89019
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=57338
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=57338
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=57338
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=91094
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=91094
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=91094
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=63354
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=63545
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=58052


Literatūra:
1.Vanags E, Vanags I., Krastiņš O. „Pašvaldību pirmais pašvērtējums” Rīga: Statistikas 
institūts, 2006
2. Vanags E., Vilka I. „Pašvaldību darbība un attīstība”, Rīga, Latvijas Universitātes 
Akadēmiskais apgāds, 2005
3. Rags Z. „Latvijas republikas pašvaldības tiesības: monogrāfija”, Latvijas Policijas 
akadēmija, 2002

Apstiprinu:
Akadēmiskās struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta nosaukums –  Ievads tiesību zinātnē

Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs - Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Docents , Mg.iur. Jānis Ivans 
Mihailovs
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā –Obligātais, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” 1. studiju gada I semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti

Pārbaudes forma: ieskaite

Kursa mērķis un uzdevumi
Veidot  studentos  izpratni  par  tiesību  zinātnēm,  to  nozīmi  sabiedrībā,  tai   skaitā  Latvijai 

darbojoties Eiropas Savienībā. 
Attīstīt studentos priekšstatu par jurista specialitāti, tās būtību un lomu sabiedrisko attiecību 

regulācijā.

Kursa saturs
1. Tiesību un tiesību zinātnes jēdziens un būtība.
2. Tiesības un citas sociālās normas un to nozīme sabiedrībā.
3. Tiesību avoti. 
4. Tiesību piemērošanas prakse.
5. Tiesību nozares.
6. Juridiskās metodes un to  pielietošana juristu  darbā.
7. Jurista darbības veidi un funkcijas.
8. Tiesiskā un sociālā informācija juridiskās darbības veikšanai.
9. Tiesiskā jaunrade.
10. Tiesību zinātnes attīstības perspektīvas.

Mācību metodes
Kursu  “Ievads  tiesību  zinātnē”  pasniedz  izmantojot  lekcijas  un  semināru  nodarbības. 
Apmācību laikā tiek piemērots tests, kas ir virzīts uz tiesiskās kultūras un apziņas līmeņa 
noteikšanu,  jurista  profesionālo  zināšanu,  prasmju  un  iemaņu  apzināšanu,  to  ieguves 
nepieciešamības attīstīšanu.

Zināšanu novērtējums
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Zināšanas tiek novērtētas balstoties uz sekojošo:
1. patstāvīgo darbu (rakstot kopsavilkumus, esejas) – 50%;
2. piedalīšanās semināru un lekciju darbā – 10%;
3. aktivitāte semināru laikā un analizējot praktiskos uzdevumus, testus – 10%;
4. rakstiskās ieskaites rezultāts – 30%.

Literatūra
1. Akmentiņš R., Ievads tiesību zinātnē. R., 1938.
2. Cipeliuss R., Vispārējā mācība par valsti. R., 1988.
3. Savin J.Fairbairn,  Cristopher  Winch,  Reading,  Writing and Reasoning.A Guide for 
Students, M.-P. 2003.
4. Dišlers K., Ievads Latvijas valsts tiesību zinātnē. R.,1930.
5. Jakubaņecs V., Valsts jēdziens, struktūra, funkcijas un formas. R., 1997.
6. Jakubaņecs V., Tiesības sabiedrībā. R.1997.
7. Krastiņš I., Tiesību doktrīnas. R., 1996.
8. Vilks A., Tiesības, brīvības un tavi pienākumi pret valsti, R., 1999.
9. Алексеев А.И. Искание правды. М.,1980.

Apstiprinu:
Akadēmiskās 
struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, 
uzvārds)
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Rīgas Stradiņa universitāte 
Tiesību institūts

Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
Veidlapa Nr. M-3(3)

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes 
2008.gada "18." februāra

sēdē, protokols Nr.22

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2008.gada "26." februāra
sēdē, protokols Nr.1-2/26.02.2008

Studiju priekšmeta programmas apraksts

STUDIJU PRIEKŠMETA NOSAUKUMS –   VIDES TIESĪBAS
Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs - Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –  Mg.iur. Ginta Leimane
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā –Izvēles s, Bakalaura studiju programmas 
„Tiesību zinātne” 3. studiju gada II semestris
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti

Pārbaudes forma: ieskaite
Kursa mērķis un uzdevumi
Mērķis  -  sniegt  studentiem zināšanas  par  cilvēka  un  dabas  vides  tiesiskajām attiecībām, 
izprast ekoloģisko tiesību nozīmi, dabas vides tiesiskās aizsardzības problēmas – kā vispārīga 
rakstura, tā raksturīgas tikai atsevišķām tautsaimniecības nozarēm. 

Nepieciešamās  priekšzināšanas  –  Civiltiesības.  Lietu  tiesības.,  Civiltiesības.  Saistību 
tiesības,  Administratīvās  tiesības,  Krimināltiesības,  Cilvēktiesības,  Starptautiskās  publiskās 
tiesības.

Uzdevumi -  izprast ekoloģisko un dabas aizsardzības tiesību būtību, lomu, izceļot attiecīgā 
jautājuma  tiesisko  reglamentāciju  kā  līdzekli  cilvēka  tiesību  uz  kvalitatīvu  dabas  vidi 
nodrošināšanā.  Studēt  valsts  un  katras  personas  tiesības  un  pienākumus  attiecībā  uz 
kvalitatīvas vides nedrošināšanu, atbildību ekoloģisku pārkāpumu gadījumos.

Obligātās prasības – divi kārtējie pārbaudījumi, kuru formu uz saturu nosaka pasniedzējs

Studiju kursa saturs

1. Vides tiesību priekšmets, sistēma, avoti.
2. Cilvēku tiesības uz kvalitatīvu dabas vidi.
3. Valsts institūciju un pašvaldību vides saglabāšanas funkcijas.
4. Dabas vides ekoloģiskais tiesiskais režīms.
5. Ekoloģiskā tiesiskā atbildība.
6. Vides  aizsardzības  īpatnības  lauksaimniecībā,  rūpniecībā,  transportā  u.c. 
tautaimniecības nozarēs.
7. Vides aizsardzība pilsētās un citās apdzīvotās vietās.
8. Atkritumu saimniecības tiesiskais regulējums.
9. Īpaši aizsargājamie dabas objekti.
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10. Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi, to izmeklēšanas pamati.
11. Starptautiskās vides aizsardzības tiesības.

Izmantojamo avotu saraksts

1. Eiropas Savienības vides politikas pamati. ES sektoru politikas, paplašināšanās un vides 
aizsardzība. / Vides aizsardzības kluba izdevums.

2. Ietekmes uz vidi novērtējums. / Autoru kolekt. - Rīga: Ietekmes uz vidi novērtējuma Valsts 
birojs, 2002. – 208 lpp.

3. Krastiņš U. Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2001. – 
190 lpp.

4. Liepa I. Ekoloģija un dabas aizsardzība : māc. līdz. / I.Liepa, A.Mauriņš, E.Vimba. - Rīga : 
Zvaigzne, 1991. - 300, [1] lpp., 16 lpp. krās. il. - Bibliogr.: 291.-92.lpp. - Alf. rād.: 293.-
299.lpp., (ABO- 2, LAS- 2)

5. Mihaneks G., Blumberga U. Vides aizsardzības likumdošanas sis Latvijā R., 1998  
6. Strautmanis Jānis.  Ekoloģisko tiesību pamati :  dabas vides tiesiskā aizsardzība. -  Rīga : 

Zvaigzne ABC, 1997. - 222 lpp. - (Tiesību zinības).(ABO- 2,LAS- 2)

Apstiprinu:
Akadēmiskās 
struktūrvienības 
vadītājs  Asoc.prof., Dr. iur. A. Vilks

(paraksts) (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, 
uzvārds)
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Pielikums Nr. 4. Diploma paraugs
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RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE
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  iekļautas  ziņas  par  diploma  oriģinālā  minētās  personas 
sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nevajadzētu iekļaut  
norādes  par  kvalifikācijas  novērtējumu  un  līdzvērtību,  kā  arī  ieteikumus  tās  atzīšanai.  
Informāciju  sniedz  visās  astoņās  sadaļās.  Ja  kādā  sadaļā  informāciju  nesniedz,  norāda 
iemeslu.

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma sērija BD C Nr. 0000)
1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU:

1.1. Vārds: 
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1.2. Uzvārds: 

1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 00.00.0000.

1.4. Studenta personas kods: 000000 - 00000

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU:

2.1. Kvalifikācijas nosaukums:

Sociālo zinātņu bakalaurs tiesību zinātnē

2.2. Galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai:

Tiesību zinātne – padziļināta teoriju un metožu apguve

2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

Rīgas Stradiņa 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, angļu

3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI:

3.1. Kvalifikācijas līmenis: Pirmais (pamatstudiju) akadēmiskais grāds

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 

3  gadi  (6  semestri),  120  Latvijas  kredītpunkti,  180  ECTS  kredītpunkti,  
01.09.2006. – 01.07.2009.

3.3. Uzņemšanas prasības: Vispārējā vidējā izglītība

4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM:

4.1. Studiju veids: Pilna laika klātienes studijas

4.2. Programmas prasības: 
 apgūt   teorētiskos kursus galvenajos tiesību zinātnes virzienos;

 apgūt  tiesību  zinātnes  teorētiskos  kursus,  lai   pārzinātu  Latvijas,  starptautisko  un 
pārnacionālo tiesību sistēmu, juridiskās metodes; 

 veikt patstāvīgus pētījumus (20 nedēļu, pilnas slodzes jeb 20 kredītpunktu apjomā) 
izvēlētā tiesību zinātnes nozarē un rezultātus apkopot bakalaura darbā, kura līmenis 
atbilst zinātniskas publikācijas prasībām.

4.3. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:
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Nr.p
.k. Studiju priekšmets Kredītpunkti ECTS 

kredīti Vērtējums

A daļa (obligātā)
1
.

Ievads tiesību zinātnē 2 3

2
.

Filozofijas pamati 3 4,5

3
.

Valsts teorija 3 4,5

4
.

Eiropas valstu tiesību vēsture 2 3

5
.

Tiesību socioloģija 3 4,5

6
.

Tiesību teorija 3 4,5

7
.

Loģika 2 3

8
.

Eiropas tiesības 3 4,5

9
.

Latvijas valsts tiesību vēsture 3 4,5

1
0
.

Administratīvās tiesības 2 3

1
1
.

Latvijas un Eiropas Savienības konstitucionālās 
tiesības

3 4,5

1
2
.

Tiesiskā informātika un statistika 2 3

1
3
.

Eiropas integrācijas pamati 3 4,5

1
4
.

Profesionālā ētika 2 3
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1
5
.

Juridiskā retorika 2 3

1
6
.

Vispārējā un tiesību psiholoģija 3 4,5

1
7
.

Juridiskā konfliktoloģija 3 4,5

1
8
.

Ievads civiltiesībās 2 3

1
9
.

Civilprocess 3 4,5

2
0
.

Tiesību filozofija 3 4,5

2
1
.

Starptautiskās publiskās tiesības 2 3

2
2
.

Juridiskās metodes 3 4,5

B daļa (obligātā izvēle) 
2
3
.

ANGĻU VALODAANGĻU VALODA 2 3

2
4
.

STARPTAUTISKĀS PRIVĀTTIESĪBASSTARPTAUTISKĀS PRIVĀTTIESĪBAS 3 4,5

2
5
.

Lietu tiesības 3 4,5

2
6
.

Tiesu psihiatrija 2 3
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2
7
.

Darba tiesības 3 4,5

2
8
.

Praktiskā komunikācija 2 3

2
9
.

Ģimenes tiesības 2 3

3
0
.

Vācu valoda 2 3

3
1
.

Komerctiesības 3 4,5

Nr.p
.k. Studiju priekšmets Kredītpunkti ECTS 

kredīti
C daļa (brīvā izvēle)

3
2
.

Informātika - -

3
3
.

Ideju vēsture 1 1,5

3
4
.

Cilvēkdrošība 2 3

3
5
.

Vides tiesības 2 3

3
6
.

Bakalaura darbs 10 15 aizstāvēts 

4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 
Atzīme (nozīme) Atzīmes īpatsvars šīs programmas 
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studentu vidū
10 (izcili) 1,35%
9 (teicami) 14,86%
8 (ļoti labi) 32,33%

7 (labi) 31,38%
6 (gandrīz labi) 14,94%

5 (viduvēji) 4,82%
4 (gandrīz viduvēji) 0,32%
3-1 (neapmierinoši) 0%

Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme: 

4.5. Kvalifikācijas klase: ,,Standarta”
 Kvalifikācijas klases ,,Standarta” piešķiršanas kritēriju skat. 6.1. punktā.

5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU:

5.1. Turpmākās studiju iespējas: 

tiesības studēt maģistrantūrā un profesionālajās programmās, kuras paredzētas studijām pēc 

bakalaura grāda ieguves

5.2. Profesionālais statuss: Nav paredzēts piešķirt

6. PAPILDINFORMĀCIJA:

6.1. Sīkāka informācija: 

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija BD C Nr.0000
Rīgas  Stradiņa  universitātes  akadēmiskā  bakalaura  studiju  programma  ,,Tiesību 
zinātne” ir akreditēta no       līdz  
Papildinājums punktam 4.4. – kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēķina 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 piešķirta, ja visas studiju programmas 
prasības ir izpildītas.

6.2. Papildinformācijas avoti: 

Rīgas Stradiņa universitātes adrese:
Dzirciema iela 16
Rīga, LV-1007
Latvija
Tālrunis: +371 67409218
Fakss: +3716 7471815
E-pasts: EII@rsu.lv 

230

mailto:EII@rsu.lv


Akadēmiskās informācijas centra (Latvijas ENIC/NARIC) kontaktinformācija:
Vaļņu iela 2
Rīga, LV-1050
Latvija
Tālrunis: +371 67225155
Fakss: +3716 7221006
E-pasts: diplomi@aic.lv 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS:
7.1. Datums: 21.06.2009.
7.2. Paraksts un tā atšifrējums:                                             J. Gardovskis
7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: RSU rektors profesors
7.4. Zīmogs vai spiedogs:

8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ:
(Skat. nākamās divas lappuses)
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Pielikums Nr.5. Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
“Tiesību zinātnes” saturs

(6 semestri)

N.p.k. Mācību priekšmets Kursa 
daļa

Kredītpunktu  skaits
Zināšanu 

pārbaudes 
veids

(Ieskaite – Ie, 
Eksāmens-E)

Studiju gadi
1 2 3

Semestri
1 2 3 4 5 6

Obligātie kursi (A) 50KP
1. Ievads tiesību zinātnē A 2 Ie
2. Filozofijas pamati A 3 E
3. Politika un tiesības A 3 E
4. Vispārējā un tiesību 

psiholoģija
A 3 E

5. Juridiskās metodes A 2 Ie
6. Tiesību socioloģija A 3 E
7. Tiesību filozofija A 2 Ie
8. Loģika A 2 Ie
9. Eiropas integrācijas pamati A 3 E
10. Eiropas valstu tiesību 

vēsture
A 2 Ie

11. Latvijas valsts un tiesību 
vēsture

A 3 E

12. Valsts teorija A 3 E
13. Tiesību teorija A 3 E
14. Profesionālā ētika A 2 Ie
15. Juridiskā retorika A 2 Ie
16. Juridiskā konfliktoloģija A 2 Ie

17. Tiesiskā informātika un 
statistika

A 2 Ie

18. Eiropas tiesības A 3 E
19. Ievads civiltiesībās A 2 Ie

20. Ievads administratīvajās 
tiesībās

A
3

E
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Obligātie izvēles kursi (B) 46 KP

21.
Latvijas un Eiropas 
Savienības konstitucionālās 
tiesības

B
3

E

22. Cilvēkdrošība B 2 Ie
23. Ģimenes tiesības B 3 E
24. Lietu tiesības B 3 E
25. Mantojuma tiesības B 2 Ie
26. Saistību tiesības B 3 E
27. Darba tiesības B 3 E
28. Civilprocess B 3 E
29. Krimināltiesības B 3 E
30. Kriminālprocess B 3 E
31. Medicīnas tiesības B 3 E
32. Komerctiesības B 3 E
33. Svešvaloda jurisprudencē B 2 Ie
34. Svešvaloda (vācu valoda) B 2 Ie
35. Svešvaloda (franču valoda) B 2 Ie

Brīvās izvēles kursi  (C) 14 KP

36. Starptautiskās publiskās 
tiesības

C 3 E

37. Starptautiskās privātās 
tiesības

C 2 Ie

38. Tiesu medicīna C 3 E
39. Tiesu psihiatrija C 2 Ie
40. Pašvaldību tiesības C 2 Ie
41. Vides tiesības C 2 Ie
42. Farmacijas tiesības B 3 E
43. ES cilvēktiesības C 2 Ie
44. ES sociālās tiesības B 3 E

45. Finanšu un nodokļu 
tiesības

C
3

E

Bakalaura darba izstrāde A 10
Kopā 120 20 20 20 20 20 20

233



Pielikums  Nr.  6. Bakalaura studiju programmā
“Tiesību zinātne” 
nodarbinātais akadēmiskais personāls

Nr. Studiju kursa nosaukums Docētājs Zinātniskais, 
akadēmiskais grāds

Pamatdarbs vai 
blakusdarbs

1. Ievads tiesību zinātnē
Andrejs Vilks

Ivans Jānis Mihailovs

Asoc. prof.,Dr.jur.,
Mg. Jur. Pamatdarbs

2. Filozofijas pamati Andris Vilks  Asoc. prof., Dr.pfil Pamatdarbs

3. Politika un tiesības Andris Sprūds
Juris Muižnieks 

Dr. pol.
Mag. jur.

Pamatdarbs 
Blakusdarbs

4. Vispārējā un tiesību 
psiholoģija Sandra Mihailova Dr.phil. Pamatdarbs

5. Juridiskās metodes Edgars Meļķisis
Solvita Olsena

Dr hab..jur.
MD, JD Pamatdarbs

6. Tiesību socioloģija Ritma Rungule
Andrejs Vilks

Dr. phil.
Asoc. prof ,Dr.jur.

Pamatdarbs 
Pamatdarbs

7. Tiesību filozofija Andris Vilks, 
Juris Jansons

Asoc. prof..,Dr.phil.; 
Mag.jur. Pamatdarbs

8. Loģika Andris Vilks Asoc.prof. Dr.phil. Pamatdarbs

9. Eiropas integrācijas 
pamati

Eugene Eteris
Ginta Leimane

Asoc.prof., Dr.jur.; 
Mag. jur. Pamatdarbs

10. Pasaules valstu tiesību 
vēsture

Valdis Blūzma. 
Pēteris Valters

Asoc.prof. 
Dr.hist.;Mag. jur.

Blakusdarbs
Blakusdarbs

11. Latvijas  tiesību vēsture Pēteris Valters Mg.jur. Blakusdarbs

12. Valsts teorija Edgars Meļķisis
Jānis Ievītis

Dr.hab. jur.
Mg.jur.

Pamatdarbs
Blakusdarbs

13. Tiesību teorija Edgars Meļķisis
Jānis Grasis

Dr. hab. jur.
Dr..jur.

Pamatdarbs
Blakusdarbs

14. Profesionālā ētika Vija Sīle Prof.,Dr.phil. Pamatdarbs
15. Juridiskā retorika Valdemārs Bariss Dr. phil. Blakusdarbs

16. Juridiskā konfliktoloģija Sandra Mihailova Dr.psyh.  Pamatdarbs

17. Tiesiskā informātika un 
statistika

Uldis Teibe
Uldis Ķinis

Prof.,Dr.biol
Dr. jur.. Pamatdarbs

18. Eiropas tiesības Eugene Eteris
Jānis Grasis

Asoc.prof. Dr.jur.
Dr.jur.

Pamatdarbs
Blakusdarbs

19. Ievads civiltiesības Osvalds Joksts Dr.hab.jur., prof. Blakusdarbs

20. Ievads administratīvajās  
tiesībās Solvita Olsena MD, JD Pamatdarbs

21. Konstitucionālās tiesības Ginta Leimane Mag.jur. Pamatdarbs
22. Cilvēkdrošība Andrejs Vilks Dr.jur. Pamatdarbs

23. Ģimenes tiesības Osvalds Joksts
Ārija Vitte

Dr.hab.jur., prof.
Mag. jur.

Blakusdarbs
Blakusdarbs

24. Lietu tiesības Osvalds Joksts
Ārija Vitte Dr.hab.jur., prof. Blakusdarbs

25. Mantojuma tiesības Osvalds Joksts
Ārija Vitte Dr.hab.jur., prof. Blakusdarbs

Blakusdarbs

26. Saistību tiesības Osvalds Joksts
 Ārija Vitte

Dr.hab.jur., prof.
Mg.jur.

Blakusdarbs
Blakusdarbs

27. Darba tiesības Solvita Olsena MD, JD. Pamatdarbs
28. Civilprocess Aldis Pundurs Dr..jur. Pamatdarbs
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29. Krimināltiesības Uldis Ķinis Dr.jur. Pamatdarbs
30. Kriminālprocess Aldis Pundurs Dr.jur. Pamatdarbs
31. Administratīvais process Solvita Olsena MD, JD Pamatdarbs
32. Komerctiesības Ginta Leimane Mg.jur. Pamatdarbs
33. Svešvaloda jurisprudencē Dace Žibala Mg.filol. Pamatdarbs
34. Svešvaloda (otrā  valoda) Dace Žibala Mg.filol. Pamatdarbs

35. Vides tiesības Ginta Leimane Mg.jur. Pamatdarbs

36. Starptautiskās publiskās 
tiesības

Aleksandrs 
Krasiļņikovs Dr. jur. Pamatdarbs

37. Starptautiskās privātās  
tiesības

Aleksandrs 
Krasiļņikovs Dr.jur. Pamatdarbs

38. Tiesu medicīna Ojārs Teteris 
Vineta Ziemīte

Asoc. prof., Dr. med.
Dr.sc.ing.

Pamatdarbs 
Blakusdarbs

39. Tiesu psihiatrija Vineta Ziemīte Dr.sc.ing. Blakusdarbs
40. Pašvaldību tiesības Ginta Leimane Mag.jur. Pamatdarbs

41. Praktiskā komunikācija Lolita Vilka 
Igors Kudrjavcevs

Asoc. prof. Dr. paed. 
M.Dr.

Pamatdarbs 
Pamatdarbs

42. Medicīnas tiesības Solvita Olsena MD, JD Pamatdarbs
43. ES cilvēktiesības Deniss Hanovs Dr.art. Pamatdarbs
44. ES sociālās tiesības Solvita Olsena MD, JD Pamatdarbs
45. Farmācijas tiesības Ruta Raškovska Mag. jur Blakusdarbs

46.  Finanšu un nodokļu 
tiesības Raimonds Zakovskis Mag. jur. Blakus darbs
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Pielikums Nr. 7. RSU Senāta lēmums par akadēmiskās bakalauru studiju 
programmas ‘’Tiesību zinātne’’ pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšanu

Pielikums Nr. 8. Docētāju kursa novētējums
DOCĒTĀJU KURSU NOVĒRTĒJUMA ANKETA

          APSTIPRINĀTS
           Rīgas Stradiņa universitātes

Tiesību institūta 
           09.04.2008.g. Domes sēdē                     

   protokols Nr.16-2-10/5 

Tiesību institūts
Akadēmiskā bakalauru studiju
programma: „Tiesību zinātne”

Apmācību novērtējuma forma

(KURSA NOSAUKUMS)(KURSA NOSAUKUMS)

  (Kursa pasniedzējs )
__.STUDIJU GADS – 200_./200_.akad.g.

   Katru no punktiem novērtē skalā no 1 līdz 5, kur 1 ir zemākais vērtējums, bet 5 
–  augstākais  (atbilstošo  apvelc  vai  pasvītro).  Lai  studentu  vērtējumu  varētu 
izmantot  studiju  procesa  uzlabošanā,  lūdzu,  īsi  komentē  savu  vērtējumu  un 
iesaki savus priekšlikumus uzlabošanai! 

Nr. Jautājums Vērtējums KOMENTĀRI

1.
Studiju priekšmeta realizētā 
satura atbilstība kursa 
aprakstam

1  2  3  4  5

2. Studiju priekšmeta 
uztveramības pakāpe

1  2  3  4  5

3.
Jaunu zināšanu apgūšana 
(nedublē citus studiju 
priekšmetus) 

1  2  3  4  5

4. Lekciju kvalitāte 1  2  3  4  5

5. Semināru kvalitāte 1  2  3  4  5

6.
Studenta ieguldītais 
patstāvīgais darbs studiju 
priekšmeta apguves procesā

1  2  3  4  5

7. Literatūras atbilstība studiju 
priekšmeta prasībām

1  2  3  4  5

8. Sadarbība ar pasniedzēju 1  2  3  4  5
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9. Studiju telpu kvalitāte 1  2  3  4  5

Citi ierosinājumi, komentāri: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________
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Pielikums Nr. 9. Studentu aptaujas anketa

Maģistrantu aptaujas anketa

Cienījamais student!
Šobrīd RSU Tiesību institūtā notiek realizējamo studiju programmu pašnovērtēšana. Ar šīs aptaujas palīdzību mēs vēlamies noskaidrot, 

kā Tu novērtē  apgūstamo tiesību zinātnes bakalauru studiju programmu. Tavs viedoklis ir svarīgs apkopojot viedokļus par studiju programmu un 
cenšoties to turpmāk arī uzlabot. Tāpēc lūdzam Tevi aizpildīt mūsu piedāvāto anketu!

Anketas aizpildīšana neprasīs daudz laika un tas nebūs sarežģīti. Jautājumiem ir jau dotas atbildes, no kurām Tev ir jāizvēlas tā, kas sakrīt 
ar Tavu viedokli. Izvēlētās atbildes varianta numuru apvelc ar aplīti. Ja atbildes nav dotas, ieraksti savu atbildi pats. Jautājumos ar tabulām katrā 
ailē ar krustiņu atzīmē savu vērtējumu.

Iegūtie dati būs pilnīgi anonīmi un tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.
Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un godprātīgu jautājumu atbildēšanu!

1. Vai Tu esi apmierināta/-s ar savu augstskolas un studiju programmas izvēli?
Augstskolas izvēle Studiju programmas izvēle

Pilnīgi
Daļēji
Nemaz

  
2. Kāpēc Tu izvēlējies tieši pašlaik apgūstamo ‘’Tiesību zinātne’’ studiju programmu? Var atzīmēt vairākus, bet ne vairāk kā 3 

variantus!
1) Lai vēlāk varētu darboties zinātnē
2) Ir pieprasījums darba tirgū
3) Nevēlējos strādāt
4) Nodrošina karjeras iespējas
5) Prestiža, jo liels konkurss
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6) Vecāku ietekmē
7) Draugu ietekmē
8) Nebija liels konkurss
9) Var apvienot mācības ar darbu
10) Vēlējos turpināt mācības
11) Saistīja nākamā profesija
12) Cits variants (lūdzu, ieraksti)  ___________________________________

3. Vai  Tevis  izvēlētajā  studiju  programmā ir tādi  mācību priekšmeti,  kuru pasniegšanas  līmenis  Tevi  neapmierina!  Ja  atbildi 
apstiprinoši, uzraksti, cik šādu priekšmetu ir!

1) Jā ir, cik ______
2) Nē nav
3) Grūti pateikt

4. Vai nodarbību skaits ir pietiekošs mācību kursu materiāla  apguvei?
1) Jā, pilnīgi
2) Nē, nodarbību ir par daudz (nosauc, lūdzu, kursu(s))
__________________________________________________________________
3) Nē, nodarbību ir par maz (nosauc, lūdzu, kursu(s))
__________________________________________________________________
4) Grūti pateikt

5. Vai  studiju programmā iegūtās zināšanas noderēs strādājot Tevis izvēlētajā specialitātē?
1) Jā pilnībā
2) Drīzāk jā, nekā nē
3) Drīzāk nē, nekā jā
4) Nē
5) Grūti pateikt

6. Kā Tu vērtē vispārējo studiju kvalitāti savā  studiju programmā?
1) Ļoti laba
2) Laba
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3) Vidēja
4) Slikta
5) Ļoti slikta

7. Vai pēc šī mācību posma (bakalaura grāda iegūšanas) Tu vēlētos turpināt studijas   tiesību zinātnes maģistratūrā ?
1) jā ۷ lūdzu, pārej uz 8.jautājumu
2) Nē ۷ lūdzu, pārej uz 9.jautājumu
3) Grūti pateikt

8. Kāpēc Tu vēlētos turpināt studijas tieši Tiesību institūtā?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….

9. Novērtē katru tabulā minēto mācību procesa elementu! Ievelc krustiņu atbilstošajā ailē katrā tabulas rindā!
Tādu nav Apmierina Drīzāk 

apmierina, nekā 
neapmierina

Drīzāk 
neapmierina, 

nekā apmierina

Neapmierina

Lekcijas
Semināri
Konsultācijas
Vieslekcijas
Patstāvīgais 
darbs
Referātu 
rakstīšana
Kursa  darbu 
rakstīšana
Prakse
 

10. Vai Tev patīk mācīties pēc moduļu sistēmas?
1) Jā
2) Drīzāk jā, nekā nē



241

3) Drīzāk nē, nekā jā
4) Nē 
5) Grūti pateikt

11. Kādas, Tavuprāt ir moduļu mācību sistēmas priekšrocības?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………

12. Kādi, Tavuprāt ir moduļu sistēmas trūkumi?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………

13. Kādā apmērā Tu apmeklētu lekcijas, ja nebūtu apmeklējuma kontroles?
1) 100%
2) 75 – 99%
3) 50 – 74%
4) 25 – 49%
5) mazāk kā 25%

14. Novērtē katru no izteiktajiem apgalvojumiem par pasniedzēju darbu, izmantojot dotās  vērtības!  Atzīmē savu vērtējumu ar 
krustiņu!

vienmēr bieži dažreiz reti nekad
1) Pasniedzēji rosina studentus izteikt 
un pamatot savu viedokli, diskutēt
2)  Pasniedzēji  labvēlīgi  izturas  pret 
jebkuru  citu  pietiekami  argumentētu 
viedokli
3)  Pasniedzēji  ir  sastopami,  ja  ir 
nepieciešama konsultācija
4)  Pasniedzēji  objektīvi  novērtē 
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studentu zināšanas

15. Vai Tu esi piedalījies (šobrīd piedalies) kādās akadēmiskās aktivitātēs ārpus studijām Tiesību institūta, piemēram, semināros, 
konferencēs, utt.

1) Jā, lūdzu, uzraksti kādās ____________________________________________
2) Nē

16. Vai Tevi apmierina studiju tehniskais nodrošinājums? Lūdzu, katrā ailē ar krustiņu atzīmē savu vērtējumu!
Apmierina Drīzāk apmierina, 

nekā neapmierina
Drīzāk 

neapmierina, 
nekā apmierina

Neapmierina Grūti 
pateikt

Nodrošinājums ar 
datoriem
Interneta 
pieejamība
Palīglīdzekļu 
nodrošinājums 
(kodoskopi, 
tāfeles utt.)
Bibliotēkas 
pakalpojumi
Nodrošinājums 
ar telpām
Nodrošinājums ar 
izdales 
materiāliem
Nodrošinājums ar 
mācību 
materiāliem

17. Vai Tu apvieno mācības ar darbu?
1) Jā ۷ lūdzu, pārej uz 18.jautājumu
2) Nē ۷ lūdzu, pārej uz 19.jautājumu
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18. Vai Tavs darbs ir saistīts ar Tavu  apgūstamo  specialitāti?
1) Jā, pilnībā
2) Drīzāk jā, nekā nē
3) Drīzāk nē, nekā jā 
4) Nē
5) Grūti pateikt

19. Tavi priekšlikumi studiju kvalitātes uzlabošanai, lūdzu, uzraksti!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
………………………………………………………………………………………….

Tagad lūdzu sniedz dažas ziņas par sevi!
20. Dzimums:
1) sieviete
2) vīrietis

21. Vai Tu saņem valsts garantēto mācību maksas kredītu?
1) Jā
2) Nē

Liels paldies par sadarbību un atsaucību!!!



244

Pielikums Nr. 10. Darba devēju aptaujas anketa

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 iemaņu 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?
a. teicami;
b. labi;
c. apmierinoši;
d. neapmierinoši.

5. Kā Jūs vērtējat mūsu absolventu saskarsmes prasmes?
a. teicami;
b. labi;
c. apmierinoši;
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d. neapmierinoši.
6. Vai Jūs arī turpmāk esat ar mieru pieņemt darbā mūsu absolventus?

a. jā;
b. drīzāk jā, nekā nē;
c. drīzāk nē, nekā jā;
d. nē.

7. Kādi  pēc  Jūsu  domām būtu  nepieciešami  uzlabojumi  Tiesību  institūta   bakalauru  studiju  programmas  ‘’Tiesību  zinātne’’  tālākai 
attīstībai? …………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Pielikums Nr. 11. Akadēmiskās bakalauru studiju programmas studiju kursu saraksts (D-1 forma)
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Veidlapa Nr. D-1
S A S K A O T SŅ A P S T I P R I N T SĀ
R gas S t ra d i a u n i v e r s i t tes D e k n u pa d o mī ņ ā ā ē                             R gas S t ra d i a u n i v e r s i t tesī ņ ā  
Sen tā ā
20___.ga da _____.___________ s dē ē              20___.ga da _____.___________ s dē ē
P r o t o k o l s N r ._ _______                                                          P r o t o k o l s N r .__ _______

Tiesību institūta 

bakalaura akadēmiskās studiju programmas „Tiesību zinātnes” 1. studiju gada plāns 
2008./2009. akadēmiskajam gadam

Nr. Studiju priekšmets

KP 
gadā

K
o
n
t
a
k
t
s
t
. 
s
k
. 

1. semestris – 20 nedēļas 2.semestris – 20 nedēļas

Kontaktsundu sk. Ko
ntr
ole
s 

vei
ds

Kontaktsundu sk. K
on
tro

K
P 
seNedēļā Semestrī Nedēļā

Lekc. Sem. Sem. Lekc. Sem. Lekc. S
e
m
.

1. Ievads tiesību zinātnē 2 20 8 Iesk.
2. Filozofijas pamati 3 24 8 Eks.
3. Valsts teorija 3 24 8 Eks.
4. Eiropas valstu tiesību vēsture 2 20 8 Iesk.
5. Tiesību socioloģija 3 24 8 Eks.
6. Tiesību teorija 3 24 8 Eks.
7. Loģika 2 20 8 Iesk.
8. Eiropas tiesības 3 24 16 8 Eks. 3
9. Latvijas valsts tiesību vēsture 3 24 16 8 Eks. 3
10. Administratīvās tiesības 2 20 12 8 Iesk. 2
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11. Latvijas un Eiropas Savienības 
konstitucionālās tiesības

3 24 16 8 Eks. 3

12. Tiesiskā informātika un statistika 2 20 12 8 Iesk. 2
13. Eiropas integrācijas pamati 3 24 16 8 Eks. 3
14. Profesionālā ētika 2 20 12 8 Iesk. 2
15. Svešvaloda (angļu v.) 

jurisprudencē
4 96 Iesk. 4

8
Iesk. 2

Kopā
:

40 20
T i es b u i ns t i t ta d i r e k t o rsī ū  / S t u d i j u  p r o g r a m m as v a d t js _____________________ī ā

                                      pa ra ks ts
20____.gada _____.__________.

Veidlapa Nr. D-1
S A S K A O T SŅ A P S T I P R I N T SĀ
R gas S t ra d i a u n i v e r s i t tes D e k n u pa d o mī ņ ā ā ē                             R gas S t ra d i a u n i v e r s i t tesī ņ ā  
Sen tā ā
20___.ga da _____.___________ s dē ē              20___.ga da _____.___________ s dē ē
P r o t o k o l s N r ._ _______                                            P r o t o k o l s N r ._ ________

Tiesību institūta 

bakalaura akadēmiskās studiju programmas „Tiesību zinātnes” 2. studiju gada plāns 
2008./2009. akadēmiskajam gadam

Nr. Studiju priekšmets KP 
gadā

K
o
n
t

1. semestris – 20 nedēļas 2.semestris – 20 nedēļas

Kontaktsundu sk. Ko
ntr
ole

Kontaktsundu sk. K
on
tro

K
P 
seNedēļā Semestrī Nedēļā
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a
k
t
s
t
. 
s
k
. 

Lekc. Sem. Sem. Lekc. Sem. Lekc. S
e
m
.

1. Juridiskā retorika 2 20 8 Iesk.
2. Vispārēja un tiesību psiholoģija 3 24 8 Eks.
3. Juridiskā konfliktoloģija 3 24 8 Eks.
4. Ievads civiltiesībās 2 20 8 Iesk.
5. Tiesību filozofija 3 24 8 Eks.
6. Civilprocess 3 24 8 Eks.
7. Starptautiskās publiskā tiesības 2 20 8 Iesk.
8. Juridiskās metodes 3 24 16 8 Eks. 3
9. Starptautiskās privāttiesības 3 24 16 8 Eks. 3
10. Lietu tiesības 3 20 12 8 Iesk. 3
11. Tiesu psihiatrija 2 24 16 8 Eks. 2
12. Darba tiesības 3 20 12 8 Iesk. 3
13. Praktiskā komunikācija 2 24 16 8 Eks. 2
14. Ģimenes tiesības 3 20 12 8 Iesk. 2
15. Svešvaloda   jurisprudencē 4 96 Iesk. 4

8
Iesk. 2

16. Komerctiesības 3 20 12 8 3
Kopā

:
40 20

T i es b u i ns t i t ta d i r e k t o rs / S t u d i j u  p r o g r a m m as v a d t js _____________________ī ū ī ā
                                      pa ra ks ts

20____.gada _____.__________.
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Veidlapa Nr. D-1
S A S K A O T SŅ A P S T I P R I N T SĀ
R gas S t ra d i a u n i v e r s i t tes D e k n u pa d o mī ņ ā ā ē                             R gas S t ra d i a u n i v e r s i t tesī ņ ā  
Sen tā ā
20___.ga da _____.___________ s dē ē              20___.ga da _____.___________ s dē ē
P r o t o k o l s N r ._ _______                                            P r o t o k o l s N r ._ ________

Tiesību institūta 

bakalaura akadēmiskās studiju programmas „Tiesību zinātnes” 3. studiju gada plāns 
2008./2009. akadēmiskajam gadam

Nr. Studiju priekšmets

KP 
gadā

K
o
n
t
a
k
t
s
t
. 
s
k
. 

1. semestris – 20 nedēļas 2.semestris – 20 nedēļas

Kontaktsundu sk. Ko
ntr
ole
s 

vei
ds

Kontaktsundu sk. K
on
tro

K
P 
seNedēļā Semestrī Nedēļā

Lekc. Sem. Sem. Lekc. Sem. Lekc. S
e
m
.

1. Politikas un tiesības 3 20 8 Eks.
2. Eiropas Savienības cilvēktiesības 2 24 8 Eks.
3. Farrmācijas tiesības 3 24 8 Eks.
4. Medicīniskās tiesības 3 20 8 Eks.
5. Tiesību medicīna 2 24 8 Eks.
6. Eiropas Savienības sociālās tiesības 3 24 8 Eks.
7. Mantojuma tiesības 2 20 8 Eks.
8. Kriminālprocess 2 24 16 8 Eks. 2
9. Cilvēka drošība 2 24 16 8 Eks. 2
10. Saistību tiesības 2 20 12 8 Eks. 3
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11. Krimināltiesības 2 24 16 8 Eks. 2
12. Pašvaldību tiesības 2 20 12 8 Eks. 2
13. Finanšu un nodokļu u tiesības 2 24 16 8 Eks. 2
14. Vides tiesības 2 20 12 8 Eks. 2
15. Svešvaloda (otrā) 2 20 Eks. 12 8 Eks. 2
16. Bakalaura darba izstrāde 10 10
Kopā: 40 20

T i es b u i ns t i t ta d i r e k t o rsī ū  / S t u d i j u  p r o g r a m m as v a d t js _____________________ī ā
                                      pa ra ks ts

20____.gada _____.__________.
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Pielikums Nr.12 

S A S K A O T SŅ A P S T I P R I N T SĀ
R gas S t ra d i a u n i v e r s i t tes D e k n u pa d o mī ņ ā ā ē                             R gas S t ra d i a u n i v e r s i t tesī ņ ā  
Sen tā ā
2006.ga da 08. m a i j a s dē ē              2006 .ga da 1 7. m a i j a  s dē ē
P r o t o k o l s N r .33.                                            P r o t o k o l s N r . 1-2/17.05.06.

Tiesību institūta bakalaura akadēmiskās studiju programmas „Tiesību zinātnes” 1. studiju gada plāns 2009./2010. akadēmiskajam 
gadam

(nepilna laika studijas – tālmācību apmācības forma)

Nr. Studiju priekšmets

KP 
gadā

K
o
n
t
a
k
t
s
t
. 
s
k
. 

1. semestris – 20 nedēļas 2.semestris – 20 nedēļas

Kontaktsundu sk. Ko
ntr
ole
s 

vei
ds

Kontaktsundu sk. K
on
tro

K
P 
seNedēļā Semestrī Nedēļā

Lekc. Sem. Sem. Lekc. Sem. Lekc. S
e
m
.

1. Ievads tiesību zinātnē 2 20 8 Iesk.
2. Filozofijas pamati 3 24 8 Eks.
3. Valsts teorija 3 24 8 Eks.
4. Eiropas valstu tiesību vēsture 2 20 8 Iesk.
5. Tiesību teorija 3 24 8 Eks.
6. Loģika 2 20 8 Iesk.
7. Eiropas tiesības 3 24 16 8 Eks. 3
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8. Latvijas valsts tiesību vēsture 3 24 16 8 Eks. 3
9. Administratīvās tiesības 2 20 12 8 Iesk. 2
10. Latvijas un Eiropas Savienības 

konstitucionālās tiesības
3 24 16 8 Eks. 3

11. Tiesiskā informātika un statistika 2 20 12 8 Iesk. 2
12. Eiropas integrācijas pamati 3 24 16 8 Eks. 3
13. Svešvaloda (angļu v.) jurisprudencē 4 96 Iesk. 4

8
Iesk. 2

Kopā
:

35 18

T i es b u i ns t i t ta d i r e k t o r s ī ū / S t u d i j u  p r o g r a m m as v a d t js _____________________ī ā
                                      pa ra ks ts

20____.gada _____.__________.

Veidlapa Nr. D-1
S A S K A O T SŅ A P S T I P R I N T SĀ
S A S K A O T SŅ A P S T I P R I N T SĀ
R gas S t ra d i a u n i v e r s i t tes D e k n u pa d o mī ņ ā ā ē                             R gas S t ra d i a u n i v e r s i t tesī ņ ā  
Sen tā ā
2006.ga da 08. m a i j a s dē ē              2006 .ga da 1 7. m a i j a  s dē ē
P r o t o k o l s N r .33.                                            P r o t o k o l s N r . 1-2/17.05.06.

Tiesību institūta bakalaura akadēmiskās studiju programmas „Tiesību zinātnes” 2. studiju gada plāns 2009./2010. akadēmiskajam gadam
(nepilna laika studijas – tālmācību apmācības forma)

Nr. Studiju priekšmets KP gadā K
o
n
t
a

1. semestris – 20 nedēļas 2.semestris – 20 nedēļas

Kontaktsundu sk. Ko
ntr
ole

Kontaktsundu sk. Ko
ntr
ole
s 

KP 
se
me
strī

Nedēļā Semestrī Nedēļā
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k
t
s
t. 
s
k
. 

Lekc. Sem. Sem. Lekc. Sem. Lekc. S
e
m
.

1. Juridiskā retorika 2 20 8 Iesk.
2. Vispārēja un tiesību psiholoģija 3 24 8 Eks.
3. Juridiskā konfliktoloģija 3 24 8 Eks.
4. Ievads civiltiesībās 2 20 8 Iesk.
5. Tiesību filozofija 3 24 8 Eks.
6. Civilprocess 3 24 8 Eks.
7. Juridiskās metodes 3 24 16 8 Eks. 3
8. Starptautiskās privāttiesības 3 24 16 8 Eks. 3
9. Lietu tiesības 3 20 12 8 Iesk. 3
10. Tiesu psihiatrija 2 24 16 8 Eks. 2
11. Darba tiesības 3 20 12 8 Iesk. 3
12. Ģimenes tiesības 3 20 12 8 Iesk. 2
13. Svešvaloda   jurisprudencē 4 96 Iesk. 4

8
Iesk. 2

14. Komerctiesības 3 20 12 8 3
Kopā: 36 18

 T i es b u  i ns t i t ta d i r e k t o r s / S t u d i j u  p r o g r a m m as v a d t js _____________________ī ū ī ā
                                      pa ra ks ts

20____.gada _____.__________.

Veidlapa Nr. D-1
S A S K A O T SŅ A P S T I P R I N T SĀ
R gas S t ra d i a u n i v e r s i t tes D e k n u pa d o mī ņ ā ā ē                             R gas S t ra d i a u n i v e r s i t tesī ņ ā  
Sen tā ā
2006.ga da 08. m a i j a s dē ē              2006 .ga da 1 7. m a i j a  s dē ē



254

P r o t o k o l s N r .33.                                            P r o t o k o l s N r . 1-2/17.05.06.

Tiesību institūta bakalaura akadēmiskās studiju programmas „Tiesību zinātnes” 3. studiju gada plāns 2009./2010. akadēmiskajam 
gadam

(nepilna laika studijas – tālmācību apmācības forma)

Nr. Studiju priekšmets

KP 
gadā

K
o
n
t
a
k
t
s
t
. 
s
k
. 

1. semestris – 20 nedēļas 2.semestris – 20 nedēļas

Kontaktsundu sk. Ko
ntr
ole
s 

vei
ds

Kontaktsundu sk. K
on
tro

K
P 
seNedēļā Semestrī Nedēļā

Lekc. Sem. Sem. Lekc. Sem. Lekc. S
e
m
.

1. Politika un tiesības 3 20 8 Eks.
2. Eiropas Savienības cilvēktiesības 2 24 8 Eks.
3. Farmācijas tiesības 3 24 8 Eks.
4. Medicīniskās tiesības 3 20 8 Eks.
5. Tiesību medicīna 2 24 8 Eks.
6. Eiropas Savienības sociālās tiesības 3 24 8 Eks.
7. Kriminālprocess 2 24 8 Eks.
8. Saistību tiesības 2 20 8 Eks.

9. Tiesību socioloģija 3 20 12 8 Eks. 3
10. Profesionālā ētika 2 20 12 8 Eks. 2
11. Starptautiskās publiskās tiesības 2 20 12 8 Eks. 2
12. Krimināltiesības 2 24 16 8 Eks. 2
13. Finanšu un nodokļu tiesības 2 24 16 8 Eks. 2
14. Vides tiesības 2 20 12 8 Eks. 2
15. Svešvaloda (otrā) 2 20 12 8 Eks. 2
16.
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Kopā: 35 15
T i es b u i ns t i t ta d i r e k t o r s / S t u d i j u  p r o g r a m m as v a d t js _____________________ī ū ī ā

                                      pa ra ks ts
20____.gada _____.__________.

Veidlapa Nr. D-1

S A S K A O T SŅ A P S T I P R I N T SĀ
R gas S t ra d i a u n i v e r s i t tes D e k n u pa d o mī ņ ā ā ē                             R gas S t ra d i a u n i v e r s i t tesī ņ ā  
Sen tā ā
2006.ga da 08. m a i j a s dē ē              2009 .ga da 28 ap r a s dīļ ē ē
P r o t o k o l s N r .33.                                            P r o t o k o l s N r . 1-2/17.05.06.

Tiesību institūta bakalaura akadēmiskās studiju programmas „Tiesību zinātnes” 4. studiju gada plāns 2009./2010. akadēmiskajam gadam
(nepilna laika studijas – tālmācību apmācības forma)

Nr. Studiju priekšmets

KP gadā K
o
n
t
a
k
t
s
t. 
s
k
. 

1. semestris – 20 nedēļas 2.semestris – 20 nedēļas

Kontaktsundu sk. Ko
ntr
ole
s 

vei
ds

Kontaktsundu sk. Ko
ntr
ole
s 

KP 
se
me
strī

Nedēļā Semestrī Nedēļā

Lekc. Sem. Sem. Lekc. Sem. Lekc. S
e
m
.

1. Praktiskā komunikācija 2 24 8 Eks.
2. Mantojuma tiesības 2 20 8 Eks.
3. Cilvēka drošība 2 24 8 Eks.
4. Pašvaldību tiesības 2 20 8 Eks.
5. Bakalaura darba izstrāde 10
6.

Kopā: 16
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E i r o p as st u d i j u  f a k u l t tes de k ns / S t u d i j u  p r o g r a m m as v a d t js _____________________ā ā ī ā
                                      pa ra ks ts

20____.gada _____.__________.

Pielikums Nr. 13. Nolikums par bakalauru darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes 

Senāta sēdē 2006.g.21.11.
Protokols Nr. 1-2/21.11.06.

RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES

Nolikums
PAR BAKALAURA DARBA IZSTRĀDĀŠANU UN AIZSTĀVĒŠANU
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1. Akadēmisko un profesionālo bakalaura grādu piešķir RSU studējošajiem, kuri ir  sekmīgi apguvuši RSU Senāta apstiprinātās studiju 
programmas Sabiedrības veselības, Rehabilitācijas, Māszinību un Eiropas studiju fakultātēs, nokārtojuši studiju programmās paredzētos 
pārbaudījumus un aizstāvējuši bakalaura darbu. 

2. Bakalaura darbs tiek izstrādāts un aizstāvēts studiju programmas ietvaros. 

1. Bakalaura  darbs  ir  patstāvīgi  veikts  pētījums,  kura  mērķis  ir  dot  iespēju novērtēt  studenta  gatavību  patstāvīgi  izmantot  iegūtās 
zināšanas un iemaņas pētniecisku un profesionālu problēmu risināšanā.

2. Pētījuma tēmas izvēle notiek sadarbojoties studentam, potenciālajam darba vadītājam, studiju programmas vadītājam un akadēmiskās 
struktūrvienības vadītājam. 

3. Studenti vismaz 6 mēnešus (Eiropas studiju fakultātē 4 mēnešus) pirms paredzētās darbu aizstāvēšanas aizpilda RSU bakalaura darba 
tēmas  pieteikuma  un  aizstāvēšanas  lapu  (veidlapa  Nr.  E-7)  un  iesniedz  studiju  programmas  vadītājam  rakstisku  pieteikumu 
pētījumam,  kurā  pamato  tēmas  aktualitāti,  definē  mērķus,  uzdevumus,  hipotēzi  vai  pētījuma  jautājumu un darbā  izmantojamās 
metodes. Biomedicīniska pētījuma gadījumā iesniedz arī rakstisku pieteikumu pētījumam par izvēlēto tēmu RSU Ētikas komitejai.

4. Tēmas, darba vadītājus un darbu iesniegšanas termiņus apstiprina Dekānu padome.
5. Tēmas precizēšana iespējama ne vēlāk kā 4 nedēļas pirms darba aizstāvēšanas.
6. Bakalaura darba izstrādāšanai, noformēšanai un konsultācijām ar darba vadītāju paredzēto laiku pārrauga un reglamentē atbilstošās 

studiju programmas vadītājs. 
7. 3 mēnešus pirms paredzētās darbu aizstāvēšanas Dekānu padome apstiprina bakalaura darbu recenzentu sarakstu.
8. Studiju programmas vadītājs ir atbildīgs par to, ka vismaz 2 nedēļas pirms paredzētās darbu aizstāvēšanas informācija par darbu 

aizstāvēšanas laiku un aizstāvēšanas kārtību ir publiski pieejama.
9. Aizstāvēšanai pieņem bakalaura darbu, kura apjoms, neskaitot pielikumus, profesionālajās studiju programmās ir 30 - 40 lpp. un 

akadēmiskajās studiju programmās ir  50 – 60 lpp.  latviešu valodā (A4 formāts) datorsalikumā (Times New Roman 12. raksts), 
ievērojot 1,5 intervālus starp rindām, un atbilst literāri rediģēta rakstīta teksta prasībām. 

Bakalaura darbs ietver:
• titullapu;
• satura rādītāju;
• ievadu (ar pētāmās problēmas aktualitātes pamatojumu);
• pētījuma mērķi(-us) un uzdevumus;
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• literatūras apskatu;
• pētījuma metodes;
• pētījumu rezultātus;
• pētījuma rezultātu analīzi;
• nobeigumu un secinājumus, ko var papildināt priekšlikumi;
• izmantoto informatīvo avotu sarakstu; 
• anotāciju latviešu val. un svešvalodā; 
• pielikumu (kurā ietilpst arī studenta parakstīts apliecinājumu, ka darbs ir paša izstrādāts un nav plaģiāts un rakstisks RSU 

Ētikas komitejas lēmums par atļauju biomedicīniskam pētījumam).

10. Bakalaura darbs ar autora un darba vadītāja parakstiem uz titullapas jāiesniedz divos eksemplāros trīs  nedēļas pirms paredzētās 
bakalaura darba aizstāvēšanas studiju programmas vadītājam, kurš organizē darba nodošanu recenzentam un recenzijas saņemšanu.

11. Darba  vadītājs  var  darbu  neparakstīt.  Tad  darbs  tiek  nozīmēts  aizstāvēšanai,  Dekānu  padomei  apstiprinot,  studiju  programmas 
vadītāja ieteiktos 2 recenzentus.

12. Pēc iesniegšanas bakalaura darbs nav labojams.
13. Recenzents novērtē bakalaura darba atbilstību 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 bakalaura darba aizstāvēšanas.
14. Darba vadītājs Bakalaura Darbu Novērtēšanas komisijai iesniedz rakstisku vērtējumu par studenta darbu, sadarbību ar darba vadītāju 

un termiņu ievērošanu.
15. Ja recenzenta vērtējums ir zemāks kā 4 balles studentam ir tiesības:

15.1. savu darbu aizstāvēt paredzētajā bakalaura darba aizstāvēšanā un galīgo lēmumu par darba atbilstību bakalaura darba 
prasībām pieņem Bakalaura Darbu Novērtēšanas komisija;

15.2. atteikties no bakalaura darba aizstāvēšanas, par to paziņojot rakstiski pirms paredzētās aizstāvēšanas. Aizstāvēt pārstrādāto 
bakalaura darbu var ne ātrāk kā pēc 1 gada.

3. Bakalaura darba aizstāvēšana.

1. Bakalaura darba aizstāvēšana notiek atklāti. Tās laikā students 10 minūtēs izklāsta veiktā pētījuma aktualitāti, mērķus, uzdevumus, 
pētījuma rezultātus un pamatsecinājumus.

2. Pēc  studenta  ziņojuma  uzklausīšanas,  iepazīšanās  ar  darba  vadītāja,  recenzenta  rakstisku  vērtējumu,  atbilžu  noklausīšanās  uz 
uzdotajiem jautājumiem, diskusijas, komisija savu lēmumu pieņem slēgtā sēdē atklāti balsojot. Darbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā.
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4. Apelācijas kārtību nosaka „Instrukcija par studijām Rīgas Stradiņa universitātē”.
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