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I STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS 

Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar 

augstskolas vai koledžas kopējo attīstības stratēģiju 

Tiesību zinātnes studiju virziena (turpmāk – Studiju virziens) attīstības stratēģija, kopīgie mērķi 

un to saistība ar Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) kopīgo stratēģiju ir aplūkojami no 

vairākiem savstarpēji saistītiem aspektiem. Pirmkārt, Studiju virziena attīstības stratēģija un 

kopīgie mērķi ir aplūkojami ciešā sasaistē ar šajā virzienā ietilpstošo studiju programmu 

attīstības stratēģiju un kopīgajiem mērķiem. Otrkārt, Studiju virziena attīstības stratēģija un 

kopīgie mērķi ir nesaraujami saistīti ar LU kopējo stratēģiju. 

Studiju virziens ietver septiņas studiju programmas, kuru saturs ir izveidots balstoties uz 

konsultācijām ar juristu profesionālām organizācijām, un pilnveidots atbilstoši docētāju, 

studentu un absolventu ieteikumiem, kā arī vadoties no līdzīgām studiju programmām ārvalstu 

augstskolās. Pozitīvas darba devēju, LU sadarbības partneru un citu ieinteresēto institūciju 

atsauksmes ir bijušas pamatā studiju virziena pilnveidei, kas secīgi nodrošinājusi studiju 

virziena akreditāciju. 

LU Juridiskās fakultātes īstenotā Studiju virziena attīstības principi ir šādi: 

-    atbilstība Latvijas, Latvijas Universitātes (turpmāk – LU), Eiropas un starptautiskās 

telpas tiesību aktiem, prasībām, vadlīnijām, stratēģijām; 

-    jurista standartam atbilstošu studiju kursu izstrāde un realizācija; 

-    sadarbība ar studējošiem, darba devējiem, profesionālām organizācijām; 

-    augsti kvalificēta mācībspēku piesaiste, tā attīstība; 

-    studiju procesa kvalitātes kontrole un realizēšana visos līmeņos; 

-    nemitīga studiju procesa un studiju kvalitātes pilnveide; 

-    sadarbība ar citām augstskolām, universitātēm. 

 Studiju virziena kopīgie mērķi ir: 

- realizēt valsts ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas studijas tiesību 

zinātnē; 

 - nodrošināt tādas studijas tiesību zinātnē, kas būtu sakņotas stingros un labi apgūtos nozares 

teorētiskajos pamatos, atbilstošas jurista profesijas standartam un praktiski piemērojamas; 

- nodrošināt studējošiem iespējas iegūt kvalitatīvu, Latvijā un pasaulē konkurētspējīgu izglītību 

tiesību zinātnē; 

- sagatavot augsta līmeņa profesionālus juristus darbam jurista praksē un konkurētspējīgus 

tiesību zinātnes speciālistus; 

- iekļauties vienotā Eiropas Savienības augstākās izglītības standartā. 

Lai sasniegtu Studiju virziena kopīgos mērķus, tiek un tiks pildīti šādi uzdevumi: 

- izglītot darba tirgū konkurētspējīgus un zinošos juristus; 

- īstenot tiesību zinātnē raksturīgu zināšanu apguvi pamata un padziļinātā formā, kas nodrošina 

iespēju kvalitatīvi izmantot šīs zinātnes esošās iespējas, radīt jaunas un pilnveidot esošās, kā arī 

sagatavot studējošos jaunrades, pētnieciskam un pedagoģiskam darbam tiesību zinātnes nozarē; 

- organizēt un pilnveidot sakārtotu, precīzu studiju sistēmu; 

- nodrošināt secīgu studiju kursu apguvi augstā kvalitātē; 
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- attīstīt un pilnveidot studiju procesa informatīvo un materiāli tehnisko nodrošinājumu; 

- ikdienas studiju procesā attīstīt studējošo atbildību, iniciatīvu, apzinīgumu, precizitāti un 

veicināt studējošo personības vispusīgu izaugsmi; 

- veicināt pašizglītību, attīstīt spējas un prasmi iegūt, apstrādāt un izmantot informāciju; 

- līdzās teorētisko studiju kursu apguvei, studējošiem nodrošināt praktisku iemaņu apgūšanu 

docētāju vadībā; 

- realizēt iekšējo kvalitātes kontroli studiju procesa kvalitātes nodrošināšanai; 

- piesaistīt viskvalificētākos mācībspēkus, t.sk., ārvalstu docētājus studiju kursu docēšanai; 

- sadarboties ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām, kā arī citām augstskolām 

Latvijā un ārvalstīs. 

            Tieši Studiju virziena definētie uzdevumi veido šī virziena attīstības stratēģijas pamatus. 

LU Juridiskā fakultāte arī turpmāk nodrošinās tiesību zinātnes apguvi, sākot ar pamatstudijām 

(bakalaura studiju programma) un beidzot ar doktora studiju programmu. Šāda stratēģija balstās 

tajā, ka ikvienam studējošajam ir iespēja apgūt ne tikai tās teorētiskās un praktiskās zināšanas, 

kas nepieciešamas jurista kvalifikācijas iegūšanai, bet pastāv iespēja, iegūstot doktora grādu 

tiesību zinātnē, pievērsties pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam tiesību nozarē. Šāda 

kompleksa pieeja pilda vairākas funkcijas: 1) sniedz iespēju ikviena studējošā vispusīgai 

pilnveidei; 2) nodrošina jaunu mācībspēku piesaistes iespēju; 3) stiprina atgriezenisko saiti. 

LU Juridiskās fakultātes īstenotā Studiju virziena attīstības stratēģija balstās nepārtrauktā 

sakārtotas, precīzas un studējošajiem atvērtas studiju sistēmas funkcionēšanā un šīs sistēmas 

pilnveidē. Sakārtota, precīza, caurskatāma un studējošajiem atvērta studiju sistēma, kas ir ne 

tikai atbilstoša iekšējo un ārējo normatīvo aktu prasībām, bet arī sasniedz mērķus augstākajā 

izglītībā un ir vērsta uz studējošo interesēm, ir būtisks Studiju virziena attīstības stratēģijas 

elements. LU Juridiskā fakultāte, veicot studiju procesa savlaicīgu plānojumu, auditoriju slodžu 

grafiku sastādīšanu, savlaicīgi nodrošinot studējošos ar informāciju par katra studiju kursa 

sekmīgai apguvei noteikto prasību apjomu, ir radījusi visus priekšnoteikums tam, lai studiju 

sistēma būtu sakārtota un uz rezultātiem vērsta. Jānorāda arī tas, ka LU Juridiskā fakultāte jau 

ilgstoši pielieto e-studiju sniegtās iespējas, kas nodrošina studiju procesa sekmīgu virzību, 

caurspīdīgumu un iespēju ikvienam studējošajam sekot līdzi savām sekmēm, mācību 

materiāliem, kā arī akadēmiskajam personālam ar šo moderno tehnoloģiju palīdzību ir iespējams 

sekmīgāk organizēt studiju darbu.   

LU Juridiskā fakultāte jau ilgstoši nodrošina secīgu studiju kursu apguvi augstā kvalitātē. 

Studiju kursu plānojums Studiju virzienā ietilpstošajās studiju programmās ir vērsts uz 

pakāpenisku un secīgu zināšanu apguvi, kas notiek pēc vairākiem principiem. Pirmkārt, 

ikvienam studējošajam sākotnēji tiek sniegtas pamatzināšanas un ievads attiecīgajā tiesību 

apakšnozarē, turklāt tas notiek vairākās apakšnozarēs vienlaicīgi, lai studējošajiem radītu 

pamatzināšanas visā tiesību zinātnes nozarē. Otrkārt, šīs zināšanas, kas tiek sniegtas studiju 

procesa laikā, ja studējošais sekmīgi turpina studijas, tiek pakāpeniski padziļinātas, pie tam jau 

uz iepriekš apgūto iemaņu pamata. Tātad tiešā veidā studiju procesā tiek īstenots pakāpeniskums 

un secīgums, kas, ņemot vērā studiju rezultātus un iegūtās iemaņas, liecina par visnotaļ pareizu 

pieeju. 

Latvijas Universitātes stratēģiskajā plānā 2010.-2020. gadam norādītie mērķi, misija un 

uzdevumi - garantēt izglītības ieguves iespējas, studējošajiem esot ciešā kontaktā ar izciliem 

mācībspēkiem, kā arī ar aktīviem zinātniekiem un intensīvi praktizējošiem profesionāļiem 

mūsdienīgas universitātes vidē, garantēt iespēju attīstīties zinātniskās jaunrades darbā, sagatavot 

mācībspēkus arī citām augstskolām, kā arī speciālistus valsts pārvaldei, pašvaldībām un 

tiesībsargājošām institūcijām, izmantojot modernas un konkurētspējīgas izglītības tehnoloģijas, 
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un tādējādi veicinot Latvijas sabiedrības un valsts izaugsmi – noteic arī Juridiskās fakultātes 

attīstības stratēģiju. Īstenotā Studiju virziena rezultāti liecina, ka tā saturs un īstenošanai 

atvēlētie līdzekļi, iesaistītais akadēmiskais personāls un praktizējošie profesionāļi, kā arī 

vispārējais personāls, kvalitāte un unikalitāte sasniedz LU nosprausto misiju. Ievērojot to, ka 

LU misija un stratēģiskais mērķis ir kļūt par vadošu zinātnes universitāti Baltijas reģionā un 

ieņemt augstu vietu starp Eiropas universitātēm, šis studiju virziens pēc sava satura un 

realizācijas ir vērsts uz visu šo galveno mērķu sasniegšanu, jo 1) tā modelis atbilst vienotās 

Eiropas izglītības telpas formai un saturam; 2) saturs nodrošina augsta līmeņa tiesību 

profesionāļu un zinātnieku sagatavošanu; 3) realizācija ir vērsta uz LU akadēmiskā personāla 

kvalifikācijas celšanu un atjaunošanu. 

„Latvijas Universitātes Attīstības stratēģija 2016. – 2020.gadam” (turpmāk – LU stratēģija 

2016. – 2020.gadam) norādīts, ka LU ir dibināta kā universitāte, kas apvieno daudzveidīgas 

studijas un zinātnisko darbību, lai sniegtu pasaulē atzītu augstāko izglītību, radītu jaunas 

zināšanas un tās piemērotu Latvijas tautsaimniecībai un sabiedrībai svarīgu problēmu 

risināšanā, kā arī atbalstītu Latvijas valsts, tautsaimniecības un sabiedrības sekmīgu attīstību ar 

LU koncentrētās kompetences nodošanu. 

LU Juridiskās fakultātes īstenotā Studiju virziena attīstības stratēģijas mērķis ir sniegt 

studējošajiem pasaulē atzītu juridisko izglītību, kas ne tikai tiktu pielietota Latvijas 

tautsaimniecībai svarīgu problēmu risināšanā, valstiskās neatkarības un tiesiskuma 

nostiprināšanā, bet būtu vērsta arī uz vienotās Eiropas ekonomiskās telpas, nodarbinātības un 

tiesiskuma attīstību. Studiju virzienā ietilpstošās studiju programmas ir vērstas kā uz nacionālo, 

tā arī starptautisko un Eiropas Savienības tiesību padziļinātu apguvi ar mērķi sniegt vispusīgas 

un detalizētas zināšanas šajās jomās, kas ir pamats īstenotā Studiju virziena sekmīgai attīstībai 

un mērķu sasniegšanai.    

 „Latvijas Universitātes Attīstības stratēģija” (turpmāk – LU Attīstības stratēģija) nosaka, ka LU 

prioritāte ir Eiropas izglītības telpā un darba tirgū konkurētspējīgu augstākā līmeņa speciālistu 

sagatavošana. LU Juridiskās fakultātes īstenotais Studiju virziens atbilst vienotas izglītības 

telpas prasībām Eiropas Savienībā, pie tam Studiju virziena turpmākā attīstība tiek saistīta tieši 

ar vēl kvalitatīvākas un Eiropas izglītības telpai atbilstošas izglītības sistēmas turpmāku 

implementāciju. Piemēram, Studiju virzienā ietilpstošā akadēmiskā augstākā izglītības studiju 

programma „Tiesību zinātne” sociālo zinātņu bakalaura grāda iegūšanai tiesību zinātnē kopā ar 

maģistra (profesionālo) studiju programmu „Tiesību zinātne” piedāvā studiju modeli tiesību 

zinātnē, kas Latvijā ir salīdzinoši jauns, taču atbilst vienotas augstākās izglītības telpas idejai 

Eiropā. Proti, studiju modelis, kas paredz trīs gadu studijas akadēmiskā bakalaura grāda 

iegūšanai tiesību zinātnē un divu gadu studijas maģistra profesionālā studiju programmā 

profesionālās jurista kvalifikācijas un maģistra grāda iegūšanai tiesību zinātnē, pirmo reizi LU 

Juridiskajā fakultātē tika ieviests pēc akreditācijas 2005.gadā, balstoties uz 1999.gada 19.jūnija 

Boloņas deklarāciju „Eiropas augstākās izglītības telpa”. Ņemot vērā Boloņas deklarācijas 

mērķus un uzdevumus, šāds studiju modelis paver plašas iespējas arī šīs - tiesību zinātnes 

bakalaura studiju programmas - studentiem un absolventiem, dodot iespēju izvēlēties un 

piedalīties mobilitātes programmās, gan arī iespēju izvēlēties maģistrantūras studiju 

programmas ES un Eiropas Ekonomiskas zonas augstskolās. 

LU Attīstības stratēģija paredz, ka pamatstudiju dominējošajai formai būtu jābūt trīsgadīgai 

bakalaura studiju programmai, līdz ar ko var secināt, ka LU Juridiskās fakultātes īstenotajā 

Studiju virzienā ietilpstošā akadēmiskā augstākā izglītības studiju programma „Tiesību zinātne” 

sociālo zinātņu bakalaura grāda iegūšanai tiesību zinātnē izpilda šādu LU stratēģisku ieceri, jo 

šī ir dominējoša studiju forma trīsgadīgas programmas veidolā. 
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LU prioritāte, ievērojot LU Attīstības stratēģijas saturu, ir augstākā līmeņa studijas – 

maģistrantūra, profesionālā maģistrantūra un it īpaši doktora studijas. Arī LU Juridiskā 

fakultāte, īstenojot Studiju virzienu, savā Studiju virziena attīstības stratēģijā par prioritāru 

uzskata ne tikai pamatstudijas, bet atzīst arī, ka maģistrantūra, profesionālā maģistrantūra un 

īpaši doktora studijas ir ļoti nozīmīgs augstākās izglītības segments. Atbilstoši ne tikai Latvijas 

izglītības telpas diktētajām prasībām, bet arī LU Attīstības stratēģijas vadlīnijām, LU Juridiskās 

fakultātes Studiju virzienā profesionālā maģistrantūra pakāpeniski aizstāj otrā līmeņa 

profesionālās studijas pēc pirmā akadēmiskā grāda iegūšanas. Šādas norises ir arī cieši saistītas 

ar jau iepriekš minēto, pēc 1999.gada 19.jūnija Boloņas deklarācijas „Eiropas augstākās 

izglītības telpa” parauga, ieviesto studiju modeli, kas paredz trīs gadu studijas akadēmiskā 

bakalaura grāda iegūšanai tiesību zinātnē un divu gadu studijas maģistra profesionālā studiju 

programmā profesionālās jurista kvalifikācijas un maģistra grāda iegūšanai tiesību zinātnē. 

Ņemot vērā to, ka minētais piecgadīgais studiju modulis tiek sekmīgi realizēts, var secināt, ka 

LU Juridiskās fakultātes īstenotais Studiju virziens atbilst LU misijai, akadēmiskajām tradīcijām 

un darba tirgus pieprasījumam par studiju profesionalizēšanu, profesionālās kvalifikācijas 

piešķiršanu kopā ar akadēmisko grādu.    

Doktora studiju programmas, kas ir neatņemama Studiju virziena sastāvdaļa un LU Juridiskās 

fakultātes turpmākās attīstības viens no pamatelementiem, attīstībai pēdējos gados pievērsta 

īpaša uzmanība. Minēto apliecina atgriezeniskās saites tieša izpausme – nesen bijušie šīs studiju 

programmas absolventi šobrīd aktīvi iesaistās programmas realizācijā un docē vairākus studiju 

kursus. Doktora studiju programmas attīstības nolūkos LU Juridiskā fakultāte ir izveidojusi 

atsevišķu doktorantu telpu, kas atbilst visām modernas izglītības iegūšanai izvirzītajām 

prasībām un ir pieejama doktorantiem un docētājiem ne tikai nodarbību laikā. Tātad LU 

Attīstības stratēģijā norādītā prioritāte ir arī LU Juridiskās fakultātes prioritāte, kas izpaužas 

konkrētos uzlabojumos, studiju vides, kvalitātes un apjoma ziņā.      

Plānojot studiju virziena attīstību tiek ievērotas arī darba tirgus vajadzības. Juridiskajai 

fakultātei ir ilgstoši sekmīga sadarbība ar darba devēju profesionālajām organizācijām, un 

uzturot abpusēju sadarbības atgriezenisko saikni, fakultāte saņem vērtīgus darba devēju 

organizāciju ieteikumus studiju programmu un to satura pilnveidošanai. 

Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības 

pamatprincipi, perspektīvais novērtējums no Latvijas attīstības plānošanas 

dokumentos noteikto valsts attīstības prioritāšu viedokļa 

LU Juridiskās fakultātes īstenotajam Studiju virzienam atbilst šādas septiņas studiju 

programmas: 

 1) Akadēmiskās bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” (43 380) sociālo zinātņu 

bakalaura grāda iegūšanai tiesību zinātnē; 

2) Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” (43 380); 

3) Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Tiesību zinātne”  (44380); 

4) Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Publiskās 

tiesības” (42380); 

5) Profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību zinātne” (47380); 
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6) Akadēmiskā maģistra studiju programma „Tiesību zinātne” (45 380); 

7) Doktora studiju programma ”Juridiskā zinātne” (51380). 

Latvijas Republikas Saeima 2012.gada 20.decembra sēdē ir apstiprinājusi „Latvijas Nacionālo 

attīstības plānu 2014.-2020.gadam” (turpmāk – Nacionālais attīstības plāns), kurā norādīts, ka 

viens no prioritātes „Tautas saimniecības izaugsme” rīcības virzieniem ir attīstīta pētniecība, 

inovācija un augstākā izglītība. Nacionālā attīstības plāna redzējumā uz 2020.gadu norādīts, ka 

Latvijas augstskolu absolventi ir konkurētspējīgi gan vietējā darba tirgū, gan ārvalstīs, pie tam 

augstskolās būtiski pieaudzis to absolventu skaits, kas savu karjeru turpina zinātnē Latvijā. 

LU Juridiskās fakultātes īstenotais Studiju virziens ir vērsts uz to, lai šī Studiju virziena apguves 

rezultātā ikviens LU Juridiskās fakultātes absolvents būtu konkurētspējīgs ne tikai Latvijas 

darba tirgū, bet arī viņa prasmes un zināšanas tiktu atzinīgi novērtētas Eiropas Savienības 

brīvajā darba tirgū. LU Juridiskās fakultātes īstenotajā Studiju virzienā ietilpst kā Latvijas 

nacionālo tiesību padziļinātas apguves iespējas, tā arī starptautisko un Eiropas Savienības 

tiesību apguves iespējas, pie tam šīs teorētiskās zināšanas ir arī iespējams praktiski pielietot kā 

nacionālā, tā arī starptautiskā līmeņa tiesu procesa izspēlēs. Nenoliedzama Studiju virzienā 

ietilpstošo studiju programmu sastāvdaļa ir studējošajiem piedāvātā iespēja iegūt papildus 

zināšanas, pieredzi un prasmi ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros, kas, pateicoties 

fakultātes aktīvajai starptautiskajai sadarbībai, kļūst arvien plašāka. LU Juridiskajai fakultātei ir 

noslēgti jau 50 līgumi ar citu valstu augstskolām par apmaiņas programmas ERASMUS 

realizāciju. Tādējādi secināms, ka studiju virziens ir vērsts uz Latvijā un arī starptautiski 

konkurētspējīgu speciālistu un jauno zinātnieku sagatavošanu, kas ir atbilstoši Nacionālajam 

attīstības plānam. 

Latvijas Republikas Augstskolu likuma (turpmāk – Augstskolu likums) 5.panta pirmajā daļā ir 

noteikts, ka augstskolas to autonomijas ietvaros nodrošina studiju un pētniecības darba 

nedalāmību, iespēju iegūt zināšanas, akadēmisko izglītību un profesionālo prasmi, akadēmiskos 

grādus un profesionālo kvalifikāciju sabiedriskās dzīves, tautsaimniecības, kultūras, veselības 

aprūpes, valsts pārvaldes un citās profesionālās darbības jomās. Minētā panta otrajā daļā ir 

noteikts, ka augstskolas izstrādā studiju programmas, izraugās akadēmisko personālu, iekārto 

laboratorijas, darbnīcas, bibliotēkas un citas struktūras tā, lai studējošajiem dotu iespēju iegūt 

zināšanas, akadēmisko izglītību un profesionālo prasmi atbilstoši zinātnes attīstības līmenim un 

Latvijas kultūras tradīcijām, turklāt iespējami koncentrētā un didaktiski pilnvērtīgā veidā. LU 

Juridiskās fakultātes Studiju virziens tiek īstenots un ir organizēts atbilstoši Augstskolu likuma 

noteikumiem, jo Studiju virziens ir vērsts uz studiju un pētniecības darba nedalāmību, iespēju 

iegūt zināšanas, akadēmisko izglītību un profesionālo prasmi, akadēmiskos grādus un 

profesionālo kvalifikāciju. Minēto pamato vairāki apsvērumi. Pirmkārt, ikvienā studiju 

programmā, kas ietilpst Studiju virzienā, studējošajiem jāveic patstāvīgi pētījumi (studiju darbi, 

bakalaura un maģistra darbs, promocijas darbs), kas harmoniski tiek apvienoti ar studiju procesu 

un citiem pārbaudījumu veidiem, tādēļ pētniecības darbs un studiju darbs ir nesaraujami 

savstarpēji saistīti. Otrkārt, gan akadēmiskā augstākā izglītības studiju programma „Tiesību 

zinātne” sociālo zinātņu bakalaura grāda iegūšanai tiesību zinātnē, gan maģistra (profesionālo) 

studiju programmu „Tiesību zinātne” ir vērsta uz akadēmiskās un profesionālās izglītības 

iegūšanu, kā arī atbilstošas kvalifikācijas piešķiršanu. Tātad LU Juridiskās fakultātes īstenotais 

Studiju virziens pilnībā atbilst Augstskolu likumam. 

Latvijas Republikas Izglītības likuma (turpmāk – Izglītības likums) 2.pants nosaka, ka šā likuma 

mērķis ir nodrošināt katram Latvijas iedzīvotājam iespēju attīstīt savu garīgo un fizisko 

potenciālu, lai veidotos par patstāvīgu un attīstītu personību, demokrātiskas Latvijas valsts un 
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sabiedrības locekli. LU Juridiskās fakultātes īstenotais Studiju virziens materializē Izglītības 

likuma 5.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto augstāko izglītību. Minētā likuma 1.panta 2. 

punktā ir noteikts, ka augstākā izglītība ir izglītības pakāpe, kurā pēc vidējās izglītības iegūšanas 

notiek zinātnē vai mākslā, vai arī zinātnē un mākslā sakņota personības attīstība izraudzītajā 

akadēmisko vai profesionālo, vai arī akadēmisko un profesionālo studiju virzienā, 

sagatavošanās zinātniskai vai profesionālai darbībai. LU Juridiskās fakultātes īstenotais Studiju 

virziens nodrošina sagatavošanos gan profesionālajai, gan zinātniskajai darbībai, pie tam šī 

sagatavotības pakāpe tiek sasniegta vienlaicīgi. Tātad Studiju virziens atbilst Izglītības likuma 

noteikumiem. 

Ņemot vērā to, ka LU Juridiskās fakultātes īstenotais Studiju virziens atbilst Nacionālās 

attīstības plānam, kas noteic attīstību līdz 2020.gadam, Augstskolu likumam un Izglītības 

likumam, ir pamats uzskatīt, ka šis Studiju virziens pilnā mērā atbilst Latvijas Republikas 

nacionālajām interesēm zinātnē un tautsaimniecībā. Kvalificēti, profesionāli sagatavoti, 

teorētiski un praktiski pilnveidoti jauni speciālisti, kas sekmīgi absolvējuši LU Juridisko 

fakultāti ir gatavi iesaistīties darba tirgū. Jāvērš uzmanība uz to, ka Latvijas Republikas interesēs 

ir ne tikai kvalificētu speciālistu piesaiste valsts pārvaldei, pašvaldību darbam, tiesu sistēmai, 

bet šis interešu loks ir plašāks. Proti, kvalificētu speciālistu darbība privātajā sektorā ir viens no 

elementiem tautsaimniecības attīstības veicināšanā. Jāsecina, ka LU Juridiskās fakultātes 

īstenotā Studiju virziena atbilstība Latvijas Republikas interesēm pašreiz un arī ilgtermiņā ir 

nenoliedzama.      

Piesakot studiju virzienu jaunai akreditācijai, tiek plānots reformēt tās studiju programmas, 

kuras zaudējušas savu aktualitāti pēc pārejas uz t.s. Boloņas modeli, piem., akadēmiskā maģistra 

studiju programmu. 

Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam, 

darba devēju aptaujas rezultāti 

LU Juridiskās fakultātes īstenotais studiju virziens un tajā ietilpstošās studiju programmas 

atbilst darba tirgus vajadzībām. To apliecina gan darba un izglītības tirgus novērtējums par 

darba vietu pieejamību studiju programmu absolventiem, gan arī darba devēju aptauju rezultāti. 

Studiju virziena un realizēto programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam ir analizējama 

no vairākiem aspektiem. Pirmkārt, ir detalizēti jānovērtē darba tirgus pieprasījuma tendences, 

kā arī jāanalizē darba devēju aptauju rezultāti. Otrkārt, jāizvērtē tieši LU Juridiskās fakultātes 

absolventu priekšrocības darba tirgū pēc studiju absolvēšanas. 

Lai arī 2016.gada 22.augustā ir pieņemta jauna LU kārtība par aptauju rīkošanu un to saturu, 

jānorāda, ka jau līdz tam Juridiskā fakultāte ir veikusi darba devēju  aptaujas, uzdodot konkrētus 

jautājumus, gan arī atstājot t.s. atvērtos anketu jautājumus, kur darba devējiem ir iespēja brīvā 

veidā paust savus ieteikumus un komentārus par Juridiskās fakultātes absolventu sagatavotību 

darba tirgum, viņu kompetencēm un to iespējamiem pilnveidošanas aspektiem. 

LU Juridiskā fakultāte ir veikusi darba devēju aptaujas, aptaujājot valsts pārvaldes institūcijas, 

tiesu varas institūcijas un dažādas tiesu sistēmai piederīgas profesionālās organizācijas. 

Piemēram,  jau 2013.gadā fakultāte bija nosūtījusi visām Latvijas Republikas ministrijām 

lūgumu sniegt perspektīvo redzējumu par juristu nodarbinātības iespējām tuvāko 6 gadu laikā 

(kas ietver sevī arī šā ziņojuma pārskata periodu). No saņemtajām atbildēm varēja izdarīt 

vairākus secinājumus. Pirmkārt, ka ministrijās tiek nodarbināts ievērojams skaits darbinieku ar 

augstāko juridisko izglītību (piem., Labklājības ministrija un Aizsardzības ministrija 
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norādījušas, ka to darbinieku vidū ir ievērojams skaits darbinieku, kuri ieguvuši juridisko 

izglītību, un šī skaita samazināšana nav plānota, savukārt no atsevišķu ministriju sniegtās 

informācijas ir secināms, ka atsevišķās ministrijās ik gadu tiek pieņemti jauni darbinieki ar 

pabeigtu vai vēl nepabeigtu augstāko juridisko izglītību. 

Otrs segments bija apzināt absolventu nodarbinātības perspektīvas tiesu sistēmā un 

profesionālajās organizācijās. Arī šīs aptaujas atklāj pozitīvas nodarbinātības tendences, 

piemēram, tiek norādīts uz jaunu prokuroru un prokurora palīgu amatu nepieciešamību ik gadus. 

Arī Tiesu administrācijas norādījusi, ka arī nākotnē prognozējama nepieciešamība pēc 

darbiniekiem tiesu sistēmā. Latvijas Zvērinātu advokātu padome un Latvijas Zvērinātu tiesu 

izpildītāju padome anketās norādījusi, ka LU Juridiskās fakultātes absolventiem ir visai plašas 

nodarbinātības perspektīvas šajās institūcijās, tāpat arī Latvijas Zvērinātu notāru padome ir 

prognozējusi pieprasījumu pēc juristiem darbam notariātā. Paredzams, ka arī privātajā sektorā 

juristu pieprasījums darba tirgū palielināsies, jo, attīstoties ekonomiskajiem procesiem, arī 

juristu nodarbinātības iespējas, nenoliedzami, pieaug. Banku sektorā, ražošanā un eksporta jomā 

strādājošiem uzņēmumiem ir nepieciešamas juridiskās konsultācijas, līdz ar ko ekonomikas 

augšupeja ir cieši saistāma arī ar juristu nodarbinātības perspektīvām. It īpaši personām, kuras 

ieguvušas jurista kvalifikāciju, paveras daudzveidīgs vakanto amatu loks gan privātajā sektorā, 

gan valsts institūcijās (t.sk., valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēs, tiesās). Informācija par 

vakancēm, kurās aicināti pieteikties pretendenti ar jurista izglītību, regulāri tiek publicēta arī 

izdevuma “Jurista Vārds” sadaļā amatu konkursi un “Latvijas Vēstnesī” 

http://www.lvportals.lv/amatu-konkursi.php, līdz ar to, tas arī norāda uz pozitīvām tendencēm 

juristu nodarbinātības jomā. 

Papildus iepriekšminētajai aptaujai LU Juridiskā fakultāte ir veikusi arī darba devēju aptauju, 

kurā respondentiem tika lūgts novērtēt tieši LU Juridiskās fakultātes absolventu profesionālās 

iemaņas un prasmes. Aptaujas rezultāti liecina, ka darba devēji ļoti pozitīvi vērtē LU Juridiskās 

fakultātes absolventu prasmes un spējas, t.sk., teorētiskās zināšanas, prasmi plānot savu laiku, 

argumentēt un pamatot savu viedokli, prasmi strādāt komandā. JF absolventu konkurētspēja 

darba tirgū tiek raksturota kā augsta, un pārliecinošs vairākums aptaujāto darba devēju 

norādījuši, ka izvēloties darbiniekus augstu lomu spēlē tas, kurā augstskolā iegūta augstākā 

izglītība. 

Neapšaubāmi, sadarbībai ar darba devēju organizācijām un citiem sadarbības partneriem ir ļoti 

cieša ietekme uz studiju virziena īstenošanu. Profesionālās organizācijas aktīvi tiek iesaistītas 

dažādās ar studiju virziena īstenošanu saistītās aktivitātēs, piemēram, darba devēju pārstāvji 

ietilpst Tiesību zinātnes Studiju programmu padomes sastāvā, aktīvi piedalās profesionālo 

programmu noslēguma pārbaudījumu komisijās, dažādu zinātnisku un praktisku konferenču 

īstenošanā, darba grupās u.tml. Pamatojoties uz profesionālo organizāciju ieteikumiem studiju 

programmu plānā ir tikuši ietverti arī jauni studiju kursi, piemēram, profesionālā maģistra 

programmā tika ietverts jauns izvēles studiju kurss “Juridisko biroju organizācija un vadība”, 

bet iepriekšējos gados arī studiju kurss “Ierēdņu tiesības”. 

Studiju rezultātu sasniegšanu apliecina vairāki kritēriji – pirmkārt, jau pašu absolventu sniegtais 

vērtējums aptaujas anketās par studijās iegūtajām prasmēm, otrkārt, to apliecina tādi objektīvi 

kritēriji kā, piemēram, atzinīgie devēju aptauju rezultāti, treškārt - fakts, ka tiesību virzienā 

ietverto programmu absolventi ar labiem rezultātiem piedalās konkursos par studiju turpināšanu 

augstāka līmeņa studiju programmās, t.sk., iegūst iespēju studēt prestižās ārvalstu augstskolās. 

http://www.lvportals.lv/amatu-konkursi.php
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Papildus jānorāda, ka arī pārskata periodā JF īstenotās programmas ir tikušas iekļautas darba 

devēju ieteiktāko izglītības programmu reitingos (skat. Darba devēju ieteiktāko izglītības 

iestāžu TOP https://www.prakse.lv/top). 

 Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

Stiprās puses (S) Vājās puses (V) 

- Latvijas Universitātes prestižs 

- Studiju virzienā ietilpstošo programmu modeļa 

atbilstība Eiropas izglītības telpas vienotām 

prasībām 

- Mūsdienu prasībām atbilstoša informācijas 

tehnoloģiju infrastruktūra 

-Studiju virziena atbilstība jurista profesijas 

standartam 

- Daudzpusīgs un plašs studiju kursu 

piedāvājums 

- Sadarbība un kontakti ar darba devējiem 

- Sadarbība ar juristu profesionālajām 

organizācijām 

- Pasniedzēju akadēmiskā un profesionālā 

pieredze 

- Augstas prasības programmas kursu realizācijai 

- Augsts absolventu apmierinātības rādītājs par 

absolvēto studiju programmas kvalitāti 

- Pilnībā nepietiekams materiāli tehniskais 

nodrošinājums (lai arī tas finanšu iespēju 

robežās tiek uzlabots, tomēr nav vērtējams kā 

optimāls) 

- Nepietiekoši finanšu resursi mācību spēku un 

studentu zinātniskajiem pētījumiem 

- dažāds studentu sagatavošanas līmenis 

vidusskolās (vidējās izglītības iestādēs) 

- dažāds studentu svešvalodu zināšanu līmenis 

- salīdzinoši mazs publikāciju apjoms 

starptautiski atzītos žurnālos un datu bāzēs 

  

  

  

  

  

  

  

    

Iespējas Studiju virziena attīstībai (I) Draudi programmas realizācijai (D) 

  

- Absolventu akadēmiskās karjeras iespējas 

Kvalificēta darbaspēka pieprasījums 

darba tirgū 

- Absolventu konkurētspēja 

- Sadarbības iespējas ar Latvijas un ārvalstu 

augstskolām 

- Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā 

 - Starptautiskās sadarbības studentu un docētāju 

mobilitātes jomā pilnveidošana 

-E-studiju kursu izstrāde 

  

- Iespējamā konkurence ar Latvijā citviet 

īstenotajiem līdzīgiem studiju virzieniem 

- Ierobežota iespēja studēt par privātpersonu 

līdzekļiem 

- sagaidāmā studējošo skaita samazināšanās 

demogrāfijas situācijas ietekmē un eksakto 

studiju programmu kā valsts prioritārās 

izglītības jomas attīstīšana 

  

  

  

Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra 

Studiju virziena vadība un pārvaldības struktūra, lai izvērtētu tās efektivitātes pakāpi, atbilstību 

demokrātiskuma principiem un kompetenču efektīva sadalījuma līmeni, var tikt atspoguļota un 

analizēta no vairākiem aspektiem. 

Pirmkārt, jāvērš uzmanība uz Latvijas Universitātes un ārējiem normatīvajiem aktiem attiecībā 

uz attiecīgā studiju virziena pārvaldības struktūru, kompetenču sadalījumu un efektivitātes 

pakāpes noteikšanas kritērijiem Juridiskās fakultātes ietvaros. Saskaņā ar Latvijas Universitātes 

normatīvajiem tiesību aktiem, katrā fakultātē īstenotā studiju virziena vadītājs ir – dekāns, 

https://www.prakse.lv/top
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tādējādi arī studiju virziena "Tiesību zinātne" vadītāja ir Juridiskās fakultātes dekāne. Protams, 

ka bez vadītāja studiju virziena efektīva realizācijas procesā ir iesaistīts kā akadēmiskais un 

vispārējais personāls, tā arī studējošie un to pārstāvji. Jānorāda, ka šī iesaiste izpaužas dažādās 

formās. 

Studiju virziena attīstība un  efektīva realizācija nav iedomājama bez virknes koleģiālu 

institūciju un fakultātes struktūrvienību iesaistes. Juridiskās fakultātes dome, kuras darbību un 

kompetences nosaka Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Domes nolikums (apstiprināts 

20.11.2011), un aizklātās vēlēšanās ievēlētais domes sastāvs apstiprināts saskaņā ar LU Rektora 

rīkojumu 17.02.2015. rīkojumu Nr.1/58, ir augstākā fakultātes lēmējinstitūcija, kuras 

kompetencē ietilpst studiju virziena satura izmaiņa apstiprināšana un būtisku lēmumu 

pieņemšana studiju procesa ietvaros (piem., lēmuma pieņemšana par jurista kvalifikācijas 

piešķiršanu studējošajiem). 

Neapšaubāmi, nozīmīga loma tiesību virziena īstenošanā un praktiskajā nodrošināšanā ir JF 

struktūrvienībām – katedrām, kuru darbību nosaka to nolikumi. Juridiskajā fakultātē ir 5 

katedras un plašāk par to lomu virziena īstenošanā skatīt ziņojuma 22. sadaļu. 

Pie studiju virziena vadības institūcijām pieskaitāma arī Studiju programmu padome, kuras 

sastāvs noteikts ar LU prorektora sociālo zinātņu jomā 21.10.2013.norādījumu Nr.2/45 "Par 

Tiesību zinātņu studiju programmu padomi", un kuras darbības normatīvais pamats balstās uz 

Latvijas Universitātes Studiju programmu padomes nolikumu (apstiprināts 25.05.2009. Senāta 

sēdē, lēmums Nr.248). 

Protams, sekmīga studiju virziena pārvaldība nav iedomājama bez vispārējā personāla (atbalsta 

personāla) iesaistes. Proti, vispārējais personāls ikdienā sniedz praktisku atbalstu 

akadēmiskajam personālam studiju procesa ietvaros. Atbalsta personāls Juridiskajā fakultātē 

veidots pēc studiju programmu, studiju formu, katedru un citu institūciju piesaistes principa. 

Proti: 1) ikdienā vismaz viens vispārējā personāla loceklis ir piesaistīts katrai no 5 fakultātes 

katedrām (katedras studiju metodiķi); 2) katra koleģiāla lēmējinstitūcija ir nodrošināta ar vismaz 

vienu vispārējā personāla pārstāvi tehniskā atbalsta sniegšanai (piem., Studiju programmu 

padomes sekretārs, Domes sekretārs); 3) katrai studiju programmai un studiju formai ikdienā ir 

piesaistīts vismaz viens vispārējā personāla pārstāvis (studiju metodiķis); 4) fakultātes vadības 

funkciju izpildes tehniskais un juridiskais atbalsts ir nodots attiecīgu darbinieku rokās. Jāuzsver 

tas, ka Juridiskā fakultātes īstenotā studiju virziena pārvaldības efektivitātes līmeni nešaubīgi 

apliecina tas, ka sekmīgs studiju darbs ar 1500 līdz 2000 studentiem tiek nodrošināts ar aptuveni 

15 vispārējā personāla darbinieku atbalstu. Proti, ar vidējo matemātisko attiecību viens pret 

simtu. 

Nevar nepieminēt to, ka studiju virziena pārvaldībā ļoti cieši ir iesaistīti studējošie un to 

pārstāvji. Minēto apliecina tas, ka studējošo pārstāvniecība ir Juridiskās fakultātes Domes un 

Studiju programmu padomes sastāvā  ar veto tiesībām jebkurā balsojumā, kas skar studējošo 

intereses. Studējošie arī ikdienā tiek iesaistīti studiju virziena praktiskajā realizācijā, jo 

ikvienam ir tiesības izteikt priekšlikumus, iesniegt sūdzības utt. 

Otrkārt, jānorāda uz Latvijas Universitātes normatīvo un strukturālo kārtību, kas centralizēti 

noteic studiju virziena praktiskās īstenošanas un attīstības procesus. Šajā kontekstā noteikti 

jānorāda uz dažādu lēmējinstitūciju iesaisti (rektorāts, Senāts). Protams, ka būtisks pienesums 

sekmīgam darba studiju virziena ietvaros ir dažādām augstskolas struktūrvienībām (piem., 

Studiju departaments). 
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Studiju virziena resursi un materiāltehniskais nodrošinājums 

Finanšu resursi studiju programmu īstenošanas nodrošināšanai, kā arī akadēmiskā 

personāla pētniecības (radošās) darbības nodrošināšanai. Finanšu resursu izmantošanas 

kontrole un ilgtspēja. Finansējums literatūras iegādei un elektronisko datubāzu 

abonēšanai 

 LU Juridiskās fakultātes Studiju virziena īstenošanai ir pieejami nepieciešamie resursi un ir 

nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums. LU Juridiskās fakultātes budžets tiek veidots 

no privātpersonu un valsts budžeta līdzekļiem, un šāds finanšu resursu sadalījums šobrīd 

nodrošina Studiju virziena īstenošanai nepieciešamos resursus un materiāltehnisko 

nodrošinājumu. Minēto apliecina vairāki aspekti, kuriem jāpievērš lielāka uzmanība Studiju 

virziena pašnovērtējuma kontekstā. 

Pirmkārt, studējošajiem un akadēmiskajam personālam ir pieejami visi studiju procesam 

nepieciešamie resursi. Mācību un zinātniskā literatūra ir brīvi pieejama LU bibliotēkās, t.sk., 

bibliotēkā, kura atrodas vienā ēkā ar LU Juridisko fakultāti, kas būtiski atvieglo mācību 

literatūras pieejamību studiju vietā, turklāt,  jānorāda, ka šajā bibliotēkas filiālē ir pieejami visa 

ikviena studiju kursa programmā ietvertā literatūra atbilstoši studējošo skaitam. LU bibliotēkas 

nodrošina ikvienam studējošajam pieeju tiešsaistes zinātniskajām datubāzēm. Bibliotēkas 

resursi nemitīgi tiek papildināti ar jauniem izdevumiem, turklāt docētājiem ir iespējas ierosināt 

konkrētu literatūras izdevumu iegādi. LU Juridiskā fakultāte mācībspēku ērtībām ir izveidojusi 

atsevišķa metodiskā kabineta darbu, tāpat akadēmiskajam personālam ir pieejama literatūra, kas 

atrodas arī katedru telpās. 

Otrkārt, LU Juridiskā fakultāte, īpaši pēdējo gadu laikā, ir veikusi ievērojamas investīcijas tās 

īstenotā Studiju virziena materiāltehniskajā nodrošinājumā. Katra fakultātes auditorija ir 

aprīkota ar modernām tehnoloģijām (projektoru, datoru), kas nepieciešamas pilnvērtīgam un 

augstas kvalitātes studiju procesam, tāpat ir iegādāts arī aprīkojums videokonferenču 

nodrošināšanai. 2012.gadā LU Juridiskā fakultāte izveidoja pilnīgi jaunu konferenču un 

nodarbību telpu ar 80 sēdvietu ietilpību, kas pilnībā aprīkota ar visu nepieciešamo studiju un 

zinātniskajam darbam. Konferenču zālē var tikt nodrošināta sinhronā tulkošana vienlaicīgi divās 

valodās, katrai sēdvietai nodrošinātas bezvadu komunikācijas iespējas. Minētās konferenču 

zāles iznomāšana dažādām konferencēm un semināriem arī nodrošina fakultātei papildus 

finanšu ieņēmumus. 

LU Juridiskā fakultāte nodrošina visu akadēmisko personālu ar datortehniku, nepieciešamo 

skaitu kopētāju un visu citu tehniku, kas nepieciešama efektīvam studiju un zinātniskajam 

darbam. Jānorāda arī uz to, ka darbs pie resursu un materiāltehniskās bāzes pilnveidošanu notiek 

nepārtraukti atbilstoši LU Juridiskās fakultātes finansiālajām iespējām. 

Tādējādi secināms, ka LU Juridiskās fakultātes īstenotais studiju virziens tiek nodrošināts ar 

visiem nepieciešamajiem resursiem un materiāltehnisko nodrošinājumu.        

Fakultāte finansē arī studējošo dalību zinātniskajās konferencēs, t.sk., atbrīvojot studējošos no 

dalības maksas visās fakultātes rīkotajās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs. Fakultāte 

apmaksā arī izdevumus, kas saistīti ar studējošo dalību starptautiskajās tiesu izspēlēs ārvalstīs 

(piemēram, pārskata periodā tikusi apmaksāta dalība šādās starptautiskās izspēlēs: 1.Telders 

starptautiskā tiesas procesa izspēle (Telders International Law Moot Court Competition); 2. 

Monroe E. Price tiesas procesa izspēle mediju tiesībās (Monroe E. Price media law moot court 

competition); 3.Willem C. Vis komerciālās arbitrāžas tiesu izspēles sacensības (Willem C. Vis 
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International Commercial Arbitration Moot) un Rīgas priekšsacīkstes (Riga Vis pre-moot), ES 

tiesību tiesu izspēles sacensības (European Law Moot Court); 4.ES tiesību tiesu izspēles 

sacensībās starp Centrāleiropas un Austrumeiropas universitātēm (Central and East European 

Moot Court Competition); 5. ELSA tiesas procesa izspēle Pasaules Tirdzniecības organizācijas 

tiesībās. 

Finanšu resursu izlietojums tiek kontrolēts vairākos līmeņos – par finanšu jautājumiem ir 

atbildīgs fakultātes izpilddirektors, fakultātes budžetu apstiprina fakultātes Dome, kurai arī tiek 

sniegts pārskats par finanšu izlietojumu, un protams, kontrole tiek nodrošināta arī saskaņā ar 

LU tiesību aktiem un valsts normatīvajiem aktiem. Plānojot fakultātes budžetu, tiek domāts par 

tā izmantošanas ilgtspēju, t.sk., paredzot finanšu rezerves. 

Studiju virzienā iesaistītā augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla kvalifikācija, 

tā atbilstība studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanai 

LU Juridiskās fakultātes Studiju virziena īstenošanā ir iesaistīts augsti kvalificēts, ar ilgu 

praktisko pieredzi apveltīts un zinātniskiem sasniegumiem bagāts akadēmiskais personāls. Tieši 

visaugstākās kvalifikācijas un pieredzes akadēmiskais personāls garantē LU Juridiskās 

fakultātes īstenotā Studiju virziena unikalitāti un neatkārtojamu kvalitāti nacionālajā līmenī, kā 

arī vienlīdzīgu konkurenci starptautiskajā līmenī. Studiju virziena īstenošanā pārskata periodā 

kopā bija iesaistīti 60 Juridiskās fakultātes akadēmiskā personāla locekļi, no kuriem 13 ir 

profesori, 8 ir asociētie profesori, 14 docenti, 15 lektori, kā arī 10 stundu pasniedzēji. Jānorāda, 

ka no 60 akadēmiskā personāla locekļu lielā sastāva 42 mācībspēkiem ir doktora zinātniskais 

grāds tiesību zinātnē, kas liecina par augstu docētāju kvalifikāciju, un ir būtisks īstenotā Studiju 

virziena kvalitātes nodrošināšanas rādītājs. 

 Akadēmiskajos amatos ievēlētais akadēmiskais personāls: 

        

Nr. Uzvārds,Vārds Struktūrvienība grāds, amats 

1 Apse Diāna Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedra Dr.iur., docents 

2 Balodis Kaspars Civiltiesisko zinātņu katedra Dr.iur., profesors 

3 Balodis Ringolds Valststiesību zinātņu katedra Dr.iur., profesors 

4 Bērziņš Gaidis Civiltiesisko zinātņu katedra Mg.iur. lektors 

5 Bitāns Agris Civiltiesisko zinātņu katedra Mg.iur. lektors 

6 Briede Jautrīte Valststiesību zinātņu katedra Dr.iur., profesors 

7 Broks Edmunds Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedra Dr.iur., lektors 

8 Buka Arnis Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedra Dr.iur., docents 

9 Čepāne Ilma Civiltiesisko zinātņu katedra Dr.iur., profesors 

10 Damane Linda Civiltiesisko zinātņu katedra Dr.iur., docents 

11 Danovskis Edvīns Valststiesību zinātņu katedra Dr.iur., docents 

12 Dupate Kristīne Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedra 
Dr.iur., asociētais 

profesors 

13 Grigore-Bāra Elīna Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedra Dr.iur., docents 

14 Hamkova Diāna Krimināltiesisko zinātņu katedra Dr.iur., docents 

15 Kačevska Inga Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedra 
Dr.iur., asociētais 

profesors 
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16 Kalniņš Erlens Civiltiesisko zinātņu katedra Dr.iur., docents 

17 Kārkliņa Annija Valststiesību zinātņu katedra 
Dr.iur., asociētais 

profesors 

18 Kārkliņš Jānis Civiltiesisko zinātņu katedra 
Dr.iur., asociētais 

profesors 

19 Kovaļevska Anita Valststiesību zinātņu katedra Mg.iur. lektors 

20 Krastiņš Uldis Krimināltiesisko zinātņu katedra Dr.iur., profesors 

21 Krūmiņš Mārcis Civiltiesisko zinātņu katedra Mg.iur. lektors 

22 Kucina Irēna Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedra 
Dr.iur., asociētais 

profesors 

23 Kučs Artūrs Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedra 
Dr.iur., asociētais 

profesors 

24 Kusiņš Gunārs Valststiesību zinātņu katedra Mg.iur. lektors 

25 Kūtris Gunārs Krimināltiesisko zinātņu katedra Mg.iur. lektors 

26 Lazdiņš Jānis Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedra Dr.iur., profesors 

27 Lejnieks Māris Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedra Mg.iur. lektors 

28 Liepa Lauris Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedra Mg.iur. lektors 

29 Liholaja Valentija Krimināltiesisko zinātņu katedra Dr.iur., profesors 

30 Lībiņa-Egnere Inese Civiltiesisko zinātņu katedra Dr.iur., docents 

31 Lošmanis Aivars Civiltiesisko zinātņu katedra Dr.iur., docents 

32 Mantrovs Vadims Civiltiesisko zinātņu katedra Dr.iur., docents 

33 Mazure-Vucāne Modrīte Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedra Mag.iur. lektors 

34 Meiere Silvija Civiltiesisko zinātņu katedra Dr.iur., docents 

35 Meikališa Ārija Krimināltiesisko zinātņu katedra Dr.iur., profesors 

36 Neimanis Jānis Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedra 
Dr.iur., asociētais 

profesors 

37 Nīmande Elita Krimināltiesisko zinātņu katedra Dr.iur., docents 

38 Ose Daina Civiltiesisko zinātņu katedra Dr.iur., docents 

39 Osipova Sanita Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedra Dr.iur., profesors 

40 Pleps Jānis Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedra Dr.iur., docents 

41 Precinieks Guntars Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedra Mag.iur., lektors 

42 Rezevska Daiga Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedra Dr.iur., profesors 

43 Rodiņa Anita Valststiesību zinātņu katedra 
Dr.iur., asociētais 

profesors 

44 Rozenfelds Jānis Civiltiesisko zinātņu katedra Dr.iur., profesors 

45 Slaidiņa Velga Civiltiesisko zinātņu katedra Mg.iur. lektors 

46 
Strada-Rozenberga 

Kristīne 
Krimināltiesisko zinātņu katedra Dr.iur., profesors 

47 Torgāns Kalvis Civiltiesisko zinātņu katedra Dr.iur., profesors 

48 Vīnkalna Evija Krimināltiesisko zinātņu katedra Mag.iur., lektors 

49 Zalpēteris Andis Civiltiesisko zinātņu katedra Mag.iur., lektors 

50 Zīle Kristīne Civiltiesisko zinātņu katedra Mag.iur., lektors 

 Jānorāda, ka papildus iepriekš uzskaitītajiem Juridiskās fakultātes Domes ievēlētajiem 

docētājiem, vairāku studiju kursu regulāru docēšanu nodrošināja arī Vācijas Akadēmiskā 

apmaiņas dienesta (DAAD) viesasociētais profesors K.Šēve (C.J.U. Schewe), LU Senāta 

apstiprinātais vieslektors J.Maizītis un viesdocents I.Gusāns (dr.philol). Atsevišķu studiju 
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virzienā ietilpstošu A un B daļas studiju kursu docēšanu nodrošina arī citu LU fakultāšu 

mācībspēki (piemēram, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un 

mākslas fakultāte, Humanitāro zinātņu fakultāte). 

 Vairāki no studiju virziena īstenošanā iesaistītajiem docētājiem nodrošina regulāru studiju 

kursu docēšanu svešvalodās (angļu vai vācu valodā), piedāvājot arī studiju kursus Erasmus+ 

studentiem. Docētāju augstās svešvalodu prasmes ļauj strādāt ar informācijas materiāliem 

svešvalodās, nodrošināt kursu docēšanu ārvalstu studentiem, piedalīties sadarbības projektos ar 

citām ārvalstu augstskolām. Tāpat arī vairāki docētāji izmanto docētājiem paredzētās 

mobilitātes programmas, piem., nolasot lekcijas ārvalstu augstskolās vai daloties pieredzē par 

augstskolu darbības pilnveidošanu. 

Visi fakultātes vēlētie docētāji augstā līmenī pārzina valsts valodu, t.sk., par to sniedz parakstītu 

apliecinājumu piesakoties konkursam par ievēlēšanu akadēmiskajos amatos LU. 

Studiju virziena metodiskais, informatīvais (tai skaitā bibliotēkas resursu) un 

materiāltehniskais nodrošinājums, tā atbilstība apgūstamo profesiju reglamentējošo 

normatīvo aktu prasībām 

Kā jau norādīts šī pārskata 6.1. punktā, LU Juridiskās fakultātes Studiju virziena īstenošanai ir 

pieejami nepieciešamie resursi un ir nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums. LU 

Juridiskās fakultātes budžets pamatā tiek veidots no privātpersonu un valsts budžeta līdzekļiem 

(papildus proporcionāli nelielus ienākumus veido ieņēmumi no telpu iznomāšanas, dalības 

zinātnisko projektu īstenošanā un ienākumi par Juridiskās tālākizglītības un profesionālās 

pilnveides centra sniegtajiem pakalpojumiem), un šāds finanšu resursu sadalījums šobrīd 

nodrošina Studiju virziena īstenošanai nepieciešamos resursus un materiāltehnisko 

nodrošinājumu. Minēto apliecina vairāki aspekti, kuriem jāpievērš lielāka uzmanība Studiju 

virziena pašnovērtējuma kontekstā. 

Pirmkārt, studējošajiem un akadēmiskajam personālam ir pieejami visi studiju procesam 

nepieciešamie resursi. Mācību un zinātniskā literatūra ir brīvi pieejama LU bibliotēkās, 

Juridiskās zinātnes krājums atrodas vienā ēkā ar LU Juridisko fakultāti, kas būtiski atvieglo 

mācību literatūras pieejamību studiju vietā, pie tam jānorāda, ka šajā bibliotēkas filiālē ir 

pieejami visa ikviena studiju kursa programmā ietvertā literatūra atbilstoši studējošo skaitam. 

LU bibliotēkas nodrošina ikvienam studējošajam pieeju tiešsaistes zinātniskajām datubāzēm. 

LU bibliotēkas Juridisko zinātņu krājumā ir vairāk nekā 53 000 dokumentu visās tiesību 

zinātnes apakšnozarēs. Studenti var izmantot vairāk nekā 20 juridiskās informācijas datu bāzes 

(Lexis-Nexis, HeinOnline, Westlaw International, SpringerLink, NAIS u.c.).  Noslēguma darbu 

izstrādē ar nepieciešamo studiju literatūru un informācijas avotu ieguvi JF studējošajiem savu 

iespēju robežās atbalstu sniedz arī tiesas un dažādas valsts institūcijas (ievērojot noteiktu 

kārtību). Bibliotēkas resursi nemitīgi tiek atjaunināti un papildināti , t.sk., katru gadu docētājiem 

ir iespēja pieteikt konkrētas grāmatas vai citus izdevumus, kurus būtu nepieciešams iegādāties. 

Pēc LU Bibliotēkas iniciatīvas pārskata periodā visi studējošie tika aicināti uz informatīvu 

tikšanos ar bibliotēkas darbiniekiem, kur tika demonstrētas arī visas bibliotēkas piedāvātās 

iespējas, un interesenti varēja saņemt praktiskus padomus par bibliotēkas resursu lietošanu un 

pieeju abonētajām datu bāzēm. Informācija par studiju materiāliem tiek ievietota arī e-studijās 

– gan katra studiju kursa aprakstā, gan citos plašāk izvērstos e-studijās ievietotajos materiālos. 

Otrkārt, LU Juridiskā fakultāte ir veikusi ievērojamas investīcijas tās īstenotā Studiju virziena 

materiāltehniskajā nodrošinājumā, aprīkojot visas auditorijas ar projektoriem un datoriem, kas 

nepieciešami pilnvērtīgam un augstas kvalitātes studiju procesam, LU JF Konferenču zālē var 
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tikt nodrošināta sinhronā tulkošana vienlaicīgi divās valodās, katrai sēdvietai nodrošinātas 

bezvadu komunikācijas iespējas. LU Juridiskā fakultāte nodrošina visu akadēmisko personālu 

ar datortehniku, nepieciešamo skaitu kopētāju un visu citu tehniku, kas nepieciešama efektīvam 

studiju un zinātniskajam darbam. Juridiskā fakultāte studējošajiem un docētājiem nodrošina arī 

Datorklases pieejamību (fakultātes ēkā) katru darba dienu. 

Arī par pārskata periodu rīkotajās  absolventu aptaujās studējošie atzinīgi novērtējušas studiju 

vidi un fakultātes materiāltehnisko nodrošinājumu, t.sk., absolventu vērtējums par šo pozīciju, 

salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem, pārskata periodā ir audzis. 

Zinātniskās pētniecības un radošās darbības īstenošana studiju virziena 

ietvaros 

LU Juridiskās fakultātes akadēmiskā personāla publikācijas, monogrāfijas un sagatavotā 

mācību literatūra jau gadu desmitiem ir bijis būtiskākais studiju avots fakultātes studentiem, pie 

tam jānorāda, ka arī citās, līdzīgu studiju virzienu realizējošajās augstākās mācību iestādēs, 

studējošajiem tiek ieteikts studijās izmantot tieši LU Juridiskās fakultātes mācībspēku 

zinātniskās darbības rezultātus. Pārskata periodā ir ticis turpināts ražīgs darbs pie publikāciju un 

zinātnisko pētījumu sagatavošanas. Piemēram, 2017.gada pavasarī klajā nākusi izdevniecībā 

SPRINGER izdotā grāmata “The Law of the Baltic States”, kuras līdzautoru lokā ir arī daudzi 

JF docētāji. Tāpat ir tikušas izdotas daudzas starptautiski citējamos un prestižos izdevumos 

iekļautas publikācijas, t.sk., ir izdots “LU žurnāls Juridiskā zinātne/ Journal of the University of 

Latvia. Law”, kurš iekļauts starptautiskajā EBSCO Publishing datu bāzē. 2017.gada pavasarī 

notika arī jaunāko Satversmes komentāru grāmatas atvēršanas svētki - šajā grāmatā ietvertos 

Latvijas Republikas Satversmes 3. un 4.nodaļas pantus bija komentējuši daudzi Juridiskās 

fakultātes mācībspēki; vairāki docētāji bija darbojušies šī izdevuma redkolēģijā. 

 2016.gada novembrī notika LU Juridiskās fakultātes 6.starptautiskā zinātniskā konference 

“Konstitucionālās vērtības mūsdienu tiesiskajā telpā”, kura pulcēja prāvu ārvalstu zinātnieku 

skaitu, un šīs konferences referāti tika izdoti divos starptautiski citējamos izdevumos – 

konferenču krājumā drukātā veidā, kā arī elektroniski izdotā rakstu krājumā (pēc autoru izvēles). 

Pārskata periodā docētāji iesaistījušies arī dažādu zinātnisko projektu īstenošanā, t.sk., vairākos 

no šiem projektiem tikuši iesaistīti arī Juridiskajā fakultātē studējošie: 

1. Valsts finansēti projekti (VPP 5.2. projekts EKOSOC-LV - 10.apakšprojekts 

“Ilgtspējīga tautsaimniecības transformācijas tiesiskā ietvara efektivitātes 

paaugstināšanas modeļa izstrāde” (vad.- prof. Ā.Meikališa) un Fundamentālie, un 

lietišķie projekti Nr. 653 “Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas pieredze, mācības 

un starptautiskā nozīme (vēsturiskie, politiskie un tiesiskie aspekti)” (vad.-prof. 

J.Lazdiņš). 

2. Eiropas finansēti projekti: LU dalība Eiropas starpuniversitāšu centra cilvēktiesībās un 

demokratizācijā, kā arī Eiropas maģistra programmas cilvēktiesībās un demokratizācijā 

īstenošanā (vad. - asoc.prof. A.Kučs). 

3. LU pētniecības projekti: LU pētniecības projekti: Persona Satversmes tiesā: 

konstitucionālās sūdzības teorētisko un praktisko aspektu mijiedarbība (vad.- asoc.prof. 

A.Rodiņa); Latvijas Republikas Satversmes V nodaļas - likumdošanas funkciju analīze 

(vad. - prof. R.Balodis). 

Informācija par ārējiem sakariem: 
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Juridiskās fakultātes starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas stratēģija ir neatņemama 

studiju virziena un tajā ietilpstošo studiju programmu sastāvdaļa, kas apvieno virkni aktivitāšu. 

Pirmkārt, būtisks elements starptautisko attiecību un internacionalizācijas stratēģijā ir sadarbība 

ar citu valstu līdzīgu studiju virzienu realizētājiem studiju nodrošināšanā. Minētais attiecas, 

piemēram, uz sadarbību Erasmus+ programmas ietvaros, kuras ietvaros Juridiskā fakultāte 

noslēgusi sadarbības līgumus ar 50 ārvalstu augstākās izglītības iestādēm. Nozīmīga sadarbība 

noris arī ar augstākās izglītības iestādēm un profesionālajām organizācijām Amerikas 

Savienotajās Valstīs (Fulbright programmas ietvaros un sadarbojoties ar Starptautisko tiesību 

studiju centru (Centre for International Legal Studies)). 

Otrkārt, ļoti būtisks starptautiskās sadarbības stratēģijas segments ir sadarbība zinātnē, jo viens 

no Juridiskās fakultātes darbības fundamentālākajiem pamatprincipiem ir studiju un zinātnes 

nedalāmības princips. Šajā kontekstā jāpiemin intensīva sadarbība ar ārvalstu kolēģiem 

zinātnisko projektu, publikāciju un konferenču  kontekstā. Piemēram, kā jau iepriekš minēts, 

pārskata periodā Juridiskās fakultātes docētāji kopā ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem izstrādāja 

ievērojama apjoma izdevumu par Baltijas valstu tiesībām, kas tika izdots visā pasaulē 

pazīstamajā izdevniecībā Springer. 

Īpaši laba sadarbība Juridiskajai fakultātei ir ar daudzām Eiropas valstīm, bet docētāji ir atvērti 

arī sadarbības iespējām ar Āzijas valstīm, piem., pēdējo gadu laikā attīstījusies sadarbība ar 

Japānu, kā arī tiek īstenoti kopīgi projekti ar Gruzijas pārstāvjiem. Šīs aktivitātes starptautiskajā 

sadarbībā un internacionalizācijā nešaubīgi apliecina atbilstību studiju virziena un tajā 

ietilpstošo studiju programmu mērķiem.   

Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs 

 Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs var tikt 

raksturota no vairākiem skatupunktiem. Pirmkārt, jāakcentē sadarbība nacionālajā līmenī. 

Juridiskā fakultāte ilgstoši un ļoti cieši sadarbojas ar profesionālajām organizācijām un darba 

devējiem visa studiju procesa realizācijas gaitā. To apliecina tas, ka profesionālās maģistra 

studiju programmas neatņemama sastāvdaļa ir prakse, kas tiek nodrošināta, 

piemēram,  sadarbībā ar prokuratūru, tiesām, zvērinātu advokātu un notāru birojiem utt. Nevar 

nepieminēt, ka profesionālo organizāciju un darba devēju pārstāvji tiek iesaistīti profesionālā 

maģistra studiju programmas noslēguma pārbaudījuma darbu vērtēšanā. Jāpiemin arī tas, ka 

profesionālās organizācijas un valsts pārvaldes iestādes iesaistās arī citās aktivitātēs. Piemēram, 

Juridiskās fakultātes sekmīgajā projektā Jauno juristu universitāte, kurā pirmās iemaņas 

jurisprudencē gūst vidusskolnieki, Latvijas Republikas Satversmes tiesa un Augstākā tiesa ir 

laipni uzņēmušas ekskursijās skolniekus, kuri pat vēl nav Juridiskās fakultātes studenti. Tātad 

sadarbība ar profesionālajām organizācijām un darba devējiem ir ļoti cieša, ilgstoša un aptver 

pat plašāku ciklu nekā studiju process vien. 

Otrkārt, jāuzsver Juridiskās fakultātes starptautiskā sadarbība ar profesionālajām organizācijām 

un darba devējiem. Piemēram, Juridiskā fakultāte ir Eiropas Publisko tiesību organizācijas 

(European Public Law Organization) un Eiropas Juridisko fakultāšu asociācijas (European Law 

Faculties Association) biedre.       

Augstskolas vai koledžas starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas politika 

studiju virziena īstenošanas kontekstā, tās īstenošana un ietekme uz studiju un 

pētniecības procesu 
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Juridiskās fakultātes politika starptautiskajā sadarbībā un internacionalizācijā attiecībā uz 

studiju virziena īstenošanu, ietekmi uz studijām un pētniecības procesu nedaudz tika ieskicēta 

jau iepriekš. Jau tika pieminēts, ka Erasmus+ programmai ir liela nozīme studiju virziena 

starptautiskajā aspektā. Proti, programmai reizi semestrī tiek izvirzīti spējīgākie studenti, lai 

nodrošinātu tiem studēt viņu izvēlētā ārvalsts augstākās izglītības iestādē. Juridiskās fakultātes 

politika šajā kontekstā nemainīgi ir bijusi tāda, lai apmaiņas projektā tiktu iesaistīts tāds 

dalībnieks, kurš spēj un vēlas apgūt studiju kursus ārvalstī un svešvalodā. Tātad uzsvars vienmēr 

ir ticis likts ne uz kvantitāti, bet studiju kvalitāti. Protams, ka Erasmus+ ārvalstīs apgūto studiju 

kursu atzīšana pilnā apmērā ir neņemama studiju virziena sastāvdaļa.    

Erasmus+ programmas ietvaros studējošie var apgūt arī visas studiju programmās iekļautās 

prakses. Doktora programmas studenti Erasmus+ prakses programmu var izmantot promocijas 

darba izstrādei atbilstošā ārvalstu iestādē, organizācijā vai pētniecības institūtā. 

Juridiskā fakultāte ir viens no Eiropas Starpuniversitāšu centra partneriem Cilvēktiesību un 

demokratizācijas maģistra programmas īstenošanā. Pārskata periodā centra darbā iesaistījušies 

trīs Juridiskās fakultātes docētāji, bet viens programmas students semestri pavadījis fakultātē, 

apgūstot studiju kursus un izstrādājot maģistra darbu asociētā profesora Artūra Kuča 

zinātniskajā vadībā. 

Jāuzsver, ka Juridiskās fakultātes politika starptautiskā segmenta kontekstā vienmēr ir bijusi 

vērsta uz starptautiskās pieredzes pārnesi. Spilgts piemērs minētajam ir tas, ka Juridiskās 

fakultātes asociētais viesprofesors Kristofs Johans Ulrihs Šēve (Christoph Johann Ulrich 

Schewe) no Vācijas fakultātē pārskata periodā turpināja docēt studiju kursus Eiropas Savienības 

tiesībās. Protams, ka Juridiskā fakultāte vienmēr laipni ir uzņēmusi ārvalstu docētājus ar 

saistošām lekcijām plašā jautājumu klāstā. Ar Erasmus+ un Erasmus Mundus programmu 

atbalstu pārskata periodā fakultātē viesojušies vairāki docētāji un pētnieki.  

Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji 

Virziena akadēmiskais personāls ārvalstīs 2016/2017 

Kopā virzienā 1 

LĪDZ 8 LEKCIJSTUNDĀM NEDĒĻĀ  

tai skaitā: 
 

 Apmaiņas programmas /projekta 

nosaukums 
Erasmus+ 

VALSTS Igaunija 

VAIRĀK KĀ 8 LEKCIJSTUNDAS  

NEDĒĻĀ  

tai skaitā: 

0 

 Apmaiņas programmas /projekta 

nosaukums 
- 

VALSTS - 

 

Ārvalstu akadēmiskais personāls virzienā 2016/2017 
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Kopā virzienā 12 

LĪDZ 8 LEKCIJSTUNDĀM NEDĒĻĀ 

tai skaitā: 
 

 Apmaiņas programmas /projekta 

nosaukums 
Erasmus+ 

Apmaiņas programmas /projekta 

nosaukums 
Erasmus+ 

Apmaiņas programmas /projekta 

nosaukums 
Erasmus+ 

Apmaiņas programmas /projekta 

nosaukums 
Erasmus+ 

 Apmaiņas programmas /projekta 

nosaukums 

Divpusējs 

sadarbības 

līgums 

 Apmaiņas programmas /projekta 

nosaukums 

Divpusējs 

sadarbības 

līgums 

 Apmaiņas programmas /projekta 

nosaukums 

Divpusējs 

sadarbības 

līgums 

 Apmaiņas programmas /projekta 

nosaukums 

Divpusējs 

sadarbības 

līgums 

 Apmaiņas programmas /projekta 

nosaukums 

Divpusējs 

sadarbības 

līgums 

VALSTS Ungārija 

VALSTS Polija 

VALSTS Polija 

VALSTS Polija 

VALSTS Polija 

VALSTS Francija 

VALSTS Vācija 

VALSTS Vācija 

VALSTS 

Amerikas 

Savienotās 

Valstis 

VAIRĀK KĀ 8 LEKCIJSTUNDAS  

NEDĒĻĀ 

tai skaitā: 

 

 Apmaiņas programmas /projekta 

nosaukums 

Divpusējs 

sadarbības 

līgums 

Apmaiņas programmas /projekta 

nosaukums 

Divpusējs 

sadarbības 

līgums 

Apmaiņas programmas /projekta 

nosaukums 

Divpusējs 

sadarbības 

līgums 

VALSTS ASV 

VALSTS Vācija 

VALSTS Vācija 
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Apmaiņas programmās ārvalstīs studējošo studentu saraksts pārskata periodā (2016/2017) 

Nr. Studiju programma 
Apmaiņas 

programma 
Valsts 

1. Bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” ERASMUS+ Čehija 

2. Bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” ERASMUS+ Vācija 

3. Bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” ERASMUS+ Austrija 

4. 
Profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību 

zinātne” 
ERASMUS+ Austrija 

5. 
Profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību 

zinātne” 
ERASMUS+ Austrija 

6. 
Profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību 

zinātne” 
ERASMUS+ Vācija 

7. 
Profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību 

zinātne” 
ERASMUS+ Vācija 

8. 
Profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību 

zinātne” 
ERASMUS+ Norvēģija 

9. 
Profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību 

zinātne” 
ERASMUS+ Portugāle 

10. Doktora studiju programma  „Juridiskā zinātne” 
ERASMUS+ 

prakse 
Itālija 

 Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā 

Nr. Studiju programma 
Apmaiņas 

programma 
Studiju ilgums Valsts 

1 
Bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne” 

Divpusējs 

starpuniversitāšu 

sadarbības līgums 

Gads (10 mēneši) 
Dienvidkor

eja 

2. 
Bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Gads (10 mēneši) Francija 

3. 
Bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Gads (10 mēneši) Vācija 

4. 
Bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Vācija 

5. 
Bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Vācija 

6. 
Bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Vācija 

7. 
Bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Polija 

8. 
Bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Polija 

99 
Bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Slovēnija 

10. 
Bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Slovākija 

11. 
Bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Ungārija 

12. 
Bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ pasaule Semestris (5 mēneši) Kosova 
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13. 
Bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne” 

Divpusējs 

starpuniversitāšu 

sadarbības līgums + 

Semestris (5 mēneši) Brazīlija 

14. 
Profesionālā maģistra studiju 

programma „Tiesību zinātne” 
VIAA stipendija Gads (10 mēneši) Ķīna 

15. 
Profesionālā maģistra studiju 

programma „Tiesību zinātne” 

Divpusējs 

starpuniversitāšu 

sadarbības līgums + 

Semestris (5 mēneši) Itālija 

16. 
Profesionālā maģistra studiju 

programma „Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Itālija 

17. 
Profesionālā maģistra studiju 

programma „Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Vācija 

18. 
Profesionālā maģistra studiju 

programma „Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Vācija 

19. 
Profesionālā maģistra studiju 

programma „Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Čehija 

20. 
Profesionālā maģistra studiju 

programma „Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Čehija 

21. 
Profesionālā maģistra studiju 

programma „Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Bulgārija 

22. 
Profesionālā maģistra studiju 

programma „Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Francija 

23. 
Doktora studiju programmma 

“Juridiskā zinātne” 
VIAA stipendija Semestris (5 mēneši) Slovākija 

 

Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā 

 Studiju programma Apmaiņas programma Studiju ilgums Valsts 

1. 
Bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne” 

Divpusējs 

starpuniversitāšu 

sadarbības līgums 

Gads (10 mēneši) Dienvidkoreja 

2. 
Bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Gads (10 mēneši) Francija 

3. 
Bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Gads (10 mēneši) Vācija 

4. 
Bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Vācija 

5. 
Bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Vācija 

6. 
Bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Vācija 

7. 
Bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Polija 

8. 
Bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Polija 

9. 
Bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Slovēnija 

10. 
Bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Slovākija 

11. 
Bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Ungārija 
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12. 
Bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ pasaule Semestris (5 mēneši) Kosova 

13. 
Bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne” 

Divpusējs 

starpuniversitāšu 

sadarbības līgums + 

Semestris (5 mēneši) Brazīlija 

14. 
Profesionālā maģistra studiju 

programma „Tiesību zinātne” 
VIAA stipendija Gads (10 mēneši) Ķīna 

15. 
Profesionālā maģistra studiju 

programma „Tiesību zinātne” 

Divpusējs 

starpuniversitāšu 

sadarbības līgums + 

Semestris (5 mēneši) Itālija 

16. 
Profesionālā maģistra studiju 

programma „Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Itālija 

17. 
Profesionālā maģistra studiju 

programma „Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Vācija 

18. 
Profesionālā maģistra studiju 

programma „Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Vācija 

19. 
Profesionālā maģistra studiju 

programma „Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Čehija 

20. 
Profesionālā maģistra studiju 

programma „Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Čehija 

21. 
Profesionālā maģistra studiju 

programma „Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Bulgārija 

22. 
Profesionālā maģistra studiju 

programma „Tiesību zinātne” 
ERASMUS+ Semestris (5 mēneši) Francija 

23. 
Doktora studiju programmma 

“Juridiskā zinātne” 
VIAA stipendija Semestris (5 mēneši) Slovākija 

Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus studiju 

virzienus un līdzīgas studiju programmas, norādot, vai augstskolai vai koledžai ir 

sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu bibliotēkām 

Jāuzsver vairākas šķautnes, kas raksturo Juridiskās fakultātes sadarbību ar Latvijas un ārvalstu 

augstskolām Pirmkārt, sadarbība Erasmus+ programmas ietvaros. Otrkārt, sadarbība Fulbright 

programmas ietvaros. Treškārt, sadarbība zinātniskajā jomā Latvijā un starptautiski. Jāuzsver, 

ka sadarbība datu bāžu, bibliotēku un katalogu pieejamībā Latvijas Universitātē tiek sekmīgi 

realizēta centralizēti, taču iespēju robežās Juridiskā fakultāte paplašina savu sadarbības partneru 

loku.  

Nacionālā mērogā Juridiskajai fakultātei ir veiksmīga abpusēja sadarbība ar Rīgas Juridisko 

augstskolu. Šī sadarbība izpaužas dažādos veidos. Piemēram, starp augstskolām noslēgtā 

vienošanās paredz, ka studējošie var apgūt otrā sadarbības augstskolā dažādus studiju kursus, 

tāpat augstskolu studējošie var apmeklēt sadarbības augstskolas bibliotēkas, konferences u.tml. 

Veiksmīga sadarbība starp abām augstskolām notiek arī t.s. vasaras skolu ietvaros. 

Ilggadīga sadarbība fakultātei ir arī ar citām Latvijas augstskolām (piemēram, ar Biznesa 

augstskolu “Turība”, Rīgas Stradiņa universitāti),  rīkojot dažādas zinātniskās konferences, 

seminārus, kā arī nodrošinot promocijas padomju darbu, piedaloties Profesoru padomēs. 

No ārvalstu augstskolām fakultātei ir īpaši cieša sadarbība ar Tartu Universitāti, Viļņas un 

Kauņas universitātēm. Šī sadarbība izpaužas dažādos veidos: studējošo apmaiņas programmās 

(Erasmus), mācībspēku apmaiņas programmās, konferenču rīkošanā. Šo augstskolu pārstāvji ir 

arī LU rīkoto starptautisko konferenču organizācijas komisijas locekļi, konferenču rakstu 

krājumu redkolēģijas locekļi u.tml. Tāpat sadarbībā ar šīm augstskolām tiek sagatavotas 

mācībspēku zinātniskās publikācijas. 
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Studiju kursu un rezultātu atzīšana noris saskaņā ar Studiju kursu atzīšanas kārtību Latvijas 

Universitātē. 

Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 

Ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pozitīvo un negatīvo 

iezīmju, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un 

kvalitātes pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta darbība 

Studiju virziena izpildes un studiju procesa kvalitātes nodrošināšana ir izvirzīta par vienu no 

būtiskākajiem Juridiskās fakultātes darba uzdevumiem, tādēļ fakultātē notiek iekšējās 

pašnovērtēšanas un kvalitātes sistēmas nepārtraukta darbība dažādu pozitīvo un negatīvo 

izmaiņu konstatēšanai. 

Atbilstoši kvalitātes sistēmai, Juridiskajā fakultātē iekšējā Studiju virziena kvalitātes kontrole 

tiek veikta dažādos līmeņos un aspektos: 

1) studiju procesa kvalitātes kontrole tiek veikta realizējot darbības, kas attiecas uz 

akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu, t.i., atklātu konkursu 

izsludināšana brīvajām akadēmiskā personāla štata vietām,  personāla kvalifikācijas 

paaugstināšana, iesaiste pētniecībā, iespējas docētājiem doties pieredzes apmaiņā uz 

sadarbības partneru augstskolām (piem., t.s. mobilitātes programmu ietvaros). 

2) Studiju virziena kontrole tiek veikta struktūrvienībās (katedrās), darba grupās, arī 

Tiesību zinātnes studiju programmas padomes un domes sēdēs. 

3) Būtisks kontroles mehānisms ir sadarbība ar Juridiskās fakultātes Studentu 

pašpārvaldi, kas arī rūpīgi seko līdzi tiesību aktu ievērošanai studiju procesā, sniedz 

dažādus ierosinājumus studiju procesa uzlabošanai, tiesību aktu pilnveidošanai un 

citādi aktīvi iesaistās fakultātes darbā; 

4) Studiju virzienu kvalitāte tiek vētīta, analizējot studējošo iesniegumus un 

priekšlikumus. Studiju virziena realizācijas trūkumus parāda arī iesniegtās studējošo 

sūdzības, kuras visas tiek izskatītas LU tiesību aktos noteiktā kārtībā. Studiju procesa 

kvalitātes būtisks elements ir studējošo viedokļa uzklausīšana nodarbību laikā, 

konsultējot studentus un sadarbojoties studiju darbu, bakalaura, maģistra darbu un citu 

darbu izstrādes gaitā. Kvalitātes nodrošinājumam tiek izmantoti arī tādi instrumenti kā 

sekošana studējošo akadēmiskai izaugsmei. Arī gadījumā, ja kāds studējošais 

iesniedzis eksmatrikulācijas iesniegumu, studiju programmu direktori individuāli 

pārrunā iemeslus, kas bijuši par pamatu šāda lūguma izteikšanai, lai pārliecinātos, vai 

studējošajam nav bijušas pretenzijas pret studiju kvalitāti. 

5) Būtisks kontroles instruments ir studējošo aptaujas. Atbilstoši LU noteiktajai 

kārtībai, ar anketu „Par studiju programmu” aptaujā pēdējo studiju gadu studentus jeb 

potenciālos absolventus, kuri spēj novērtēt studiju programmu kopumā.  Savukārt 

realizējot otru aptauju veidu, ar anketu „Par studiju kursu un tā docētāju” aptaujas 

veic pēc studiju kursa noklausīšanās semestra beidzamajās nodarbībās vai nākamā 

semestra sākumā par iepriekšējo semestri, lai varētu novērtēt kursu un tā docētāju 

darbu kopumā. Nereti šajās anketās ietvertā brīvā komentāru sadaļa sniedz labus 

ierosinājumus katra docētāja darba uzlabošanai. Neilgi pēc studiju uzsākšanas 
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Juridiskā fakultāte veic arī 1.kursā studējošo  aptauju, kura palīdz izprast jauno 

studentu vēlmes un izpratni attiecībā uz studiju procesu un tā sagaidāmajiem 

rezultātiem. 

6) LU Juridiskā fakultāte organizē katra mācībspēka katra docētā studiju kursa 

hospitēšanu, kas notiek vismaz reizi semestrī. Hospitāciju veic cits akadēmiskā 

personāla loceklis, kas sniedz rakstveida viedokli katedras vadītājam, kurš savukārt 

apkopo visu informāciju par konkrētās katedras visiem mācībspēkiem, semestra beigās 

rīko katedras sēdi saņemto atsauksmju apspriešanai, bet pēc tam iesniedz visu 

informāciju LU Juridiskās fakultātes dekānam. 

7) Lai pilnveidotu studiju kursu saturu, tiek veiktas izmaiņas piedāvāto studiju kursu 

aprakstos, uzlabojot iespēju apgūt praktiskās iemaņas katrā tiesību apakšnozarē, kā arī 

nodrošinot studiju kursu atbilstību jaunākajām zinātniskajām atziņām, spēkā esošajām 

tiesību normām un judikatūrai.    

Kvalitātes kontrolei tiek nodrošināta atgriezeniskā saikne - secinājumi un priekšlikumi tiek 

ņemti vērā turpmākā studiju procesā, tie tiek apspriesti visās Juridiskās fakultātes 

struktūrvienībās un vadībā, kā arī tiekoties ar studējošo, darba devēju pārstāvjiem. Studiju 

virziena īstenošanas procesā notiek iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas nepārtraukta pilnveide 

un attīstība. Studiju virziena kvalitātes garantija ir LU Juridiskās fakultātes prestižs, ko 

apliecina ilggadīgi ievērojamais un stabilais studēt gribētāju skaits. 

LU līmenī Studiju virziena kvalitātes kontroli realizē LU Kvalitātes novērtēšanas komisija, 

neatkarīgie LU studiju programmu eksperti, LU Studiju padome, kā arī LU Senāts.  

Nozīmīgākais ārējais studiju programmas kvalitātes novērtētājs ir absolventu novērtējums darba 

tirgū. Proti, ārējo studiju programmas kvalitātes novērtējumu veic darba devēji. 

Studiju virzienā tiek ievērots uz studiju rezultātiem balstīts kvalitātes cikls Studiju virziena 

kvalitātes nodrošināšanā. Tā pamatā ir precīzu studiju programmas, studiju kursu rezultātu 

formulēšana. Studiju virziena izpildes un studiju procesa kvalitātes nodrošināšana ir izvirzīta 

par vienu no būtiskākajiem Juridiskās fakultātes darba uzdevumiem. Atbilstoši kvalitātes 

sistēmai, iekšējā Studiju virziena kvalitātes kontrole tiek veikta dažādos līmeņos un aspektos. 

Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība prasībām, kas noteiktas Standartos 

un vadlīnijās kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, ko izstrādājusi 

Eiropas asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā 

Neraugoties uz to, ka Juridiskā fakultāte nav izstrādājusi atsevišķus iekšējās kvalitātes 

novērtēšanas standartus, kas būtu tieši pārņemti no European Network for Quality Assurance in 

Higher Education (ENQA) izstrādātajām vadlīnijām,[1] studiju programmas pašnovērtējuma 

procesā var secināt, ka esošā LU Juridiskās fakultātes iekšējās kvalitātes kontroles sistēma ietver 

vadlīnijās norādītos pamatprincipus. Minētais secināms no tā, ka studiju programmas īstenotāji 

un organizētāji uzņemas galveno atbildību par sava piedāvājuma kvalitāti un tās nodrošināšanu, 

tiek ievērota un sekmēta sabiedrības interešu ievērošana attiecībā uz augstākās izglītības 

iestādēm un to uzdevumiem. Atbilstoši ENQA vadlīnijām, studiju programmas īstenošanā tiek 

uzsvērts, ka mācībspēks ir pats svarīgākais studentiem pieejamais mācību resurss. Tādēļ, 

akadēmiskā personāla kvalitāte, tās nodrošināšana, akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana 

ir studiju programmas īstenotāju prioritāte. Juridiskā fakultāte, apzinoties mācībspēku izšķirošo 

lomu programmas mērķu sasniegšanā, veido ilgtspējīgu, demokrātisku un uz brīvu konkurenci 
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vērstu akadēmiskā personāla politiku. Minēto apliecina tas, ka nepārtraukti norisinās 

akadēmiskā personāla sastāva papildināšana, kā arī vērojama pieaugoša konkurence uz 

mācībspēka vietu fakultātē. Pašnovērtējuma ziņojuma iepriekšējās nodaļās norādīti skaidri 

argumenti tam, ka studējošajiem tiek nodrošināta visplašākā piekļuve mācību materiāliem, datu 

bāzēm, kas ir viena no ENQA vadlīniju būtiskajām sastāvdaļām. Studiju programmas 

īstenošanas procesā notiek iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas nepārtraukta pilnveide un 

attīstība. Studiju programmas kvalitātes garantija ir LU Juridiskās fakultātes prestižs, ko 

apliecina ilggadīgi ievērojamais un stabilais (pat pieaugošais) studēt gribētāju skaits. 

  

 

[1] www.aiknc.lv/static_media/dati/materiali/LV/ENQAstL301005.doc 

   

 

Studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas gadījumā, ja likvidē vai reorganizē kādu 

no studiju virzienam atbilstošajām studiju programmām vai notiek citas izmaiņas 

2009.gadā Latvijas Universitāte ir noslēgusi vienošanās ar Rīgas Stradiņa Universitāti un Rīgas 

Juridisko augstskolu par studējošo pārņemšanu studiju programmu likvidācijas gadījumā.  

Noslēgtās vienošanās pievienotas pielikumā. 
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II STUDIJU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS 

Publiskās tiesības [LPA] (Profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura) 42380 

Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija 

vai grāds un profesionālā kvalifikācija 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Publiskās 

tiesības” (turpmāk arī Profesionālās bakalaura studiju programma) ir sagatavota, pilnveidojot 

Latvijas Policijas akadēmijā līdz 2009.gada 31.decembrim īstenotās Otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Publiskās tiesības” studiju kursu aprakstus 

un veicot tajos atsevišķas korekcijas, nodrošinot studiju programmas atbilstību Augstskolu 

likumam. Studiju programma izstrādāta, lai izpildītu Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija 

rīkojuma Nr.442 „Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju” 4.punktu, kas noteic Iekšlietu 

ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt akadēmijā studējošajiem 

iespēju ar 2010.gada 1.janvāri turpināt studijas Latvijas Universitātē studiju programmās, kas 

pēc veida, iegūstamās kvalifikācijas un grāda ir iespējami tuvas pārtrauktajai studiju 

programmai. 

Studiju programmas absolventi iegūst profesionālo kvalifikāciju „Jurists” (profesijas 

klasifikatora kods: 2421 02) un bakalaura grādu publiskajās tiesībās. 

Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

 Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi  

Studiju programmas mērķi ir šādi: 

 nodrošināt valsts tautsaimniecības, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālās 

studijas tiesību zinātnē; 

1. nodrošināt tiesību zinātnes teorētiskajos pamatos sakņotas, jurista profesijas standartiem 

atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās studijas; 

2. sagatavot augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus tiesību zinātņu speciālistus, īpaši 

uzmanību pievēršot studējošo kompetenču izkopšanas iespējai to izvēlētajā 

specializācijas virzienā; 

3. sniegt studējošiem kompetences tādā kvalitātē un līmenī, lai pēc programmas apguves 

varētu un vēlētos turpināt studijas maģistrantūrā. 

 Studiju programmas mērķi tiek sasniegti, risinot šādus uzdevumus: 

1. izglītot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus- juristus, kā arī sekmēt 

viņu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba 

tirgū; 

2. īstenot tiesību zinātnes nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina 

iespēju izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās sistēmas un tehnoloģijas un sagatavo 

speciālistus jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajām darbam nozarē; 
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3. sniegt studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās 

analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas, kā arī sagatavot studējošos 

turpmākām zinātniskās pētniecības studijām; 

4. veicināt studenta personības vispusīgu attīstību; 

5. nodrošināt secīgu studiju kursu apguvi augstā kvalitātē; 

6. sadarboties ar darba devējiem, citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs. 

Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti 

 Studiju programmas paredzētie rezultāti: 

1. kvalificētu un konkurētspējīgu speciālistu sagatavošana, kas cita starpā ietver sevī šādu 

kompetenču veicināšanu un sasniegšanu: 

- prasme parādīt tiesību zinātnei un jurista profesijai raksturīgās pamata un specializētas 

zināšanas; 

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

likumsakarību izpratni; 

- spēja pielietot zināšanas, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes; 

- prasme pieņemt lēmumus un risināt problēmas jurista profesionālās darbības sfērā; 

- profesionālās ētikas izpratne un spēja to īstenot; 

- problēmu risināšanā prasme īstenot zinātnisku pieeju; 

- prasme uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu 

cilvēku darbu; 

- prasme pieņemt lēmumus un rast radošus risinājums mainīgos un/vai neskaidros apstākļos; 

1. jurista kvalifikācijai nepieciešamo teorētisko zināšanu apgūšana atbilstoši otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības studiju līmenim; 

2. juristam nepieciešamo praktisko iemaņu apgūšana atbilstoši profesijas standarta 

prasībām. 

Uzņemšanas noteikumi 

Studiju programmā tika imatrikulēti studenti, kas uzsākuši studijas Latvijas Policijas akadēmijas 

otrā līmeņa augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programmas „Publiskās 

tiesības” nepilna laika neklātienē. Ņemot vērā to, ka studiju programma izstrādāta, lai izpildītu 

Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija rīkojuma Nr. 442 „Par Latvijas Policijas akadēmijas 

likvidāciju” 4. punktu, kas nosaka, ka „iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes 

ministriju nodrošināt akadēmijā studējošajiem iespēju ar 2010.gada 1.janvāri turpināt studijas 

Latvijas Universitātē studiju programmās, kas pēc veida, iegūstamās kvalifikācijas un grāda ir 

iespējami tuvas pārtrauktajai studiju programmai”, jauni studenti šajā programmā uz doto brīdi 

netiek uzņemti. 
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Studiju programmas plāns  

 Studiju programmas kopējais apjoms — 180 kredītpunkti, kas paredzēts 5,5 gadu ilgām 

nepilna laika neklātienes studijām. 

Studiju programmas saturs atbilst bakalaura programmas obligātajam raksturojumam, un to 

veido: 

1)vispārizglītojošie studiju kursi 20 kredītpunktu apjomā; 

2)nozares teorētiskie pamatkursi kursi 37 kredītpunktu apjomā; 

3)nozares profesionālās specializācijas kursi 61 kredītpunkta apjomā; 

4)izvēles studiju kursi 19 kredītpunktu apjomā; 

5)prakse 26 kredītpunktu apjomā; 

6)studiju darbi 3 kredītpunktu apjomā; 

7)valsts pārbaudījums, kas ietver bakalaura darba izstrādi un aizstāvēšanu (12 

kredītpunkti) un valsts eksāmenu (2 kredītpunkti), kopā - 14 kredītpunktu apjomā. 

Apgūstamie priekšmeti otrā līmeņa profesionālajā studiju programmā ir iedalīti trijās daļās: A 

daļā (obligātajos studiju kursos), B daļā (ierobežotās izvēles studiju kursos) un C daļā (izvēles 

studiju kursos). 

A daļas kopējas kredītpunktu apjoms ir 161 kredītpunkts jeb 89 % no kopējā kredītpunktu 

skaita. To veido vispārizglītojošie studiju kursi, nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas 

tehnoloģiju kursi, nozares profesionālās specializācijas studiju kursi, studiju darbi, kā arī 

prakse un valsts pārbaudījums ar diplomdarba aizstāvēšanu. 

B daļas apjoms ir 11 kredītpunkti jeb 6% no kopējā kredītpunktu skaita. B daļā studenti apgūst 

profesionālās specializācijas studiju kursus. 

C daļas apjoms ir 8 kredītpunkti jeb 5 % no kopējā kredītpunktu skaita. 
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                                                      STUDIJU PLĀNS            

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

Nepilna laika neklātiene (11 semestri)  Studiju programmas kods 20216 

Kursa kods Kursa nosaukums 

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

gads Kopā 

LU 

krp. 

(ECTS) 

Pārbaudes 

veids 
1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 9.s. 10.s. 11.s. 

Obligātā daļa (A daļa) 

 Vispārizglītojošie studiju kursi (profesionālo studiju programmām)  

Filz1035 Tradicionālā loģika 2           2(3) Eksāmens 

JurZ2034 Tiesību socioloģija    3        3(4.5) Eksāmens 

VadZ1024 Pārvaldes teorija    3        3(4.5) Eksāmens 

JurZ4048 Runas māksla (Tiesu runa)     1       1(1.5) Eksāmens 

PolZ1043 Ievads politikas zinātnē     1       1(1.5) Eksāmens 

Valo4114 

Juridiskā terminoloģija divās 

svešvalodās (angļu, vācu vai 

krievu). Pirmā svešvaloda 

    5       5(7.5) Eksāmens 

Psih4023 Konfliktoloģija      1      1(1.5) Eksāmens 

Sdsk2032 Civilā aizsardzība        1    1(1.5) Ieskaite 

Valo3268 

Juridiskā terminoloģija divās 

svešvalodās (angļu, vācu vai 

krievu). Otrā svešvaloda 

        3   3(4.5) Eksāmens 

Nozares teorētiskie pamatkursi (profesionālo studiju programmām) 

JurZ1074 Ievads studijās 1           1(1.5) Eksāmens 

JurZ2060 Tiesu varas institūciju tiesības 2           2(3) Eksāmens 

JurZ2036 Juridisko metožu mācība 3           3(4.5) Eksāmens 

JurZ1059 Valstszinātne 2           2(3) Eksāmens 

JurZP011 
Juridiskā ētika un profesionālā 

atbildība 
 2          2(3) Eksāmens 

JurZ2051 
Latvijas valsts un tiesību 

vēsture 
 3          3(3) Eksāmens 

JurZ1058 Civiltiesību vispārējie pamati  2          2(3) Eksāmens 

JurZ1056 Tiesību teorija   4         4(6) Eksāmens 

DatZ1057 
Informācijas tehnoloģijas 
jurisprudencē 

  3         3(4.5) Eksāmens 

JurZ1070 Konstitucionālās tiesības   4         4(6) Eksāmens 

Ekon4044 Ekonomika un tiesības     2       2(3) Eksāmens 

JurZ2058 Juridiskā tehnika       2     2(3) Eksāmens 

JurZ2039 Starptautiskās publiskās tiesības        3    3(4.5) Eksāmens 

Psih4025 
Juridiskā un organizācijas 

vadības psiholoģija 
       4    4(6) Eksāmens 

Nozares profesionālās specializācijas kursi (profesionālo studiju programmām) 

JurZ3028 Lietu (īpašuma) tiesības   3         3(4.5) Eksāmens 
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JurZ4083 Administratīvās tiesības    4        4(6) Eksāmens 

JurZ4080 Darba tiesības    2        2(3) Eksāmens 

JurZ1038 Ģimenes un mantojuma tiesības    3        3(4.5) Eksāmens 

JurZ1071 Krimināltiesības. Vispārīgā daļa     3       3(4.5) Eksāmens 

JurZ2045 Krimināltiesības. Sevišķā daļa     3        Eksāmens 

JurZ2055 Kriminālprocess      5      5(7.5) Eksāmens 

JurZ4023 Pašvaldību tiesības      3      3(4.5) Eksāmens 

JurZ1073 Saistību tiesības      4      4(6) Eksāmens 

JurZ2061 Kriminālsodu izpildes tiesības       3     3(4.5) Eksāmens 

JurZ4094 Kriminālistika       6     6(9) Eksāmens 

Ekon1041 Finanšu un nodokļu tiesības       3     3(4.5) Eksāmens 

JurZ4082 Administratīvā procesa tiesības       3     3(4.5) Eksāmens 

JurZ2100 Kriminoloģija        3    3(4.5) Eksāmens 

JurZ4074 Civilprocess        3    3(4.5) Eksāmens 

JurZ4130 Komerctiesības        3    3(4.5) Eksāmens 

JurZ5022 Eiropas tiesības         4   4(6) Eksāmens 

JurZ4024 Starptautiskās privāttiesības         3   3(4.5) Eksāmens 

JurZ2046 Studiju darbs I   1         1(1.5) Aizstāvēšana 

JurZ2020 Studiju darbs II     1       1(1.5) Aizstāvēšana 

JurZ3026 Studiju darbs III      1      1(1.5) Aizstāvēšana 

JurZ4068 Prakse I          20  20(30) Aizstāvēšana 

JurZ4071 Prakse II           6 6(9) Aizstāvēšana 

JurZ4078 Bakalaura darbs           12 12(18) Aizstāvēšana 

JurZ4077 Valsts pārbaudījums (eksāmens)           2 2(3) Eksāmens 

Ierobežotās izvēles daļa (B daļa) 

Nozares profesionālās specializācijas kursi (profesionālo studiju programmām) 

Publiskās pārvaldes specializācijas virziens 

JurZ4093 Valsts civildienests         2   2(3) Eksāmens 

JurZ4087 Vēlēšanu tiesības un process         1   1(1.5) Eksāmens 

JurZ1066 
Tiesību normu piemērošana 
valsts pārvaldē 

        4   4(6) Eksāmens 

VadZ4021 
Publiskās pārvaldes iestādes 

darba organizācija 
        4   4(6) Eksāmens 

Tiesu darbinieku specializācijas virziens 

JurZ1072 
Civilprocesa tiesības. Speciālais 

kurss 
        2   2(3) Eksāmens 

JurZ2057 
Tiesu izpildītāju un tiesas 

spriedumu izpildes process 
        4   4(6) Eksāmens 

JurZ3029 Tiesas darba organizācija         1   1(1.5) Eksāmens 

JurZ4090 
Kriminālprocesa tiesības. 
Speciālais kurss 

        4   4(6) Eksāmens 
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Pirmstiesas izmeklēšanas specializācijas virziens 

JurZ4089 
Kriminālistika. Padziļinātais 

kurss 
        5   5(7.5) Eksāmens 

JurZ4085 Iztiesāšanas aktuālās problēmas         2   2(3) Eksāmens 

JurZ4045 
Starptautiskie līgumi par 

palīdzību krimināllietās 
        1   1(1.5) Eksāmens 

JurZ4088 
Kriminālprocesa tiesības. 

Speciālais kurss 
        3   3(4.5) Eksāmens 

 

  
Kopā A daļā 

10 7 15 15 16 14 17 17 10 20 
2

0 
161 (241.5)   

t.sk.: 

  Vispārizglītojošie studiju kursi 2 0 0 6 7 1 0 1 3 0 0 20(30)   

  

Nozares teorētiskie pamatkursi 

(profesionālo studiju 
programmām) 

8 7 11 0 2 0 2 7 0 0 0 37 (55.5)   

  
Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
0 0 3 9 6 12 15 9 7 0 0 61 (91.5)   

  Studiju darbs 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3(4.5)   

  Prakse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 6 26(39)   

  Bakalaura darbs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1

2 
12(18)   

  Valsts pārbaudījums (eksāmens)                     2 2(3)   

  Kopā B daļā t.sk. Nozares profesionālās specializācijas kursi (profesionālo studiju programmām) 11 (16.5)   

  
Publiskās pārvaldes 

specializācijas virzienam 
0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 

11 

(16.5) 

  
Tiesu darbinieku specializācijas 

virzienam 
0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 

11 

(16.5) 

  
Pirmstiesas izmeklēšanas 

specializācijas virzienam 
0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 

11 

(16.5) 

  
Izvēles daļā (C daļā) 

(profesionālo studiju 

programmā C daļa var nebūt) 

0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 8(12) 

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

(270) 
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Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un 

formas, tālmācības metožu izmantošana) 

Studiju programmas mērķu sasniegšana un uzdevumu izpilde tiek nodrošināta ar zinātniski 

pētniecisko, metodisko, studiju darba metodēm, piedāvājot studijas iespējami augstākā 

kvalitātē, kā arī attīstot sadarbību ar citām izglītības iestādēm un darba devējiem. Galvenās 

studiju formas ir lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības, kā arī studenta patstāvīgais 

darbs ar speciālo literatūru un tiesību aktiem. 

Vadošās mācību metodes ir: problēmsituāciju analīze un risinājumi, darbs mazās grupās, 

lomu spēles, mācību testi un vingrinājumi, studiju darbu un bakalaura darba izstrāde un 

aizstāvēšana. Īpaša uzmanība tiek pievērsta studenta patstāvīgajam darbam – literatūras un 

tiesību aktu analīzei un kopsavilkumu rakstīšanai uz katru lekciju un semināru, praktisko 

iemaņu apgūšana konkrētu funkciju veikšanai. Mācību metodes ir vērstas uz studentu 

patstāvīgas, kritiskas un radošas domāšanas iemaņu izstrādi, tām jāveicina studentu 

komunikācija, spēja darboties grupās. Katram studiju kursam ir noteikts vadošais docētājs, 

kurš izstrādā un pilnveido docējamo studiju kursu. Katedru docētāji sadarbībā ar darba 

devējiem izstrādā prakses programmas un valsts pārbaudījuma saturu. Mācībspēki palīdz 

studējošiem realizēt konkrētu noteikto pastāvīgo darbu, sniedzot konsultācijas, rosinot 

diskusijas, iesakot pētniecības virzienus, tēmas. 

Akadēmiskā personāla sastāvā ietilpst visu tiesību nozaru vadošie speciālisti Latvijā. 

Piemēram, Krimināltiesībās (prof. U. Krastiņš, prof. V. Liholaja), kriminālprocesa tiesībās 

(prof. Ā. Meikališa, prof. K. Strada – Rozenberga), civiltiesībās (prof. K. Torgāns, prof. J. 

Rozenfelds), tiesību teorijā (prof. D. Rezevska). 

Liela nozīme studijās ir studējošo patstāvīgajam jeb individuālajam darbam, kura apjoms, 

saturs un kontroles veids ir atkarīgs no konkrētā studiju kursa. Studējošiem ir patstāvīgi 

jāapgūst mācībspēka norādītā obligātā literatūra, jāgatavo konkrēta kāzusa risinājumi, 

tiesību aktu projekti, prezentācijas un tml. 

Studiju noslēgumā studenti atbilstoši specializācijas virzienam apgūst praksi valsts 

pārvaldes iestādēs. Prakses ilgums ir 26 nedēļas. Prakse attiecīgajā studiju virzienā ir studiju 

procesa sastāvdaļa, kuras mērķis ir nostiprināt, padziļināt un praktiski pielietot apgūtās 

teorētiskās zināšanas specialitātē, savākt un izanalizēt nepieciešamos materiālus un 

izstrādāt bakalaura darbu. 

Lai studējošais pēc iespējas ātrāk iekļautos zinātniski pētnieciskajā darbā, jau no pirmā 

studiju gada studiju programmā ir iekļauta studiju darbu (studiju kurss „Studiju darbs I”, 

„Studiju darbs II” un „Studiju darbs III”) izstrāde un aizstāvēšana mācībspēka vadībā. 

Studiju darbs ir studējošā ikgadējs pastāvīgs pētījums par konkrētu juridisku tēmu vai 

problēmu 20 lappušu apjomā. Tādējādi tiek realizēts tāds zinātniskā darba neatņemams 

princips kā pakāpeniskums un sistemātiskus, kas ļauj nostiprināt iegūtās zināšanas un iegūt 

kompetences tās patstāvīgi padziļināt. Tāpat studiju darbu ikgadēja izstrāde ieliek pamatu 

topošā jurista izaugsmei saskaņā ar izglītības sistēmas shēmu: studiju darbs – bakalaura 

darbs – maģistra darbs – doktora (promocijas) darbs. 
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Bakalaura darba izstrāde ir viena no būtiskām šīs studiju programmas sastāvdaļām. 

Bakalaura darba izstrāde notiek atbilstoši LU pieņemtiem tiesību aktiem, kā arī 

apstiprinātam studiju kursa aprakstam „Bakalaura darbs”, Juridiskās fakultātes domes 

apstiprinātam tiesību aktam „Tiesību zinātņu bakalaura studiju programmas Gala 

pārbaudījuma prasības un vērtēšanas kritēriji” un LU apstiprinātam tiesību aktam 

„Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) 

izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība”. 

Pārbaudījumu formas studiju programmā ir šādas: 

1. studiju kursa sekmīgai apguvei: 

 sekmīga starppārbaudījumu nokārtošana (kontroldarbi); 

 studiju kursa noslēguma pārbaudījuma (eksāmena) nokārtošana. Eksāmeni 

pamatā tiek rīkoti rakstiski un tikai izņēmuma gadījumā, kur to prasa studiju 

kursa specifika, tiek rīkots mutisks eksāmens. 

2.  programmas sekmīgai beigšanai (absolvēšanai): 

 studiju programmas prasību pilnīga izpilde; 

 sekmīga rakstiska bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana. 

Vērtēšanas sistēma 

Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi ir šādi: 

Vērtējuma obligātuma princips. Atbilstoši šim principam programmas satura apguvi 

nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu katrā no studiju kursiem. Vērtēšanā tiek izmantots 

arī pārbaudes veidu dažādības princips, kas ir atkarīgs no konkrētā studiju kursa satura, 

kas izklāstīts katra studiju kursa aprakstā. Vērtējuma atbilstības princips paredz, ka 

pārbaudes darbos studējošiem tiek dota iespēja apliecināt savas analītiskās, radošās un 

pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un zinātnisko atziņu lietošanas prasmes. 

Tāpat tiek ievērots vērtēšanas sistēmas skaidrības un atklātības princips, kas nodrošina 

katram studējošam iespēju orientēties, izprast un sekot vērtējuma objektivitātei. 

Studiju rezultātus studiju programmā novērtē pēc diviem rādītājiem: 

kvalitātes rādītājs – atzīme pēc 10 ballu skalas; 

kvantitātes rādītājs – kredītpunkti pēc kopējā stundu skaita katrā studiju kursā. 

Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu, ja vērtējums nav zemāks par 4 

(gandrīz viduvēji). 

Studiju kursa noslēguma pārbaudījumi 

Par studiju kursu starppārbaudījumu un noslēguma pārbaudījumu formām, noteikumiem un 

prasībām studējošie tiek iepazīstināti un tie tiek izskaidroti studiju kursa pirmajās 

nodarbībās, kā arī pirms studiju uzsākšanas īpaši šim nolūkam veltītās lekcijās. Lai 

nodrošinātu studentu informētību par studiju kursa un to noslēguma pārbaudījumu prasībām 
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un nosacījumiem, prasības tiek iekļautas studiju kursu aprakstā LU Informācijas sistēmā 

(LUIS). Tās nedrīkst mainīt semestra laikā. 

Katrā studiju kursā notiek pārbaudes darbi (starppārbaudījumi), kas var būt: kontroldarbi, 

testi, tiesas procesa izspēles, uzstāšanās ar zinātniskiem referātiem, kā arī citas studiju kursa 

specifikai piemērotas zināšanu pārbaudes formas, ar kurām katra studējošā zināšanas tiek 

pārbaudītas pēc visiem studiju kursa dalībniekiem izvirzītiem vienādiem kritērijiem. 

Studiju kursa vērtējumu (kopvērtējumu) vienādās daļās veido 1)semestra laikā notikušo 

starppārbaudījumu vidējais aritmētiskais vērtējums un 2) eksāmena vērtējums. 

Bakalaura darbs 

Lai veiktu studējošo zināšanu un kompetenču pārbaudi, studiju programmā tiek rīkota 

izstrādātā bakalaura darba un tā aizstāvēšanas novērtēšana. 

Novērtējumu par bakalaura darbu students iegūst pēc tā sekmīgas aizstāvēšanas. 

Vērtējot bakalaura darbu, tiek ņemti vērā  šādi kritēriji: 

- rakstiski iesniegtā bakalaura darba kvalitāte (atbilstība noformēšanas prasībām, tai skaitā 

noteiktajam apjomam, temata aktualitāte, izpētes pakāpe, pielietoto izpētes metožu 

atbilstība pētījuma priekšmetam un mērķim, to pielietošana, izmantoto avotu (zinātnisko 

doktrīnu, normatīvo aktu) daudzums, atbilstība tematam un izpētes kvalitāte; rezultivitāte, 

izklāsta skaidrība, pārskatāmība un secīgums, izdarīto secinājumu un izteikto priekšlikumu 

oriģinalitāte, aktualitāte un pamatotība); 

- darba autora ziņojums, kurā tiek vērtēta prasme zinātniski, koncentrēti un argumentēti 

iepazīstināt ar veikto pētījumu, formulēt secinājumus, norādīt turpmākos iespējamos 

pētījuma virzienus; 

- studenta atbildes uz uzdotajiem jautājumiem; 

- prasme diskutēt. 

Valsts pārbaudījums 

 Studiju programmā Valsts pārbaudījums sastāv noslēguma pārbaudījuma un  bakalaura 

darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas. 

Noslēguma pārbaudījums (eksāmens) sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. 

Teorētiskajā daļā tiek iekļauti juridiskās zinātnes apakšnozaru jautājumi – Tiesību teorijā, 

Krimināltiesībās, Valsts tiesībās, Civiltiesībās un Starptautiskās un Eiropas tiesībās – divi 

katrā apakšnozarē. Teorētiskie jautājumi ir formulēti tā, lai izsmeļoši atbildot uz tiem, 

students apliecinātu, ka ir ieguvis jurista kvalifikācijai nepieciešamās zināšanas. Praktiskajā 

daļā studenti risina kāzusu, kura tematika atbilst tai juridiskās zinātnes apakšnozarei, kurā 

rakstīts bakalaura darbs. Noslēguma pārbaudījumā students saņem sekmīgu vērtējumu, ja 

kāzusā ir saņemts sekmīgs vērtējums (ne mazāks par 4 ballēm), un sekmīgs vērtējums (ne 

mazāks par 4 ballēm) saņemts pārbaudījuma teorētiskajā daļā (students saņem sekmīgu 
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novērtējumu arī tad, ja nesekmīgs novērtējums ir tikai vienā no juridiskās apakšnozares 

jautājumiem). 

 Diplomu par profesionālā bakalaura grāda un jurista kvalifikācijas iegūšanu students 

saņem, ja viņš ir sekmīgi apguvis programmu, t.sk., aizstāvējis bakalaura darbu un 

nokārtojis noslēguma pārbaudījumu (eksāmenu), saņemot katrā no tiem vērtējumu ne 

mazāku par 4 ballēm. 

Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju 

rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

 Studiju programmas mērķu sasniegšana un uzdevumu izpilde tiek nodrošināta ar zinātniski 

pētniecisko, metodisko, studiju darba metodēm, piedāvājot studijas iespējami augstākā 

kvalitātē, kā arī attīstot sadarbību ar citām izglītības iestādēm un darba devējiem. Galvenās 

studiju formas ir lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības, kā arī studenta patstāvīgais 

darbs ar speciālo literatūru un tiesību aktiem. 

Vadošās mācību metodes ir: problēmsituāciju analīze un risinājumi, darbs mazās grupās, 

lomu spēles, mācību testi un vingrinājumi, studiju darbu un bakalaura darba izstrāde un 

aizstāvēšana. Īpaša uzmanība tiek pievērsta studenta patstāvīgajam darbam – literatūras un 

tiesību aktu analīzei un kopsavilkumu rakstīšanai uz katru lekciju un semināru, praktisko 

iemaņu apgūšana konkrētu funkciju veikšanai. Mācību metodes ir vērstas uz studentu 

patstāvīgas, kritiskas un radošas domāšanas iemaņu izstrādi, tām jāveicina studentu 

komunikācija, spēja darboties grupās. Katram studiju kursam ir noteikts vadošais docētājs, 

kurš izstrādā un pilnveido docējamo studiju kursu. Katedru docētāji sadarbībā ar darba 

devējiem izstrādā prakses programmas un valsts pārbaudījuma saturu. Mācībspēki palīdz 

studējošiem realizēt konkrētu noteikto pastāvīgo darbu, sniedzot konsultācijas, rosinot 

diskusijas, iesakot pētniecības virzienus, tēmas. 

Akadēmiskā personāla sastāvā ietilpst visu tiesību nozaru vadošie speciālisti Latvijā. 

Piemēram, Krimināltiesībās (prof. U. Krastiņš, prof. V. Liholaja), kriminālprocesa tiesībās 

(prof. Ā. Meikališa, prof. K. Strada – Rozenberga), civiltiesībās (prof. K. Torgāns, prof. J. 

Rozenfelds), tiesību teorijā (prof. D. Rezevska). 

Liela nozīme studijās ir studējošo patstāvīgajam jeb individuālajam darbam, kura apjoms, 

saturs un kontroles veids ir atkarīgs no konkrētā studiju kursa. Studējošiem ir patstāvīgi 

jāapgūst mācībspēka norādītā obligātā literatūra, jāgatavo konkrēta kāzusa risinājumi, 

tiesību aktu projekti, prezentācijas un tml. 

Studiju noslēgumā studenti atbilstoši specializācijas virzienam apgūst praksi valsts 

pārvaldes iestādēs. Prakses ilgums ir 26 nedēļas. Prakse attiecīgajā studiju virzienā ir studiju 

procesa sastāvdaļa, kuras mērķis ir nostiprināt, padziļināt un praktiski pielietot apgūtās 

teorētiskās zināšanas specialitātē, savākt un izanalizēt nepieciešamos materiālus un 

izstrādāt bakalaura darbu. 

Lai studējošais pēc iespējas ātrāk iekļautos zinātniski pētnieciskajā darbā, jau no pirmā 

studiju gada studiju programmā ir iekļauta studiju darbu (studiju kurss „Studiju darbs I”, 

„Studiju darbs II” un „Studiju darbs III”) izstrāde un aizstāvēšana mācībspēka vadībā. 

Studiju darbs ir studējošā ikgadējs pastāvīgs pētījums par konkrētu juridisku tēmu vai 

problēmu 20 lappušu apjomā. Tādējādi tiek realizēts tāds zinātniskā darba neatņemams 
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princips kā pakāpeniskums un sistemātiskus, kas ļauj nostiprināt iegūtās zināšanas un iegūt 

kompetences tās patstāvīgi padziļināt. Tāpat studiju darbu ikgadēja izstrāde ieliek pamatu 

topošā jurista izaugsmei saskaņā ar izglītības sistēmas shēmu: studiju darbs – bakalaura 

darbs – maģistra darbs – doktora (promocijas) darbs. 

Bakalaura darba izstrāde ir viena no būtiskām šīs studiju programmas sastāvdaļām. 

Bakalaura darba izstrāde notiek atbilstoši LU pieņemtiem tiesību aktiem, kā arī 

apstiprinātam studiju kursa aprakstam „Bakalaura darbs”, Juridiskās fakultātes domes 

apstiprinātam tiesību aktam „Tiesību zinātņu bakalaura studiju programmas Gala 

pārbaudījuma prasības un vērtēšanas kritēriji” un LU apstiprinātam tiesību aktam 

„Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) 

izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība”. 

Pārbaudījumu veidi un formas studiju programmā: programmas sekmīgai beigšanai 

(absolvēšanai): studiju programmas prasību pilnīga izpilde un sekmīga rakstiska bakalaura 

darba izstrāde un aizstāvēšana. 

Studiju kursa sekmīgai apguvei: sekmīga starppārbaudījumu nokārtošana; studiju kursa 

noslēguma pārbaudījuma (eksāmena) nokārtošana. 

 Vērtēšanas sistēma 

Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi ir šādi: 

Vērtējuma obligātuma princips. Atbilstoši šim principam programmas satura apguvi 

nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu katrā no studiju kursiem. Vērtēšanā tiek izmantots 

arī pārbaudes veidu dažādības princips, kas ir atkarīgs no konkrētā studiju kursa satura, 

kas izklāstīts katra studiju kursa aprakstā. Vērtējuma atbilstības princips paredz, ka 

pārbaudes darbos studējošiem tiek dota iespēja apliecināt savas analītiskās, radošās un 

pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un zinātnisko atziņu lietošanas prasmes. 

Tāpat tiek ievērots vērtēšanas sistēmas skaidrības un atklātības princips, kas nodrošina 

katram studējošam iespēju orientēties, izprast un sekot vērtējuma objektivitātei. 

Studiju rezultātus studiju programmā novērtē pēc diviem rādītājiem: 

kvalitātes rādītājs – atzīme pēc 10 ballu skalas; 

kvantitātes rādītājs – kredītpunkti pēc kopējā stundu skaita katrā studiju kursā. 

Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu, ja vērtējums nav zemāks par 4 

(gandrīz viduvēji). 

Studiju kursa noslēguma pārbaudījumi 

Par studiju kursu starppārbaudījumu un noslēguma pārbaudījumu formām, noteikumiem un 

prasībām studējošie tiek iepazīstināti un tie tiek izskaidroti studiju kursa pirmajās 

nodarbībās, kā arī pirms studiju uzsākšanas īpaši šim nolūkam veltītās lekcijās. Lai 

nodrošinātu studentu informētību par studiju kursa un to noslēguma pārbaudījumu prasībām 
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un nosacījumiem, prasības tiek iekļautas studiju kursu aprakstā LU Informācijas sistēmā 

(LUIS). Tās nedrīkst mainīt semestra laikā. 

Katrā studiju kursā notiek pārbaudes darbi (starppārbaudījumi), kas var būt: kontroldarbi, 

testi, tiesas procesa izspēles, uzstāšanās ar zinātniskiem referātiem, kā arī citas studiju kursa 

specifikai piemērotas zināšanu pārbaudes formas, ar kurām katra studējošā zināšanas tiek 

pārbaudītas pēc visiem studiju kursa dalībniekiem izvirzītiem vienādiem kritērijiem. 

Studiju kursa vērtējumu (kopvērtējumu) vienādās daļās veido 1)semestra laikā notikušo 

starppārbaudījumu vidējais aritmētiskais vērtējums un 2) eksāmena vērtējums. 

Bakalaura darbs 

Lai veiktu studējošo zināšanu un kompetenču pārbaudi, studiju programmā tiek rīkota 

izstrādātā bakalaura darba un tā aizstāvēšanas novērtēšana. 

Novērtējumu par bakalaura darbu students iegūst pēc tā sekmīgas aizstāvēšanas. 

Vērtējot bakalaura darbu, tiek ņemti vērā  šādi kritēriji: 

- rakstiski iesniegtā bakalaura darba kvalitāte (atbilstība noformēšanas prasībām, tai skaitā 

noteiktajam apjomam, temata aktualitāte, izpētes pakāpe, pielietoto izpētes metožu 

atbilstība pētījuma priekšmetam un mērķim, to pielietošana, izmantoto avotu (zinātnisko 

doktrīnu, normatīvo aktu) daudzums, atbilstība tematam un izpētes kvalitāte; rezultivitāte, 

izklāsta skaidrība, pārskatāmība un secīgums, izdarīto secinājumu un izteikto priekšlikumu 

oriģinalitāte, aktualitāte un pamatotība); 

- darba autora ziņojums, kurā tiek vērtēta prasme zinātniski, koncentrēti un argumentēti 

iepazīstināt ar veikto pētījumu, formulēt secinājumus, norādīt turpmākos iespējamos 

pētījuma virzienus; 

- studenta atbildes uz uzdotajiem jautājumiem; 

- prasme diskutēt. 

Valsts pārbaudījums 

 Studiju programmā Valsts pārbaudījums sastāv no noslēguma pārbaudījuma un  bakalaura 

darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas. 

Noslēguma pārbaudījums (eksāmens) sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. 

Teorētiskajā daļā tiek iekļauti juridiskās zinātnes apakšnozaru jautājumi – Tiesību teorijā, 

Krimināltiesībās, Valsts tiesībās, Civiltiesībās un Starptautiskās un Eiropas tiesībās – divi 

katrā apakšnozarē. Teorētiskie jautājumi ir formulēti tā, lai izsmeļoši atbildot uz tiem, 

students apliecinātu, ka ir ieguvis jurista kvalifikācijai nepieciešamās zināšanas. Praktiskajā 

daļā studenti risina kāzusu, kura tematika atbilst tai juridiskās zinātnes apakšnozarei, kurā 

rakstīts bakalaura darbs. Noslēguma pārbaudījumā students saņem sekmīgu vērtējumu, ja 

kāzusā ir saņemts sekmīgs vērtējums (ne mazāks par 4 ballēm), un sekmīgs vērtējums (ne 

mazāks par 4 ballēm) saņemts pārbaudījuma teorētiskajā daļā (students saņem sekmīgu 
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novērtējumu arī tad, ja nesekmīgs novērtējums ir tikai vienā no juridiskās apakšnozares 

jautājumiem). 

 Diplomu par profesionālā bakalaura grāda un jurista kvalifikācijas iegūšanu students 

saņem, ja viņš ir sekmīgi apguvis programmu, t.sk., aizstāvējis bakalaura darbu un 

nokārtojis noslēguma pārbaudījumu (eksāmenu), saņemot katrā no tiem vērtējumu ne 

mazāku par 4 ballēm. 

Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot 

atzinumus ar atsaucēm uz informācijas avotiem 

Studiju programmas saturs nodrošina darba tirgū pieprasītu un konkurētspējīgu speciālistu 

sagatavošanu. Studiju programmas specializācijas kursu bloki nodrošina padziļinātu 

zināšanu un praktisko iemaņu apguvi tautsaimniecības attīstībai un sabiedriskajai drošībai 

svarīgās sfērās - publiskajā pārvaldē, tiesu darbībā un pirmstiesas izmeklēšanā. 

Ņemot vērā to, ka studiju programma izstrādāta, lai izpildītu Ministru kabineta 2009.gada 

30.jūnija rīkojuma Nr. 442 „Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju” 4. punktu, kas 

pavēl „Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt 

akadēmijā studējošajiem iespēju ar 2010.gada 1.janvāri turpināt studijas Latvijas 

Universitātē studiju programmās, kas pēc veida, iegūstamās kvalifikācijas un grāda ir 

iespējami tuvas pārtrauktajai studiju programmai”, jauni studenti šajā programmā uz doto 

brīdi netiek uzņemti. Pārskata periodā neviens students nav absolvējis šo programmu, 

studentu un darba devēju aptaujas nav veiktas, kā rezultātā detalizētāku informāciju par 

studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvām, pamatojot atzinumus ar 

atsaucēm uz informācijas avotiem, šobrīd sniegt nav iespējams.  

Studiju programma izstrādāta, lai izpildītu Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija 

rīkojuma Nr. 442 „Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju” 4. punktu, kas pavēl 

„Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt akadēmijā 

studējošajiem iespēju ar 2010.gada 1.janvāri turpināt studijas Latvijas Universitātē 

studiju programmās, kas pēc veida, iegūstamās kvalifikācijas un grāda ir iespējami tuvas 

pārtrauktajai studiju programmai”. Jāņem vērā, ka studiju programma izveidota, lai 

nodrošinātu iespēju pabeigt studijas tiem studentiem, kuri tās uzsākuši ekvivalentā 

Latvijas Policijas akadēmijas studiju programmā. 

Pārskata periodā šajā studiju programmā ir atjaunojušās 2 studentes – viena studente uz 

11.semestri un bakalaura darbu, un viena - uz gala pārbaudījumiem. 

Pielikumi studiju programmas raksturojumam 

Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz 

divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām 
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Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un 

to izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 

1. Kādas izmaiņas vērojamas studējošo vērtējumā par programmu un tajā ietvertajiem kursiem 

salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu? 

Studējošo aptaujas pārskata periodā netika veiktas. Jāņem vērā, ka dotā studiju programma 

nodrošina iespēju pabeigt studijas tiem studentiem, kuri tās uzsākuši ekvivalentā Latvijas 

Policijas akadēmijas studiju programmā. Jauni studenti šajā programmā netiek uzņemti. Pārskata 

periodā šajā programmā studijām atjaunojās divi studenti. 

  

2. Ko studējošie visatzinīgāk vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi, studiju 

procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.? 

  

  

3. Ko studējošie kritiski vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi, studiju procesa 

organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.? 

  

  

4. Kādi ir plānotie pasākumi studējošo norādīto trūkumu novēršanai un ieteikumu īstenošanai? 

  

  

Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti 

un to izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 

1. Kādas izmaiņas vērojamas absolventu vērtējumā par programmu un tajā ietvertajiem 

kursiem salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu? 

Absolventu aptaujas pārskata periodā netika veiktas (skat. 17.6.punktu). 
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2. Ko absolventi visatzinīgāk vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi, 

studiju procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.? 

  

  

  

3. Ko absolventi kritiski vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi, studiju 

procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.? 

  

  

  

4. Kādi ir plānotie pasākumi absolventu norādīto trūkumu novēršanai un ieteikumu 

īstenošanai? 
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Tiesību zinātne (Bakalaura) 43380 

Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā 

kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” (43 380) sociālo zinātņu 

bakalaura grāda tiesību zinātnē iegūšanai 

Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

Studiju programmas mērķi ir šādi: 

- realizēt valsts ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas akadēmiskās 

studijas tiesību zinātnē; 

 - nodrošināt studējošiem iespēju apgūt teorētisko zināšanu un pētniecības kompetences 

tiesību zinātnē, tādejādi nodrošinot iespējas iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu 

akadēmisko izglītību; 

- sagatavot augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus tiesību zinātņu speciālistus; 

- sniegt studējošiem zināšanas un kompetences tādā kvalitātē un līmenī, lai pēc programmas 

apguves varētu turpināt studijas maģistrantūrā. 

Studiju programmas mērķi tiks sasniegti, risinot šādus uzdevumus: 

- sniedzot studējošiem nepieciešamās zināšanas un prasmes tiesību zinātnē, realizējot 

studiju programmā paredzētos studiju kursus; 

- nodrošinot secīgu studiju kursu apguvi augstā kvalitātē; 

- piesaistot viskvalificētākos mācībspēkus studiju kursu docēšanai, tai skaitā ārvalstu 

lektorus; 

- sniedzot studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās 

analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas, kā arī sagatavojot studējošos 

turpmākām zinātniskās pētniecības studijām; 

- sekmējot studējošo konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un 

starptautiskajā darba tirgū; 

- realizējot iekšējo kvalitātes kontroli studiju programmas kvalitātes nodrošināšanai; 

- sadarbojoties ar darba devējiem, citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs, tai skaitā radot 

plašākas iespējas studējošiem studijām citās ārvalstu augstskolās; 

 - piesaistot arvien vairāk ārvalstu studentus; 

 Studiju programmas saturs, iegūstamais grāds, mērķi un uzdevumi, kā arī uzņemšanas 

nosacījumi pilnā mērā savstarpēji atbilst. Minēto pamato tas, ka aplūkojamā studiju 

programma ir pamatstudiju akadēmiskā programma, kuras ietvaros studējošie iegūst valsts 

akadēmiskās izglītības standartam atbilstošu akadēmisku izglītību.  

Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti 

 Studiju programmas rezultāti (learning outcomes) ir plānoti šādi: 

- kvalificētu un konkurētspējīgu tiesību zinātnes speciālistu sagatavošana, kuri: 

 spēj patstāvīgi realizēt (tai skaitā piemērot) Latvijas un starptautisko tiesību normas, 

principus; 

 spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un izmantot informāciju;  
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 spēj patstāvīgi sagatavot tiesību aktus; 

 spēj risināt konkrētus uzdevumus un problēmjautājumus, izmantojot juridisko 

jautājumu risināšanas metodoloģiju, tai skaitā debates, argumentēšanu, kā arī citas 

pieejas un metodes, 

 spēj neatkarīgi demonstrēt un argumentēt savu viedokli, ieteikt risinājumus 

problēmjautājumu šķetināšanai, 

 spēj demonstrēt prasmes, kas profesionālām problēmām ļauj rast radošus 

risinājumus, 

 spēj patstāvīgi demonstrēt zināšanas un izpratni, profesionālu pieeju darba 

pienākumu izpildē, 

 pēc nepieciešamības spēj darboties grupā vai arī strādāt individuāli, sagatavot 

precīzus un akurātus pētījumus, ziņojumus, uzņemties atbildību un iniciatīvu, 

 spēj izvērtēt savas darbības ietekmi uz sabiedrību un valsti, 

 spēj patstāvīgi veikt pētniecību izvēlētajā apakšnozarē; 

 spēj demonstrēt tādas kompetences kā saskarsmes, komunikāciju prasmes, 

organizatoriskās un plānošanas prasmes, spēj uzņemties atbildību par darba 

rezultātiem un to analīzi, izprot jurista ētiku; 

 spēj motivēt savu izvēli turpmākajām studijām jurista kvalifikācijas ieguvei, 

kompetenču pilnveidošanai. 

Uzņemšanas noteikumi 

Iepriekšējā izglītība: 

- Vidējā izglītība 

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: 

 CE latviešu valodā; 

 CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā 

 gada atzīme vēsturē 

 gada atzīme matemātikā vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā 

 CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu 

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam 

(neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar 

īpašām vajadzībām:  

 gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā  

 gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā  

 gada atzīme vēsturē  

 gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)  

 gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos  

Priekšrocības: Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences tieslietu sekcijas 1. – 

3.  pakāpes ieguvējiem 2016. un 2017. gadā; LU Jauno juristu universitātes 1. - 3. vietas 

ieguvējiem 2017. gadā. 

Uzņemšanas prasību un kritēriju saturs studiju programmā ir praktiski nemainīgs. Jāvērš 

uzmanība uz to, ka uzņemšanas prasības ir atbilstošas studiju programmas mērķiem, 

http://www.lu.lv/index.php?id=37454
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uzdevumiem un rezultātiem, jo tās saskan ar studiju programmas kā pamatstudiju 

programmas būtību. Minēto pamato tas, ka uzņemšanas prasības pamatā ir saistītas ar 

vidējās izglītības faktu, bet pretendenta centralizēto eksāmenu rezultāti ietekmē tikai 

iespējas pirmajā studiju gadā studēt valsts budžeta finansētajās studiju vietās. Uzņemšana 

programmā notiek atbilstoši vispārējās uzņemšanas kritērijiem un principiem, kas ir vienoti 

visā Latvijas Universitātē. Nevar nenorādīt to, ka uzņemšanas kontekstā pastāv iespēja atzīt 

iepriekš iegūto neformālo izglītību un profesionālo pieredzi. Atzīšanas kārtību Latvijas 

Universitātē noteic 2012.gada 13.septembra rīkojums Nr.1/234 „Par iepriekšējā izglītībā 

vai profesionālajā pieredzē iegūtu studiju novērtēšanu un atzīšanu”.   
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Studiju programmas plāns 

 

Studiju 

forma: 
Pilna laika: 

klātiene 
Ilgums: 6           

Veids Nosaukums Pārb.veids KP 
KP 

veids 
1.sem 2.sem 3.sem 4.sem 5.sem 6.sem 

KP 

saglabāts 

Programma 20208 Tiesību zinātne (BSP)   120  20 20 20 20 20 20 120 

Daļa      A-Obligātie kursi   98 (+) 16 16 16 14 16 20 98 

Apakšdaļa           OD-Obligātā daļa   85 (+) 13 16 16 14 16 10 85 

2010.r- JurZ4082 Administratīvā procesa tiesības Eksāmens 3.00 4-sem.    3    

2010.r- JurZ4083 Administratīvās tiesības Eksāmens 4.00 3-sem.   4     

2010.r- JurZP125 Civilprocess Eksāmens 6.00 6-sem.      6  

2010.r- JurZ1090 Civiltiesību vispārīgā daļa Eksāmens 3.00 1-sem. 3       

2010.r- JurZ2015 Darba tiesības Eksāmens 3.00 4-sem.    3    

2014.r- SDSK1103 Dokumentu rakstīšana un analīze Eksāmens 4.00 2-sem.  4      

2010.r- JurZ3024 Eiropas Savienības tiesības Eksāmens 4.00 5-sem.     4   

2010.r- JurZ5011 Jurista ētika Eksāmens 2.00 4-sem.    2    

2010.r- JurZ1119 Konstitucionālās tiesības Eksāmens 6.00 2-sem.  6      

2010.r- JurZ3018 Kriminālprocess Eksāmens 6.00 5-sem.     6   

2010.r- JurZ3012 Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Eksāmens 4.00 4-sem.    4    

2010.r- JurZ2010 Krimināltiesības. Vispārīgā daļa Eksāmens 4.00 3-sem.   4     

2010.r- JurZ1068 Latvijas tiesību vēsture Eksāmens 4.00 1-sem. 4       

2010.r- Valo1955 Latīņu valoda juristiem Eksāmens 2.00 1-sem. 2       

2014.r- JurZ1124 Lietu tiesības Eksāmens 4.00 3-sem.   4     

file:///C:/DOCUME~1/Kristine/LOCALS~1/Temp/prg_katpapild.kursi_sad_frm%3fl=1&p_psv_id=3464&p_ps_vec_id=2765&p_ps_id=2765
file:///C:/DOCUME~1/Kristine/LOCALS~1/Temp/prg_katpapild.kursi_sad_frm%3fl=1&p_psv_id=3464&p_ps_vec_id=2765&p_ps_id=2766
file:///C:/DOCUME~1/Kristine/LOCALS~1/Temp/prg_katpapild.kursi_sad_frm%3fl=1&p_psv_id=3464&p_ps_vec_id=2765&p_ps_id=2769
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2010.r- JurZ3020 Mantojuma tiesības Eksāmens 2.00 6-sem.      2  

2010.r- JurZ2014 Saistību tiesības. Sevišķā daļa Eksāmens 4.00 3-sem.   4     

2010.r- JurZ1030 Saistību tiesības. Vispārīgā daļa Eksāmens 4.00 2-sem.  4      

2010.r- JurZ3027 
Starptautiskās privāttiesības. 

Mācība par kolīziju normām 
Eksāmens 2.00 6-sem.      2  

2010.r- JurZ4215 Starptautiskās publiskās tiesības Eksāmens 4.00 5-sem.     4   

2010.r- JurZ1032 Studiju darbs I 
Kursa 

darbs/projekts 
2.00 2-sem.  2      

2010.r- JurZ2044 Studiju darbs II 
Kursa 

darbs/projekts 
2.00 4-sem.    2    

2010.r- JurZ1023 Tiesību teorija Eksāmens 4.00 1-sem. 4       

2010.r- JurZ3015 Ģimenes tiesības Eksāmens 2.00 5-sem.     2   

Apakšdaļa           Sv-Svešvaloda   3 (+) 3      3 

2010.r- Valo3262 Angļu valoda juristiem Eksāmens 3.00 1-sem. 3       

Apakšdaļa           GP-Gala pārbaudījums   10 (+)      10 10 

2010.r- JurZ4004 Bakalaura darbs Bakalaura darbs 10.00 6-sem.      10  

Daļa      B-Ierobežotās izvēles kursi   20 (+) 4 4 4 4 4  20 

2016.r- JurZ3083 Administratīvo sodu tiesības Eksāmens 2.00 5-sem.     2   

2010.r- JurZ3534 Administratīvās tiesas process Eksāmens 2.00 5-sem.     2   

2010.r- JurZP070 Apdrošināšanas tiesības Eksāmens 2.00 3-sem.   2     

2010.r- JurZ3013 Bankrota tiesības Eksāmens 2.00 4-sem.    2    

2010.r- JurZ2009 Baznīcas tiesības Eksāmens 2.00 1-sem. 2       

2010.r- JurZ4001 Datu aizsardzības tiesības Eksāmens 2.00 2-sem.  2      

2010.r- JurZ2016 Dzīvokļu tiesības Eksāmens 2.00 3-sem.   2     

2011.r- JurZ5128 Ebreju un musulmaņu tiesības Eksāmens 2.00 5-sem.     2   

2011.r- JurZ1035 Eiropas tiesību vēsture Eksāmens 4.00 2-sem.  4      

2011.r- JurZ2082 Ierēdņu tiesības Eksāmens 2.00 4-sem.    2    
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2014.r- JurZ1123 Intelektuālā īpašuma tiesības Eksāmens 4.00 5-sem.     4   

2010.r- JurZ3019 Kriminoloģija Eksāmens 2.00 4-sem.    2    

2014.r- JurZ4113 Kriminālistikas pamati Eksāmens 4.00 5-sem.     4   

2011.r- JurZ4111 Kriminālās meklēšanas pamati Eksāmens 2.00 4-sem.    2    

2010.r- JurZ2025 Nodokļu tiesības Eksāmens 2.00 3-sem.   2     

2010.r- JurZ2012 Patērētāju aizsardzības tiesības Eksāmens 2.00 3-sem.   2     

2010.r- JurZ2011 Pašvaldību tiesības Eksāmens 2.00 4-sem.    2    

2014.r- JurZ1125 Romiešu civiliesību pamati Eksāmens 2.00 2-sem.  2      

2010.r- JurZ2018 Sociālās tiesības Eksāmens 2.00 5-sem.     2   

2010.r- JurZ3021 Sodu izpildes tiesības Eksāmens 2.00 4-sem.    2    

2010.r- JurZ1011 Starptautisko cilvēktiesību pamati Eksāmens 2.00 2-sem.  2      

2010.r- SDSK1043 Tiesu medicīna Eksāmens 2.00 3-sem.   2     

2010.r- SDSK1044 Tiesu psihiatrija Eksāmens 2.00 3-sem.   2     

2010.r- JurZ1180 
Tiesību aizsardzības iestādes 

Latvijā un ārvalstīs 
Eksāmens 2.00 1-sem. 2       

2014.r- JurZ1122 Valstszinātne Eksāmens 4.00 1-sem. 4       

2010.r- JurZP013 Ārvalstu konstitucionālās tiesības Eksāmens 2.00 1-sem. 2       

Daļa      C-Brīvās izvēles kursi   2 (+)    2   2 
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Studiju 

forma: 
Nepilna laika: 

klātiene 
Ilgums: 7            

Veids Nosaukums Pārb.veids KP 
KP 

veids 
1.sem 2.sem 3.sem 4.sem 5.sem 6.sem 7.sem 

KP 

saglabāts 
 

Programma 20208 Tiesību zinātne (BSP)   120  19 18 19 16 16 18 14 120  

Daļa  A-Obligātie kursi   98 (+) 15 14 15 12 12 16 14 98  

Apakšdaļa  OD-Obligātā daļa   85 (+) 15 14 12 12 12 16 4 85  

2010.r- JurZ4082 Administratīvā procesa tiesības Eksāmens 3.00 4-sem.    3      

2010.r- JurZ4083 Administratīvās tiesības Eksāmens 4.00 3-sem.   4       

2010.r- JurZP125 Civilprocess Eksāmens 6.00 6-sem.      6    

2010.r- JurZ1090 Civiltiesību vispārīgā daļa Eksāmens 3.00 1-sem. 3         

2010.r- JurZ2015 Darba tiesības Eksāmens 3.00 4-sem.    3      

2014.r- SDSK1103 
Dokumentu rakstīšana un 

analīze 
Eksāmens 4.00 2-sem.  4        

2010.r- JurZ3024 Eiropas Savienības tiesības Eksāmens 4.00 6-sem.      4    

2010.r- JurZ5011 Jurista ētika Eksāmens 2.00 7-sem.       2   

2010.r- JurZ1119 Konstitucionālās tiesības Eksāmens 6.00 1-sem. 6         

2010.r- JurZ3018 Kriminālprocess Eksāmens 6.00 6-sem.      6    

2010.r- JurZ3012 Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Eksāmens 4.00 5-sem.     4     
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2010.r- JurZ2010 
Krimināltiesības. Vispārīgā 

daļa 
Eksāmens 4.00 4-sem.    4      

2010.r- JurZ1068 Latvijas tiesību vēsture Eksāmens 4.00 2-sem.  4        

2010.r- Valo1955 Latīņu valoda juristiem Eksāmens 2.00 1-sem. 2         

2014.r- JurZ1124 Lietu tiesības Eksāmens 4.00 3-sem.   4       

2010.r- JurZ3020 Mantojuma tiesības Eksāmens 2.00 5-sem.     2     

2010.r- JurZ2014 Saistību tiesības. Sevišķā daļa Eksāmens 4.00 3-sem.   4       

2010.r- JurZ1030 
Saistību tiesības. Vispārīgā 

daļa 
Eksāmens 4.00 2-sem.  4        

2010.r- JurZ3027 
Starptautiskās privāttiesības. 

Mācība par kolīziju normām 
Eksāmens 2.00 7-sem.       2   

2010.r- JurZ4215 
Starptautiskās publiskās 

tiesības 
Eksāmens 4.00 5-sem.     4     

2010.r- JurZ1032 Studiju darbs I 
Kursa 

darbs/projekts 
2.00 2-sem.  2        

2010.r- JurZ2044 Studiju darbs II 
Kursa 

darbs/projekts 
2.00 4-sem.    2      

2010.r- JurZ1023 Tiesību teorija Eksāmens 4.00 1-sem. 4         

2010.r- JurZ3015 Ģimenes tiesības Eksāmens 2.00 5-sem.     2     

Apakšdaļa           Sv-Svešvaloda   3 (+)   3     3  

2010.r- Valo3262 Angļu valoda juristiem Eksāmens 3.00 3-sem.   3       
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Apakšdaļa           GP-Gala pārbaudījums   10 (+)       10 10  

2010.r- JurZ4004 Bakalaura darbs Bakalaura darbs 10.00 7-sem.       10   

Daļa      B-Ierobežotās izvēles kursi   20 (+) 4 4 4 2 4 2  20  

2016.r- JurZ3083 Administratīvo sodu tiesības Eksāmens 2.00 5-sem.     2     

2010.r- JurZ3534 Administratīvās tiesas process Eksāmens 2.00 5-sem.     2     

2010.r- JurZP070 Apdrošināšanas tiesības Eksāmens 2.00 3-sem.   2       

2010.r- JurZ3013 Bankrota tiesības Eksāmens 2.00 4-sem.    2      

2010.r- JurZ2009 Baznīcas tiesības Eksāmens 2.00 1-sem. 2         

2010.r- JurZ4001 Datu aizsardzības tiesības Eksāmens 2.00 2-sem.  2        

2010.r- JurZ2016 Dzīvokļu tiesības Eksāmens 2.00 3-sem.   2       

2011.r- JurZ5128 Ebreju un musulmaņu tiesības Eksāmens 2.00 6-sem.      2    

2011.r- JurZ1035 Eiropas tiesību vēsture Eksāmens 4.00 2-sem.  4        

2011.r- JurZ2082 Ierēdņu tiesības Eksāmens 2.00 4-sem.    2      

2014.r- JurZ1123 Intelektuālā īpašuma tiesības Eksāmens 4.00 5-sem.     4     

2010.r- JurZ3019 Kriminoloģija Eksāmens 2.00 4-sem.    2      

2014.r- JurZ4113 Kriminālistikas pamati Eksāmens 4.00 6-sem.      4    
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2011.r- JurZ4111 Kriminālās meklēšanas pamati Eksāmens 2.00 4-sem.    2      

2010.r- JurZ2025 Nodokļu tiesības Eksāmens 2.00 3-sem.   2       

2010.r- JurZ2012 Patērētāju aizsardzības tiesības Eksāmens 2.00 3-sem.   2       

2010.r- JurZ2011 Pašvaldību tiesības Eksāmens 2.00 4-sem.    2      

2014.r- JurZ1125 Romiešu civiliesību pamati Eksāmens 2.00 2-sem.  2        

2010.r- JurZ2018 Sociālās tiesības Eksāmens 2.00 5-sem.     2     

2010.r- JurZ3021 Sodu izpildes tiesības Eksāmens 2.00 5-sem.     2     

2010.r- JurZ1011 
Starptautisko cilvēktiesību 

pamati 
Eksāmens 2.00 2-sem.  2        

2010.r- SDSK1043 Tiesu medicīna Eksāmens 2.00 6-sem.      2    

2010.r- SDSK1044 Tiesu psihiatrija Eksāmens 2.00 6-sem.      2    

2010.r- JurZ1180 
Tiesību aizsardzības iestādes 

Latvijā un ārvalstīs 
Eksāmens 2.00 1-sem. 2         

2014.r- JurZ1122 Valstszinātne Eksāmens 4.00 1-sem. 4         

2010.r- JurZP013 
Ārvalstu konstitucionālās 

tiesības 
Eksāmens 2.00 1-sem. 2         

Daļa      C-Brīvās izvēles kursi   2 (+)    2    2  
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Studiju 

forma: 
Nepilna laika: 

neklātiene 
Ilgums: 8             

Veids Nosaukums Pārb.veids KP 
KP 

veids 
1.sem 2.sem 3.sem 4.sem 5.sem 6.sem 7.sem 8.sem 

KP 

saglabāts 

Programma 20208 Tiesību zinātne (BSP)   120  17 16 15 17 14 17 12 12 120 

Daļa      A-Obligātie kursi   98 (+) 15 14 11 13 10 15 8 12 98 

Apakšdaļa           OD-Obligātā daļa   85 (+) 15 14 8 13 10 15 8 2 85 

2010.r- JurZ4082 
Administratīvā procesa 

tiesības 
Eksāmens 3.00 

4-

sem. 
   3      

2010.r- JurZ4083 Administratīvās tiesības Eksāmens 4.00 
3-

sem. 
  4       

2010.r- JurZP125 Civilprocess Eksāmens 6.00 
6-

sem. 
     6    

2010.r- JurZ1090 Civiltiesību vispārīgā daļa Eksāmens 3.00 
1-

sem. 
3         

2010.r- JurZ2015 Darba tiesības Eksāmens 3.00 
6-

sem. 
     3    

2014.r- SDSK1103 
Dokumentu rakstīšana un 

analīze 
Eksāmens 4.00 

2-

sem. 
 4        

2010.r- JurZ3024 Eiropas Savienības tiesības Eksāmens 4.00 
7-

sem. 
      4   

2010.r- JurZ5011 Jurista ētika Eksāmens 2.00 
8-

sem. 
       2  

2010.r- JurZ1119 Konstitucionālās tiesības Eksāmens 6.00 
1-

sem. 
6         

2010.r- JurZ3018 Kriminālprocess Eksāmens 6.00 
6-

sem. 
     6    

2010.r- JurZ3012 
Krimināltiesības. Sevišķā 

daļa. 
Eksāmens 4.00 

5-

sem. 
    4     

file:///C:/DOCUME~1/Kristine/LOCALS~1/Temp/prg_katpapild.kursi_sad_frm%3fl=1&p_psv_id=3489&p_ps_vec_id=2765&p_ps_id=2765
file:///C:/DOCUME~1/Kristine/LOCALS~1/Temp/prg_katpapild.kursi_sad_frm%3fl=1&p_psv_id=3489&p_ps_vec_id=2765&p_ps_id=2766
file:///C:/DOCUME~1/Kristine/LOCALS~1/Temp/prg_katpapild.kursi_sad_frm%3fl=1&p_psv_id=3489&p_ps_vec_id=2765&p_ps_id=2769


52 

 

2010.r- JurZ2010 
Krimināltiesības. Vispārīgā 

daļa 
Eksāmens 4.00 

4-

sem. 
   4      

2010.r- JurZ1068 Latvijas tiesību vēsture Eksāmens 4.00 
2-

sem. 
 4        

2010.r- Valo1955 Latīņu valoda juristiem Eksāmens 2.00 
1-

sem. 
2         

2014.r- JurZ1124 Lietu tiesības Eksāmens 4.00 
4-

sem. 
   4      

2010.r- JurZ3020 Mantojuma tiesības Eksāmens 2.00 
7-

sem. 
      2   

2010.r- JurZ2014 
Saistību tiesības. Sevišķā 

daļa 
Eksāmens 4.00 

3-

sem. 
  4       

2010.r- JurZ1030 
Saistību tiesības. Vispārīgā 

daļa 
Eksāmens 4.00 

2-

sem. 
 4        

2010.r- JurZ3027 

Starptautiskās 

privāttiesības. Mācība par 

kolīziju normām 

Eksāmens 2.00 
7-

sem. 
      2   

2010.r- JurZ4215 
Starptautiskās publiskās 

tiesības 
Eksāmens 4.00 

5-

sem. 
    4     

2010.r- JurZ1032 Studiju darbs I 
Kursa 

darbs/projekts 
2.00 

2-

sem. 
 2        

2010.r- JurZ2044 Studiju darbs II 
Kursa 

darbs/projekts 
2.00 

4-

sem. 
   2      

2010.r- JurZ1023 Tiesību teorija Eksāmens 4.00 
1-

sem. 
4         

2010.r- JurZ3015 Ģimenes tiesības Eksāmens 2.00 
5-

sem. 
    2     

Apakšdaļa           Sv-Svešvaloda   3 (+)   3      3 

2010.r- Valo3262 Angļu valoda juristiem Eksāmens 3.00 
3-

sem. 
  3       
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Apakšdaļa           GP-Gala pārbaudījums   10 (+)        10 10 

2010.r- JurZ4004 Bakalaura darbs 
Bakalaura 

darbs 
10.00 

8-

sem. 
       10  

Daļa      B-Ierobežotās izvēles kursi   20 (+) 2 2 2 4 4 2 4  20 

2016.r- JurZ3083 
Administratīvo sodu 

tiesības 
Eksāmens 2.00 

5-

sem. 
    2     

2010.r- JurZ3534 
Administratīvās tiesas 

process 
Eksāmens 2.00 

7-

sem. 
      2   

2010.r- JurZP070 Apdrošināšanas tiesības Eksāmens 2.00 
3-

sem. 
  2       

2010.r- JurZ3013 Bankrota tiesības Eksāmens 2.00 
7-

sem. 
      2   

2010.r- JurZ2009 Baznīcas tiesības Eksāmens 2.00 
3-

sem. 
  2       

2010.r- JurZ4001 Datu aizsardzības tiesības Eksāmens 2.00 
2-

sem. 
 2        

2010.r- JurZ2016 Dzīvokļu tiesības Eksāmens 2.00 
4-

sem. 
   2      

2011.r- JurZ5128 
Ebreju un musulmaņu 

tiesības 
Eksāmens 2.00 

6-

sem. 
     2    

2011.r- JurZ1035 Eiropas tiesību vēsture Eksāmens 4.00 
1-

sem. 
4         

2011.r- JurZ2082 Ierēdņu tiesības Eksāmens 2.00 
6-

sem. 
     2    

2014.r- JurZ1123 
Intelektuālā īpašuma 

tiesības 
Eksāmens 4.00 

5-

sem. 
    4     

2010.r- JurZ3019 Kriminoloģija Eksāmens 2.00 
4-

sem. 
   2      
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2014.r- JurZ4113 Kriminālistikas pamati Eksāmens 4.00 
6-

sem. 
     4    

2011.r- JurZ4111 
Kriminālās meklēšanas 

pamati 
Eksāmens 2.00 

4-

sem. 
   2      

2010.r- JurZ2025 Nodokļu tiesības Eksāmens 2.00 
6-

sem. 
     2    

2010.r- JurZ2012 
Patērētāju aizsardzības 

tiesības 
Eksāmens 2.00 

3-

sem. 
  2       

2010.r- JurZ2011 Pašvaldību tiesības Eksāmens 2.00 
4-

sem. 
   2      

2014.r- JurZ1125 Romiešu civiliesību pamati Eksāmens 2.00 
2-

sem. 
 2        

2010.r- JurZ2018 Sociālās tiesības Eksāmens 2.00 
6-

sem. 
     2    

2010.r- JurZ3021 Sodu izpildes tiesības Eksāmens 2.00 
5-

sem. 
    2     

2010.r- JurZ1011 
Starptautisko cilvēktiesību 

pamati 
Eksāmens 2.00 

2-

sem. 
 2        

2010.r- SDSK1043 Tiesu medicīna Eksāmens 2.00 
7-

sem. 
      2   

2010.r- SDSK1044 Tiesu psihiatrija Eksāmens 2.00 
7-

sem. 
      2   

2010.r- JurZ1180 
Tiesību aizsardzības 

iestādes Latvijā un ārvalstīs 
Eksāmens 2.00 

1-

sem. 
2         

2014.r- JurZ1122 Valstszinātne Eksāmens 4.00 
1-

sem. 
4         

2010.r- JurZP013 
Ārvalstu konstitucionālās 

tiesības 
Eksāmens 2.00 

4-

sem. 
   2      

Daļa      C-Brīvās izvēles kursi   2 (+)   2      2 
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 Studiju programmas saturs un organizācijas līmenis, kā arī iesaistītais akadēmiskais 

personāls kvalitatīvi un kvantitatīvi nodrošina studiju programmas mērķu sasniegšanu 

neatkarīgi no citu augstākās izglītības iestāžu īstenotajām studiju programmām vai 

piedāvātajiem studiju kursiem. Minēto apliecina vairāki apsvērumi. Pirmkārt, LU 

Juridiskās fakultātes akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanas politika nosaka, ka 

ikvienam mācībspēkam ir tiesības vismaz reizi gadā piedalīties ārvalstīs organizētajās 

konferencēs un semināros ar nolūku celt profesionālo kvalifikāciju. Otrkārt, nevienā citā 

Latvijas augstākās izglītības iestādē īstenotajā līdzīgā studiju programmā nav iesaistīts tāds 

skaits akadēmiskā personāls, kāds tas ir Juridiskajā fakultātē. Treškārt, studiju programmas 

īstenošanai pieejamie resursi un materiāltehniskais nodrošinājums pilnībā nodrošina studiju 

programmas mērķu sasniegšanu. 

Studiju programma izveidota un tiek īstenota tā, lai ikvienam citas augstākās mācību 

iestādes studējošajam būtu iespējas apgūt studiju kursus Juridiskajā fakultātē, noteiktā 

kārtībā reģistrējoties kā klausītājam. Tāpat ikvienam citās augstskolas studentam ir tiesības 

turpināt studijas studiju programmā jeb pārnākt no citas augstskolas uz Juridisko fakultāti.  

Fakultāte studiju programma īstenošanā vienmēr ir bijusi atvērta pēc iespējas plašākai 

sadarbībai ar citām augstākās izglītības iestādēm Latvijā un ārvalstīs. Minēto apliecina tas, 

ka pašlaik tiek apsvērta sadarbības līguma slēgšanas iespēja ar Rīgas Juridisko augstskolu 

par studējošo iespējām apgūt studiju kursus, kurus piedāvā katra no līgumslēdzējām pusēm. 

Juridiskā fakultāte pastāvīgi sadarbojas ar izpildvaras, likumdevējvaras un tiesu varas 

institūcijām, kā arī juristu profesionālajām organizācijām. Sadarbība notiek abpusēji. Proti, 

darba devēji gan no publiskā, gan no privātā nodarbinātības sektora ir ieinteresēti, lai 

Juridiskās fakultātes mācībspēki piedalītos dažādās aktivitātēs kā speciālisti savā tiesību 

apakšnozarē. Savukārt, Juridiskā fakultāte no darba devējiem cer sagaidīt ieteikumus 

studiju programmu satura uzlabošanai, tās attīstībai. Abpusēja sadarbība notiek, rīkojot 

kopīgus pasākumus, konferences, seminārus. 

Lai pilnveidotu LU studiju programmas, zinātniski pētnieciskā darba kvalitāti, tiesību 

jautājumu izpēti, LU Juridiskā fakultāte ir noslēgusi Sadarbības līgumu ar Zvērinātu 

Advokātu padomi, Prokuratūru, Augstāko tiesu un Tieslietu ministriju. 

Studiju programma ir organizēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.   

Studiju programmas kopējais apjoms ir 120 kredītpunkti. Studiju programma sastāv no 

obligātās (A daļas), ierobežotās izvēles (B daļas) un izvēles (C daļas) studiju kursiem. 

Obligātajā daļā atbilstoši normatīvajiem aktiem ietilpst: 

-studiju kursi 84 kredītpunktu apmērā; 

 studiju darbi 4 kredītpunktu apmērā 

 bakalaura darbs 10 kredītpunktu apmērā. 

Kopumā obligāto daļu veido 98 kredītpunkti, kas atbilst ārējā normatīvā akta prasībām. 

Ierobežotās izvēles daļu veido studiju kursi 20 kredītpunktu, bet izvēles daļu – 2 

kredītpunktu apjomā, kas arī pilnībā atbilst normatīvo aktu prasībām. Ierobežotās izvēles 
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daļas studiju kursi ir izstrādāti tā, lai piedāvātu plašas iespējas studējošiem izvēlēties 

studiju kursus tiesību zinātnes apakšnozarēs. Savukārt izvēles daļu studējošais plāno no 

LU noteiktā kārtībā apstiprinātiem citu zinātņu nozaru studiju kursiem. 

Studiju programma neparedz prakses. Absolvents iegūst sociālo zinātņu bakalaura grādu 

tiesību zinātnē. 

Pārskata periodā studiju programmā papildus B daļā ir iekļauts jauns studiju kurss 

Administratīvo sodu tiesības (Jur Z3083), kura mērķis ir sniegt studentiem iespēju 

sistemātiskā un pārkatāmi izklāstītā formā iegūt praksē noderīgas zināšanas par 

administratīvo pārkāpumu tiesībām un administratīvo pārkāpumu procesu, kas ir viena no 

aktualitātēm, tai skaitā prakses attīstības un gaidāmo reformu dēļ.  

Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un 

formas, tālmācības metožu izmantošana) 

  

Studiju ilgums pilna laika studijās ir 3 gadi jeb 6 semestri, nepilna laika klātienes studijās 

3,5 gadi jeb 7 semestri, bet nepilna laika neklātienes studijās 4 gadi jeb 8 semestri. 

Pilna laika klātienes studiju formā studējošiem notiek lekcijas un praktiskās nodarbības 

(semināri, tiesu izspēles un tml.), ņemot vērā katra studiju kursa saturu  katru darba dienu. 

Savukārt nepilna laika klātienes studiju formā studējošiem lekcijas un praktiskās 

nodarbības notiek katras darba dienas vakaros. Ņemot vērā izglītības tirgus tendences 

Latvijā, proti, galvenokārt divus aspektus: pirmkārt, finansiālās situācijas pasliktināšanos 

un to ka potenciālie studējošie intensīvi iesaistās darba tirgū, otrkārt, Latvijas Policijas 

akadēmijas likvidāciju, kurā tika realizēta nepilna laika neklātienes studiju forma, studiju 

programmā ir paredzēts studijas realizēt nepilna laika neklātienes formā. 2016. gada rudens 

semestra uzņemšanas rezultāti rāda, ka šāda studiju forma ir pieprasīta un nepieciešama. 

Nepilna laika neklātienes studējošiem notiek pārskata lekcijas, kurās tiek sniegtas 

svarīgākās ievirzes studiju kursa apguvei 2 reizes mēnesī sestdienās. Īpaši būtisks ir fakts, 

ka nepilna laika neklātienes kontaktstundu apjoms ir 50 % no pilna laika klātienes A daļas 

kursos un 25% no pilna laika klātienes B un C daļas kursos. Augstais kontaktstundu apjoms 

liecina par atgriezeniskās saites realizēšanos un kvalitatīvajām studiju programmas 

īpašībām. Lai sasniegtu studiju programmas mērķus, nepilna laika neklātienes studiju formā 

lielāka vērība tiek pievērsta studējošo patstāvīgajam darbam, kas noteikts, ņemot vērā katra 

studiju kursu apjomu, saturu un specifiku. 

Atbilstoši Augstskolu likuma normām (56.panta trešā daļa), studijas valsts dibinātā 

augstskolā LU un šajā studiju programmā notiek pamatā valsts valodā. Tajā pašā laikā, 

ņemot vērā studējošo interesi un pat pieprasījumu, kā arī sadarbības iespējas, tiek piedāvāti 

studiju kursi angļu valodā, kā arī vācu valodā, ko nodrošina DAAD un Fulbright stipendiātu 

pastāvīga klātbūtne fakultātē. Jāuzsver, ka fakultātes piedāvātos studiju kursus angļu valodā 

Erasmus+ programmas studentiem, iespējams apmeklēt arī Studiju programmas 

studentiem. 

Studiju kursu realizācija studiju programmā tiek organizēta lekciju un semināru formā. 



57 

 

Lekciju galvenais uzdevums ir sniegt studējošiem teorētiskās zināšanas. Tās tiek lasītas, 

mācībspēkiem izmantojot jaunākās pedagoģiskās metodes, tai skaitā izmantojot 

kodoskopus, videomateriālus, izdales materiālus, prezentāciju materiālus, īpašus rīkus un 

līdzekļus, piemēram, studiju kursā „Kriminālistika”. 

Semināru nodarbībās, kas parasti veido 1/3 līdz 1/2 daļu no nodarbību kopējā skaita katrā 

studiju kursā, studentiem tiek mācīts izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu juridisku 

problēmu risināšanai praksē. Tas tiek darīts, organizējot gan studējošo individuālos darbus, 

grupu darbus, individuālos vai grupu mājas darbus, referātu sagatavošu, diskusijas, debates, 

tiesu izspēles un kāzusu risināšanu.  

Katram studiju kursam ir izstrādāts detalizēts kursa apraksts, kurā ir sniegts apraksts par 

kursa saturu, noteikts kursa plāns, kursa apguves prasības, rezultāti, izmantojamā literatūra.  

Liela nozīme studijās ir studējošo patstāvīgajam jeb individuālajam darbam, kura apjoms, 

saturs un kontroles veids ir atkarīgs no konkrētā studiju kursa. Studējošiem ir patstāvīgi 

jāapgūst mācībspēka norādītā obligātā literatūra, jāgatavo konkrēta kāzusa risinājumi, 

tiesību aktu projekti, prezentācijas un tml.  

Tādejādi teorētiskās zināšanas studējošie apgūst: 

1. lekcijās; 

2. patstāvīgi pētot tiesību avotus, iepazīstoties ar mācību literatūru un iepazīstoties un 

analizējot zinātnisko literatūru, izpildot mācībspēka konkrētus uzdevumus. 

Praktiskās iemaņas teorētisko zināšanu pielietošanai studējošie apgūst: 

1. studiju kursu ietvaros, sastādot procesuālos un citus juridiskos dokumentus, 

izstrādājot referātus, prezentācijas un strādājot grupās; 

2. semināru nodarbībās, risinot kāzusus un apmeklējot iestādes un uzņēmumus, kuros 

tiek veikts ar tiesību zinātni saistīts praktiskais darbs, diskutējot un strādājot grupās; 

3. tiesu procesu izspēlēs, kas tiek veiktas vairākos līmeņos:  

a. viena semestra studentu grupas/grupu ietvaros, tai skaitā semināra 

nodarbību ietvaros; 

b. Latvijas Republikas augstāko izglītības iestāžu sacensībās, piemēram, prof. 

K.Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēlēs, prof. Minca 

krimināltiesību izspēlē; 

c. starptautiskās sacensībās starp dažādu valstu augstākās izglītības iestāžu 

komandām.    

Paralēli studijām daļa studentu tiek iesaistīti citos ar zinātnisko pētniecību saistītos darbos, 

ko nodrošina un organizē fakultātes struktūrvienības. 

Fakultātes studenti aktīvi piedalās dažādās starptautiskās tiesu izspēlēs, kā, piemēram, 

Telders International Law Moot Court Competition, Jessup International Law Moot Court 

Competition, Jessup Baltic Cup, The Central and East European Moot competition, The 

Monreo E. Price International Media Law Moot Court Competition, Willem C. Vis (East) 

International Commercial Arbitration Moot. Jāuzsver, ka LU Juridiskā fakultāte ir vienīgā 

fakultāte Latvijā, kas nodrošina iespēju piedalīties tik plaša klāsta izspēlēs ar starptautisku 

nozīmi. Studējošiem, ņemot vērā mācībspēka rekomendāciju, tiek dota iespēja piedalīties 
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arī LU Juridiskās fakultātes organizētos pasākumos – konferencēs, semināros, nolasot 

referātu. Studējošie ir tikuši iesaistīti arī Valsts pētījumu un LU projektos. Piemēram, 

studējošie ir tikuši pieaicināti dalībai Valsts pētījumu projektā „Ilgtspējīgas 

tautsaimniecības transformācijas tiesiskā ietvara efektivitātes paaugstināšanas 

aktualitātes”, kā arī citos LU atbalstītos projektos. Šāda iespēja nenoliedzami motivē un 

rada interesi studējošam iesaistīties zinātniskajā darbā. Tāpat saņemot darba vadītāja 

pozitīvu rekomendāciju, studējošie var publicēt savus pētnieciskos darbus, piemēram, 

juridiskajā periodikā žurnālā „Jurista Vārds”. Nevar nepieminēt, ka LU Juridiskās 

fakultātes studenti katru gadu ir laureātu vidū arī žurnāla „Jurista Vārds” rīkotajās studējošo 

pētniecisko darbu konkursos.    

Studiju programmas izveidē un īstenošanā būtiska nozīme ir pievērsta individuālai pieejai 

katram studējošajam, kas izpaužas vairākos aspektos. Pirmkārt, studējošiem ir iespēja 

individuāli konsultēties ar ikvienu mācībspēku noteiktos konsultāciju laikos. Otrkārt, 

sadarbību ar studējošiem un pasniedzējiem nodrošina arī elektronisko sakaru izmantošanas 

iespējas, kas ļauj nosūtīt nepieciešamos studiju materiālus, vērtējumus un ieteikumus 

studējošiem. Tai skaitā mācībspēku pienākums ir regulāri pārbaudīt savus saņemtos 

elektroniskos pasta sūtījumus un atbildēt uz tiem. Treškārt, mācībspēki ir sagatavojuši gan 

mācību grāmatas, gan arī speciālus studiju materiālus, kas nenoliedzami atvieglo 

studējošiem literatūras avotu apzināšanu. Ceturtkārt, studējošajiem tiek nodrošināta brīva 

piekļuve fakultātes vispārējam personālam, studiju metodiķiem un vadībai. 

Lai studējošais pēc iespējas ātrāk iekļautos zinātniski pētnieciskajā darbā, jau no pirmā 

studiju gada studiju programmā ir iekļauta studiju darbu (studiju kurss Studiju darbs I un 

pēc tam Studiju darbs II) izstrāde un aizstāvēšana mācībspēka vadībā. Studiju darbs ir 

studējošā ikgadējs pastāvīgs pētījums par konkrētu juridisku tēmu vai problēmu 20 lappušu 

apjomā. Tādejādi tiek realizēts tāds zinātniskā darba neatņemams princips kā 

pakāpeniskums un sistemātiskums, kas ļauj nostiprināt iegūtās zināšanas un iegūt 

kompetences tās patstāvīgi padziļināt. Tāpat studiju darbu ikgadēja izstrāde ieliek pamatu 

topošā jurista izaugsmei saskaņā ar izglītības sistēmas shēmu: studiju darbs – bakalaura 

darbs – maģistra darbs – doktora (promocijas) darbs. Jāuzsver, ka LU Juridiskā fakultāte ir 

vienīgā fakultāte Latvijā, kas ir iesaistījusies starptautiskā projektā, lai kopīgi ar atsevišķu 

Eiropas Savienības dalībvalstu un Krievijas partneriem, seminārā, kurā tieši tiek iesaistīti 

studējošie, risinātu cilvēktiesību jautājumus. Proti, studējošie ir tikuši iesaistīti Ķelnē bāzētā 

projektā (seminārā): „Human Rights v. National Security. Should Freedom be restricted to 

safeguard freedom” 

Bakalaura darba izstrāde ir viena no būtiskām šīs studiju programmas sastāvdaļām. 

Bakalaura darba izstrāde notiek atbilstoši LU pieņemtiem tiesību aktiem, kā arī 

apstiprinātam studiju kursa aprakstam „Bakalaura darbs” un Juridiskās fakultātes domes 

2012. gada 19. martā apstiprinātajam tiesību aktam, proti, Metodiskajiem norādījumiem 

pētniecības darbu izstrādāšanai Juridiskajā fakultātē.  

Lai dotu nepieciešamās ievirzes bakalaura darba rakstīšanai, tai skaitā arī praktiskus 

padomus zinātnisku darbu rakstīšanā, studiju kursa „Bakalaura darbs” realizācijā tiek 

paredzēta īpaša lekcija par šiem jautājumiem. Šis studiju kursa satura papildinājums ir 

izstrādāts, sadarbojoties ar Juridiskās fakultātes studējošiem. Pirms uzsākt bakalaura darba 

izstrādi studējošiem Juridiskās fakultātes noteiktā kārtībā un termiņos ir jāpiesakās izvēlētā 

fakultātes struktūrvienībā bakalaura darba rakstīšanai, tādejādi iezīmējot bakalaura 

pētniecības virzienu. Tiek rūpīgi kontrolēts, lai bakalaura darbs (tai skaitā arī melnraksts) 



59 

 

tiktu iesniegts noteiktajā termiņā. Bakalaura darbu aizstāvēšana notiek saskaņā ar 

apstiprinātu bakalaura darbu aizstāvēšanas grafiku gala pārbaudījumu komisijas sēdēs.  

Ārpus fakultātes studiju procesa īstenošanā ir iesaistīta LU Humanitāro zinātņu fakultāte, 

iepriekš – LU Valodu centrs, (nodrošina studiju kursu Vācu valoda juristiem un Angļu 

valoda juristiem docēšanu), studiju kursu Latīņu valoda docē viesdocents I.Gusāns, bet 

Humanitāro zinātņu un Ekonomikas un vadības fakultātes mācībspēki ir iesaistīti studiju 

kursa Dokumentu rakstīšana un analīze docēšanā.   

Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju 

rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

 Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi ir šādi: 

1. Vērtējuma obligātuma princips. Atbilstoši šim principam programmas satura 

apguvi nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu katrā no studiju kursiem; 

2. Vērtēšanā tiek izmantots arī pārbaudes veidu dažādības princips, kas ir atkarīgs no 

konkrētā studiju kursa satura, kas izklāstīts katra studiju kursa aprakstā. 

3. Vērtējuma atbilstības princips paredz, ka pārbaudes darbos studējošiem tiek dota 

iespēja apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās 

zināšanas un zinātnisko atziņu lietošanas prasmes. 

4. Tāpat tiek ievērots vērtēšanas sistēmas skaidrības un atklātības princips, kas 

nodrošina katram studējošam iespēju orientēties, izprast un sekot līdzi vērtējuma 

objektivitātei. 

5. Vērtējuma pārskatīšanas iespēju princips nozīmē, ka fakultātē ir izstrādāta sūdzību 

un priekšlikumu izskatīšanas kārtība, ja pieļauti pārkāpumi, izliekot vērtējumu.  

Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Tādejādi zemākais 

pozitīvais vērtējums ir 4 balles (gandrīz viduvēji). 

Pārbaudījumu organizēšanas kārtību LU nosaka vairāki LU tiesību akti, tai skaitā 

Juridiskajā fakultātē studējošajiem ir jāievēro „Noteikumi studiju kursu sekmīgai apguvei 

Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē” (apstiprināti Juridiskās fakultātes Dome 

2013.gada 4. eptembra sēdē). 

Studiju rezultātus studiju programmā novērtē pēc diviem rādītājiem: 

1) kvalitātes rādītājs – vērtējums pēc 10 ballu skalas; 

2) kvantitātes rādītājs – kredītpunkti pēc kopējā stundu skaita katrā studiju kursā. 

Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu, ja vērtējums nav zemāks par 4 ballēm 

(gandrīz viduvēji). 

Pārbaudījumu formas studiju programmā ir šādas: 

 studiju programmas sekmīgai beigšanai (absolvēšanai): 

1. studiju programmas prasību pilnīga izpilde; 

2. sekmīga rakstiska bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana. 
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 studiju kursa sekmīgai apguvei: 

1. sekmīga starppārbaudījumu nokārtošana; 

2. citu docētāju noteikto prasību izpildi atbilstoši studiju kursa aprakstam (piem., 

mājas darbs); 

3. studiju kursa noslēguma pārbaudījuma (eksāmena) nokārtošana. 

Studiju kursa pārbaudījumi. Par studiju kursu starppārbaudījumu un noslēguma 

pārbaudījumu formām, noteikumiem un prasībām studējošie tiek iepazīstināti un tie tiek 

izskaidroti studiju kursa pirmajās nodarbībās. Prasības studiju kursu apguvei ir norādītas 

studiju kursa aprakstā. 

Studiju kursa gala pārbaudījuma kopvērtējumu veido semestra laikā notikušo pārbaudes 

darbu (starppārbaudījumu) vērtējums un vērtējums, kas iegūts kursa noslēguma 

pārbaudījumā. Katrā studiju kursā notiek pārbaudes darbi (starppārbaudījumi). Studiju 

kursā ar 2 kredītpunktiem jāietver viens, studiju kursā ar 3 vai 4 kredītpunktiem divi, bet 

studiju kursā ar 5 un vairāk kredītpunktiem – trīs pārbaudes darbi. 

Pārbaudes darbi var būt: 

 kontroldarbi, 

 testi, 

 tiesas procesa izspēles, 

 uzstāšanās ar zinātniskiem referātiem, 

 kā arī citas studiju kursa specifikai piemērotas zināšanu pārbaudes formas, ar kurām 

katra studējošā zināšanas tiek pārbaudītas pēc visiem studiju kursa dalībniekiem 

izvirzītiem vienādiem kritērijiem. 

Juridiskajā fakultātē mācībspēkam ir aizliegts izlikt galīgo vērtējumu par studiju kursu, 

nerīkojot kursa noslēguma pārbaudījumu un pamatojoties tikai uz studējošā darba 

rezultātiem semestra laikā. Juridiskajā fakultātē visi eksāmeni tiek kārtoti rakstveidā. 

Mutisku eksāmenu var kārtot tikai izņēmuma kārtā ar studiju programmas direktora atļauju. 

Visos studiju kursos, kuros to pieļauj kursa specifika, kursa noslēguma pārbaudījuma 

obligāta sastāvdaļa ir vismaz viens praktiskais uzdevums (kāzuss). 

Lai iegūtu vērtējumu studiju kursos Studiju darbs I un Studiju darbs II, izstrādātie studiju 

darbi ir jāizstrādā un jāiesniedz tā vadītājam, un jāaizstāv atbilstoši kursa aprakstam. Studiju 

darbam ir sekmīgs (pozitīvs) vērtējums, ja tas atbilst studiju darba izstrādei izvirzītām 

prasībām pēc formas, pēc satura un tā aizstāvēšanas kvalitātes. 

  

Juridiskās fakultātes visi mācībspēki visas studējošo sekmes apkopo sistēmā estudijas.lv. 

Iegūtos vērtējumus studējošie var redzēt arī LUIS sistēmā. 

  

Bakalaura darbs. Lai veiktu studējošo zināšanu un kompetenču pārbaudi, studiju 

programmā tiek rīkota izstrādātā bakalaura darba un tā aizstāvēšanas novērtēšana. Jāuzsver 

tas, ka bakalaura darbu tematus, ievērojot LU Juridiskās fakultātes veiksmīgo sadarbību ar 
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darba devējiem un nozares viedokļu līderiem, piedāvā arī darba devēji (piem., Tieslietu 

ministrija, Ieslodzījumu vietu pārvalde). 

Novērtējumu par bakalaura darbu students iegūst pēc tā sekmīgas aizstāvēšanas. Bakalaura 

darba aizstāvēšanai tiek organizēta un to vērtē gala pārbaudījumu komisija, kura lēmumus 

pieņem ar balsu vairākumu, ievērojot koleģialitātes principu. 

Vērtējot bakalaura darbu, tiek ņemti vērā kritēriji, kas noteikti LU tiesību aktos, kā 

Juridiskās fakultātes izstrādātā un apstiprinātā tiesību aktā „Bakalaura, maģistra un 

diplomdarbu aizstāvēšanas kārtība Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē”, un tie ir:  

- rakstiski iesniegtā bakalaura darba kvalitāte (atbilstība noformēšanas prasībām, tai skaitā 

noteiktajam apjomam, temata aktualitāte, izpētes pakāpe, pielietoto izpētes metožu 

atbilstība pētījuma priekšmetam un mērķim, to pielietošana, izmantoto avotu (zinātnisko 

doktrīnu, normatīvo aktu) daudzums, atbilstība tematam un izpētes kvalitāte; rezultivitāte, 

izklāsta skaidrība, pārskatāmība un secīgums, izdarīto secinājumu un izteikto priekšlikumu 

oriģinalitāte, aktualitāte un pamatotība); 

- darba autora ziņojums, kurā tiek vērtēta prasme zinātniski, koncentrēti un argumentēti 

iepazīstināt ar veikto pētījumu, formulēt secinājumus, norādīt turpmākos iespējamos 

pētījuma virzienus; 

- studenta atbildes uz uzdotajiem jautājumiem; 

- prasme diskutēt un argumentēt. 

Diplomu par akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanu students saņem, ja studējošais ir 

sekmīgi apguvis programmu, t.sk., aizstāvējis bakalaura darbu, saņemot vērtējumu ne 

mazāku par 4 ballēm. 

              Nevar nepieminēt to, ka vērtēšanas sistēmas un kritēriju ievērošanas, pilnveides 

un attīstības kontekstā pastāv LU noteikta kārtība studējošo iesniegumu, sūdzību un 

priekšlikumu iesniegšanai. Šo kārtību studējošie praktiski izmanto tajos gadījumos, ja 

radusies nepieciešamība vērst programmas direktora vai fakultātes vadības uzmanību uz 

aktuāliem studiju kursa apguves vai programmas realizācijas jautājumiem. 

Visbeidzot, jānorāda uz to, ka studējošo noslodze studiju programmas apguvei atbilst 40 

akadēmisko stundu darbam par vienu kredītpunktu. Minēto pamato aprēķins. Aprēķinot 

studiju programmas apguvei nepieciešamo laiku pēc formulas 1 kredītpunkts ir 40 

akadēmiskās stundas, nosakāms, ka studiju programmas obligātās daļas apgūšanai ir 

paredzētas 3920 stundas, ierobežotās izvēles daļas apguvei – 800 stundas, bet brīvās izvēles 

daļas apguvei – 80 stundas. Katrā studiju semestrī studējošam ir jāapgūst studiju kursi 20 

kredītpunktu apjomā, studijām veltot 800 akadēmiskās stundas semestrī. 

Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot 

atzinumus ar atsaucēm uz informācijas avotiem 

Darba devēji atzinīgi novērtē studiju programmas absolventu prasmes un spējas. Minēto 

pamato tas, ka darba devēji ilgstoši ir ierindojuši studiju programmu „Skolu un studiju 

TOP” pirmajā vietā portālā www.prakse.lv. Jāuzsver, ka arī Juridiskās fakultātes sadarbības 

http://www.prakse.lv/
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partneri valsts pārvaldē, privātajā sektorā un profesionālās organizācijas ir norādījušas uz 

nodarbinātības perspektīvām nākotnē. Minēto pamato Juridiskās fakultātes veiktās aptaujas 

rezultāti.     

Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā vai studiju programmas 

licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu 

ieviešana 

 

Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā eksperti secinājuši, ka bakalaura studiju 

programmā nav prakšu, ieteikts samazināt studējošo skaitu grupās, kā arī norādīts, ka 

būtu jānodrošina datortehnika visās auditorijās. Tā kā ekspertu secinājums par prakšu 

trūkumu nav uzskatāms par pamatotu, tad, protams, nekādas aktivitātes izdarīto 

secinājumu kontekstā nav veiktas. Ekspertu ieteikumi attiecībā uz studējošo skaita 

samazināšanu grupās, kā arī datortehnikas nodrošināšanu ir ņemti vērā (skat. tabulu).  

   

  

Termiņš 
Atbildīgā 

persona/struktūrvienība 

Ieteikumu ieviešana un tās 

novērtējums 

1. Eksperta 

ieteikums:  
      

1.1. 

Uzdevums:  
      

1) secināts, ka 

bakalaura 

studiju 

programmā 

nav prakšu 

Studiju 

virziena 

akreditācija  

  Juridiskā fakultāte 

Izvērtējot šo secinājumu, jāņem 

vērā, ka 1) bakalaura studiju 

programma ir akadēmiska studiju 

programma, kuras mērķos 

neietilpst praktisko iemaņu 

apguves nodrošināšana ar prakšu 

palīdzību; 2) programmā 

iegūstamo kredītpunktu skaits 

atbilst noteiktajām prasībām, bet 

prakšu ieviešana radītu apstākļus, 

kuros būtu izdarāmas izmaiņas 

programmā; 3) ņemot vērā jauno 

normatīvo regulējumu un 

iespējamo studiju programmu 

satura normatīvo regulējumu LU, 

nav izslēdzama prakšu ieviešana 

studiju programmā. 

2) ieteikts 

samazināt 

studējošo 

skaitu grupās 

 Studiju 

virziena 

akreditācija  

 Juridiskā fakultāte 

Studējošo skaitu grupās ietekmē 

kopējais studējošo skaits, 

programmas apguves intensitāte 

un auditoriju noslogojums, kas ir 

ņemts vērā, lai samazinātu 

studējošo skaitu grupās. 

Nodrošināts, ka semināri notiek 

katrai studentu grupai atsevišķi (ne 

vairāk kā 35 studenti grupā) 
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utt.       

1.2. 

Uzdevums:  
      

1) Darbības       

2)       

utt.       

2. Eksperta 

ieteikums: 
      

2.1. 

Uzdevums:  
      

1)  Būtu 

jānodrošina 

datortehnika 

visās 

auditorijās 

Studiju 

virziena 

akreditācija  

 Juridiskā fakultāte 

Juridiskā fakultāte ir nodrošinājusi 

moderno tehnoloģiju pieejamību 

katrā auditorijā. 

2)       

utt.       

2.2. 

Uzdevums:  
      

1) Darbības       

2)       

utt.       

Pielikumi studiju programmas raksturojumam 

Studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 

profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un 

citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā, tai skaitā, ja iegūstamā 

kvalifikācija ir reglamentēta profesija 

  

Studiju programmas saturs un struktūra izvērtēta ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 

13. maija noteikumiem Nr. 240 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”. 

Studiju programmas saturs īsteno minētajos noteikumos norādītos mērķus un uzdevumus. 

Proti, tas nodrošina studējošiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju 

apguvi tiesību zinātnē un sniedz zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot 

zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas. 

Programmas atbilstība šīm normām ir šāda.         

 

STANDARTS STUDIJU PROGRAMMA 

Bakalaura studiju programmas apjoms 

pilna laika un nepilna laika studijās ir 120 

līdz 160 kredītpunktu, no kuriem ne 

mazāk kā 10 kredītpunktu ir bakalaura 

Programmas apjoms ir 120 kredītpunktu, no 

kuriem 10 kredītpunktu ir bakalaura darbs. 
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darba izstrāde. Studiju ilgums pilna laika 

studijās ir seši līdz astoņi semestri. 

Studiju ilgums pilna laika klātienes studijās ir 6 

semestri, bet nepilna laika klātienes studijās – 7 

semestri, savukārt, nepilna laika neklātienes 

studijās – 8 semestri. 

Studiju kursi un studiju moduļi veido 

studiju programmu obligātās, ierobežotās 

izvēles un izvēles daļas. 

Bakalaura studiju programma sastāv no 

obligātās daļas (ne mazāk kā 50 

kredītpunktu), ierobežotās izvēles daļas 

(ne mazāk kā 20 kredītpunktu) un izvēles 

daļas. 

Programmas obligāto daļu (A daļas studiju kursi) 

veido studiju kursi 98 kredītpunktu, ierobežoto 

izvēles daļu (B daļas studiju kursi) – 20 

kredītpunktu, bet izvēles daļu (C daļas studiju 

kursi) – 2 kredītpunktu apmērā. 

Pilna laika studijās ne mazāk kā 40 % no 

bakalaura studiju programmas apjoma 

(izņemot praksei, ja tāda ir noteikta, un 

bakalaura darba izstrādei paredzēto 

apjomu) veido kontaktstundas. 

Studiju kursu realizācijā 

kontaktstundas  pārsniedz 40% no apjoma. 

Bakalaura studiju programmas obligātajā 

daļā un ierobežotās izvēles daļā ietver 

attiecīgās zinātņu nozares vai 

apakšnozares pamatnostādnes, principus, 

struktūru un metodoloģiju (ne mazāk kā 

25 kredītpunkti), zinātņu nozares vai 

apakšnozares attīstības vēsturi un 

aktuālās problēmas (ne mazāk kā 10 

kredītpunktu), kā arī zinātņu nozares vai 

apakšnozares raksturojumu un problēmas 

starpnozaru aspektā (ne mazāk kā 15 

kredītpunktu). 

1) studiju programmā zinātņu nozares vai 

apakšnozares pamatnostādnes, principi, struktūra 

un metodoloģija kopumā pārsniedz 25 

kredītpunktus, jo to apgūst praktiski visos studiju 

kursos (Tiesību teorija, Konstitucionālās tiesības, 

Civiltiesību vispārīgā daļa, Saistību tiesības, 

Lietu tiesības I un Lietu tiesības II, Ģimenes 

tiesības, Mantojuma tiesības, Civilprocess, 

Krimināltiesības, Kriminālprocess, 

Administratīvās tiesības, Administratīvā procesa 

tiesības, Starptautiskās publiskās tiesības, 

Starptautiskās privāttiesības. Mācība par kolīziju 

normām, Eiropas Savienības tiesības)  

2) zinātņu nozares vai apakšnozares attīstības 

vēsture un aktuālās problēmas kopumā pārsniedz 

10 kredītpunktu apjomu. Obligātajā daļā ir 

paredzēts studiju kurss Latvijas tiesību vēsture (4 

kredītpunkti). Līdztekus tam attiecīgie jautājumi 

ir iekļauti gandrīz katrā studiju priekšmetā (sīkāk 

skatīt studiju kursu aprakstus) 

3) zinātņu nozares vai apakšnozares raksturojums 

un problēmas starpnozaru aspektā pārsniedz 15 

kredītpunktu apjomu. Attiecīgie jautājumi tiek 

studēti  gan atsevišķos studiju kursos, piemēram, 

Latvijas tiesību vēsture, Vācu valoda juristiem, 

Angļu valoda juristiem, gan tie tiek apgūti studiju 

kursu ietvaros, piemēram, daļēji studiju kursos 

Tiesību teorija, Konstitucionālās tiesības, 
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Administratīvās tiesības, Eiropas Savienības 

tiesības u.c. 

Bakalaura studiju programmā ietver arī 

Vides aizsardzības likumā un Civilās 

aizsardzības likumā noteiktās studiju 

kursu satura prasības. 

Pārejas noteikumi noteic, ka augstskolas 

nodrošina akadēmisko studiju programmu 

atbilstību šo noteikumu prasībām līdz to studiju 

virzienu kārtējai akreditācijai, kuriem attiecīgās 

akadēmiskās studiju programmas atbilst, ja šis 

studiju virziens jau ir ticis akreditēts, vai līdz 

studiju virziena akreditācijai, ja akadēmiskā 

studiju programma atbilst vēl neakreditētam 

studiju virzienam. 

Bakalaura grādu - izglītības zinātņu 

bakalaurs, humanitāro zinātņu bakalaurs, 

sociālo zinātņu bakalaurs, dabaszinātņu 

bakalaurs, inženierzinātņu bakalaurs, 

lauksaimniecības zinātņu bakalaurs, 

veselības zinātņu bakalaurs un vides 

zinātņu bakalaurs - piešķir attiecīgajām 

zinātnēm radniecīgajā zinātņu nozaru 

grupā atbilstoši Latvijas izglītības 

klasifikācijā noteiktajām izglītības 

tematiskajām grupām. 

Programmas sekmīgas apguves rezultātā tiek 

piešķirts sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību 

zinātnē. 

Bakalaura grāds dod tiesības turpināt 

studijas maģistra studiju programmā, 

profesionālajā maģistra studiju 

programmā un otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības programmā, ja ir 

izpildītas attiecīgās studiju programmas 

uzņemšanas prasības, kuras ietver 

atbilstošas priekšzināšanas sekmīgai šīs 

studiju programmas apguvei. 

Iegūtais bakalaura grāds ļauj turpināt studijas 

akadēmiskās un profesionālās maģistra studiju 

programmās. 

Ņemot vērā studiju programmas organizāciju un saturu, tā sasniedz mērķi nodrošināt 

zināšanu, prasmju un kompetences kopumu atbilstoši Latvijas kvalifikācijas 

ietvarstruktūras (LKI), Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (EKI) 6. līmeņa zināšanām, 

prasmēm un kompetencei. Proti, studiju programmas absolvents spēj parādīt attiecīgajai 

zinātnes nozarei raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku 

izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst attiecīgās zinātnes nozares augstāko sasniegumu 

līmenim. 

Spēj parādīt attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni un spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt 

profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt 

informāciju, problēmas un risinājumus savā zinātnes nozarē, tos izskaidrot un argumentēti 

diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi strukturēt savu 

mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt 

zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu 

individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus 

risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. Tāpat absolvents spēj patstāvīgi iegūt, 

atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas 

http://likumi.lv/doc.php?id=147917
http://likumi.lv/doc.php?id=146474
http://likumi.lv/doc.php?id=146474
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attiecīgajā zinātnes nozarē, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas 

profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties attiecīgās profesionālās 

jomas attīstībā. 

Tā kā studiju programmas sekmīgas apguves rezultātā tiek piešķirts akadēmisks grāds 

tiesību zinātnē, bet ne iegūta profesionālā kvalifikācija, ziņojumā netiek analizēta studijas 

programmas atbilstība jurista profesijas standartam.  

Atbilstoši Nacionālās attīstības plānam 2014.-2020.gadam (NAP2020[1]), kas ir galvenais 

vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā un kam ir jākalpo par valsts 

attīstības ceļa karti vidējam termiņam, Latvijas attīstībai ir izvirzītas trīs prioritātes - tautas 

saimniecības izaugsme, cilvēka drošumspēja, un izaugsmi atbalstošas 

teritorijas.  Konkurētspēja un produktivitāte, uzņēmējdarbības vides attīstība valstī, augstas 

kvalitātes nodrošināšana, inovāciju radīšana un ieviešana nav iespējama bez augstu 

kvalificētu juristu klātbūtnes. Īpaši jāatzīmē, ka NAP 2020 pētniecības un inovāciju 

virzienā norādīts, ka Latvijā ir starptautiski konkurētspējīgas augstskolas, kurās strādā 

starptautiski novērtēts un kvalificēts akadēmiskais personāls un ka augstākā izglītība 

kļuvusi par plaši pieprasītu Latvijas eksporta pakalpojumu, un ka studiju programmas tiek 

nodrošinātas saskaņā ar Latvijas kā nacionālas valsts valodas politiku – galvenokārt latviešu 

valodā un kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Viss minētais neapšaubāmi 

attiecas uz Studiju programmu kopumā, jo tā ir veidota tā, lai LU varētu saglabāt savas 

līdera pozīcijas arī augstākās izglītības tirgū, kā arī attīstīt un radīt iespējas konkurēt ar 

citām augstskolām ārvalstīs. Studiju programmas absolventi neapšaubāmi ir 

konkurētspējīgi gan vietējā darba tirgū, gan ārvalstīs, ko apliecina augstie programmas 

absolventu sasniegumi profesionālā dzīvē. Jau tagad ir pieaudzis to absolventu skaits, kas 

savu karjeru turpina zinātnē Latvijā, studējot doktorantūras programmā LU.  

Juridiskā fakultāte var izteikt cerību, ka tiks sasniegti arī NAP 2020 iecerētais un ka Latvijas 

iedzīvotāji būs apzinājušies patiesību, ka tikai mērķtiecīgi un gudri ieguldot savā un savu 

bērnu izglītībā, tiem ir iespēja nodrošināt personīgo konkurētspēju darba tirgū un kopējo 

valsts izaugsmi ilgtermiņā. 

Izvērtējot studiju programmas mērķus, uzdevumus un arī plānotos rezultātus, kā arī 

atvēlētos resursus, iesaistīto akadēmisko un vispārējo personālu, kvalitāti un unikalitāti, 

secināms, ka studiju programma atbilst LU misijai – dot iespējas studējošiem iegūt darba 

tirgū nepieciešamās iemaņas, augstāko izglītību un attīstīt sevi zinātniskajā darbā, tādejādi 

veicinot Latvijas sabiedrības un valsts izaugsmi. Studiju programma tiek īstenota ciešā 

saiknē tai skaitā arī ar LU misiju – sekmēt latviešu valodas attīstību un pilnvērtīgu 

funkcionēšanu visos līmeņos. 

Ņemot vērā to, ka LU misija un stratēģiskais mērķis laika periodam līdz 2019. gadam ir 

kļūt par vadošu zinātnes universitāti Baltijas jūras reģionā un ieņemt augstu vietu starp 

Eiropas universitātēm, šī studiju programma ir izstrādāta un tiek realizēta, lai sekmētu visu 

šo galveno mērķu sasniegšanu. Pirmkārt, studiju programmas modelis atbilst vienotās 

Eiropas izglītības telpas formai un saturam. Otrkārt, studiju programmas saturs nodrošina 

darba tirgū pieprasītu un konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu. Treškārt, LU Juridiskās 

fakultātes darba organizācija, mācībspēku kompetenču nepārtraukta celšana nodrošina arī 

LU akadēmiskā personāla atjaunošanu. 
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Studiju programma pilnībā atbilst Jurista profesijas standartam Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumu Nr.461 2.pielikuma 1.20.punkta izpratnē, 

jo tieši akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” apguves rezultātā 

studējošais iegūst fundamentālas zināšanas un prasmes praktiski visās tiesību zinātnes 

apakšnozarēs. Studiju saturs aptver visas nozīmīgākās tiesību jomas gan to teorētiskā, gan 

praktiskā viedokļa.   

 

 

[1] NAP 2020 skatīt 

http://www.pkc.gov.lv/images/NAP2020%20dokumenti/20121220_NAP2020_Saeim%C

4%81_apstiprin%C4%81ts.pdf 

Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

Studiju programmas īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošina divi studiju 

finansēšanas avoti: 

1. valsts budžeta līdzekļi; 

2. privātpersonu līdzekļi. 

Pilna laika klātienes studijās no kopējā studējošo skaita salīdzinoši neliela daļa studē par 

valsts budžeta līdzekļiem, bet vairkums par studijām maksā no personiskajiem līdzekļiem. 

Nepilna laika studijas no valsts budžeta līdzekļiem netiek finansētas. Tās pilnībā tiek segtas 

no privātpersonu līdzekļiem. 
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 Tiesību zinātnes bakalaura studiju programmas 

 izmaksu aprēķins uz 1 studentu  

   

Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi 

1 2 6 

N1 

darba alga uz vienu studiju vietu 

gadā Euro 1382,80 

N2 

darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās 

iemaksas Euro 326,20 

N3 

komandējumu un dienesta 

braucienu izmaksas Euro 7,00 

N4 
pakalpojumu apmaksa 

Euro 115,43 

N5 

materiāli, energoresursi, ūdens 

un inventārs 
Euro 107,93 

N6 grāmatu un žurnālu iegāde 
Euro 27,55 

N7 

iekārtu iegādes un 

modernizēšanas izmaksas 
Euro 93,09 

Tb - vienas  studiju vietas izmaksas gadā 

(N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7) 
Euro 2060 

Jāvērš uzmanība uz to, ka samaksas noteikumus, ievērojot ārējos normatīvos aktus, LU 

iedzīvina centralizēti. Proti, LU Senāts ir apstiprinājis samaksas noteikumus, kuri ietver 

atalgojuma principus, kas balstīti uz ilgtspējīgu pieeju atalgojuma politikai. Samaksas 

noteikumi ietver gan studiju programmas īstenošanu, gan pētniecības nodrošināšanu. Nav 

mazsvarīgi tas, ka LU darbojas vienota atalgojuma sistēma, kas nodrošina līdztiesību 

nodarbināto vidū. Tā kā LU Satversme un citi normatīvie akti (sk. Augstskolu likumu) 

noteic pienākumu novirzīt finansējumu studējošo pašpārvaldes darbības nodrošināšanai 

noteiktu apjomu no LU kopējā budžeta, tad arī šāds finansējuma modelis tiek realizēts 

praksē.    

Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz 

divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām 
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 Studiju programmas salīdzinājums veikts ar tāda paša līmeņa Rīgas Stradiņa Universitātes 

(RSU) studiju programmu tiesību zinātnē, proti, akadēmisko bakalaura studiju 

programmu.[1] 

Latvijas Universitāte Rīgas Stradiņa Universitāte 

Kopējais studiju programmas apjoms:  

180 ECTS 

Obligātie studiju kursi (A daļa): 

147 ECTS 

Ierobežotās izvēles studiju kursi (B daļa): 30 ECTS 

Izvēles studiju kursi (C daļa): 

3 ECTS 

Kopējais studiju programmas apjoms: 

180 ECTS 

Obligātie studiju kursi (A daļa): 

117 ECTS 

Ierobežotās izvēles studiju kursi (B daļa): 

54 ECTS 

Izvēles studiju kursi (C daļa): 

9 ECTS 

Obligātie studiju kursi: 

Tiesību teorija (6 ECTS) 

Latvijas tiesību vēsture (6 ECTS) 

Civiltiesību vispārīgā daļa (4,5 ECTS) 

Vācu valoda juristiem/ Angļu valoda juristiem (4,5 ECTS) 

Saistību tiesības. Vispārīgā daļa (6 ECTS) 

Konstitucionālās tiesības (9 ECTS) 

Studiju darbs I (3 ECTS) 

Lietu tiesības  (6 ECTS) 

Latīņu valoda (3 ECTS) 

Saistību tiesības. Sevišķā daļa (6 ECTS) 

Administratīvās tiesības  (6 ECTS) 

Krimināltiesības. Vispārīgā daļa (6 ECTS) 

Krimināltiesības. Sevišķā daļa (6 ECTS) 

Jurista ētika (3 ECTS) 

Dokumentu rakstīšana un analīze (6 ECTS) 

Administratīvā procesa tiesības (4,5 ECTS) 

Studiju darbs II (3 ECTS) 

Darba tiesības (4,5 ECTS) 

Kriminālprocess (9 ECTS) 

Starptautiskās publiskās tiesības (6 ECTS) 

Eiropas Savienības tiesības (6 ECTS) 

Ģimenes tiesības (3 ECTS) 

Civilprocess (9 ECTS) 

Starptautiskās privāttiesības. Mācība par kolīziju normām (3 

ECTS) 

Mantojuma tiesības (3 ECTS) 

Obligātie studiju kursi: 

Eiropas tiesības (4,5 ECTS) 

Eiropas valstu tiesību vēsture (3 ECTS) 

Ievads tiesību zinātnē (3 ECTS) 

Konstitucionālās tiesības (3 ECTS) 

Latvijas tiesību vēsture ( 3 ECTS) 

Tiesību teorija (4,5 ECTS) 

Angļu valoda jurisprudencē (6 ECTS) 

Ievads civiltiesībās (3 ECTS) 

Krimināltiesības. Vispārīgā daļa (3 ECTS) 

Politika un tiesības (3 ECTS) 

Profesionālā ētika (3 ECTS) 

Administratīvais process (3 ECTS) 

Cilvēktiesības (3 ECTS) 

Civilprocess (4,5 ECTS) 

Krimināltiesības. Sevišķā daļa (3 ECTS) 

Lietu tiesības (4,5 ECTS) 

Juridiskā retorika (3 ECTS) 

Sociālās tiesības (3 ECTS) 

Starptautiskās publiskās tiesības (4,5 ECTS) 

Darba tiesības (3 ECTS) 

Komerctiesības (4,5 ECTS) 

Mantojuma tiesības (3 ECTS) 

Saistību tiesības (3 ECTS) 

Tiesību socioloģija (3 ECTS) 

Cilvēktiesību aktualitātes Eiropas Savienībā (3 ECTS) 

Civilā aizsardzība (3 ECTS) 

  

  

Ierobežotās izvēles studiju kursi: 

  

Vispārīgā valstszinātne (6 ECTS) 

Tiesību aizsardzības iestādes Latvijā un ārvalstīs (3 ECTS) 

Eiropas tiesību vēsture  (6 ECTS) 

Romiešu civiltiesību pamati (3 ECTS) 

Baznīcas tiesības (3 ECTS) 

Datu aizsardzības tiesības (3 ECTS) 

Starptautisko cilvēktiesību pamati (3 ECTS) 

Apdrošināšanas tiesības (3 ECTS) 

Nodokļu tiesības (3 ECTS) 

Patērētāju aizsardzības tiesības (3 ECTS) 

Ierobežotās izvēles studiju kursi: 

  

Juridiskās metodes (3 ECTS) 

Kriminālprocess. Vispārīgā daļa (3 ECTS) 

Lietvedība (3 ECTS) 

Kriminālprocess. Sevišķā daļa (3 ECTS) 

Praktiskā komunikācija (3 ECTS) 

Tiesību aizsardzības iestādes (3 ECTS) 

Tiesību filozofija (3 ECTS) 

Franču valoda (4,5 ECTS) 

Krievu valoda (4,5 ECTS) 

Vācu valoda (4,5 ECTS) 
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Dzīvokļu tiesības (3 ECTS) 

Ārvalstu konstitucionālās tiesības (3 ECTS) 

Bankrota tiesības (3 ECTS) 

Ierēdņu tiesības (3 ECTS) 

Kriminoloģija (3 ECTS) 

Sodu izpildes tiesības (3 ECTS) 

Sociālās tiesības  (3 ECTS) 

Kriminālās meklēšanas pamati (3 ECTS) 

Kriminālistikas pamati (6 ECTS) 

Administratīvās tiesas process (3 ECTS) 

Intelektuālā īpašuma tiesības (6 ECTS) 

Kriminālistika (4,5 ECTS) 

Tiesu medicīna (3 ECTS) 

Tiesu psihiatrija (3 ECTS) 

Pašvaldību tiesības (3 ECTS) 

Ebreju un musulmaņu tiesības (3 ECTS) 

Ārvalstu policijas tiesības (3 ECTS) 

Diplomātiskās tiesības (3 ECTS) 

Ģimenes tiesības (3 ECTS) 

Spāņu valoda (4,5 ECTS) 

Veselības aprūpes organizāciju tiesības (3 ECTS) 

Farmācijas tiesības (3 ECTS) 

Kriminālizmeklēšanas iestāžu darba organizācija (4,5 

ECTS) 

Medicīnas tiesības (4,5 ECTS) 

Starptautiskās privāttiesības (3 ECTS) 

Vispārējā un tiesību psiholoģija (3 ECTS) 

Kriminālistika (3 ECTS) 

Tiesu medicīna un psihiatrija (3 ECTS) 

  

  

Izvēles studiju kursi  (3 ECTS) Izvēles studiju kursi (9 ECTS) 

Bakalaura darbs (15 ECTS) Bakalaura darbs (15 ECTS) 

  

Programmu studiju kursu salīdzinājums norāda uz vairākām atšķirībām. 

Pirmkārt, obligāto studiju kursu apjoms Rīgas Stradiņa Universitātes studiju programmā ir 

ievērojami mazāks. Proti, LU studiju programmā paredzēti obligātie studiju kursi 147 

ECTS apmērā, kamēr Rīgas Stradiņa Universitātes programmā obligātie studiju kursi 

sastāda tikai 117 ECTS. Tāpat pieejamā informācija liecina, ka studiju kursu apguvei Rīgas 

Stradiņa Universitātes studiju programmā ir paredzēti mazāk kredītpunkti. Piemēram, 

Studiju programmā Konstitucionālām tiesībām paredzēti 6 KP jeb 9 ECTS, bet Rīgas 

Stradiņa Universitātes studiju programmā šim kursam paredzēti tikai 3 KP jeb 4,5 

ECTS.  Tāpat par sekmīgu studiju kursa Civilprocess apguvi LU Juridiskās fakultātes 

īstenotajā studiju programmā iegūst 6 KP (9 ECTS), bet Rīgas Stradiņa Universitātes 

īstenotajā programmā – 2 KP jeb 3 ECTS. 

Otrkārt, ir vairākas atšķirības obligāto studiju kursu saturā. LU studiju programmā obligātie 

studiju kursi aptver visas tiesību zinātņu apakšnozares, kamēr Rīgas Stradiņa Universitātes 

studiju programmas obligātā daļa dažas tiesību zinātņu apakšnozares aptver tikai daļēji, 

piemēram, civiltiesības un starptautiskās tiesības. Rīgas Stradiņa Universitātes studiju 

programma kopumā gan dod iespēju apgūt visas tiesību zinātņu apakšnozares, bet kā 

ierobežotās izvēles studiju kursus, piemēram, darba tiesības. Jāuzsver, ka Rīgas Stradiņa 

Universitātes piedāvātā studiju programma paredz kriminālprocesu, kas ir viena no 

nozīmīgākajām apakšnozarēm, apgūt pēc izvēles.  

Treškārt, Rīgas Stradiņa Universitātes studiju programmas obligātā daļa ietver vairāk 

tiesību teorijas un starpnozaru studiju kursus, kas savukārt LU studiju programmā ir iekļauti 

ierobežotās izvēles vai izvēles daļā. 

No salīdzinājuma secināms, ka LU Juridiskajā fakultātē īstenotā studiju programma 

nodrošina to, ka studējošie obligātajā daļā apgūst studiju kursus, kas aptver visas tiesību 

zinātņu apakšnozares, tādejādi sniedzot studentiem izpratni par tiesību sistēmu kopumā, tās 

sastāvdaļām un apakšnozaru savstarpējo mijiedarbību. 
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Vienlaikus jāņem vērā, ka Rīgas Stradiņa Universitātes bakalaura studiju programma ir 

vairāk vērsta uz tādu tiesību speciālistu sagatavošanu, kuri būtu specializējušies medicīnas, 

sociālo, sabiedrības veselības un rehabilitācijas tiesību jomās. 

RSU Juridiskās fakultāte mājas lapā norādīti šādi studiju programmas rezultāti:[2] 

Zināšanas: Spēj analizēt tiesisko sistēmu un tās elementus, kuri ir saistīti ar tiesisko 

jaunradi, tiesību aizsardzības iestāžu institucionālo uzbūvi un tiesību piemērošanas praksi; 

Spēj analizēt un piemērot atbilstoši konkrētiem faktiem normas starptautisko un Eiropas 

tiesību, kā arī medicīnas un sociālo tiesību jomās; Apgūtas zināšanas par Latvijas tiesisko 

sistēmu, tiesību aizsardzības iestāžu institucionālo uzbūvi un tiesību piemērošanas praksi, 

vienlaicīgi salīdzinot to ar citām Eiropas Savienības valstīm; Spēj apgūtās teorētiskās 

zināšanas jurisprudences jomā izmantot tiesisko procesu un situāciju izziņā. Prasmes un 

iemaņas: Prot atlasīt, apgūt un analizēt tiesiskos avotus un speciālo teorētisko literatūru un 

izmantot to, lai spētu iegūtās zināšanas efektīvi pielietot praksē; Prot pielietot teorētiskās 

zināšanas un izmantot iegūtās iemaņas praktiskajā darbā, lai analizētu, interpretētu un 

risinātu teorētiskās un/vai praktiskās tiesiskas problēmas; Prot skaidri komunicēt savus 

slēdzienus un to tapšanā izmantoto argumentāciju, skaidrot un diskutēt par sarežģītiem 

tiesību zinātņu jautājumiem; Prot patstāvīgi formulēt un īstenot tiesiska rakstura izziņas 

procesu, kā arī rast to praktisko pielietojumu profesionālajā jomā; Spēj praktiski pielietot 

kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes tiesiskās izziņas procesā. Kompetences: Vadīt 

akadēmiskas un praktiska rakstura darbības, kam nepieciešamas inovatīvas, stratēģiskas 

pieejas; Īstenot starpdisciplināru pieeju tiesiska rakstura pētījumiem; Uzņemties atbildību 

par ieguldījumu profesionālajās tiesiskajās zināšanās un praksē un/vai par grupu stratēģisko 

rezultātu sasniegšanu. 

Lai arī atšķiras studiju programmas rezultātu formulējums, ko var izskaidrot ar katras 

studiju programmas unikalitāti, tomēr gala rezultāti un secinājumi ir ļoti līdzīgi. 

 Salīdzinājums ar divām Eiropas Savienības universitāšu tāda paša līmeņa 

programmām 

Studiju programma ir salīdzināta ar Tartu Universitātes (Igaunija) un Orhūsas Universitātes 

(Dānija) tiesību zinātņu bakalaura studiju programmām, kas veidotas pēc Boloņas 

deklarācijā noteiktā moduļa 3+2 studiju gadi, kur 3 studiju gadi ir paredzēti studijām 

akadēmiskā bakalaura studiju programmā. 

Latvijas Universitāte Tartu Universitāte 

Kopējais studiju programmas apjoms – 180 ECTS 

  

Obligātie studiju kursi (A daļa): 147 ECTS 

Ierobežotās izvēles studiju kursi (B daļa): 30 ECTS 

Izvēles studiju kursi (C daļa):3 ECTS 

Kopējais studiju programmas apjoms – 180 ECTS 

  

Obligātie studiju kursi  (A daļa): 150 ECTS 

Ierobežotās izvēles studiju kursi (B daļa) : 12 ECTS 

Izvēles studiju kursi (C daļa): 18 ECTS 

Obligātie studiju kursi: 

  

Tiesību teorija 6 ECTS 

Latvijas tiesību vēsture 6 ECTS 

Jurista ētika 3 ECTS 

Vācu valoda juristiem/Angļu valoda juristiem 4,5 

ECTS 

Obligātie studiju kursi: 

  

Ievads Juridiskajā metodē un juridiskā rakstīšanā 3 

ECTS 

Romiešu privāttiesības 3 ECTS 

Ievads ekonomikā 6 ECTS 

Latīņu juridiskā terminoloģija 3 ECTS 
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Konstitucionālās tiesības 9 ECTS 

Administratīvās tiesības  6 ECTS 

Administratīvā procesa tiesības 4,5 ECTS 

  

Civiltiesību vispārīgā daļa 4,5 ECTS 

Saistību tiesības. Vispārīgā daļa 6 ECTS 

Saistību tiesības. Sevišķā daļa 6 ECTS 

Lietu tiesības I 3 ECTS 

Lietu tiesības II 3 ECTS 

  

  

  

  

  

Ģimenes tiesības 3 ECTS 

Mantojuma tiesības 3 ECTS 

Civilprocess 9 ECTS 

Darba tiesības 4,5 ECTS 

  

Krimināltiesības. Vispārīgā daļa 6 ECTS 

Krimināltiesības. Sevišķā daļa 6 ECTS 

Kriminālprocess 9 ECTS 

  

Eiropas Savienības tiesības 6 ECTS 

Starptautiskās publiskās tiesības 6 ECTS 

Starptautiskās privāttiesības. Mācība par 

kolīziju normām 3 ECTS 

  

Studiju darbs I 3 ECTS 

Studiju darbs II 3 ECTS 

  

Loģika 3 ECTS 

Tiesību enciklopēdija 6 ECTS 

Igauņu valodas ortogrāfija un kompozīcija 3 ECTS 

Tiesību filozofijas vēsture 3 ECTS 

Ievads psiholoģijā 3 ECTS 

Vispārīgā tiesību sistēmu vēsture 6 ECTS 

Tiesību institūciju sistēma 3 ECTS 

  

Konstitucionālās tiesības 6 ECTS 

  

Administratīvās tiesības 6 ECTS 

Pašvaldību tiesības 3 ECTS 

  

Civiltiesības. Vispārīgā daļa 6 ECTS 

Saistību tiesības. Vispārīgā daļa 6 ECTS 

  

Līgumtiesības 6 ECTS 

Lietu tiesības 6 ECTS 

  

Intelektuālā īpašuma tiesības 3 ECTS 

Komerctiesības 6 ECTS 

Ārpuslīgumiskās tiesības  3 ECTS 

  

  

Ģimenes tiesības 3 ECTS 

Mantojuma tiesības 3 ECTS 

Civilprocess 6 ECTS 

Darba tiesības 6 ECTS 

  

Krimināltiesības 6 ECTS 

  

Kriminālprocess 6 ECTS 

  

Eiropas Savienības tiesības 6 ECTS 

Starptautiskās tiesības 6 ECTS 

  

  

  

Kursa darbs I 3 ECTS 

Kursa darbs II 3 ECTS 

Ierobežotās izvēles studiju kursi: 

Vispārīgā valstszinātne (6 ECTS) 

Tiesību aizsardzības iestādes Latvijā un ārvalstīs (3 

ECTS) 

Eiropas tiesību vēsture  (6 ECTS) 

Romiešu civiltiesību pamati (3 ECTS) 

Baznīcas tiesības (3 ECTS) 

Datu aizsardzības tiesības (3 ECTS) 

Starptautisko cilvēktiesību pamati (3 ECTS) 

Apdrošināšanas tiesības (3 ECTS) 

Ierobežotās izvēles studiju kursi: 

  

Sodu tiesības 3 ECTS 

Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu 3 ECTS 

Ievads tiesību etnoloģijā 3 ECTS 

Notariāts 3 ECTS 

Tiesību aizsardzība Eiropā 

Juridiskā krievu valoda I 3 ECTS 

Juridiskā krievu valoda II 3 ECTS 

Juridiskā vācu valoda 6 ECTS 



73 

 

Nodokļu tiesības (3 ECTS) 

Patērētāju aizsardzības tiesības (3 ECTS) 

Dzīvokļu tiesības (3 ECTS) 

Ārvalstu konstitucionālās tiesības (3 ECTS) 

Bankrota tiesības (3 ECTS) 

Ierēdņu tiesības (3 ECTS) 

Kriminoloģija (3 ECTS) 

Sodu izpildes tiesības (3 ECTS) 

Sociālās tiesības  (3 ECTS) 

Kriminālās meklēšanas pamati (3 ECTS) 

Kriminālistikas pamati (6 ECTS) 

Administratīvās tiesas process (3 ECTS) 

Intelektuālā īpašuma tiesības (6 ECTS) 

Kriminālistika (4,5 ECTS) 

Tiesu medicīna (3 ECTS) 

Tiesu psihiatrija (3 ECTS) 

Pašvaldību tiesības (3 ECTS) 

Ebreju un musulmaņu tiesības (3 ECTS) 

  

Starptautiskās krimināltiesības 3 ECTS 

Ievads juridiskajā angļu valodā 3 ECTS 

Angļu valodas juridiskā terminoloģija 3 ECTS 

Juridiskā angļu valoda I (terminoloģija, Igaunijas 

tiesību sistēma) 6 ECTS 

Juridiskā angļu valoda III (ES tiesības) 3 ECTS 

Igaunijas tiesību vēsture 6 ECTS 

  

Juridiskā palīdzība I 6 ECTS 

Juridiskā palīdzība II 3 ECTS 

Prakse 6 ECTS 

  

Izvēles studiju kursi  30 ECTS Izvēles studiju kursi  18 ECTS 

Bakalaura darbs 15 ECTS Vispusīga eksaminācija 6 ECTS 

  

Tartu Universitātes studiju programma un LU studiju programma ir ar vienādu kredītpunktu 

apjomu (180 ECTS). Arī satura ziņā tās ir ļoti līdzīgas. Abas programmas pamatā satur 

vienādus studiju kursus ar nelieliem izņēmumiem. Identiski studiju kursi ir attiecībā uz 

tiesību zinātņu apakšnozaru pamata studiju kursiem, piemēram, civiltiesībām, 

konstitucionālām tiesībām, krimināltiesībām. Tie gan ir atšķirīgi apjoma ziņā. LU studiju 

programmā tiesību zinātņu apakšnozaru pamata studiju kursiem ir atvēlēts aptuveni pusotru 

reizi lielāks apjoms. Tartu Universitāte obligātajā daļā ir iekļāvusi vairāk tiesību teorijas 

priekšmetu, kas LU studiju programmā ir ieļauti ierobežotā izvēles daļā. Tartu Universitātes 

programma atšķirībā no LU studiju programmas paredz praksi 6 ECTS apjomā. Savukārt, 

LU studiju  programmā prakse nav iekļauta, ņemot vērā to, ka akadēmiskā bakalaura studiju 

programma vairāk ir vērsta uz teorētisko zināšanu apguvi. LU studiju programma paredz 

vairāk nekā divas reizes lielāku apjomu darbam, kas saistāms ar studiju programmas 

veiksmīgu absolvēšanu. LU studiju programma paredz darbam pie bakalaura darba 15 

ECTS, kamēr Tartu programma - vispusīgu eksamināciju 6 ECTS apjomā. 

No minētā izriet, ka caurmērā gan saturiski, gan apjoma ziņā LU studiju programma ir ļoti 

līdzīga Tartu Universitātes tiesību zinātņu bakalaura studiju programmai. 

Orhūsas Universitātes tiesību zinātņu bakalaura studiju programma salīdzinājumā ar LU 

studiju programmu ir veidota atšķirīgi tikai formas ziņā. Apjoma ziņā Orhūsas Universitātes 

un LU tiesību zinātņu bakalaura studiju programma ir identiskas, proti, to apjoms ir 180 

ECTS. 

 

Latvijas Universitāte Orhūsas Universitāte 
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Tiesību teorija un vēsture (obligātajā daļā  - 15 

ECTS; ierobežotā izvēles daļā – 19,5) 34,5 

ECTS 

Tiesības sabiedrībā un tiesību vēsture 10 

ECTS 

Tiesību socioloģija 15 ECTS 

Privāttiesības (obligātā daļā: Civiltiesību 

vispārīgā daļa; Saistību tiesību vispārīgā un 

sevišķā daļa; Lietu tiesības I un II; Darba 

tiesības -  27 ECTS; ierobežotā  izvēles daļā: 

Apdrošināšanas tiesības, Patērētāju 

aizsardzības tiesības, Dzīvokļu tiesības, 

Bankrota tiesības, Intelektuālā īpašuma 

tiesības  - 15 ECTS) 42 ECTS 

Privāttiesības 50 ECTS 

Ģimenes un mantojuma tiesības 6 ECTS Ģimenes un mantojuma tiesības 6 ECTS 

Konstitucionālās tiesības 9 ECTS Konstitucionālās tiesības 15 ECTS 

Administratīvās tiesības 10,5 ECTS Administratīvās tiesības 5 ECTS 

Krimināltiesības un kriminālprocess 21 ECTS  

Bakalaura darbs 15 ECTS  Bakalaura darbs 10 ECTS 

Izvēles kursi 30 ECTS Izvēles kursi 15 ECTS 

 Salīdzinājums uzskatāmi norāda uz to, ka Orhūsas Universitātes realizētā studiju 

programma gan pēc satura, gan pēc tiesību apakšnozaru studiju apjoma ir ļoti līdzīga LU 

studiju programmai. Nelielās atšķirības apjoma ziņā, kas veltītas katrai tiesību 

apakšnozarei, ir skaidrojamas ar katras valsts atšķirīgo tiesību sistēmu, kam ir izšķiroša 

loma studiju programmas satura un apjoma noteikšanā. Tāpat redzams, ka abu studiju 

programmu veiksmīgai absolvēšanai ir paredzēta bakalaura darba izstrādāšana. Arī brīvās 

izvēles kursu apjoms ir tuvu līdzīgs.  

  

  

  

 

[1] 

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/pasnovertejumi/2012/jf_tz_akad_bak_2011_

201. pdf 

[2] http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/socialo-zinatnu-studiju-

programmas/tiesibu-zinatne 

  

http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/socialo-zinatnu-studiju-programmas/tiesibu-zinatne
http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/socialo-zinatnu-studiju-programmas/tiesibu-zinatne
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Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un 

to izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 

1. Kādas izmaiņas vērojamas studējošo vērtējumā par programmā ietvertajiem studiju kursiem 

salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu? 

Pārskata periodā studējošie ir novērtējuši atzinīgāk piedāvātos studiju kursus un to docētājus. Proti, 

ir audzis vērtējums pozitīvā ziņā.  Pārsvarā visi mācībspēki ieguvuši vērtējumu robežās no pieci 

līdz septiņi. Tikai viens ieguvis vērtējumu 4,56. Visi mācībspēki ir iepazinušies ar vērtējumu, par 

tiem ir informēti katedru vadītāji. 

2. Ko studējošie visatzinīgāk vērtējuši studiju kursos: mācībspēku darbs, studiju kursu saturs u.c.? 

Studējošie visumā atzinīgi vērtējuši docētāju darbu, uzsverot, ka JF ir radījusi tiem iespēju 

sadarboties ar Latvijā visaugstāk novērtētiem speciālistiem, praktiķiem, savas jomas ekspertiem. 

Augsti novērtēti šādi rādītāji: Studiju kursa saturs atbilda kursa aprakstam, mācībspēks kursa tēmas 

izklāstīja saprotami, mācībspēka lietotās mācību metodes veicināja studiju kursa apguvi, studiju 

kursa laikā sasniedzu studiju kursa aprakstā ierakstītos studiju rezultātus. 

  

3. Ko studējošie kritiski vērtējuši studiju programmā: mācībspēku darbs, studiju kursu saturs u.c.? 

Kritiskas atziņas tiek norādītas par pieejamo literatūru, skaidrojot, ka ne vienmēr bibliotēkā pietiek 

mācību līdzekļu, nereti kritizēta arī saziņa ar mācībspēku, lekciju trūkums angļu valodā.  

4. Kādi ir plānotie pasākumi studējošo norādīto trūkumu novēršanai un ieteikumu īstenošanai? 

Studiju programmu padomē apspriesta iespēja motivēt studējošos aktīvāk apmeklēt studiju kursus 

angļu valodā, kā arī lekcijas, kuras piedāvā  Erasmus + vai Fulbright programmu ietvaros fakultātē 

esošie mācībspēki. 

Fakultātes vadība ir risinājusi jautājumu par literatūras pieejamību, veicot akūti nepieciešamo 

literatūras vienību papildus pasūtīšanu. Grāmatu ievietošana e-studijās liedz autortiesību 

normatīvais regulējums.  

Tāpat norit darbs pie studiju plāna pilnveides, minimalizējot pārtraukumus starp lekcijām. 

  

Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti 

un to izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 

1. Kādas izmaiņas vērojamas programmas beidzēju vērtējumā par programmu un tajā 

ietvertajiem kursiem salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu? 

Izmaiņas raksturojamas kā no kvalitatīvā, tā arī kvantitatīvā viedokļa. Pirmkārt, aptaujā ir 

piedalījies rekordliels absolventu skaits. Otrkārt, aptaujas rezultāti rāda, ka ir jādomā par 

aptaujas jautājumu pilnveidi. Treškārt, aptaujas rezultāti ir kvalitatīvāki, izkristalizējas 

konkrēti priekšlikumi.  Absolventi ieteikuši: pagarināt studijas līdz 3,5 gadiem; iekļaut 

jaunus kursus:  Finanšu tiesības; Celtniecības tiesības; Publiskais iepirkums. 
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2. Ko programmas beidzēji visatzinīgāk vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju 

kursi, studiju procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti 

u.c.? 

Visatzinīgāk studējošie ir vērtējuši: 

 Auditorijas - 5,7 

 Bija pieejamas nepieciešamās datu bāzes – 5,7 

 Lietveži un metodiķi ir kompetenti – 6,1 

 Lietvežu un metodiķu attieksme – 6,1 

 Mācībspēki bija zinoši un kompetenti – 6,1 

 Studiju telpām atbilstošs tehniskais nodrošinājums – 5,8 

 Biju apmierināts ar LUIS iespējām – 5,8 

 Informācija LUS bija viegli atrodama – 5,7 

 Bija iespēja vērtēt mācībspēkus – 6 

 Apmierināti ar e-studiju piedāvājumu – 5,8 

 Studiju kursi bija interesanti un noderīgi – 5,8 

 Studiju kursi viens otru papildina, ir sistemātiski – 5,8 

 Bija iespēja vērtēt studiju kursus – 6 

 Fakultātē varēja iegūt nepieciešamo informāciju par studiju procesu – 5,9 

 Studiju laikā iemācījās izvērtēt, analizēt, sistematizēt – 5,8 

 Studiju laikā pilnveidoju spēju rast radošus risinājumus dažādās situācijās – 5,8 

 Studiju laikā apguva prasmes pieņemt lēmumus – 5,9 

 Pilnveidoju valodas prasmes – 5,8 

 Iegūtas labas teorētiskas zināšanas – 5,9 

 Studiju laikā pilnveidoja praksi organizēt un vadīt savu darbu – 5,7 

 Esmu apmierināts ar šo studiju programmu – 6,2 

 Kopējais iespaids par programmas kvalitāti ir labs – 5,9 

 Labprāt ieteikšu šo programmu citiem – 5,8 

 Studiju programmas grūtība bija piemērota – 5,9 

 Studiju laikā sāku plānot savu profesionālo izaugsmi un karjeru – 5,7 

 Nākotnē plānoju strādāt atbilstoši iegūtai izglītībai  - 6 

3. Ko programmas beidzēji kritiski vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju 

kursi, studiju procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti 

u.c.? 

Viszemāk vērtējumu ieguvis rādītājs “Darbs netraucē studijām” – 4. Tas jāsaprot tā, ka 

darbs ir traucējis studijām, ko diemžēl nevar ietekmēt fakultāte. Jānorāda, ka 4 iz 

viszemākais rādītājs, kas iegūts šajā pozīcijā. 

Otru zemāko vērtējumu ieguvis rādītājs “Studiju laikā pilnveidoju prasmi strādāt ar 

nozares specifiskām datorprogrammām” – 4,2. Šāds jautājums rada sava veida 

neizpratni, jo nav zināma kāda specifiska datorprogramma, kas būtu jāapgūst šīs 

programmas apbsolventam. 

Izteiktas piezīmes arī par telpu tehnisko stāvokli (nav izvēdinātas, auksts/silts, neērti 

krēsli – sāp mugura).  Salīdzinoši kritiski vērtēta pašpārvaldes darbība. 
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4. Kādi ir plānotie pasākumi programmas beidzēju norādīto trūkumu novēršanai un 

ieteikumu īstenošanai? 

Fakultātei nav iespējams uzlabot ēkas materiāltehnisko stāvokli. Tāpat nav iespējams 

ietekmēt studējošo nodarbinātību studiju laikā. 

Par pašpārvaldes vērtējumu informēti studējošie. 

Visi rezultāti ir apspriesti Studiju programmas sēdē 2017. gada 19. septembrī.  

  

Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studējošo pašpārvaldes iesaiste studiju programmas realizācijā, pilnveidē un kvalitātes 

kontrolē ir nemitīga, jo studējošo pārstāvji piedalās Studiju programmu padomes darbā, ir 

pārstāvēti Juridiskās fakultātes domē. Būtiski, ka studējoši pašpārvalde ikdienā sazinās ar 

programmas direktori, kā arī vērš iesaistīto amatpersonu uzmanību uz iespējamajiem 

uzlabojumiem studiju programmā kopumā vai atsevišķos šīs studiju programmas studiju 

kursos. Jāuzsver, ka Latvijas Universitātes Satversme un Studentu padomes Satversme 

noteic studējošo pašpārvaldes finansēšanas kārtību un apjomu. Šie noteikumi tie ievēroti 

praksē. 
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Tiesību zinātne [LPA] (Bakalaura) 43380 

Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā 

kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija 

Ņemot vērā programmas specifiku, t.i., to, ka akadēmiskā bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne” (kods 43380; 20213) izstrādāta, lai izpildītu Ministru kabineta 2009.gada 

30.jūnija rīkojuma Nr. 442 „Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju” 4. punktu, kas 

pavēl „Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt 

akadēmijā studējošajiem iespēju ar 2010.gada 1.janvāri turpināt studijas Latvijas 

Universitātē studiju programmās, kas pēc veida, iegūstamās kvalifikācijas un grāda ir 

iespējami tuvas pārtrauktajai studiju programmai”, citi ieteikumi studiju programmai nav 

bijuši. 

Pēc statistikas datiem periodā no 2016.gada 1.oktobra līdz 2017.gada 1.oktobrim 

programmā studenti nav bijuši. 

 

Studiju programmas saturs un iegūstamais bakalaura grāds, programmas mērķi un 

uzdevumi, kā arī uzņemšanas nosacījumi pilnā mērā savstarpēji atbilst. Izpildot 

programmas uzdevumus, studējošie ir sasnieguši programmas mērķus, un tā rezultātā iegūst 

bakalaura grādu un iespēju sagatavoties, lai iegūtu profesionālo maģistra grādu tiesību 

zinātnē un jurista kvalifikāciju. 

Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas mērķi ir šādi: 

1. nodrošināt studentiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi tiesību 

zinātnes pamatjomā; 

2. radīt motivāciju tālākizglītībai un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu 

profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju. 

 Studiju programmas galvenie uzdevumi ir šādi: 

1. īstenot tiesību zinātnes nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi, kas 

nodrošina iespēju izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās sistēmas un tehnoloģijas, 

un sagatavo studentu pētnieciskajam darbam tiesību nozarē; 

2. veicināt iegūto zināšanu zinātniskās izziņas un zinātnisko atziņu lietošanas 

vispārīgo iemaņu apguvi; 

3. nodrošināt, lai iegūtā akadēmiskā bakalaura izglītība būtu priekšnoteikums tālākai 

maģistra grāda, zinātniskās un profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, kā arī 

zinātniski pamatotai darbībai attiecīgajā profesionālajā jomā; 

4. veicināt studenta personības vispusīgu attīstību. 

Plānotie rezultāti: 



79 

 

1. apgūti tiesību zinātnes pamati un iegūtas fundamentālas zināšanas tiesību teorijā 

un vēsturē, starptautiskajās tiesībās, valststiesībās, civiltiesībās un 

krimināltiesībās; 

2. apgūti studiju kursi un iegūts kredītpunktu skaits, kas nepieciešams studiju 

turpināšanai profesionālajā maģistra studiju programmā un jurista kvalifikācijas 

iegūšanai. 

Uzņemšanas noteikumi 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” ir pilnveidota atbilstoši 

Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija rīkojuma Nr. 442 „Par Latvijas Policijas 

akadēmijas likvidāciju” 4. punktam, kas pavēl „Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības 

un zinātnes ministriju nodrošināt akadēmijā studējošajiem iespēju ar 2010.gada 1.janvāri 

turpināt studijas Latvijas Universitātē studiju programmās, kas pēc veida, iegūstamās 

kvalifikācijas un grāda ir iespējami tuvas pārtrauktajai studiju programmai”. 

Studiju programmā tika imatrikulēti studenti, kas uzsākuši studijas Latvijas Policijas 

akadēmijas akadēmiskajā bakalaura studiju programmā. Studiju programmā tiek 

imatrikulētas personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību un vērtējums centralizētajos 

eksāmenos vēsturē, latviešu valodā un svešvalodā ne zemāks par E līmeni. Studiju 

programmā imatrikulē personas, kuras studijas uzsākušas Latvijas Policijas akadēmijas 

akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Tiesību zinātne”, tādējādi īstenojot Ministru 

kabineta 2009. gada 30. jūnija rīkojuma Nr. 442 „Par Latvijas Policijas akadēmijas 

likvidāciju” 4. punktu. 

Studiju programmas plāns  

Studiju programmas plāns 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne”, Pilna laika klātienes 

forma (6 semestri) 
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Kursa nosaukums 
1. gads 2. gads 3. gads 

Kopā 

Pārbaudes 

veids 
 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s.   

Obligātā daļa (A daļa)  

Tiesību zinātnes pamatnostādnes, principi, struktūra un metodoloģija  

Tradicionālā loģika 2      2 Eksāmens  

Informācijas tehnoloģijas jurisprudencē 3      3 Eksāmens  

Ievads politikas zinātnē 1      1 Eksāmens  

Valstszinātne 2      2 Eksāmens  

Tiesību teorija  4     4 Eksāmens  

Konstitucionālo tiesību teorija  3     3 Eksāmens  

Juridisko metožu mācība  3     3 Eksāmens  

Civiltiesību vispārīgie pamati  2     2 Eksāmens  

Krimināltiesības. Vispārīgā daļa   2    2 Eksāmens  

Tiesību socioloģija   3    3 Eksāmens  

Ekonomika un tiesības    2   2 Eksāmens  

Tiesību zinātnes raksturojums un problēmas starpnozaru aspektā  

Lietvedības pamati 2      2 Eksāmens  

Juridiskā terminoloģija 1. svešvalodā  4     4 Eksāmens  

Juridiskā terminoloģija 2. svešvalodā 3      3 Eksāmens  

Juridiskā un organizācijas vadības 

psiholoģija 
  2    2 Eksāmens  

Vides tiesības   1    1 Eksāmens  

Kriminālistika     3  3 Eksāmens  

Eiropas tiesības     3  3 Eksāmens  

Starptautiskās publiskās tiesības      3 3 Eksāmens  

Intelektuālā īpašuma tiesības      1 1 Eksāmens  

Starptautiskās privāttiesības      3 3 Eksāmens  
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Tiesību zinātnes attīstības vēsture un aktuālās problēmas  

Latvijas valsts un tiesību vēsture 3      3 Eksāmens  

Romiešu civiltiesības 1      1 Eksāmens  

Ārvalstu valsts un tiesību vēsture  3     3 Eksāmens  

Tiesību mācību vēsture   2    2 Eksāmens  

Studiju dabs                                                  1                 1                                      2            Aizstāvēšana 

Bakalaura darbs                                                                                          10       10            Aizstāvēšana 

Ierobežotās izvēles daļa (B daļa) 

 

Tiesu varas institūciju tiesības 1      1 Eksāmens  

Administratīvās tiesības   3    3 Eksāmens  

Darba tiesības   2    2 Eksāmens  

Lietu (īpašuma) tiesības   3    3 Eksāmens  

Pašvaldību tiesības    3   3 Eksāmens  

Administratīvā procesa tiesības    4   4 Eksāmens  

Krimināltiesības. Sevišķā daļa    3   3 Eksāmens  

Ģimenes un mantojuma tiesības    3   3 Eksāmens  

Saistību tiesības    3   3 Eksāmens  

Kriminālprocesa tiesības     4  4 Eksāmens  

Civilprocess     3  3 Eksāmens  

Komerctiesības     2  2 Eksāmens  

Kriminālsodu izpildes tiesības     1  1 Eksāmens  

Kriminoloģija      1 1 Eksāmens  

Ievads kriminālajā meklēšanā 

 

2      2 Eksāmens  

Ārvalstu konstitucionālās tiesības   2    2 Eksāmens  
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Juridisko tekstu analīze un rakstīšana   3    3 Eksāmens  

Nodokļu tiesības     2  2 Eksāmens  

Sociālās tiesības    2   2 Eksāmens  

Datu aizsardzības tiesības      2 2 Eksāmens  

            

Kopā A daļā 

t.sk.: 
18 19 11 2 6 17 73  

Tiesību zinātnes pamatnostādnes, 

principi, struktūra un metodoloģija 

8 

 

12 

 

5 

 

2 

 

0 0 27  

Tiesību zinātnes raksturojums un 

problēmas starpnozaru aspektā 
5 4 3 0 6 7 25  

Tiesību zinātnes attīstības vēsture un 

aktuālās problēmas 
4 3 2 0 0 0 9  

Studiju darbs 1 0 1 0 0 0 2 Aizstāvēšana 

Bakalaura darbs 0 0 0 0 0 10 10 Aizstāvēšana 

Kopā B daļā 1 0 8 16 10 1 36  

Brīvās izvēles daļā (C daļā) 

(profesionālo studiju programmā C daļa 

var nebūt) 
1 2 0 2 4 2 11  

Kopā programmā 20 21 19 20 20 20 120  
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Studiju plāns 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne”, Nepilna laika neklātienes forma (8 semestri) 

Kursa nosaukums 
1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 

Kopā 
Pārbaudes veids  

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s.   

Obligātā daļa (A daļa)  

Tiesību zinātnes pamatnostādnes, principi, struktūra un metodoloģija  

Tradicionālā loģika 2        2 Eksāmens  

Ievads politikas zinātnē 1        1 Eksāmens  

Valstszinātne 2        2 Eksāmens  

Tiesības un ekonomika    2     2 Eksāmens  

Civiltiesību vispārīgie pamati  2       2 Eksāmens  

Tiesību teorija   4      4 Eksāmens  

Konstitucionālo tiesību teorija   3      3 Eksāmens  

Informācijas tehnoloģijas jurisprudencē   3      3 Eksāmens  

Juridisko metožu mācība    3     3 Eksāmens  

Krimināltiesības. Vispārīgā daļa    2     2 Eksāmens  

Tiesību socioloģija    3     3 Eksāmens  

Tiesību zinātnes raksturojums un problēmas starpnozaru aspektā 

Lietvedības pamati 2        2 Eksāmens  

Juridiskā terminoloģija 2. svešvalodā  3       3 Eksāmens  

Juridiskā terminoloģija 1. svešvalodā     4    4 Eksāmens  

Eiropas tiesības     3    3 Eksāmens  

Intelektuālā īpašuma tiesības      1   1 Eksāmens  

Starptautiskās privāttiesības       3  3 Eksāmens  

Kriminālistika       3  3 Eksāmens  

Juridiskā un organizācijas vadības 

psiholoģija 
      2  2 Eksāmens  



84 

 

Starptautiskās publiskās tiesības        3 3 Eksāmens  

Vides tiesības        1 1 Eksāmens  

Tiesību zinātnes attīstības vēsture un aktuālās problēmas 

Latvijas valsts un tiesību vēsture 3        3 Eksāmens  

Ārvalstu valsts un tiesību vēsture 3        3 Eksāmens  

Romiešu civiltiesības  1       1 Eksāmens  

Tiesību mācību vēsture     2    2 Eksāmens  

Studiju dabs 1  1      2 Aizstāvēšana  

Bakalaura darbs        10 10 Aizstāvēšana  

Ierobežotās izvēles daļa (B daļa) 

Tiesu varas institūciju tiesības 1        1 Eksāmens  

Lietu (īpašuma) tiesības   3      3 Eksāmens  

Darba tiesības    2     2 Eksāmens  

Administratīvās tiesības    3     3 Eksāmens  

Ģimenes un mantojuma tiesības     3    3 Eksāmens  

Krimināltiesības. Sevišķā daļa     3    3 Eksāmens  

Kriminālsodu izpildes tiesības     1    1 Eksāmens  

Pašvaldību tiesības      3   3 Eksāmens  

Saistību tiesības      3   3 Eksāmens  

Kriminālprocesa tiesības      4   4 Eksāmens  

Civilprocess      3   3 Eksāmens  

Administratīvā procesa tiesības       4  4 Eksāmens  

Kriminoloģija       1  1 Eksāmens  

Komerctiesības        2 2 Eksāmens  

Ievads kriminālajā meklēšanā 2        2 Eksāmens  

Ārvalstu konstitucionālās tiesības      2   2 Eksāmens  

Juridisko tekstu analīze un rakstīšana   3      3 Eksāmens  
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Nodokļu tiesības       2  2 Eksāmens  

Sociālās tiesības    2     2 Eksāmens  

Datu aizsardzības tiesības        2 2 Eksāmens  

            

  

Kopā A daļā 

t.sk.: 

13 7 10 10 9 2 8 14 73   

Tiesību zinātnes pamatnostādnes, principi, 

struktūra un metodoloģija 
5 2 10 10 0 0 0 0 27   

Tiesību zinātnes raksturojums un 

problēmas starpnozaru aspektā 
2 2 0 0 7 1 8 4 24   

Tiesību zinātnes attīstības vēsture un 

aktuālās problēmas 
6 2 0 0 2 0 0 0 10   

Studiju darbs 0 1 0 0 0 1 0 0 2   

Bakalaura darbs 0 0 0 0 0 0 0 10 10 Aizstāvēšana  

Kopā B daļā 1 0 3 5 7 13 5 2 36   

Brīvās izvēles daļā (C daļā) 

(profesionālo studiju programmā C daļa 

var nebūt) 
0 7 0 2 0 0 2 0 11   

Kopā programmā 14 14 13 17 16 15 15 16 120   
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Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un 

formas, tālmācības metožu izmantošana) 

Atbilstoši Augstskolu likuma normām (56.panta trešā daļa), studijas valsts dibinātā augstskolā 

LU un šajā studiju programmā notiek pamatā valsts valodā. Studiju programmas mērķu 

sasniegšana un uzdevumu izpilde tiek nodrošināta ar zinātniski pētniecisko, pasniegšanas, 

audzināšanas un administrēšanas darba metodēm, piedāvājot studijas iespējami augstākā 

kvalitātē, kā arī attīstot sadarbību ar citām izglītības iestādēm un darba devējiem. 

Galvenās studiju formas ir lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības, kā arī studenta 

patstāvīgais darbs ar speciālo literatūru un tiesību aktiem. Vadošās mācību metodes ir: 

problēmsituāciju analīze un risinājumi, darbs mazās grupās, lomu spēles, mācību testi un 

vingrinājumi, studiju darbu un bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana. Īpaša uzmanība tiek 

pievērsta studenta patstāvīgajam darbam – literatūras un tiesību aktu analīzei un kopsavilkumu 

rakstīšanai uz katru lekciju un semināru, praktisko iemaņu apgūšana konkrētu funkciju 

veikšanai. 

Mācību metodes ir vērstas uz studentu patstāvīgas, kritiskas un radošas domāšanas iemaņu 

izstrādi, tām jāveicina studentu komunikācija, spēja darboties grupās. Jāattīsta patriotisms, 

humānisms, jāveicina cilvēktiesību ievērošana, godīgums, zināšanu radoša izmantošana, 

zinātniskās izziņas metožu apguve, zinātkāre, patstāvība jurista pienākumu veikšanā. Katram 

studiju kursam ir noteikts vadošais docētājs, kurš izstrādā un pilnveido docējamo studiju kursu. 

Katedru docētāji sadarbībā ar darba devējiem izstrādā prakses programmas un valsts 

pārbaudījuma saturu. 

Programmā paredzēto mācību prakšu topošajiem speciālistiem darbam valsts pārvaldes, 

pašvaldību un tiesību aizsardzības iestādēs, plānošana tiek balstīta uz LU Juridiskās fakultātes 

ilggadēju sadarbību ar Latvijas Republikas Prokuratūru, Iekšlietu ministriju, Tieslietu 

ministriju un šo iestāžu darbinieku mācību prakses plānošanas un organizēšanas pieredzi. 

Studiju programma paredz kā pašu studentu pētniecības darbu (referāti, zinātniskās 

konferences, studiju un bakalaura darba u.c.), tā arī akadēmiskā un pedagoģiskā personāla 

zinātnisko un metodisko darbību studiju procesa nodrošināšanai (mācību līdzekļu, mācību 

grāmatu izstrāde) un zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšanai (zinātnisko rakstu izstrāde, 

pasūtījumu pētniecības jomā izpilde u.c.). 

Studijām nepieciešamo infrastruktūru nodrošina šādi avoti: 

1) auditorijas- studiju procesā nepieciešamās mācību telpas nodrošina LU rīcībā esošās 

nodarbību telpas. Studiju programmas īstenošanai nepieciešamas 4 auditorijas (katras 

auditorijas ietilpība- 80 studenti); 

2) informācijas resursi - studenti studiju procesā izmanto LU Bibliotēkas (it īpaši LU 

Daudznozaru bibliotēkas) resursus: LU Daudznozaru bibliotēkas Juridisko zinātņu krējumā ir 

vairāk nekā 53 000 dokumentu visās tiesību zinātnes apakšnozarēs. Studenti var izmantot 

vairāk, kā 20 juridiskās informācijas datu bāzes (Lexis-Nexis, HeinOnline, Westlaw 

International, SpringerLink, NAIS u.c.). Atsevišķu studiju kursu apgūšanā nepieciešamo 

studiju literatūru nodrošina Policijas koledžas bibliotēka saskaņā ar Latvijas Universitātes un 

Iekšlietu ministrijas sadarbības līgumu 

Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju 

rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 
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Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi ir šādi: 

1. Vērtējuma obligātuma princips. Atbilstoši šim principam programmas satura apguvi 

nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu katrā no studiju kursiem; 

2. Vērtēšanā tiek izmantots arī pārbaudes veidu dažādības princips, kas ir atkarīgs no 

konkrētā studiju kursa satura, kas izklāstīts katra studiju kursa aprakstā. 

3. Vērtējuma atbilstības princips paredz, ka pārbaudes darbos studējošiem tiek dota 

iespēja apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas 

un zinātnisko atziņu lietošanas prasmes. 

4. Tāpat tiek ievērots vērtēšanas sistēmas skaidrības un atklātības princips, kas 

nodrošina katram studējošam iespēju orientēties, izprast un sekot līdzi vērtējuma 

objektivitātei. 

5. Vērtējuma pārskatīšanas iespēju princips nozīmē, ka fakultātē saskaņā ar LU 

izdotajiem tiesību aktiem ir izstrādāta sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība, ja 

pieļauti pārkāpumi, izliekot vērtējumu.  

Lai iegūtu kredītpunktus, katra studiju kursa noslēgumā studentiem jānokārto kursa noslēguma 

pārbaudījums (rakstiskais vai mutiskais eksāmens). Lai nodrošinātu studentu informētību par 

studiju kursa noslēguma pārbaudījumu prasībām un nosacījumiem, tie studentiem tiek 

izskaidroti studiju kursa pirmajā nodarbībā, kā arī tiek iekļauti studiju kursu aprakstā LU 

Informācijas sistēmā (LUIS). Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu, ja 

vērtējums nav zemāks par 4 (gandrīz viduvēji). Bez studiju kursa noslēguma pārbaudījuma 

katrā studiju kursā ir iespējami arī kārtējie pārbaudījumi – kontroldarbi, testi, individuālie 

darbi, uzstāšanās semināros, referāti u.c. Noslēguma pārbaudījumā (ja tas paredzēts kursa 

aprakstā) ņem vērā arī kārtējo pārbaudījumu atzīmes. Novērtēšanas biežums ir atkarīgs no 

kursa apjoma un specifikas. Katra konkrētā kursa vērtēšanas sistēma tiek detalizēti izklāstīta 

pirmajā nodarbībā, kā arī iekļauta kursa aprakstā. Vairākumā kursu ir vairāki novērtējumi. Tas 

dod iespēju objektīvāk izvērtēt studenta zināšanas un prasmes, jo kopējais vērtējums ir 

atsevišķu un regulāru vērtējumu summa. 

Studiju kursa noslēguma vērtējumu veido vidējā atzīme no visa semestra veikuma novērtējuma 

un noslēguma pārbaudījuma (mutiskā vai rakstiskā eksāmena) atzīmes. Šāds princips ne tikai 

organizē studējošos darbam semestrī, bet arī rosina viņus koncentrēti atkārtot būtiskākos ar 

kursa tematu saistītos jautājumus. 

Programmas apguvi noslēdz bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana, kas arī tiek vērtēta 

10 ballu skalā. Bakalaura darba izstrāde ir viena no būtiskām šīs studiju programmas 

sastāvdaļām. Bakalaura darba izstrāde notiek atbilstoši LU pieņemtiem tiesību aktiem, kā arī 

apstiprinātam studiju kursa aprakstam „Bakalaura darbs” un Juridiskās fakultātes domes 

2016.gadā apstiprinātajam tiesību aktam, proti, Metodiskajiem norādījumiem pētniecības 

darbu izstrādāšanai Juridiskajā fakultātē.  

Lai dotu nepieciešamās ievirzes bakalaura darba rakstīšanai, tai skaitā arī praktiskus padomus 

zinātnisku darbu rakstīšanā, studiju kursa „Bakalaura darbs” realizācijā tiek paredzēta īpaša 

lekcija par šiem jautājumiem. Šis studiju kursa satura papildinājums ir izstrādāts, sadarbojoties 

ar Juridiskās fakultātes studējošiem. Pirms uzsākt bakalaura darba izstrādi studējošiem 

Juridiskās fakultātes noteiktā kārtībā un termiņos ir jāpiesakās izvēlētā fakultātes 

struktūrvienībā bakalaura darba rakstīšanai, tādejādi iezīmējot bakalaura pētniecības virzienu. 

Tiek rūpīgi kontrolēts, lai bakalaura darbs (tai skaitā arī melnraksts) tiktu iesniegts noteiktajā 

termiņā. Bakalaura darbu aizstāvēšana notiek saskaņā ar apstiprinātu bakalaura darbu 

aizstāvēšanas grafiku gala pārbaudījumu komisijas sēdēs.   
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Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot 

atzinumus ar atsaucēm uz informācijas avotiem 

Darba devēji atzinīgi novērtē studiju programmas absolventu prasmes un spējas. Minēto 

pamato tas, ka darba devēji ilgstoši ir ierindojuši studiju programmu „Skolu un studiju TOP” 

www.prakse.lv augstās pozīcijās. Jāuzsver, ka arī Juridiskās fakultātes sadarbības partneri 

valsts pārvaldē, privātajā sektorā un profesionālās organizācijas ir norādījušas uz 

nodarbinātības perspektīvām nākotnē.        

Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā vai studiju programmas licencēšanas 

ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana 

1. Eksperta ieteikums:     

1.1. Uzdevums:   Termiņš  Striktūrvienība Ieteikumu ieviešana un tās novērtējums 

1) secināts, ka bakalaura 

studiju programmā nav 

prakšu 

Studiju 

virziena 

akreditācija  

  Juridiskā fakultāte 

Izvērtējot šo secinājumu, jāņem vērā, ka 1) bakalaura 

studiju programma ir akadēmiska studiju programma, 

kuras mērķos neietilpst praktisko iemaņu apguves 

nodrošināšana ar prakšu palīdzību; 2) programmā 

iegūstamo kredītpunktu skaits atbilst noteiktajām 

prasībām, bet prakšu ieviešana radītu apstākļus, kuros 

būtu izdarāmas izmaiņas programmā; 3) ņemot vērā 

jauno normatīvo regulējumu un iespējamo studiju 

programmu satura normatīvo regulējumu LU, nav 

izslēdzama prakšu ieviešana studiju programmā. 

2) ieteikts samazināt 

studējošo skaitu grupās  Studiju 

virziena 

akreditācija   Juridiskā fakultāte 

Studējošo skaitu grupās ietekmē kopējais studējošo 

skaits, programmas apguves intensitāte un auditoriju 

noslogojums, kas ir ņemts vērā, lai samazinātu 

studējošo skaitu grupās. Nodrošināts, ka semināri 

notiek katrai studentu grupai atsevišķi (ne vairāk kā 35 

studenti grupā) 

utt.      

1.2. Uzdevums:       

1) Darbības      

2)      

utt.      

2. Eksperta ieteikums:      

2.1. Uzdevums:       

1)  Būtu jānodrošina 

datortehnika visās 

auditorijās 

Studiju 

virziena 

akreditācija   Juridiskā fakultāte 

Juridiskā fakultāte ir nodrošinājusi moderno 

tehnoloģiju pieejamību katrā auditorijā. 

2)      

utt.      

2.2. Uzdevums:       

1) Darbības      

2)      

utt.      

 

  

http://www.prakse.lv/
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Pielikumi studiju programmas raksturojumam 

Studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 

profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem 

normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā, tai skaitā, ja iegūstamā kvalifikācija ir 

reglamentēta profesija 

 Studiju programmas saturs un struktūra izvērtēta ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 13. 

maija noteikumiem Nr. 240 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”. 

Studiju programmas saturs īsteno minētajos noteikumos norādītos mērķus un uzdevumus. 

Proti, tas nodrošina studējošiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi 

tiesību zinātnē un sniedz zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās 

analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas. 

Programmas atbilstība šīm normām ir šāda.                                                                       

STANDARTS STUDIJU PROGRAMMA 

Bakalaura studiju programmas apjoms pilna 

laika un nepilna laika studijās ir 120 līdz 

160 kredītpunktu, no kuriem ne mazāk kā 

10 kredītpunktu ir bakalaura darba izstrāde. 

Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši 

līdz astoņi semestri. 

Programmas apjoms ir 120 kredītpunktu, no 

kuriem 10 kredītpunktu ir bakalaura darbs. 

Studiju ilgums pilna laika klātienes studijās ir 6 

semestri, bet nepilna laika klātienes studijās – 7 

semestri, savukārt, nepilna laika neklātienes 

studijās – 8 semestri. 

Studiju kursi un studiju moduļi veido studiju 

programmu obligātās, ierobežotās izvēles un 

izvēles daļas. 

Bakalaura studiju programma sastāv no 

obligātās daļas (ne mazāk kā 50 

kredītpunktu), ierobežotās izvēles daļas (ne 

mazāk kā 20 kredītpunktu) un izvēles daļas. 

Programmas obligāto daļu (A daļas studiju 

kursi) veido studiju kursi 98 kredītpunktu, 

ierobežoto izvēles daļu (B daļas studiju kursi) – 

20 kredītpunktu, bet izvēles daļu (C daļas 

studiju kursi) – 2 kredītpunktu apmērā. 

Pilna laika studijās ne mazāk kā 40 % no 

bakalaura studiju programmas apjoma 

(izņemot praksei, ja tāda ir noteikta, un 

bakalaura darba izstrādei paredzēto apjomu) 

veido kontaktstundas. 

Studiju kursu realizācijā 

kontaktstundas  pārsniedz 40% no apjoma. 

Bakalaura studiju programmas obligātajā 

daļā un ierobežotās izvēles daļā ietver 

attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares 

pamatnostādnes, principus, struktūru un 

metodoloģiju (ne mazāk kā 25 kredītpunkti), 

zinātņu nozares vai apakšnozares attīstības 

vēsturi un aktuālās problēmas (ne mazāk kā 

10 kredītpunktu), kā arī zinātņu nozares vai 

apakšnozares raksturojumu un problēmas 

starpnozaru aspektā (ne mazāk kā 15 

kredītpunktu). 

1) studiju programmā zinātņu nozares vai 

apakšnozares pamatnostādnes, principi, 

struktūra un metodoloģija kopumā pārsniedz 25 

kredītpunktus, jo to apgūst praktiski visos 

studiju kursos (Tiesību teorija, Konstitucionālās 

tiesības, Civiltiesību vispārīgā daļa, Saistību 

tiesības, Lietu tiesības I un Lietu tiesības II, 

Ģimenes tiesības, Mantojuma tiesības, 

Civilprocess, Krimināltiesības, 

Kriminālprocess, Administratīvās tiesības, 

Administratīvā procesa tiesības, Starptautiskās 

publiskās tiesības, 
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Starptautiskās privāttiesības. Mācība par 

kolīziju normām, Eiropas Savienības tiesības) 

2) zinātņu nozares vai apakšnozares attīstības 

vēsture un aktuālās problēmas kopumā 

pārsniedz 10 kredītpunktu apjomu. Obligātajā 

daļā ir paredzēts studiju kurss Latvijas tiesību 

vēsture (4 kredītpunkti). Līdztekus tam 

attiecīgie jautājumi ir iekļauti gandrīz katrā 

studiju priekšmetā (sīkāk skatīt studiju kursu 

aprakstus) 

3) zinātņu nozares vai apakšnozares 

raksturojums un problēmas starpnozaru aspektā 

pārsniedz 15 kredītpunktu apjomu. Attiecīgie 

jautājumi tiek studēti  gan atsevišķos studiju 

kursos, piemēram, Latvijas tiesību vēsture, 

Vācu valoda juristiem, Angļu valoda juristiem, 

gan tie tiek apgūti studiju kursu ietvaros, 

piemēram, daļēji studiju kursos Tiesību teorija, 

Konstitucionālās tiesības, Administratīvās 

tiesības, Eiropas Savienības tiesības u.c. 

Bakalaura studiju programmā ietver arī 

Vides aizsardzības likumā un Civilās 

aizsardzības likumā noteiktās studiju kursu 

satura prasības. 

Pārejas noteikumi noteic, ka augstskolas 

nodrošina akadēmisko studiju programmu 

atbilstību šo noteikumu prasībām līdz to studiju 

virzienu kārtējai akreditācijai, kuriem attiecīgās 

akadēmiskās studiju programmas atbilst, ja šis 

studiju virziens jau ir ticis akreditēts, vai līdz 

studiju virziena akreditācijai, ja akadēmiskā 

studiju programma atbilst vēl neakreditētam 

studiju virzienam. 

Bakalaura grādu - izglītības zinātņu 

bakalaurs, humanitāro zinātņu bakalaurs, 

sociālo zinātņu bakalaurs, dabaszinātņu 

bakalaurs, inženierzinātņu bakalaurs, 

lauksaimniecības zinātņu bakalaurs, 

veselības zinātņu bakalaurs un vides zinātņu 

bakalaurs - piešķir attiecīgajām zinātnēm 

radniecīgajā zinātņu nozaru grupā atbilstoši 

Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām 

izglītības tematiskajām grupām. 

Programmas sekmīgas apguves rezultātā tiek 

piešķirts sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību 

zinātnē. 

Bakalaura grāds dod tiesības turpināt 

studijas maģistra studiju programmā, 

profesionālajā maģistra studiju programmā 

un otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības programmā, ja ir izpildītas 

attiecīgās studiju programmas uzņemšanas 

prasības, kuras ietver atbilstošas 

priekšzināšanas sekmīgai šīs studiju 

programmas apguvei. 

Iegūtais bakalaura grāds ļauj turpināt studijas 

akadēmiskās un profesionālās maģistra studiju 

programmās. 

http://likumi.lv/doc.php?id=147917
http://likumi.lv/doc.php?id=146474
http://likumi.lv/doc.php?id=146474
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Ņemot vērā studiju programmas organizāciju un saturu, tā sasniedz mērķi nodrošināt zināšanu, 

prasmju un kompetences kopumu atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām 

ietvarstruktūras 6. līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei.[1] Proti, studiju programmas 

absolvents spēj parādīt attiecīgajai zinātnes nozarei raksturīgās pamata un specializētas 

zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst attiecīgās zinātnes 

nozares augstāko sasniegumu līmenim. Spēj parādīt attiecīgās zinātnes nozares vai 

profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni un spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību, 

formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā zinātnes nozarē, 

tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. 

Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un 

profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un 

iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus 

un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. Tāpat absolvents spēj patstāvīgi 

iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas 

attiecīgajā zinātnes nozarē, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās 

darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā. 

Tā kā studiju programmas sekmīgas apguves rezultātā tiek piešķirts akadēmisks grāds tiesību 

zinātnē, bet ne iegūta profesionālā kvalifikācija, ziņojumā netiek analizēta studijas 

programmas atbilstība jurista profesijas standartam.  

  

 

[1] Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju: Ministru kabineta 2008.gada 

2.decembra  noteikumi Nr.990. Latvijas Vēstnesis, 190 (3974), 05.12.2008.  

Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

 Studiju programmas īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošina divi studiju 

finansēšanas avoti: 

1. valsts budžeta līdzekļi; 

2. privātpersonu līdzekļi. 

Pilna laika klātienes studijās no kopējā studējošo skaita salīdzinoši neliela daļa studē par valsts 

budžeta līdzekļiem, bet vairākums par studijām maksā no personiskajiem līdzekļiem. Nepilna 

laika studijas no valsts budžeta līdzekļiem netiek finansētas - tās pilnībā sedzamas no 

privātpersonu līdzekļiem. 

  

https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=184810
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 Tiesību zinātnes bakalaura studiju programmas 

 izmaksu aprēķins uz 1 studentu 2016.gads 

 

   

Apz

. 
Normatīvs Aprēķinātie lielumi 

1 2 6 

N1 

darba alga uz vienu studiju vietu 

gadā Euro 1382,80 

N2 

darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās 

iemaksas Euro 326,20 

N3 

komandējumu un dienesta 

braucienu izmaksas Euro 7,00 

N4 
pakalpojumu apmaksa 

Euro 115,43 

N5 

materiāli, energoresursi, ūdens 

un inventārs 
Euro 107,93 

N6 grāmatu un žurnālu iegāde 
Euro 27,55 

N7 

iekārtu iegādes un 

modernizēšanas izmaksas 
Euro 93,09 

Tb - vienas  studiju vietas izmaksas gadā 

(N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7) 
 Euro 2060  

Jāvērš uzmanība uz to, ka samaksas noteikumus, ievērojot ārējos normatīvos aktus, LU 

iedzīvina centralizēti. Proti, LU Senāts ir apstiprinājis samaksas noteikumus, kuri ietver 

atalgojuma principus, kas balstīti uz ilgtspējīgu pieeju atalgojuma politikai. Samaksas 

noteikumi ietver gan studiju programmas īstenošanu, gan pētniecības nodrošināšanu. Nav 

mazsvarīgi, ka LU darbojas vienota atalgojuma sistēma, kas nodrošina līdztiesību nodarbināto 

vidū. Tā kā LU Satversme un citi normatīvie akti (sk. Augstskolu likumu) noteic pienākumu 

novirzīt finansējumu studējošo pašpārvaldes darbības nodrošināšanai noteiktu apjomu no LU 

kopējā budžeta, tad arī šāds finansējuma modelis tiek realizēts praksē.    

Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu 

Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas 

Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām 

 Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” saturs un apjoms ir ekvivalents 

Latvijas Policijas akadēmijas akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Tiesību zinātne”. 
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Studiju programmā nav iekļauti Latvijas Policijas akadēmijas akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas studiju kursi „Vispusīgā fiziskā sagatavošana”’(1 kredītpunkts), „Veselīga 

dzīvesveida pamati” (1 kredītpunkts), „Civilā aizsardzība un ugunsdrošība” (1 kredītpunkts), 

„Pašvaldību finanšu tiesības” (2 kredītpunkti) un „Nodokļu tiesības” (2 kredītpunkti). 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma tiek īstenota arī Rīgas Stradiņa Universitātē, taču 

atšķiras šīs studiju programmas saturs, jo vairāki studiju kursi pamatnozarēs (piemēram, 

krimināltiesības, kriminālprocess) tiek pasniegti nelielā apjomā – tikai 2KP, bez tam ņemot 

vērā RSU pamatprofilu studiju programmā ietverti specifiski kursi – cilvēka drošība, 

farmācijas tiesības, kas, savukārt, neatbilst. LU Juridiskās fakultātē sniegto akadēmiskā 

bakalaura zināšanu mērķim – sniegt zināšanas tiesību zinātnes pamatjomās. 

Salīdzinoša analīze veikta ar līdzīgām divu Rietumeiropas augstskolu studiju programmām -

Tartu Universitātes akadēmiskā bakalaura studiju programmu un Helsinku Universitātes 

tiesību zinātnes studiju programmu. 

  

Akadēmiskā bakalaura  Tartu Universitātes Helsinku Universitātes 

studiju programma 

"Tiesību 

tiesību zinātnes studiju tiesību zinātnes studiju 

zinātne" programma programma 

   
Studiju ilgums - 3 gadi Studiju ilgums - 3 gadi Studiju ilgums - 3 gadi 

Studiju programmas apjoms Studiju programmas apjoms Studiju programmas apjoms 

- 120 KP - 120 KP - 120 KP 

Obligātie studiju kursi: Obligātie studiju kursi: Obligātie studiju kursi: 

-Loģika juristiem (2KP) Ievads Juridiskajā metodē un 

juridiskā rakstīšanā (2 KP) 

-Tiesību dimensijas (4 KP) 

-Informācijas tehnoloģijas Romiešu privāttiesības (2 KP) -Nacionālā un Eiropas 

likumdošana (3 KP) jurisprudencē (3KP) Ievads ekonomikā (4 KP) 

-Ievads politikas zinātnē (1 KP) Latīņu juridiskā terminoloģija (2 KP) 

-Konstitucionālo tiesību teorija 

(3KP) 

-Valodu studijas (10 KP) 

-Tiesību teorija (4KP) Loģika (2 KP) -Ievads civiltiesībās (2 KP) 

Saistību tiesības (8 KP) 

-Valsts teorija (2KP) Tiesību enciklopēdija (4 KP) -Komerctiesības (6 KP) 

-Juridisko metožu mācība (3KP) Vispārīgā tiesību sistēmu vēsture (4 

KP) 

-Īpašumtiesības (5 KP) 

-Civiltiesību vispārīgie pamati 

(2KP) 

Tiesību institūciju sistēma (2 KP) -Ģimenes  

tiesības (4 KP) 
-Krimināltiesības      Vispārīgā      

daļa 

Igauņu valodas ortogrāfija un 

kompozīcija (2 KP) 

(2KP) Tiesību filozofijas vēsture (2 KP) -Darba tiesības (4KP) 

-Socioloģija (3KP) Ievads psiholoģijā (2 KP) -Ekoloģiskās tiesības (4KP) 
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-Ārvalstu   valsts   un   tiesību   

vēsture 

Konstitucionālās tiesības (2 KP) -Eiropas tiesības (4KP) 

(3KP) Administratīvās tiesības (2 KP) -Tiesību teorija (5KP) 

-Latvijas   valsts   un   tiesību   

vēsture 

Pašvaldību tiesības (2 KP) -Tiesību vēsture (3KP) 

(3KP) Civiltiesības. Vispārīgā daļa (4 KP) -Tiesības un ekonomika 

-Tiesību mācību vēsture (2KP) Saistību tiesības. Vispārīgā daļa (4 

KP) 

3KP) 

-Romiešu civiltiesību pamati 

(2KP) 

Līgumtiesības (4 KP) -Grāmatvedība (3KP) 

-Juridiskā psiholoģija (2KP) Lietu tiesības (4 KP) -Finansu tiesības (7KP) 

-Lietvedības pamati (2KP) Intelektuālā īpašuma tiesības (2 KP) -Starptautiskās publiskās 

tiesības (3KP) 

-Starptautiskās  publiskās (3KP)    

tiesības 

Komerctiesības (4 KP) -Starprtautiskās privāttiesības 

 (2KP)  Ārpuslīgumiskās tiesības  (2 KP) 

-Kriminālistika (3KP) Ģimenes tiesības (2 KP) 

  Mantojuma tiesības (2 KP) -Krimināltiesības (5,5 KP) 

-Eiropas tiesības (3KP) Civilprocess (4 KP) -Procesuālās tiesības (9 KP) 

-Ekoloģiskās (vides) tiesības 

(1KP) 

Darba tiesības (4 KP) -Konstitucionālās tiesības (3 

KP) 
-Intelektuālā īpašuma tiesības 

(1KP) 

Krimināltiesības (4 KP) -Administratīvās tiesības 

(7KP) 

Tiesības un ekonomika (2 KP) Kriminālprocess (4 KP) Izvēles studiju kursi 7 KP 

apjomā 

-Starptautiskās privātās tiesības 

(3KP) 

ES tiesības (4 KP) 

-Juridiskā terminoloģija 2 

svešvalodās 

Starptautiskās tiesības (4 KP)  

(angļu, krievu, vācu, franču) Kursa darbs I (2 KP) 

1.svešvaloda (3KP) Kursa darbs II (2 KP)  

2.svešvaloda (4KP) Obligātās izvēles daļas studiju kursi:  

Sociālās tiesības (2 KP) Sodu tiesības (2 KP)  

Starptautisko cilvēktiesību pamati 

(2 KP) 

Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu 

(2 KP) 

 

Obligātās izvēles daļas studiju 

kursi: 

Ievads tiesību etnoloģijā (2 KP)  

-Administratīvās tiesības (3KP) Notariāts (2 KP)  

-Pašvaldību tiesības (3KP) Juridiskā krievu valoda I (2 KP) 

-Administratīvā  procesa      

tiesības 

Juridiskā krievu valoda II (2 KP)  
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Tartu Universitātes programma ir vienāda apjoma (120 KP) ar akreditējamo studiju 

programmu. Arī satura ziņā tā ir ļoti līdzīga akreditējamai programmai. Abas programmas 

pamatā satur vienādus studiju priekšmetus ar nelieliem izņēmumiem. Akreditējamā 

programmā tiesību zinātņu apakšnozaru  pamata studiju kursiem ir atvēlēts aptuveni pusotru 

reizi lielāks apjoms. Tartu Universitāte obligātajā daļā ir iekļāvusi vairāk tiesību teorijas 

priekšmetu, kas akreditējamā studiju programmā ir ieļauti obligātajā izvēles daļā. Tartu 

Universitātes programma atšķirībā no akreditējamās programmas paredz praksi 4 KP apjomā. 

Savukārt, akreditējamā programmā prakse nav iekļauta, ņemot vērā to, ka akadēmiskā 

bakalaura studiju programma ir vērsta uz teorētisko zināšanu apguvi. Akreditējamā 

programma paredz vairāk nekā divas reizes lielāku apjomu darbam, kas saistās studiju 

programmas veiksmīgu absolvēšanu. Akreditējamā programma paredz darbam pie bakalaura 

darba 10 KP, kamēr Tartu programma - vispusīgu eksamināciju 4 KP apjomā. 

Arī Helsinku Universitāte bakalaura studiju programmā izmantojusi līdzīgu modeli, ka tiek 

noteikti obligātie studiju kursi un brīvās izvēles. Atšķirības no ārvalstu studiju programmām 

radušās, tāpēc, ka Latvijā akadēmiskās bakalaura studijas programmas saturu nosaka 

akadēmiskās izglītības standarts (jāievēro arī jurista profesijas standarta prasības), un veidojot 

LU akadēmisko bakalaura studiju programmu "Tiesību zinātne" ir ievērota atbilstība spēkā 

esošajiem tiesību aktiem. 

  

Informācija par studējošajiem pārskata periodā 

Pēc statistikas datiem periodā no 2015.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 1.oktobrim programmu 

absolvējuši 2 NLN studenti, citu studentu nav. 

Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 

1. Kādas izmaiņas vērojamas studējošo vērtējumā par programmā ietvertajiem studiju 

kursiem salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu? 

Informācija par izmaiņām nav pieejama programmas specifikas un absolventu niecīgā skaita 

dēļ. 

  

2. Ko studējošie visatzinīgāk vērtējuši studiju kursos: mācībspēku darbs, studiju kursu saturs 

u.c.? 

Informācija par vērtējumiem nav pieejama programmas specifikas un absolventu niecīgā 

skaita dēļ. 

  

3. Ko  studējošie kritiski vērtējuši studiju programmā: mācībspēku darbs, studiju kursu 

saturs u.c.? 

Informācija par vērtējumiem nav pieejama programmas specifikas un absolventu niecīgā 

skaita dēļ. 
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4. Kādi ir plānotie pasākumi studējošo norādīto trūkumu novēršanai un ieteikumu 

īstenošanai? 

Informācija par plānotajiem pasākumiem nav pieejama programmas specifikas un 

absolventu niecīgā skaita dēļ. 

  

Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un 

to izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 

1. Kādas izmaiņas vērojamas programmas beidzēju vērtējumā par programmu un tajā 

ietvertajiem kursiem salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu? 

Informācija par izmaiņām nav pieejama programmas specifikas un absolventu niecīgā skaita 

dēļ. 

2. Ko programmas beidzēji visatzinīgāk vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju 

kursi, studiju procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.? 

Informācija par vērtējumiem nav pieejama programmas specifikas un absolventu niecīgā 

skaita dēļ. 

3. Ko programmas beidzēji kritiski vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi, 

studiju procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.? 

Informācija par kritiskajiem vērtējumiem nav pieejama programmas specifikas un 

absolventu niecīgā skaita dēļ. 

4. Kādi ir plānotie pasākumi programmas beidzēju norādīto trūkumu novēršanai un 

ieteikumu īstenošanai? 

Informācija par plānotajiem pasākumiem nav pieejama programmas specifikas un 

absolventu niecīgā skaita dēļ. 

  

Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studējošo pašpārvaldes iesaiste studiju programmas realizācijā, pilnveidē un kvalitātes 

kontrolē ir nemitīga, jo studējošo pārstāvji piedalās Studiju programmu padomes darbā, ir 

pārstāvēti Juridiskās fakultātes domē. Būtiski, ka studējoši pašpārvalde ikdienā sazinās ar 

programmas direktori, kā arī vērš iesaistīto amatpersonu uzmanību uz iespējamajiem 

uzlabojumiem studiju programmā kopumā vai atsevišķos šīs studiju programmas studiju 

kursos, rīko dažādus ar profesionālajām prasmēm saistītus pasākumus, piem., kāzusu 

risināšanas pēcpusdienas u.tml. Jāuzsver, ka Latvijas Universitātes Satversme un Studentu 
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padomes Satversme noteic studējošo pašpārvaldes finansēšanas kārtību un apjomu. Šie 

noteikumi tiek ievēroti praksē. 
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Tiesību zinātne [LPA] (Otrā līm. profesionālās izgl. progr. 

uz 1.līm. bāzes) 44380 

Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā 

kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Tiesību zinātne” ir 

sagatavota, pilnveidojot Latvijas Policijas akadēmijā līdz 2009.gada 31.decembrim īstenotās 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Tiesību zinātne” studiju 

kursu aprakstus un veicot tajos atsevišķas korekcijas, nodrošinot studiju programmas atbilstību 

Augstskolu likumam. Studiju programma izstrādāta, lai izpildītu Ministru kabineta 2009.gada 

30.jūnija rīkojuma Nr. 442 „Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju” 4. punktu, kas 

pavēl „Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt 

akadēmijā studējošajiem iespēju ar 2010.gada 1.janvāri turpināt studijas Latvijas 

Universitātē studiju programmās, kas pēc veida, iegūstamās kvalifikācijas un grāda ir 

iespējami tuvas pārtrauktajai studiju programmai”. 

  

Studiju programmas absolventi iegūst profesionālo kvalifikāciju „Jurists” (profesijas 

klasifikatora kods: 2421 02). Jurista kvalifikācija tiek piešķirta, ievērojot, ka studenti jurista 

kvalifikācijai nepieciešamās prasmes un kredītpunktu apjomu ir ieguvuši Latvijas Policijas 

akadēmijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Civilā drošība 

un aizsardzība”, kuras apjoms atkarībā no studiju plūsmas ir 81-101 kredītpunkts. 

Studijas tiek īstenotas pilna laika klātienes un neklātienes studiju formā (studiju ilgums- 2,5 

gadi jeb 5 semestri) un nepilna laika neklātienes studiju formā (studiju ilgums 3,5 gadi jeb 7 

semestri). 

Studiju programma atbilst otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un 

jurista profesijas standartam. 

Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

 Studiju programmas mērķi ir šādi: 

1. nodrošināt valsts tautsaimniecības, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas 

profesionālās studijas tiesību zinātnē; 

2. nodrošināt tiesību zinātnes teorētiskajos pamatos sakņotas, jurista profesijas 

standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās studijas; 

3. sagatavot augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus tiesību zinātņu speciālistus, īpaši 

uzmanību pievēršot studējošo kompetenču izkopšanas iespējai to izvēlētajā 

specializācijas virzienā; 

4. sniegt studējošiem kompetences tādā kvalitātē un līmenī, lai pēc programmas apguves 

varētu un vēlētos turpināt studijas maģistrantūrā. 

  

Studiju programmas mērķi tiek sasniegti, risinot šādus uzdevumus: 
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1. izglītot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus- juristus, kā arī sekmēt 

viņu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba 

tirgū; 

2. sniegt studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās 

analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas, kā arī sagatavot studējošos 

turpmākām zinātniskās pētniecības studijām; 

3. veicināt studenta personības vispusīgu attīstību; 

4. nodrošināt secīgu studiju kursu apguvi augstā kvalitātē; 

5. sadarboties ar darba devējiem, citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs; 

Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti 

 - kvalificētu un konkurētspējīgu speciālistu sagatavošana, kas cita starpā ietver sevī šādas 

kompetences: 

- prasme parādīt tiesību zinātnei un jurista profesijai raksturīgās pamata un specializētas 

zināšanas; 

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

likumsakarību izpratni; 

- spēja pielietot zināšanas, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes; 

- prasme pieņemt lēmumus un risināt problēmas jurista profesionālās darbības sfērā; 

- profesionālās ētikas izpratne un spēja to īstenot; 

- problēmu risināšanā prasme īstenot zinātnisku pieeju; 

- prasme uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu 

cilvēku darbu; 

- prasme pieņemt lēmumus un rast radošus risinājums mainīgos un/vai neskaidros apstākļos; 

Jurista kvalifikācijai nepieciešamo teorētisko zināšanu apgūšana atbilstoši otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības studiju līmenim; 

Juristam nepieciešamo praktisko iemaņu apgūšana atbilstoši profesijas standarta prasībām. 

 Uzņemšanas noteikumi 

 Studiju programmā tika imatrikulēti studenti, kas uzsākuši studijas Latvijas Policijas 

akadēmijas Profesionālajā augstākās izglītības studiju programmā „Tiesību zinātne”, un 

iepriekš ieguvuši pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību studiju programmā, kuras 

ilgums ir vismaz 2 gadi, un speciālista kvalifikāciju policijas darbā vai robežsardzes darbā, vai 

penitenciārajā darbā. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

„Tiesību zinātne” kopējais apjoms ir 100 kredītpunkti.  

Ņemot vērā to, ka studiju programma izstrādāta, lai izpildītu Ministru kabineta 2009.gada 

30.jūnija rīkojuma Nr. 442 „Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju” 4. punktu, kas 

pavēl „Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt 

akadēmijā studējošajiem iespēju ar 2010.gada 1.janvāri turpināt studijas Latvijas 
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Universitātē studiju programmās, kas pēc veida, iegūstamās kvalifikācijas un grāda ir 

iespējami tuvas pārtrauktajai studiju programmai”, jauni studenti šajā programmā uz doto 

brīdi netiek uzņemti. 

Studiju programmas plāns  

 Studiju programmas saturs atbilst otrā līmeņa augstākās profesionālās programmas 

obligātajam raksturojumam, un to veido (ieskaitot koledžas studiju programmu saturu): 

1)vispārizglītojošie studiju kursi 27-28 kredītpunktu apjomā (atkarībā no studentu 

plūsmas pirmā līmeņa profesionālajā studiju programmā); 

2)nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi 36 kredītpunktu 

apjomā; 

3)nozares profesionālās specializācijas kursi 60-77 kredītpunktu apjomā; 

4)brīvās izvēles studiju kursi 6 kredītpunktu apjomā; 

5)prakse 26-28 kredītpunktu apjomā; 

6)3 studiju darbi, katrs 1 kredītpunkta apjomā; 

7)valsts pārbaudījums ar diplomdarba izstrādi un aizstāvēšanu (12 kredītpunkti) un 

valsts eksāmenu (2 kredītpunkti), kopā - 14 kredītpunkti. 

Apgūstamie priekšmeti otrā līmeņa profesionālajā studiju programmā ir iedalīti trijās daļās: A 

daļā (obligātajos studiju kursos), B daļā (ierobežotās izvēles studiju kursos) un C daļā (izvēles 

studiju kursos). A daļas kopējas kredītpunktu apjoms ir 81 kredītpunkts jeb 81% no kopējā 

kredītpunktu skaita. To veido vispārizglītojošie studiju kursi, nozares teorētiskie pamatkursi 

un informācijas tehnoloģiju kursi, nozares profesionālās specializācijas studiju kursi, kā arī 

prakse un valsts pārbaudījums ar diplomdarba aizstāvēšanu. B daļas apjoms ir 13 kredītpunkti 

jeb 13 % no kopējā kredītpunktu skaita. B daļā studenti apgūst profesionālās specializācijas 

studiju kursus. C daļas apjoms ir 6 kredītpunkti jeb 6 % no kopējā kredītpunktu skaita.  

 

STUDIJU PLĀNS 

 

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Tiesību zinātne”, Pilna laika 

klātienes forma (5 semestri) 
 

Kursa nosaukums 

1. 

gads 
2. gads 

3. 

g. Kopā LU 

krp.(ECTS) 

Pārbaudes  

1.

s. 

2.

s. 
3.s. 4.s. 5.s. veids  

  

Obligātā daļa (A daļa)  

  

Vispārizglītojošie studiju kursi (profesionālo studiju programmām)  

Otrā svešvaloda juristiem Valo4108  4    4(6) Eksāmens  

Konfliktoloģija Psih4023  1    1(1.5) Eksāmens  
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Runas māksla (Tiesu runa) JurZ4046   2   2(3) Eksāmens  

  

Nozares teorētiskie pamatkursi (profesionālo studiju programmām)  

Ārvalstu valsts un tiesību vēsture JurZ1063 2     2(3) Eksāmens  

Konstitucionālās tiesības JurZ4025 3     3(4.5) Eksāmens  

Romiešu civiltiesības JurZ4017 1     1(1.5) Eksāmens  

Civiltiesību vispārējie pamati JurZ1060 1     1(1.5) Eksāmens  

Valstszinātne PolZ1044 1     1(1.5) Eksāmens  

Pārvaldes teorija VadZ1021 2     2(3) Eksāmens  

Latvijas valsts un tiesību vēsture JurZ1049  2    2(3) Eksāmens  

Administratīvās tiesības JurZ4026  2    2(3) Eksāmens  

Lietu (īpašuma) tiesības JurZ4042  2    2(3) Eksāmens  

Tiesību teorija JurZ1050  3    3(4.5) Eksāmens  

Starptautiskās publiskās tiesības JurZ4063   1   1(1.5) Eksāmens  

Finanšu un nodokļu tiesības Ekon4042   1   1(1.5) Eksāmens  

Administratīvā procesa tiesības JurZ4021   2   2(3) Eksāmens  

Juridisko metožu mācība JurZ5101   1   1(1.5) Eksāmens  

Tiesību filozofija JurZ4034   1   1(1.5) Eksāmens  

Ģimenes un mantojuma tiesības JurZ4020   2   2(3) Eksāmens  

Civilprocesa tiesības JurZ4047    1  1(1.5) Eksāmens  

Eiropas tiesības JurZ4027    2  2(3) Eksāmens  

Komerctiesības JurZ1040    2  2(3) Eksāmens  

Tiesību normu piemērošanas priekšmets 

JurZ4035 
   1  1(1.5) Eksāmens  

Saistību tiesības JurZ4019    2  2(3) Eksāmens  

Starptautiskās privātās tiesības JurZ5099    1  1(1.5) Eksāmens  

  

Nozares profesionālās specializācijas kursi (profesionālo studiju programmām)  

Juridiskā psiholoģija JurZ4091 2     2(3) Eksāmens  

Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija. Speciālais 

kurss JurZ4044 
1     1(1.5) Eksāmens  

Profesionālā fiziskā sagatavošana SpoZ4002   2   2(3) Eksāmens  

Speciālās operācijas JurZ4075   2   2(3) Eksāmens  

Kriminālprocesa tiesības. Padziļinātais kurss 

JurZ4056 
  2   2(3) Eksāmens  

Informācijas sistēmas DatZ4059    2  2(3) Eksāmens  

         

Studiju darbs I JurZ2046   1   1(1.5) Aizstāvēšana  

Studiju darbs II JurZ2020     1 1(1.5) Aizstāvēšana  

Studiju darbs III JurZ3026     1 1(1.5) Aizstāvēšana  

Prakse [LPA] JurZ4062     10 10(15) Aizstāvēšana  

Diplomdarbs JurZ4079     12 12(18) Aizstāvēšana  
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Valsts pārbaudījums (eksāmens) JurZ4076     2 2(3) Eksāmens  

         

  

Ierobežotās izvēles daļa (B daļa)  

  

Nozares profesionālās specializācijas kursi (profesionālo studiju programmām)  

  

Kārtības policijas specializācijas virziens  

Kriminoloģija JurZ1047 2     2(3) Eksāmens  

Muitas tiesības JurZ4040  1    1(1.5) Eksāmens  

Kriminālistika. Padziļinātais kurss JurZ4050   2   2(3) Eksāmens  

Ārvalstu policija JurZ4067  2    2(3) Eksāmens  

Ieroči, sprāgstvielas un sabiedriskā drošība 

JurZ4049 
   1  1(1.5) Eksāmens  

Kārtības policijas iestādes darba organizācija 

JurZ4057 
   5  5(7.5) Eksāmens  

  

Kriminālpolicijas specializācijas virziens  

Kriminoloģija JurZ1048 1     1(1.5)   

Kriminālā meklēšana JurZ4053  8    8(12) Eksāmens  

Tiesu grāmatvedība Ekon4043   1   1(1.5) Eksāmens  

Kriminālpolicijas iestādes darba organizācija 

JurZ4014 
   3  3(4.5) Eksāmens  

  

Ekspertu-kriminālistu specializācijas virziens  

Kriminālistika. Auksto ieroču un 

daktiloskopiskās ekspertīzes JurZ4051 
 3    3(4.5) Eksāmens  

Kriminālistika. Personas identifikācijas 

ekspertīzes JurZ4030 
  2   2(3) Eksāmens  

Kriminālistika. Trasoloģiskās ekspertīzes 

JurZ4032 
   4  4(6) Eksāmens  

Kriminālistika. Ballistiskā ekspertīze JurZ4015    4  4(6) Eksāmens  

  

Pirmstiesas izmeklēšanas specializācijas virziens  

Kriminoloģija JurZ1048 1     1(1.5) Eksāmens  

Muitas tiesības JurZ4040 1     1(1.5) Eksāmens  

Kriminālistika. Pirmstiesas izmeklēšana 

JurZ4052 
   5  5(7.5) Eksāmens  

Tiesu grāmatvedība Ekon4043   1   1(1.5) Eksāmens  

Starptautiskie līgumi par palīdzību krimināllietās 

JurZ4045 
  1   1(1.5) Eksāmens  

Iztiesāšanas aktuālās problēmas JurZ4055    4  4(6) Eksāmens  

  

Informācijas dienests  

Datorsistēmas, operētājsistēmas un datortīkli 

DatZ4058 
 3    3(4.5) Eksāmens  
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Noziedzīgi nodarījumi informācijas tehnoloģijās 

JurZ4031 
  1   1(1.5) Eksāmens  

Dienestu datu bāzes un informācijas sistēmu 

drošība DatZ4060 
   4  4(6) Eksāmens  

Speciālista darbs datornoziegumu izmeklēšanā 

JurZ4061 
   5  5(7.5) Eksāmens  

  

Robežsardzes specializācijas virziens  

Kriminoloģija JurZ1047 2     2(3) Eksāmens  

Ievads kriminālajā meklēšanā JurZ4013  2    2(3) Eksāmens  

Starptautiskie kravu pārvadājumi JurZ6023   1   1(1.5) Eksāmens  

Ārvalstu robežsardze un kaimiņvalstu valsts 

robežas statuss un režīms JurZ4039 
  2   2(3) Eksāmens  

Robežkontroles punkta darba organizācija 

JurZ4038 
   6  6(9) Eksāmens  

  

Ekonomikas policijas specializācijas virziens  

Informācijas tehnoloģijas ekonomikā izdarīto 

noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanā SDSK4003 
1     1(1.5) Eksāmens 

 

 

Ekonomikā izdarīto noziedzīgo nodarījumu 

izmeklēšanas procesuālās īpatnības JurZ4054 
 1    1(1.5) Eksāmens  

Muitas tiesības JurZ4040  1    1(1.5) Eksāmens  

Tiesu grāmatvedība Ekon4043   1   1(1.5) Eksāmens  

Ekonomikā izdarīto noziedzīgo nodarījumu 

kvalifikācija JurZ4010 
  1   1(1.5) Eksāmens  

Akcizēto preču regulējošie tiesību akti JurZ4037   1   1(1.5) Eksāmens  

Ekonomikā izdarīto noziedzīgo nodarījumu 

izmeklēšanas metodika JurZ4065 
   3  3(4.5) Eksāmens  

Ekonomikā izdarīto noziedzīgo nodarījumu 

apkarošanas īpatnības JurZ4012 
   2  2(3) Eksāmens  

Komerctiesības. Speciālais kurss JurZ4028    1  1(1.5) Eksāmens  

Intelektuālā īpašuma tiesības JurZ4041    1  1(1.5) Eksāmens  

         

Kopā A daļā 
13 14 17 11 26 81 (121.5)  

 

t.sk.:  

Vispārizglītojošie studiju kursi 0 5 2 0 0 7(10.5)  
 

 

Nozares teorētiskie pamatkursi (profesionālo 

studiju programmām) 
10 9 8 9 0 36(54)   

Nozares profesionālās specializācijas kursi 3 0 6 2 0 11 (16.5)   

Studiju darbs 0 0 1 0 2 3(4.5)   

Prakse 0 0 0 0 10 10(15)   

Diplomdarbs 0 0 0 0 12 12(18)   

Valsts pārbaudījums (eksāmens) 0 0 0 0 2 2(3)   
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 Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metožu izmantošana) 

Mācību pamatmetodes ir: problēmsituāciju analīze un risinājumi, darbs mazās grupās, lomu 

spēles, mācību testi un vingrinājumi, studiju darbu un diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana. 

Mācību metodes ir vērstas uz studentu patstāvīgas, kritiskas un radošas domāšanas iemaņu 

izstrādi, tām jāveicina studentu komunikācija, spēja darboties grupās. Katram studiju kursam 

ir noteikts vadošais docētājs, kurš izstrādā un pilnveido docējamo studiju kursu. Katedru 

docētāji sadarbībā ar darba devējiem izstrādā prakses programmas un valsts pārbaudījuma 

saturu. Programmas realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls ir ar augstu kvalifikāciju un 

ievērojamu profesionālo pieredzi. Akadēmiskā personāla sastāvā ietilpst visu tiesību nozaru 

vadošie speciālisti Latvijā. Piemēram, Krimināltiesībās (prof. U. Krastiņš, prof. V. Liholaja), 

kriminālprocesa tiesībās (prof. Ā. Meikališa, prof. K. Strada – Rozenberga), civiltiesībās (prof. 

K. Torgāns, prof. J. Rozenfelds), tiesību teorijā ( prof. D. Rezevska). 

 Studiju noslēgumā studenti atbilstoši specializācijas virzienam apgūst praksi valsts pārvaldes 

iestādēs, pamatā Iekšlietu vai Tieslietu ministrijas iestādēs. Prakse ilgst 10 nedēļas (pilna laika 

studijās viena semestra ietvarā, nepilna laika studijās - divos semestros, katrā no tiem 5 

kredītpunktu apjomā). Prakses noslēgumā paredzēta prakses atskaites aizstāvēšana. Tāpat arī 

pēc 5 kredītpunktu prakses iziešanas, lai no LU Juridiskās fakultātes puses nodrošinātu prakses 

kontroles funkciju, studentam pie prakses vadītāja jāaizstāv ¼ prakses atskaites. Prakses 

organizēšanas un veikšanas kārtību, prakses atskaites sagatavošanas un aizstāvēšanas kārtību, 

prakses novērtēšanas kārtību – notiek atbilstoši Prakses programmai. Prakses izpildi 

Juridiskajā fakultātē nodrošina Krimināltiesisko zinātņu katedra. 

Kopā B daļā 

     13 (19.5)  

 

t.sk. Nozares profesionālās specializācijas kursi 

(profesionālo studiju programmām) 
 

Kārtības policijas specializācijas virzienam 2 3 2 6 0 13 (19.5)   

Kriminālpolicijas specializācijas virzienam 1 8 1 3 0 13 (19.5)   

Ekspertu-kriminālistu specializācijas virzienam 0 3 2 8 0 13 (19.5)   

Pirmstiesas izmeklēšanas specializācijas 

virzienam 
2 0 2 9 0 13 (19.5)   

Informācijas dienesta specializācijas virzienam 0 3 1 9 0 13 (19.5)   

Robežsardzes specializācijas virzienam 2 2 3 6 0 13 (19.5)   

Ekonomikas policijas specializācijas virzienam 1 2 3 7 0 13 (19.5)   

Izvēles daļā (C daļā) (profesionālo studiju 

programmā C daļa var nebūt) 
5 0 1 0 0 6(9)   

Kopā programmā         

Kārtības policijas specializācijas virzienam 20 17 20 17 26 100 (150)   

Kriminālpolicijas specializācijas virzienam 19 22 19 14 26 100(150)   

Ekspertu-kriminālistu specializācijas virzienam 18 17 20 19 26 100(150)   

Pirmstiesas izmeklēšanas specializācijas 

virzienam 
20 14 20 20 26 100(150)   

Informācijas dienesta specializācijas virzienam 18 17 19 20 26 100(150)   

Robežsardzes specializācijas virzienam 20 16 21 17 26 100(150)   

Ekonomikas policijas specializācijas virzienam 19 16 21 18 26 100(150)   
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Prakse attiecīgajā studiju virzienā ir studiju procesa sastāvdaļa, kuras mērķis ir nostiprināt, 

padziļināt un praktiski pielietot apgūtās teorētiskās zināšanas specialitātē, savākt un izanalizēt 

nepieciešamos materiālus un izstrādāt diplomdarbu. Prakses kārtību nosaka prakses 

Krimināltiesisko zinātņu katedras apstiprināta prakses programma. 

Mācībspēki palīdz studējošiem realizēt konkrētu noteikto pastāvīgo darbu, sniedzot 

konsultācijas, rosinot diskusijas, iesakot pētniecības virzienus, tēmas. 

Liela nozīme studijās ir studējošo patstāvīgajam jeb individuālajam darbam, kura apjoms, 

saturs un kontroles veids ir atkarīgs no konkrētā studiju kursa. Studējošiem ir patstāvīgi 

jāapgūst mācībspēka norādītā obligātā literatūra, jāgatavo konkrēta kāzusa risinājumi, tiesību 

aktu projekti, prezentācijas un tml. 

Diplomdarba izstrāde ir viena no būtiskām šīs studiju programmas sastāvdaļām. Diplomdarba 

izstrāde notiek atbilstoši LU pieņemtiem tiesību aktiem, kā arī apstiprinātam studiju kursa 

aprakstam „Diplomdarbs”, Juridiskās fakultātes domes apstiprinātam tiesību aktam „Tiesību 

zinātņu bakalaura studiju programmas Gala pārbaudījuma prasības un vērtēšanas kritēriji” un 

LU apstiprinātam tiesību aktam „Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra, diplomdarbu un 

kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība”. 

Pārbaudījumu formas studiju programmā ir šādas: 

1.programmas sekmīgai beigšanai (absolvēšanai):studiju programmas prasību pilnīga izpilde; 

sekmīga rakstiska diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana. 

2. studiju kursa sekmīgai apguvei: sekmīga starppārbaudījumu nokārtošana, studiju kursa 

noslēguma pārbaudījuma (eksāmena) nokārtošana. 

Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju 

rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

 Vērtēšanas sistēma 

Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi ir šādi: 

Vērtējuma obligātuma princips. Atbilstoši šim principam programmas satura apguvi 

nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu katrā no studiju kursiem. Vērtēšanā tiek izmantots arī 

pārbaudes veidu dažādības princips, kas ir atkarīgs no konkrētā studiju kursa satura, kas 

izklāstīts katra studiju kursa aprakstā. Vērtējuma atbilstības princips paredz, ka pārbaudes 

darbos studējošiem tiek dota iespēja apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās 

spējas, apgūtās zināšanas un zinātnisko atziņu lietošanas prasmes. Tāpat tiek ievērots 

vērtēšanas sistēmas skaidrības un atklātības princips, kas nodrošina katram studējošam iespēju 

orientēties, izprast un sekot vērtējuma objektivitātei. 

Studiju rezultātus studiju programmā novērtē pēc diviem rādītājiem: 

kvalitātes rādītājs – atzīme pēc 10 ballu skalas; 

kvantitātes rādītājs – kredītpunkti pēc kopējā stundu skaita katrā studiju kursā. 

Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu, ja vērtējums nav zemāks par 4 (gandrīz 

viduvēji). 



106 

 

Studiju kursa noslēguma pārbaudījumi 

Par studiju kursu starppārbaudījumu un noslēguma pārbaudījumu formām, noteikumiem un 

prasībām studējošie tiek iepazīstināti un tie tiek izskaidroti studiju kursa pirmajās nodarbībās. 

Prasības studiju kursu apguvei ir aprakstītas studiju kursa aprakstā un arī studiju kursa 

programmā. Lai nodrošinātu studentu informētību par studiju kursa un to noslēguma 

pārbaudījumu prasībām un nosacījumiem, prasības tiek iekļautas studiju kursu aprakstā LU 

Informācijas sistēmā (LUIS). Tās nedrīkst mainīt semestra laikā. 

Katrā studiju kursā notiek pārbaudes darbi (starppārbaudījumi), kas var būt kontroldarbi, testi, 

tiesas procesa izspēles, uzstāšanās ar zinātniskiem referātiem, kā arī citas studiju kursa 

specifikai piemērotas zināšanu pārbaudes formas. Kursa noslēguma pārbaudījumu drīkst 

kārtot tikai studējošie, kas pirms tam sekmīgi nokārtojuši visus paredzētos pārbaudes darbus. 

Studiju kursa vērtējumu (kopvērtējumu) vienādās daļās veido 1)semestra laikā notikušo 

starppārbaudījumu vidējais aritmētiskais vērtējums un 2) eksāmena vērtējums. 

Diplomdarbs 

Lai veiktu studējošo zināšanu un kompetenču pārbaudi, studiju programmā tiek rīkota 

izstrādātā diplomdarba un tā aizstāvēšanas novērtēšana. Novērtējumu par diplomdarbu 

students iegūst pēc tā sekmīgas aizstāvēšanas. 

Vērtējot diplomdarbu, tiek ņemti vērā    šādi kritēriji: 

- rakstiski iesniegtā diplomdarba kvalitāte (atbilstība noformēšanas prasībām, tai skaitā 

noteiktajam apjomam, temata aktualitāte, izpētes pakāpe, pielietoto izpētes metožu atbilstība 

pētījuma priekšmetam un mērķim, to pielietošana, izmantoto avotu (zinātnisko doktrīnu, 

normatīvo aktu) daudzums, atbilstība tematam un izpētes kvalitāte; rezultivitāte, izklāsta 

skaidrība, pārskatāmība un secīgums, izdarīto secinājumu un izteikto priekšlikumu 

oriģinalitāte, aktualitāte un pamatotība); 

- darba autora ziņojums, kurā tiek vērtēta prasme zinātniski, koncentrēti un argumentēti 

iepazīstināt ar veikto pētījumu, formulēt secinājumus, norādīt turpmākos iespējamos pētījuma 

virzienus; 

- studenta atbildes uz uzdotajiem jautājumiem; 

- prasme diskutēt. 

 Valsts pārbaudījums 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Valsts pārbaudījums sastāv 

noslēguma pārbaudījuma un  diplomdarba izstrādāšanas un aizstāvēšanas. 

Noslēguma pārbaudījums (eksāmens) sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā 

daļā tiek iekļauti juridiskās zinātnes apakšnozaru jautājumi – Tiesību teorijā, Krimināltiesībās, 

Valsts tiesībās, Civiltiesībās un Starptautiskās un Eiropas tiesībās – divi katrā apakšnozarē. 

Teorētiskie jautājumi ir formulēti tā, lai izsmeļoši atbildot uz tiem, students apliecinātu, ka ir 

ieguvis jurista kvalifikācijai nepieciešamās zināšanas. Praktiskajā daļā studenti risina kāzusu, 

kura tematika atbilst tai juridiskās zinātnes apakšnozarei, kurā rakstīts diplomdarbs. 
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Noslēguma pārbaudījumā students saņem sekmīgu vērtējumu, ja kāzusā ir saņemts sekmīgs 

vērtējums (ne mazāks par 4 ballēm), un sekmīgs vērtējums (ne mazāks par 4 ballēm) saņemts 

pārbaudījuma teorētiskajā daļā (students saņem sekmīgu novērtējumu arī tad, ja nesekmīgs 

novērtējums ir tikai vienā no juridiskās apakšnozares jautājumiem). 

Diplomu par profesionālās otrā līmeņa augstākās izglītības un jurista kvalifikācijas iegūšanu 

students saņem, ja viņš ir sekmīgi apguvis programmu, t.sk., aizstāvējis diplomdarbu un 

nokārtojis noslēguma pārbaudījumu (eksāmenu), saņemot katrā no tiem vērtējumu ne mazāku 

par 4 ballēm.  

 Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar 

atsaucēm uz informācijas avotiem 

  

Studiju programmas specializācijas kursu bloki nodrošina padziļinātu zināšanu un praktisko 

iemaņu apguvi tautsaimniecības attīstībai un sabiedriskajai drošībai svarīgās sfērās - 

publiskajā pārvaldē, tiesu darbībā un pirmstiesas izmeklēšanā. 

Ņemot vērā to, ka studiju programma izstrādāta, lai izpildītu Ministru kabineta 2009.gada 

30.jūnija rīkojuma Nr. 442 „Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju” 4. punktu, kas 

pavēl „Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt 

akadēmijā studējošajiem iespēju ar 2010.gada 1.janvāri turpināt studijas Latvijas 

Universitātē studiju programmās, kas pēc veida, iegūstamās kvalifikācijas un grāda ir 

iespējami tuvas pārtrauktajai studiju programmai”, jauni studenti šajā programmā uz doto 

brīdi netiek uzņemti. Pārskata periodā neviens students nav absolvējis šo programmu, studentu 

un darba devēju aptaujas nav veiktas, kā rezultātā detalizētāku informāciju par studiju 

programmas absolventu nodarbinātības perspektīvām, pamatojot atzinumus ar atsaucēm uz 

informācijas avotiem, šobrīd sniegt nav iespējams.  

Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā vai studiju programmas licencēšanas 

ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana 

 Studiju programma izstrādāta, lai izpildītu Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija rīkojuma 

Nr. 442 „Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju” 4. punktu, kas pavēl „Iekšlietu 

ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt akadēmijā studējošajiem 

iespēju ar 2010.gada 1.janvāri turpināt studijas Latvijas Universitātē studiju programmās, 

kas pēc veida, iegūstamās kvalifikācijas un grāda ir iespējami tuvas pārtrauktajai studiju 

programmai”. Jāņem vērā, ka studiju programma izveidota, lai nodrošinātu iespēju pabeigt 

studijas tiem studentiem, kuri tās uzsākuši ekvivalentā Latvijas Policijas akadēmijas studiju 

programmā. 

Pārskata periodā šajā studiju programmā studijām nav atjaunojies neviens students. 

Pielikumi studiju programmas raksturojumam 

Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 
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1. Kādas izmaiņas vērojamas studējošo vērtējumā par programmu un tajā ietvertajiem 

kursiem salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu? 

Studējošo aptaujas pārskata periodā netika veiktas. Jāņem vērā, ka dotā studiju programma 

nodrošina iespēju pabeigt studijas tiem studentiem, kuri tās uzsākuši ekvivalentā Latvijas 

Policijas akadēmijas studiju programmā. Jauni studenti šajā programmā netiek uzņemti. 

Parskata periodā šajā programmā studijām nebija atjaunojies neviens students. 

2. Ko studējošie visatzinīgāk vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi, studiju 

procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.? 

3. Ko studējošie kritiski vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi, studiju 

procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.? 

4. Kādi ir plānotie pasākumi studējošo norādīto trūkumu novēršanai un ieteikumu 

īstenošanai? 
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Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un 

to izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 

1. Kādas izmaiņas vērojamas absolventu vērtējumā par programmu un tajā ietvertajiem 

kursiem salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu? 

Absolventu aptaujas pārskata periodā netika veiktas (skat. 17.6.punktu). 

  

2. Ko absolventi visatzinīgāk vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi, studiju 

procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.?  

3. Ko absolventi kritiski vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi, studiju 

procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.?  

  

4. Kādi ir plānotie pasākumi absolventu norādīto trūkumu novēršanai un ieteikumu 

īstenošanai?  
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Tiesību zinātne (Maģistra) 45380 

Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā 

kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija 

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Tiesību zinātne” (45380) 

Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē 

Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

 Studiju programmas mērķi un uzdevumi. 

Studiju programmas mērķi ir: 

- realizēt tiesību zinātnē akadēmiskās studijas, kas sakņotos zinātnē, atbilstu valsts 

ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām, un kuru būtiska sastāvdaļa būtu pētnieciskais 

darbs un patstāvīgu atziņu izdarīšana; 

- nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu akadēmisko izglītību, 

tādējādi sagatavojot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus tiesību zinātņu speciālistus; 

- sagatavot augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus tiesību zinātņu speciālistus; 

- sniegt studējošiem zināšanas un kompetences tādā kvalitātē un līmenī, lai pēc programmas 

apguves varētu turpināt studijas doktorantūrā vai pilnveidot savas zināšanas specializējoties 

praktiskajā profesionālajā darbībā. 

 Studiju programmas mērķi tiks sasniegti, risinot šādus uzdevumus: 

- sniedzot studējošiem nepieciešamās zināšanas un prasmes tiesību zinātnē, realizējot studiju 

programmā paredzētos studiju kursus; 

- nodrošinot secīgu studiju kursu apguvi augstā kvalitātē; 

- piesaistot kvalificētākos mācībspēkus studiju kursu docēšanai, tai skaitā ārvalstu lektorus; 

- sniedzot studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās 

analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas, kā arī sagatavojot studējošos 

turpmākām zinātniskās pētniecības studijām; 

- sekmējot studējošo konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un 

starptautiskajā darba tirgū; 

- realizējot iekšējo kvalitātes kontroli studiju programmas kvalitātes nodrošināšanai; 

- sadarbojoties ar darba devējiem, citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs, tai skaitā radot 

plašākas iespējas studējošiem studijām citās ārvalstu augstskolās; 

 - veicinot studējošo personības vispusīgu attīstību. 

Studiju programmas saturs, iegūstamais grāds, mērķi un uzdevumi, kā arī uzņemšanas 

nosacījumi pilnā mērā savstarpēji atbilst. Studiju programma ir augstākā līmeņa studiju 

programma, kuras ietvaros studējošie iegūst akadēmisku izglītību un kļūst par augsti 

kvalificētiem un konkurētspējīgiem tiesību zinātņu speciālistiem.  

Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti 

 Studiju programmas rezultāti ir plānoti šādi: 

- iegūtas padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratne tiesību teorijas un vēstures, 

krimināltiesību,  kriminālistikas un operatīvās darbības, valststiesību un civiltiesību 

apakšnozarē; 
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- iegūta spēja patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas 

problēmas, uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi, veikt 

inovācijas attiecīgajā akadēmiskajā disciplīnā; 

- iegūtas vispārējās prasmes patstāvīgi pilnveidot savas kompetences un specializāciju, veikt 

darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos izvēlētajā specializācijā sarežģītos un 

neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas; 

- iegūta prasme veikt patstāvīgu zinātnisku darbību. 

- spēja patstāvīgi formulēt, analizēt un kritiski vērtēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas 

problēmas; 

- izmantot juridiskās metodes lai pamatotu savus priekšlikumus problēmu risināšanai; 

- spēja rast operatīvus un inovatīvus risinājumus ikdienas problēmu risināšanā; 

- sniegt ieguldījumu jaunu tiesību zinātņu atziņu radīšanā; 

- spēja argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem tiesību zinātnes aspektiem un 

problēmjautājumiem; 

- spēja pastāvīgi vērtēt un pilnveidot savas kompetences, prasmes un specializāciju tiesību 

zinātnē kopumā. 

- spēja demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par mūsdienu nacionālo un starptautisko 

tiesību zinātnes teorijām un koncepcijām; 

- spēj demonstrēt tādas kompetences kā saskarsmes, komunikāciju prasmes, organizatoriskās 

un plānošanas prasmes, spēj uzņemties atbildību par darba rezultātiem un to analīzi, izprot 

jurista ētiku; 

- studējošais spēj motivēt savu izvēli turpmākai kompetenču pilnveidošanai. 

 Uzņemšanas noteikumi 

 Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds tiesību zinātnē, kas iegūts četrgadīgās studiju 

programmās vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā 

izglītība) tiesību zinātnē. 

Pārskata periodā uzņemšana tika īstenota tikai vienā – pieprasītākajā apakšvirzienā – 

civiltiesiskās zinātnes. Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā atzīme civiltiesisko 

zinātņu apakšprogrammas profilējošajos studiju kursos (100 x 10 = 1000). 

Uzņemšanas prasību un kritēriju saturs studiju programmā kopš iepriekšējās akreditācijas nav 

mainījies.  

Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un 

formas, tālmācības metožu izmantošana) 

Studiju organizācija plānam ar 40 kredītpunktu apjomu. 

Pilna laika studijās studijas paredzētas 1 gadu jeb 2 semestrus, nepilna laika klātienes 

studijās  -1,5 gadi jeb 3 semestri, bet nepilna laika neklātienes studijās 2 gadi jeb 4 

semestri.  Pilna laika klātienes studiju formā studējošiem paredzētas lekcijas un praktiskās 

nodarbības (semināri, tiesu izspēles un tml.) katru darba dienu, ņemot vērā studiju kursu 

saturu. Savukārt nepilna laika klātienes studiju formā studējošiem lekcijas un praktiskās 

nodarbības paredzētas katras darba dienas vakaros. Nepilna laika neklātienē studējošiem tiek 

rīkotas pārskata lekcijas, kurās tiek sniegtas svarīgākās ievirzes studiju kursa apguvei 2-3 

reizes mēnesī (9 dienas semestra ietvaros), ievērojot, lai kopējais kontaktstundu skaits nebūtu 

mazāks par 25% no klātienes studiju formā noteiktā. Lai sasniegtu studiju programmas 

mērķus, nepilna laika neklātienes studiju formā lielāka vērība pievērsta studējošo 

patstāvīgajam darbam, kas noteikts, ņemot vērā katra studiju kursa apjomu, saturu un 
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specifiku. Nepilna laika neklātienes studijās studējošajiem palīdz mācībspēku izstrādātie un 

apkopotie mācību un lekciju materiāli, kas studējošiem tiek nosūtīti elektroniskā veidā vai ir 

pieejami mācībspēku mājas lapās. Pārskata periodā – 2016./2017.ak. gadā studijas tika 

īstenotas tikai nepilna laika neklātienes formā. 

 Studiju organizācija plānam ar 80 kredītpunktu apjomu. 

Pilna laika studijās studiju ilgums ir 2 gadi jeb 4 semestri un nepilna laika neklātienes studijās 

2,5 gadi jeb 5 semestri. Studijas (lekcijas, praktiskās nodarbības, tiesu izspēles) pilna laika 

klātienes studiju formā  paredzētas darbdienās atbilstoši nodarbību grafikam. Nepilna laika 

neklātienes studijās -  reizi semestrī, 1-2 nedēļas. Šajā laikā notiek ievadlekcijas kārtējiem 

pārbaudījumiem, pārskata lekcijas. Nepilna laika neklātienes studiju forma LU Juridiskajā 

fakultātē ir novitāte, kas iepriekš akadēmiskā maģistra studiju programmā netika realizēta. Šī 

forma tika pārņemta no likvidētās Latvijas Policijas akadēmijas, ņemot vērā nepieciešamību 

likvidētās Latvijas Policijas akadēmijas studentiem nodrošināt iespēju turpināt studijas LU 

studiju programmās, kas iespējami tuvas pārtrauktajai studiju programmai. 

 Studijas šajā studiju programmā noslēdzas ar gala pārbaudījumu – maģistra darba 

aizstāvēšanu izvēlētajā juridiskās zinātnes apakšnozarē. Maģistra darbs ir pētniecisks darbs 

izvēlētajā juridiskās zinātnes apakšnozarē, kurā maģistrants izdarījis patstāvīgus zinātniskus 

secinājumus. Izstrādājot maģistra darbu, maģistrantam jāizpēta arī ārvalstu regulējumu un 

praksi izvēlētajā problēmā, jāanalizē to un jāiesaka izmantošanai tos vai citus elementus. Par 

maģistra darba tematu vēlama publikācija, lai maģistra darba izstrādē gūtie secinājumi, 

priekšlikumi un atklājumi, galvenie rezultāti un secinājumi būtu adaptēti zinātniskā vai 

praktiskā konferencē. 

Atbilstoši Augstskolu likuma normām, studijas šajā studiju programmā notiek valsts valodā. 

Tai pat laikā, ņemot vērā studējošo interesi un pat pieprasījumu, kā arī sadarbības iespējas, 

visiem studējošajiem tiek piedāvāts apmeklēt viesdocētāju studiju kursus angļu valodā, kā arī 

vācu valodā, ko nodrošina DAAD un Fulbright stipendiātu pastāvīga klātbūtne fakultātē. 

Jāuzsver, ka fakultātes piedāvātos studiju kursus angļu valodā Erasmus+ programmas 

studentiem, iespējams apmeklēt arī šīs studiju programmas studentiem. 

Studiju kursu realizācija studiju programmā tiek organizēta lekciju un semināru formā. Lekciju 

galvenais uzdevums ir sniegt studējošiem teorētiskās zināšanas. Tās tiek lasītas, mācībspēkiem 

izmantojot jaunākās pedagoģiskās metodes, tai skaitā izmantojot videomateriālus, izdales 

materiālus, prezentāciju materiālus. 

Semināru nodarbībās, kas parasti veido 1/3 līdz 1/2 daļu no nodarbību kopējā skaita katrā 

studiju kursā, studentiem tiek mācīts izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu juridisku 

problēmu risināšanai praksē. Tas tiek darīts, organizējot gan studējošo individuālos darbus, 

grupu darbus, individuālos vai grupu mājas darbus, referātu sagatavošu, diskusijas, debates, 

tiesu izspēles un kāzusu risināšanu.  

Katram studiju kursam ir izstrādāts detalizēts kursa apraksts, kurā ir sniegts apraksts par kursa 

saturu, noteikts kursa plāns, kursa apguves prasības, rezultāti, izmantojamā literatūra.  

Liela nozīme studijās ir studējošo patstāvīgajam jeb individuālajam darbam, kura apjoms, 

saturs un kontroles veids ir atkarīgs no konkrētā studiju kursa. Studējošiem ir patstāvīgi 

jāapgūst mācībspēka norādītā obligātā literatūra, jāgatavo konkrēta kāzusa risinājumi, tiesību 

aktu projekti, prezentācijas un tml.  
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Tādejādi teorētiskās zināšanas studējošie apgūst: lekcijās un patstāvīgi pētot tiesību avotus, 

iepazīstoties ar mācību literatūru un iepazīstoties un analizējot zinātnisko literatūru, izpildot 

mācībspēka konkrētus uzdevumus. 

Praktiskās iemaņas teorētisko zināšanu pielietošanai studējošie apgūst: 

1. studiju kursu ietvaros, sastādot procesuālos un citus juridiskos dokumentus, izstrādājot 

referātus, prezentācijas un strādājot grupās; 

2. semināru nodarbībās, risinot kāzusus un apmeklējot iestādes un uzņēmumus, kuros tiek 

veikts ar tiesību zinātni saistīts praktiskais darbs, diskutējot un strādājot grupās; 

3. tiesu procesu izspēlēs, kas tiek veiktas vairākos līmeņos: studiju kursos grupas 

ietvaros, tai skaitā semināra nodarbību ietvaros; Latvijas Republikas augstāko 

izglītības iestāžu sacensībās un starptautiskās sacensībās starp dažādu valstu augstākās 

izglītības iestāžu komandām.    

Paralēli studijām daļa studentu tiek iesaistīti citos ar zinātnisko pētniecību saistītos darbos, ko 

nodrošina un organizē fakultātes struktūrvienības. 

Studējošiem, ņemot vērā mācībspēka rekomendāciju, tiek dota iespēja piedalīties arī LU 

Juridiskās fakultātes organizētos pasākumos – konferencēs, semināros, nolasot referātu. 

Studējošie ir tikuši iesaistīti arī Valsts pētījumu un LU projektos. Piemēram, studējošie ir tikuši 

pieaicināti dalībai Valsts pētījumu projektā „Ilgtspējīgas tautsaimniecības transformācijas 

tiesiskā ietvara efektivitātes paaugstināšanas aktualitātes”. Šāda iespēja, nenoliedzami, 

motivē un rada interesi studējošam iesaistīties zinātniskajā darbā. 

Studiju programmas izveidē un īstenošanā būtiska nozīme ir pievērsta individuālai pieejai 

katram studējošajam, kas izpaužas vairākos aspektos. Pirmkārt, studējošiem ir iespēja 

individuāli konsultēties ar ikvienu mācībspēku noteiktos konsultāciju laikos. Otrkārt, 

sadarbību ar studējošiem un pasniedzējiem nodrošina arī elektronisko sakaru izmantošanas 

iespējas, kas ļauj nosūtīt nepieciešamos studiju materiālus, vērtējumus un ieteikumus 

studējošiem. Tai skaitā mācībspēku pienākums ir regulāri pārbaudīt savus saņemtos 

elektroniskos pasta sūtījumus un atbildēt uz tiem. Treškārt, mācībspēki ir sagatavojuši gan 

mācību grāmatas, gan arī speciālus studiju materiālus, kas nenoliedzami atvieglo studējošiem 

literatūras avotu apzināšanu. Ceturtkārt, studējošajiem tiek nodrošināta brīva piekļuve 

fakultātes vispārējam personālam, studiju metodiķiem un vadībai. 

Viena no būtiskām šīs studiju programmas sastāvdaļām ir Maģistra darba izstrāde, kura notiek 

atbilstoši LU pieņemtiem tiesību aktiem, kā arī apstiprinātam studiju kursa aprakstam 

„Maģistra darbs” un Juridiskās fakultātes Domes 2012. gada 19. martā apstiprinātajam tiesību 

aktam, proti, Metodiskajiem norādījumiem pētniecības darbu izstrādāšanai Juridiskajā 

fakultātē. Maģistra darbu aizstāvēšana notiek saskaņā ar apstiprinātu maģistra darbu 

aizstāvēšanas grafiku gala pārbaudījumu komisijas sēdēs, kur komisijas sastāvā kuplā skaitā 

ir ne vien attiecīgā specializācijas virziena docētāji, bet arī citu apakšnozaru docētāji.   

Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju 

rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

  

Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 
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Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi ir šādi: 

1. Vērtējuma obligātuma princips. Atbilstoši šim principam programmas satura apguvi 

nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu katrā no studiju kursiem; 

2. Vērtēšanā tiek izmantots arī pārbaudes veidu dažādības princips, kas ir atkarīgs no 

konkrētā studiju kursa satura, kas izklāstīts katra studiju kursa aprakstā. 

3. Vērtējuma atbilstības princips paredz, ka pārbaudes darbos studējošiem tiek dota 

iespēja apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas 

un zinātnisko atziņu lietošanas prasmes. 

4. Tāpat tiek ievērots vērtēšanas sistēmas skaidrības un atklātības princips, kas 

nodrošina katram studējošam iespēju orientēties, izprast un sekot līdzi vērtējuma 

objektivitātei. 

5. Vērtējuma pārskatīšanas iespēju princips nozīmē, ka fakultātē ir izstrādāta sūdzību un 

priekšlikumu izskatīšanas kārtība, ja pieļauti pārkāpumi, izliekot vērtējumu.  

Zināšanu un kompetenču vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Tādējādi zemākais pozitīvais 

vērtējums ir 4 balles (gandrīz viduvēji). 

Pārbaudījumu organizēšanas kārtību LU nosaka vairāki tiesību akti, tai skaitā Juridiskajā 

fakultātē studējošajiem ir jāievēro „Noteikumi studiju kursu sekmīgai apguvei Latvijas 

Universitātes Juridiskajā fakultātē”. 

Studiju rezultātus studiju programmā novērtē pēc diviem rādītājiem: 

1) kvalitātes rādītājs – vērtējums pēc 10 ballu skalas; 

2) kvantitātes rādītājs – kredītpunkti pēc kopējā stundu skaita katrā studiju kursā. 

Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu, ja vērtējums nav zemāks par 4 ballēm 

(gandrīz viduvēji). 

Pārbaudījumu formas studiju programmā ir šādas: 

 studiju programmas sekmīgai beigšanai (absolvēšanai): 

1. studiju programmas prasību pilnīga izpilde; 

2. sekmīga maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana. 

 studiju kursa sekmīgai apguvei: 

1. sekmīga starppārbaudījumu nokārtošana; 

2. citu docētāju noteikto prasību izpildi atbilstoši studiju kursa aprakstam (piem., mājas 

darbs); 

3. studiju kursa noslēguma pārbaudījuma (eksāmena) nokārtošana. 

Studiju kursa pārbaudījumi. Par studiju kursu starppārbaudījumu un noslēguma pārbaudījumu 

formām, noteikumiem un prasībām studējošie tiek iepazīstināti un tie tiek izskaidroti studiju 

kursa pirmajās nodarbībās. Prasības studiju kursu apguvei ir norādītas arī kviena studiju kursa 

aprakstā, kuras docētāji vairs nav tiesīgi mainīt semestra ietvaros. 

Studiju kursa gala pārbaudījuma kopvērtējumu veido semestra laikā notikušo pārbaudes darbu 

(starppārbaudījumu) vērtējums un vērtējums, kas iegūts kursa noslēguma pārbaudījumā. Katrā 
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studiju kursā notiek pārbaudes darbi (starppārbaudījumi). Studiju kursā ar 2 kredītpunktiem 

jāietver vismaz viens, studiju kursā ar 3 vai 4 kredītpunktiem divi pārbaudes darbi. 

Pārbaudes darbi var būt: kontroldarbi, testi, tiesas procesa izspēles, uzstāšanās ar zinātniskiem 

referātiem vai citas studiju kursa specifikai piemērotas zināšanu pārbaudes formas, ar kurām 

katra studējošā zināšanas tiek pārbaudītas pēc visiem studiju kursa dalībniekiem izvirzītiem 

vienādiem kritērijiem. 

Juridiskajā fakultātē mācībspēkam ir aizliegts izlikt galīgo vērtējumu par studiju kursu, 

nerīkojot kursa noslēguma pārbaudījumu un pamatojoties tikai uz studējošā darba rezultātiem 

semestra laikā. Juridiskajā fakultātē visi eksāmeni tiek kārtoti rakstveidā. Mutisku eksāmenu 

var kārtot tikai izņēmuma kārtā ar studiju programmas direktora atļauju. Visos studiju kursos, 

kuros to pieļauj kursa specifika, kursa noslēguma pārbaudījuma obligāta sastāvdaļa ir vismaz 

viens praktiskais uzdevums (kāzuss). Visi mācībspēki visas studējošo sekmes apkopo sistēmā 

estudijas.lv. Iegūtos vērtējumus studējošie var redzēt arī LUIS sistēmā, turklāt studējošajiem 

ir tiesības apstrīdēt izliktos vērtējumus tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

Maģistra darbs. Lai veiktu studējošo zināšanu un kompetenču pārbaudi, studiju programmas 

apguves noslēgumā tiek rīkota izstrādātā maģistra darba un tā aizstāvēšanas novērtēšana. 

Jāuzsver, ka maģistra darbu tematus, ievērojot LU Juridiskās fakultātes veiksmīgo sadarbību 

ar darba devējiem un nozares viedokļu līderiem, piedāvā arī darba devēji (piem., Tieslietu 

ministrija, Ieslodzījumu vietu pārvalde). Novērtējumu par maģistra darbu studējošais iegūst 

pēc tā sekmīgas aizstāvēšanas. Maģistra darba aizstāvēšanu vērtē gala pārbaudījumu komisija, 

kura lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, ievērojot koleģialitātes principu. Vērtējot maģistra 

darbu, tiek ņemti vērā kritēriji, kas noteikti LU tiesību aktos, kā Juridiskās fakultātes izstrādātā 

un apstiprinātā tiesību aktā „Bakalaura, maģistra un diplomdarbu aizstāvēšanas kārtība 

Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē”, un tie ir:  

- rakstiski iesniegtā maģistra darba kvalitāte (atbilstība noformēšanas prasībām, tai skaitā 

noteiktajam apjomam, temata aktualitāte, izpētes pakāpe, pielietoto izpētes metožu atbilstība 

pētījuma priekšmetam un mērķim, to pielietošana, izmantoto avotu (zinātnisko doktrīnu, 

normatīvo aktu) daudzums, atbilstība tematam un izpētes kvalitāte; rezultivitāte, izklāsta 

skaidrība, pārskatāmība un secīgums, izdarīto secinājumu un izteikto priekšlikumu 

oriģinalitāte, aktualitāte un pamatotība); darba autora ziņojums, kurā tiek vērtēta prasme 

zinātniski, koncentrēti un argumentēti iepazīstināt ar veikto pētījumu, formulēt secinājumus, 

norādīt turpmākos iespējamos pētījuma virzienus; studenta atbildes uz uzdotajiem 

jautājumiem; 

- prasme diskutēt un argumentēt. Diplomu par maģistra grāda iegūšanu studējošais saņem, ja 

ir sekmīgi apguvis programmu, t.sk., aizstāvējis maģistra darbu, saņemot vērtējumu ne mazāku 

par 4 ballēm. 

 Vērtēšanas sistēmas un kritēriju ievērošanas, pilnveides un attīstības kontekstā pastāv LU 

noteikta kārtība studējošo iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu iesniegšanai. Šo kārtību 

studējošie praktiski izmanto tajos gadījumos, ja radusies nepieciešamība vērst programmas 

direktora vai fakultātes vadības uzmanību uz aktuāliem studiju kursa apguves vai programmas 

realizācijas jautājumiem. 

Visbeidzot, jānorāda uz to, ka studējošo noslodze studiju programmas apguvei atbilst 40 

akadēmisko stundu darbam par vienu kredītpunktu. 
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Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot 

atzinumus ar atsaucēm uz informācijas avotiem 

 Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar 

atsaucēm uz informācijas avotiem. 

Darba devēji atzinīgi novērtē studiju programmas absolventu prasmes un spējas – tās tiek 

uzteiktas darba devēju aptaujas anketās, dažādās profesionālo organizāciju un darba devēju 

sanāksmēs u.tml. JF īstenotā programma atzinīgi novērtēta arī portālā www.prakse.lv . 

Jāuzsver, ka arī Juridiskās fakultātes sadarbības partneri valsts pārvaldē, privātajā sektorā un 

profesionālās organizācijas ir norādījušas uz nodarbinātības perspektīvām nākotnē.  

Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā vai studiju programmas licencēšanas 

ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana 

  
Ieviešanas 

termiņš 

Atbildīgā 

struktūrvienība/ 

persona 

Ieteikumu ieviešana un tās novērtējums 

studiju programmu padomē un fakultātes 

domē 

1. Akreditācijas 

eksperta 

ieteikums:  

     

1.1. Uzdevums:       

1) Datortehnikas 

izvietošana visās 

auditorijās 

Studiju 

virziena 

akreditācija 

JF Visās auditorijās ievietota datortehnika 

2) Studējošo 

aktīvāka iesaiste 

zinātnē 

Studiju 

virziena 

akreditācija 

JF 

Studējošie aizvien aktīvāk tiek iesaistīti 

zinātnisko konferenču norisē un 

zinātniskajos projektos 

3) Mazāks 

studējošo skaits 

grupās 

Studiju 

virziena 

akreditācija 

JF 

Programma aktīvi netiek īstenota, tādēļ 

kopējais studējošo skaits ir neliels 

(pārskata periodā programmā ir 15 

studējošie) 

4) Uzlabojama 

sadarbība ar 

citām 

augstskolām 

Studiju 

virziena 

akreditācija 

JF 

Fakultāte nodrošina ikvienam 

interesentam apgūt JF realizētos studiju 

kursus, tiek uzlabota sadarbība arī 

zinātnisko konferenču rīkošanā, zinātnisko 

rakstu krājumu izdošanā u.tml. 

5) Jānodrošina 

vairāk studiju 

kursus ārvalstu 

studentiem 

Studiju 

virziena 

akreditācija 

JF 
Pieaudzis svešvalodā docēto studiju kursu 

skaits 

2. Akreditācijas 

eksperta 

ieteikums: 

     

2.1. Uzdevums:       

1) Darbības      

2)      

utt.      

2.2. Uzdevums:       

1) Darbības      

2)      

http://www.prakse.lv/
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utt.      

Pielikumi studiju programmas raksturojumam 

Studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 

profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem 

normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā, tai skaitā, ja iegūstamā kvalifikācija ir 

reglamentēta profesija 

  

Studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam  

Studiju programmas saturs un struktūra izvērtēta ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 13. 

maija noteikumiem Nr. 240 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”. 

Studiju programmas saturs īsteno minētajos noteikumos norādītos mērķus un uzdevumus. 

Proti, tas nodrošina studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju 

apguvi tiesību zinātnē un sniedz zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot 

zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas, maģistra studiju 

programmas saturs nodrošina tādu studiju rezultātu sasniegšanu, kas ietver padziļinātu 

teorētisko zināšanu iegūšanu un pētniecības iemaņu un prasmju attīstīšanu izvēlētajā zinātnes 

jomā. 

Valsts standartam atbilst LU īstenotās programmas apjoms, t.i., programmas apjoms ir vismaz 

40 kredītpunktu un ne mazāk kā 20 kredītpunktu no maģistra studiju programmas apjoma ir 

maģistra darba izstrāde, maģistra darbs ir pētniecisks darbs izvēlētajā zinātņu nozarē vai 

apakšnozarē, kurā maģistrants veicis patstāvīgu pētījumu un izdarījis zinātnē balstītus 

secinājumus. 

Valsts akadēmiskās izglītības standarts paredz, ka maģistra programmā pilna laika studijās ne 

mazāk kā 30 % no studiju programmas apjoma veido kontaktstundas – šāds kontakstundu 

apjoms ir paredzēts arī PLK studiju formai. 

Balstoties uz akadēmiskās izglītības standartu,  šīs studiju programmas obligātajā daļā ietverti 

ar attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko atziņu izpēti un 

teorētisko atziņu aprobāciju zinātņu nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo 

problēmu analīzi saistīti studiju kursi (12 kredītpunkti 40 kredītpunktus apjomīgajā 

programmas formā, un ne mazāk kā 24 kredītpunktus 80 kredītpunktu programmā). 

Sekmīgi nokārtojot visus studiju plānā paredzētos pārbaudījumus, t.sk., aizstāvot Maģistra 

darbu, studējošie atbilstoši valsts standarta noteikumiem, iegūst sociālo zinātņu maģistra grādu 

tiesību zinātnē.  

Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

Pārskata periodā šajā studiju programmā studijas tika īstenotas tikai nepilna laika neklātienes 

studiju formā, un tās pilnībā tiek segtas no privātpersonu līdzekļiem. 

Tiesību zinātnes maģistra studiju programmas 
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 izmaksu aprēķins uz 1 studentu  

   

Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi 

1 2 6 

N1 

darba alga uz vienu studiju vietu 

gadā Euro 1382,80 

N2 

darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 
Euro 326,20 

N3 

komandējumu un dienesta 

braucienu izmaksas Euro 7,00 

N4 
pakalpojumu apmaksa 

Euro 115,43 

N5 

materiāli, energoresursi, ūdens un 

inventārs 
Euro 107,93 

N6 
grāmatu un žurnālu iegāde 

Euro 27,55 

N7 

iekārtu iegādes un modernizēšanas 

izmaksas 
Euro 93,09 

Tb - vienas  studiju vietas izmaksas gadā 

(N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7) 
 Euro 2060  

Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu 

Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas 

Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām 

 Studiju programmas salīdzinājums veikts ar tāda paša līmeņa Rīgas Stradiņa Universitātes 

(RSU) studiju programmu tiesību zinātnē, proti akadēmiskās maģistratūras studiju programmu 

„Tiesību zinātne.[1] Programmu studiju kursu salīdzinājums norāda uz vairākām atšķirībām. 

Visupirms jau jānorāda, ka atšķiras abu fakultāšu īstenoto programmu mērķi un uzdevumi – 

RSU īstenotās programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus tiesību speciālistus ar 

teorētiskām zināšanām Starptautiskajās un Eiropas tiesībās vai ar specializāciju medicīnas, 

sabiedrības veselības un rehabilitācijas jomā, savukārt LU īstenotajai programmai ir citi 

uzdevumi un specializācijas virzieni, kas nav saistīti ar iepriekš minētajām specifiskajām 

specializācijas jomām. 

Stipri atšķiras abu salīdzināmo programmu A daļas kursu katalogs: piemēram, RSU 

programmā ir tādi studiju kursi kā Tiesību teorija un Konstitucionālās tiesības, savukārt pārējie 

A daļas kursi tiek grupēti trīs blokos: 1) Civiltiesisko zinātņu bloks (ietilpst studiju kursi Ievads 

civiltiesībās, Lietu tiesības, Saistību tiesības; Mantojuma tiesības; Ģimenes tiesības; Darba 

tiesības; Civilprocess); 2) Administratīvo tiesību zinātņu bloks (Administratīvās tiesības un 

Administratīvais process); 3) Krimināltiesisko zinātņu bloks (Krimināltiesības; 

Kriminālprocess; Pētnieciskās jaunrades projektēšana darba sagatavošana un rezultātu 

noformēšana; Sociālā psiholoģija; Pedagoģiskā darba pamatiemaņas; Starptautiskās tiesiskās 

sadarbības problēmas; Vadības informācijas sistēmas;  ES cilvēktiesību aizsardzības 
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mehānisms). LU programmā daudzi šādi studiju kursi ietilpst akadēmiskā bakalaura studiju 

programmā, savukārt maģistra programmas kursi jau paredz padziļinātāku problemātikas un 

zinātniski pētniecisko analīzi (JF īstenotās studiju programmas A daļas studiju kursi ir: 

Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību avoti un to piemērošana, Administratīvo tiesību 

aktuālās problēmas, Tiesību filozofija, juridiskā metode un argumentācija; Jurista ētika). 

Atšķirīgs ir arī B daļas studiju kursu klāsts. Piemēram, RSU studiju programmā B daļas kursi 

netiek grupēti blokos un kopumā B daļas kursu katalogā ietilpst šādi studiju kursi: ES sociālo 

tiesību aktuālās problēmas; Tiesību aizsardzības institucionālā sistēma ES; Medicīnas 

darbinieku un pacientu tiesību aizsardzības aktuālās problēmas; Biomedicīnas tiesiskās 

problēmas; Starptautisko publisko tiesību aktuālās problēmas; Noziedzību attīstības un 

novēršanas aktuālās problēmas; Globalizācija un starptautisko tiesību attīstības problēmas; 

Jaunās tehnoloģijas noziedzīgo nodarījumu atklāšanā; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

novēršanas un pārtraukšanas aktuālās problēmas. Savukārt LU šajā studiju programmā B daļu 

kursi sadalīti specializācijas virzienos. Tiek paredzēti 3 alternatīvi specializācijas virzieni: 1) 

civiltiesiskās zinātnes (studiju kursi: Īpašuma tiesību īstenošanas problēmas, Civilprocesa 

problēmas, Līgumtiesību un deliktu tiesību problēmas, Publisko un privāto tiesību 

mijiedarbība; Teritorijas (telpiskās) plānošanas un būvniecības tiesību aspekti; Vides, ģimenes 

un mantojuma tiesību aktuālās problēmas, Tiesību socioloģija); 2)Krimināltiesiskās zinātnes 

(Salīdzinošās krimināltiesības; Pierādīšanas problēmas kriminālprocesā; Publisko un privāto 

tiesību mijiedarbība; Starptautiskās krimināltiesības; Kriminoloģijas problēmas; Tiesību 

socioloģija);  3) Valsts un administratīvo tiesību zinātnes (Salīdzinošās administratīvās 

tiesības; Salīdzinošās konstitucionālās tiesības; Normatīvo tiesību aktu jaunrade; Publisko un 

privāto tiesību mijiedarbība; Satversmes tiesas procesa tiesības; Tiesību socioloģija; 

Cilvēktiesību aktuālās problēmas Eiropas Savienības tiesībās). 

Noslēgumā gan abās studiju programmās kā valsts pārbaudījums paredzēta tikai maģistra 

darba izstrāde un aizstāvēšana (20 KP apmērā). 

Attiecībā uz kopējo studiju programmu apjomu arī pastāv atšķirības: RSU īstenotās 

programmas apjoms ir 80 KP (t.sk., B daļas kursos jāiegūst 20 KP; pārējos veido A daļas 

studiju kursi); savukārt LU īstenotās programmas apmērs atkarībā no studiju plāna ir 40 KP 

vai 80 KP. 

 Noslēgumā jānorāda, ka atšķiras arī praktiskā studiju īstenošanas forma - RSU šī programma 

tiek īstenota pilna laika studiju formā, savukārt LU piedāvā nepilna laika studiju formu (NLN). 

 Salīdzinājums ar divām Eiropas Savienības universitāšu tāda paša līmeņa programmām 

Programma ir atšķirīga no daudzās ārvalstīs īstenotām tāda paša līmeņa studiju programmām, 

piemēram, Lundas Universitātē īstenotās Eiropas biznesa tiesību maģistra studiju programmas 

un Amsterdamas Universitātes Starptautisko un Eiropas tiesību maģistra studiju 

programmas.  Primārās atšķirības saistītas ar to, ka LU Juridiskās fakultātes īstenotai studiju 

programma ir visai plašas specializācijas iespējas – LU studenti pamatā apgūst studiju kursus, 

kas izriet no to izvēlētās specializācijas vienā no trīs apakšnozarēm (Civiltiesībās, 

Krimināltiesībās vai Valststiesībās). Likumsakarīgi atšķiras arī šo augstskolu A un B daļas 

studiju kursu piedāvājums. Abās ārvalstu augstskolu programmās specializācija vairāk saistīta 

ar uzņēmējdarbības (biznesa) tiesībām. 

Visām trim programmām kopīgs ir tas, ka visās šajās programmās studijas ir vērstas uz tiesību 

padziļinātu apguvi, ko nodrošina studiju kursu saturs, apjoms, piesaistīto mācībspēku augstā 

profesionālā kvalitāte, t.sk., studiju kursi vērsti uz plašu salīdzinošās zinātniskās pētniecības 
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metodoloģijas pielietošanu, un primāri  tiek apgūti studiju kursi, kuros tiek analizēta ar 

konkrēto specializāciju saistīta problemātika un starptautisko tiesību aspekti.  

  

 

[1] http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/tiesibu-zinatne-

magistrs; 

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/programmas/StP_Ties_zin_ak_mag_raksturoju

ms.pdf 

Informācija par studējošajiem pārskata periodā 

Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

1. Kādas izmaiņas vērojamas studējošo vērtējumā par programmā ietvertajiem studiju kursiem 

salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu? 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, nav novērojamas būtiskas izmaiņas respondentu 

vērtējumā par studiju kursiem un to docētājiem. Ņemot vērā, ka līdz ar pāreju uz t.s. Boloņas 

sistēmas modeli (un iespēju pielīdzināt iepriekš iegūtās 5 gadīgās programmas kvalifikāciju 

maģistra līmenim), programma zaudē savu aktualitāti, tajā 2016./2017.ak.gadā bijis neliels 

studējošo skaits (pašnovērtējuma rakstīšanas laikā 4 studenti), taču visi studējošie norādījuši, 

ka ir apmierināti ar izvēlēto studiju programmu; studiju kursi raksturoti kā interesanti un 

noderīgi, kā arī kursu docētāji tikuši raksturoti kā zinoši un kompetenti. 

2. Ko studējošie visatzinīgāk vērtējuši studiju kursos: mācībspēku darbs, studiju kursu saturs 

u.c.? 

Nemainīgi var secināt, ka studējošie ļoti atzinīgi novērtējuši docētāju darbu, norādījuši, ka 

studiju kursi bijuši interesanti un noderīgi. Tāpat tiek norādīts, ka studējošie programmas 

ietvaros apzinājušies iegūto teorētisko zināšanu nozīmi un izprot to piemērošanu praksē. 

Vienlīdz atzinīgi respondenti vērtējuši studiju kursu saturu un studiju procesa organizāciju. 

3. Ko studējošie kritiski vērtējuši studiju programmā: mācībspēku darbs, studiju kursu saturs 

u.c.? 

Jautājumos par studiju kursu realizāciju un vērtējumos par studiju kursu docētājiem tikpat kā 

nav kritisku vērtējumu. Daži studējošie gan norādījuši, ka vēlētos, lai būtu bijis lielāks 

kontaktstundu skaits (piez., pārskata periodā studijas šajā programmā tika īstenotas tikai 

nepilna laika neklātienes formā).  

4. Kādi ir plānotie pasākumi studējošo norādīto trūkumu novēršanai un ieteikumu īstenošanai? 

Ņemot vērā, ka šī studiju programma zaudē savu aktualitāti, un to ar šādu saturu nav paredzēts 

īstenot ilgstoši, priekšlikumi par  nepilna laika neklātienes studiju kontaktstundu skaita 

palielināšanu netiek apsvērti, taču docētāji ir mudināti vairāk ievietot mācību materiālus e-

studiju vidē savukārt, studējošajiem tiek rekomendēts apmeklēt docētāju konsultācijas, lai 

noskaidrotu sevi interesējošus ar mācību procesu un studiju kursa tematiku saistītus 

jautājumus, iegūtu vēl plašāku informāciju par mācību avotiem u.tml.  

http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/tiesibu-zinatne-magistrs
http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/tiesibu-zinatne-magistrs
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Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 

1. Kādas izmaiņas vērojamas programmas beidzēju vērtējumā par programmu un tajā ietvertajiem 

kursiem salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu? 

Pārskata periodā nav novērojamas būtiskas izmaiņas programmas beidzēju vērtējumā par studiju 

programmu – joprojām ļoti atzinīgi tiek vērtētas docētāju kvalitātes, studiju gaitā iegūtās zināšanas, 

kā arī iegūto zināšanu un prasmju pielietošanas līmenis praktiskajā darbībā. Absolventu aptaujas 

anketās, līdzīgi kā pagājušajā pārskata periodā, kritiskāki vērtējumi tiek izteikti tikai par 

jautājumiem, kas nav tieši saistīti ar studiju kursu kvalitāti, piemēram, par salīdzinoši vēsām 

auditorijām apkures periodā, par to, ka maz jūtams Studentu padomes atbalsts u.tml. 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, kad absolventi bija norādījuši, ka dažkārt viņiem pilnībā 

nebija izprotama e-studiju un LUIS lietošanas kārtība, bibliotēkas piedāvātās iespējas, kā arī, ka 

reizēm bijis grūti atrast informāciju LU un fakultātes mājas lapā, 2016./2017.ak.g. pārskata anketās 

respondentu vērtējums šajās pozīcijās ir ievērojami uzlabojies un nesatur kritiskas piezīmes. 

2. Ko programmas beidzēji visatzinīgāk vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi, 

studiju procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.? 

Tāpat kā iepriekšējos pārskata periodos, visatzinīgāk studējošie ir vērtējuši mācībspēkus – viņu 

zināšanas un kompetenci, sasniedzot augstāko iespējamo vērtējumu (arī brīvajā komentāru sadaļā 

respondenti veltījuši atzinīgus vārdus docētājiem, viņu profesionalitātei un attieksmei). Tāpat ļoti 

augsti novērtēts studiju kursu saturs un noderīgums, lietvežu kompetences un attieksme, nodarbību 

plānojumu. Ļoti pozitīvi absolventi novērtējuši savus sasniegtos individuālos studiju rezultātus 

(norādot, ka pilnveidojuši spēju rast radošus risinājumus dažādas sarežģītības problēmām, apguvuši 

spēju pieņemt lēmumus pamatojoties uz iepriekš veiktu informācijas analīzi, kā arī, ka pilnveidojuši 

savas rakstiskās valodas prasmes). Maksimālais vērtējums iegūts arī anketas sadaļā, kur apgalvots, 

ka kopējais iespaids par studiju programmas kvalitāti ir labs. 

3. Ko programmas beidzēji kritiski vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi, studiju 

procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.? 

Kritiskāk studējošie aptaujās vērtējuši LU Studentu padomes un fakultātes studentu pašpārvaldes 

palīdzību un lomu studiju laikā, pieeju datoriem fakultātes telpās. Neizprotami zems vērtējums ir 

arī par iespējām novērtēt docētājus un studiju kursus, kaut arī šāda iespēja regulāri e-vidē tiek 

nodrošināta, studējošie pat tiek mudināti aizpildīt anonīmās aptaujas anketas, un šīs anketas arī ir 

tikušas aizpildītas. 

4. Kādi ir plānotie pasākumi programmas beidzēju norādīto trūkumu novēršanai un ieteikumu 

īstenošanai? 

Tā kā studiju programmas beidzēju norādītie trūkumi galvenokārt attiecas uz studējošo pašpārvaldes 

organizāciju darbu, tad šo trūkumu novēršana nevar tikt sasaistīta ar iespējamajām izmaiņām studiju 

programmas saturā vai realizācijā. Savukārt attiecībā uz pieeju datoriem jānorāda, ka fakultātē 

darbojas datorklase, taču tās darba laiki diemžēl ne vienmēr sakrīt ar laikiem, kad nodarbības 

apmeklē NLN studenti. 

  

Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 
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 Akadēmiskā maģistra studiju programma „Tiesību zinātne” (45380) 

1. Kādas izmaiņas vērojamas programmas beidzēju vērtējumā par programmu un tajā 

ietvertajiem kursiem salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu? 

Pārskata periodā nav novērojamas būtiskas izmaiņas programmas beidzēju vērtējumā par 

studiju programmu – joprojām ļoti atzinīgi tiek vērtētas docētāju kvalitātes, studiju gaitā 

iegūtās zināšanas, kā arī iegūto zināšanu un prasmju pielietošanas līmenis praktiskajā darbībā. 

Absolventu aptaujas anketās, līdzīgi kā pagājušajā pārskata periodā, kritiskāki vērtējumi tiek 

izteikti tikai par jautājumiem, kas nav tieši saistīti ar studiju kursu kvalitāti, piemēram, par 

salīdzinoši vēsām auditorijām apkures periodā, par to, ka maz jūtams Studentu padomes 

atbalsts u.tml. 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, kad absolventi bija norādījuši, ka dažkārt viņiem 

pilnībā nebija izprotama e-studiju un LUIS lietošanas kārtība, bibliotēkas piedāvātās iespējas, 

kā arī, ka reizēm bijis grūti atrast informāciju LU un fakultātes mājas lapā, 2015./2016.ak.g. 

pārskata anketās respondentu vērtējums šajās pozīcijās ir ievērojami uzlabojies un nesatur 

kritiskas piezīmes. 

2. Ko programmas beidzēji visatzinīgāk vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju 

kursi, studiju procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.? 

Tāpat kā iepriekšējos pārskata periodos, visatzinīgāk studējošie ir vērtējuši mācībspēkus – 

viņu zināšanas un kompetenci, sasniedzot augstāko iespējamo vērtējumu (arī brīvajā 

komentāru sadaļā respondenti veltījuši atzinīgus vārdus docētājiem, viņu profesionalitātei un 

attieksmei). Tāpat ļoti augsti novērtēts studiju kursu saturs un noderīgums, lietvežu 

kompetences un attieksme, nodarbību plānojumu. Ļoti pozitīvi absolventi novērtējuši savus 

sasniegtos individuālos studiju rezultātus (norādot, ka pilnveidojuši spēju rast radošus 

risinājumus dažādas sarežģītības problēmām, apguvuši spēju pieņemt lēmumus pamatojoties 

uz iepriekš veiktu informācijas analīzi, kā arī, ka pilnveidojuši savas rakstiskās valodas 

prasmes). Maksimālais vērtējums iegūts arī anketas sadaļā, kur apgalvots, ka kopējais iespaids 

par studiju programmas kvalitāti ir labs. 

3. Ko programmas beidzēji kritiski vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi, 

studiju procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.? 

Kritiskāk studējošie aptaujās vērtējuši LU Studentu padomes un fakultātes studentu 

pašpārvaldes palīdzību un lomu studiju laikā, pieeju datoriem fakultātes telpās. Neizprotami 

zems vērtējums ir arī par iespējām novērtēt docētājus un studiju kursus, kaut arī šāda iespēja 

regulāri e-vidē tiek nodrošināta, studējošie pat tiek mudināti aizpildīt anonīmās aptaujas 

anketas, un šīs anketas arī ir tikušas aizpildītas. 

4. Kādi ir plānotie pasākumi programmas beidzēju norādīto trūkumu novēršanai un ieteikumu 

īstenošanai? 

Tā kā studiju programmas beidzēju norādītie trūkumi galvenokārt attiecas uz studējošo 

pašpārvaldes organizāciju darbu, tad šo trūkumu novēršana nevar tikt sasaistīta ar 

iespējamajām izmaiņām studiju programmas saturā vai realizācijā. Savukārt attiecībā uz 

pieeju datoriem jānorāda, ka fakultātē darbojas datorklase, taču tās darba laiki diemžēl ne 

vienmēr sakrīt ar laikiem, kad nodarbības apmeklē NLN studenti. 

  

Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
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Studējošo pašpārvaldes iesaiste studiju programmas realizācijā, pilnveidē un kvalitātes 

kontrolē ir nemitīga, jo studējošo pārstāvji piedalās Studiju programmu padomes darbā, ir 

pārstāvēti Juridiskās fakultātes domē, kā arī vērš fakultātes vadības uzmanību uz 

iespējamajiem uzlabojumiem studiju programmā kopumā vai atsevišķos šīs studiju 

programmas studiju kursos. Tāpat pašpārvalde rīko dažādus ar profesionālajām prasmēm 

saistītus pasākumus, piem., kāzusu risināšanas pēcpusdienas studējošajiem, tiesu izspēles 

u.tml. Jāuzsver, ka Latvijas Universitātes Satversme un Studentu padomes Satversme noteic 

studējošo pašpārvaldes finansēšanas kārtību un apjomu. Šie noteikumi tiek ievēroti praksē. 
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Tiesību zinātne (Profesionālās augstākās izglītības 

maģistra) 47380 

Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā 

kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Tiesību zinātne” (47380) 

profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē, jurista kvalifikācija 

Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

 Studiju programmas mērķi ir: 

- realizēt valsts ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālās 

studijas tiesību zinātnē; 

 - nodrošināt tādas profesionālās maģistra studijas tiesību zinātnē, kas būtu sakņotas stingros 

un labi apgūtos nozares teorētiskajos pamatos, atbilstošas jurista profesijas standartam un 

praktiski piemērojamas; 

- nodrošināt studējošiem iespējas iegūt kvalitatīvu, Latvijā un pasaulē konkurētspējīgu 

izglītību tiesību zinātnē; 

- sniegt studējošiem kompetences tādā kvalitātē un līmenī, lai pēc sekmīgas programmas 

apguves varētu turpināt studijas doktorantūrā; 

- sagatavot augsta līmeņa profesionālus juristus darbam jurista praksē un konkurētspējīgus 

tiesību zinātnes speciālistus; 

- iekļauties vienotā Eiropas Savienības augstākās izglītības standartā. 

Studiju programmas uzdevumi: 
- izglītot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas juristus; 

- īstenot tiesību zinātnē raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju 

kvalitatīvi izmantot šīs zinātnes esošās iespējas, radīt jaunas un pilnveidot esošās, kā arī 

sagatavot studējošos jaunrades, pētnieciskam un pedagoģiskam darbam tiesību zinātnes 

nozarē; 

- organizēt un pilnveidot sakārtotu, precīzu studiju sistēmu; 

- nodrošināt secīgu studiju kursu apguvi augstā kvalitātē; 

- attīstīt un pilnveidot studiju procesa informatīvo un materiāli tehnisko nodrošinājumu; 

- ikdienas studiju procesā attīstīt studējošo atbildību, iniciatīvu, apzinīgumu, precizitāti un 

veicināt studējošo personības vispusīgu izaugsmi; 

- veicināt pašizglītību, attīstīt spējas un prasmi iegūt, apstrādāt un izmantot informāciju; 

- līdzās teorētisko studiju kursu apguvei, studējošiem nodrošināt praktisku iemaņu apgūšanu 

docētāju vadībā; 

- realizēt iekšējo kvalitātes kontroli studiju programmas kvalitātes nodrošināšanai; 

- piesaistīt viskvalificētākos mācībspēkus, t.sk., ārvalstu docētājus studiju kursu docēšanai; 

- sadarboties ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām, kā arī citām augstskolām 

Latvijā un ārvalstīs. 

Studiju programmas saturs, iegūstamais grāds un profesionālā kvalifikācija, programmas 

mērķi un uzdevumi, kā arī uzņemšanas nosacījumi pilnā mērā savstarpēji atbilst. Izpildot 

programmas uzdevumus, studējošie ir sasnieguši programmas mērķus, un tā rezultātā 

programmas absolventi iegūst gan maģistra grādu, gan jurista kvalifikāciju, kura ļauj veikt 

pilnvērtīgu jurista profesionālo darbību. 

Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti 
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 Studiju programmas rezultāti (learning outcomes) ir: 

- augsti kvalificētu un konkurētspējīgu tiesību zinātnes speciālistu sagatavošana, kuri spēj: 

◦ demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni, profesionālu pieeju darba pienākumu 

izpildē; 

◦ patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu 

pētniecisku darbību tiesību zinātnē un augsti kvalificētas  profesionālās funkcijas; 

◦ patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālās problēmas; 

◦ pieņemt un pamatot lēmumus, nepieciešamības gadījumā veicot papildu analīzi; 

◦ demonstrēt izpratni un ētisko atbildību par jurista profesionālās darbības iespējamo 

ietekmi uz citām personām un sabiedrību kopumā; 

◦ argumentēti izskaidrot tiesību zinātnes aspektus gan speciālistiem, gan nespeciālistiem, 

t.sk., diskutēt par sarežģītiem profesionālās jomas aspektiem; 

◦ pastāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, t.sk., sekot līdzi novitātēm 

profesionālajā jomā. 

- praktisko iemaņu apgūšana atbilstoši jurista profesijas standarta prasībām; 

- tādu kompetenču kā saskarsmes, komunikāciju prasmes, organizatoriskās un plānošanas 

prasmes apgūšana; 

- juridiskās izglītības un juridiskās vides, t.sk., juridisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana; 

- veiksmīga iekļaušanās Eiropas juridiskajā izglītības telpā un lielākas mobilitātes 

nodrošināšana (gan studijām citās Eiropas Savienībās un ārvalstu augstskolās, gan plašāka 

ārvalstu studentu piesaistīšana); 

- studējošo motivēšana turpmākajām studijām tiesību zinātnes doktora studiju programmās un 

profesionālo kompetenču pilnveidošanai.  

Uzņemšanas noteikumi 

Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds tiesību zinātnē vai otrā līmeņa profesionālā augstākā 

izglītība tiesību zinātnē 

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma 

pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400). 

Uzņemšanas prasību un kritēriju saturs studiju programmā pārskata periodā ir bijis nemainīgs. 

Ņemot vērā, ka uzņemšanai nepieciešamajā iepriekšējā izglītībā (bakalaura vai otrā līmeņa 

programmās) nenotiek specializācija noteiktās apakšnozarēs, kā optimālākais uzņemšanas 

kritērijs ir noteikts vidējā svērtā atzīme par visiem iepriekš apgūtajiem studiju kursiem, kas 

sastāda 60% no uzņemšanas konkursa rezultātiem, bet 40% vērtējuma veido par studējošā 

individuāli izvēlētu tiesību zinātnes tematu izstrādāta un noslēgumu darbu komisijā aizstāvēta 

darba rezultāts. 

Programmā saskaņā ar Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumu Nr.36 “Iepriekšējā izglītībā 

vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” un LU 26.03.2012. 

Nolikuma “Par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūtu studiju rezultātu 

novērtēšanu un atzīšanu Latvijas Universitātē” prasībām pastāv iespēja atzīt iepriekš iegūto 

neformālo un profesionālo pieredzi, taču pārskata periodā neviens studējošais programmas 

lietvedim nav iesniedzis šāda veida pieteikumus (komisijas lēmumus). 

Studiju programmas plāns  
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Studiju programmas plāns   

Tiesību zinātnes profesionālā maģistra studiju programma pilna laika klātiene (četri 

semestri) 

Studiju programmas kods 20209   

Studiju kurss 
1.gads 

1.sem. 

1.gads 

2.sem. 

2.gads 

3.sem. 

2.gads 

4.sem. 

Pārbaudes 

veids 

Obligātie studiju kursi (A daļa)      

Peda5023 Psiholoģijas un pedagoģijas pamati 2    Eksāmens 

JurZ5010 Juridisko metožu mācība 3    Eksāmens 

JurZ5009 Vides tiesības 3    Eksāmens 

JurZ5106 Eiropas Savienības starptautiskās privāttiesības 

un starptautiskais civilprocess 
2    Eksāmens 

 JurZ5012 Komerctiesības  3   Eksāmens 

JurZ5014  Tiesību filozofija  3   Eksāmens 

JurZ5110  Studiju darbs  2   
Kursa 

darbs/Projekts 

JurZ5111  Maģistra darbs I  6   Ieskaite 

JurZ5113 Krimināltiesiskā prakse   7  Prakse 

JurZ5117 Civiltiesiskā prakse   7  Prakse 

JurZ5119 Administratīvi tiesiskā prakse   6  Prakse 

JurZ6057 Prakse [pirms kvalifikācijas eksāmena un 

pirms maģistra darba aizstāvēšanas] 
   6 Prakse 

JurZ6059 Jurista kvalifikācijas valsts pārbaudījums    4 Eksāmens 

JurZ6054 Maģistra darbs II    10 Maģistra darbs 

Obligātās izvēles studiju kursi (B daļa)       

       

JurZ5074 Starptautisko privāttiesību aktuālie jautājumi 

piemērošanā praksē 
2    Eksāmens 

JurZ5016 Banku tiesības 2    Eksāmens 

JurZ5021 Īpašuma tiesību īstenošanas problēmas 2    Eksāmens 

JurZ5039 Salīdzinošās konstitucionālās tiesības 2    Eksāmens 

JurZ5040 Salīdzinošās krimināltiesības 2    Eksāmens 

JurZ5018 Civiltiesisko strīdu alternatīvā izšķiršana 2    Eksāmens 

JurZ5025 Konkurences tiesības 2    Eksāmens 

JurZ5043 Starptautisko investīciju 

piesaistīšana,  attīstīšana  un aizsardzība 
2    Eksāmens 

JurZ5109 Satversmes tiesas procesa  tiesības 2    Eksāmens 

JurZ5133 Pirmstiesas kriminālprocesa problēmas 

kriminālistikas izpratnē 
2    Eksāmens 

JurZ5075 Juridiskās palīdzības sniegšana I 2    Eksāmens 

JurZ5104 Starptautiskā justīcija  I 2    Eksāmens 

JurZ5058 Eiropas iekšējā tirgus tiesības (angļu val.) 4    Eksāmens 

JurZ5134 Attīstības tendences ES tiesībās pēc Lisabonas 

līguma-aktuālie EST spriedumi un to ietekme 
2    Eksāmens 

JurZ5000 Eiropas komerctiesības (vācu v.) 3    Eksāmens 

JurZ5132 Pasaules tirdzniecības organizācijas tiesības 

(angļu val.) 
2    Eksāmens 

JurZ5035 Noziedzīgo nodarījumu kvalifikācijas 

problēmas 
 2   Eksāmens 

JurZ5034 Normatīvo tiesību aktu jaunrade  2   Eksāmens 

JurZ5015 Administratīvo tiesību aktuālās probl.  2   Eksāmens 
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JurZ5036 Pierādīšanas problēmas  kriminālprocesā  4   Eksāmens 

JurZ5019 Civilprocesa aktuālās problēmas  2   Eksāmens 

JurZ5032 Līgumu un deliktu tiesību aktuālās problēmas  2   Eksāmens 

JurZ5142 Jūras tiesības  4   Eksāmens 

JurZ5042 Starptautiskās tirdzniecības tiesības  2   Eksāmens 

JurZ6076 Tiesību socioloģija  2   Eksāmens 

JurZ5121 Juridiskās palīdzības sniegšana II  2   Eksāmens 

JurZ5107 Starptautiskā justīcija II  2   Eksāmens 

JurZ5112 Starptautiskā justīcija III  3   Eksāmens 

JurZ1000 Starptautiskā justīcija IV  4   Eksāmens 

JurZ5000 Eiropas komerctiesības (angļu v.)  3   Eksāmens 

JurZ5067 Tiesu prakse Eiropas integrācijas jautājumos 

(vācu val.) 
 2   Eksāmens 

JurZ5178 Juridisko biroju organizācija un vadība  2   Eksāmens 

A daļa 10 14 20 20  

B daļa 10 6 0   

       

       

Kopsavilkums Kredītpunkti  

               A daļa, t.sk.:  64    

                   prakse  26    

                  studiju darbs  2    

                  valsts pārbaudījums  4    

                  maģistra darbs  16    

              B daļa  16    

Kopā:  80    
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Studiju programmas plāns   
Tiesību zinātnes profesionālā maģistra studiju programma nepilna laika neklātiene (pieci 

semestri) 

Studiju programmas kods 20209   

Studiju kurss 

1.ga

ds 

1.se

m. 

1.ga

ds 

2.se

m. 

2.ga

ds 

3.se

m. 

2.ga

ds 

4.se

m. 

3.ga

ds 

5.se

m 

Pārbaudes 

veids 

Obligātie studiju kursi (A daļa)             

Peda5023 Psiholoģijas un pedagoģijas pamati 2         Eksāmens 

JurZ5010 Juridisko metožu mācība 3         Eksāmens 

JurZ5009 Vides tiesības 3         Eksāmens 

JurZ5106 Eiropas Savienības starptautiskās privāttiesības un 

starptautiskais civilprocess 
2         

Eksāmens 

 JurZ5012 Komerctiesības   3       Eksāmens 

JurZ5014  Tiesību filozofija   3       Eksāmens 

JurZ5110  Studiju darbs   2       

Kursa 

darbs/Proje

kts 

JurZ5111  Maģistra darbs I       6   Ieskaite 

JurZ5113 Krimināltiesiskā prakse     7     Prakse 

JurZ5117 Civiltiesiskā prakse      7     Prakse 

JurZ5119 Administratīvi tiesiskā prakse     6     Prakse 

JurZ6057 Prakse [pirms kvalifikācijas eksāmena un pirms 

maģistra darba aizstāvēšanas] 
      6   

Prakse 

JurZ6059 Jurista kvalifikācijas valsts pārbaudījums         4 Eksāmens 

JurZ6054 Maģistra darbs II 
        10 

Maģistra 

darbs 

Obligātās izvēles studiju kursi (B daļa)              

JurZ5074 Starptautisko privāttiesību aktuālie jautājumi 

piemērošanā praksē 
2         

Eksāmens 

JurZ5016 Banku tiesības 2         Eksāmens 

JurZ5021 Īpašuma tiesību īstenošanas problēmas 2         Eksāmens 

JurZ5039 Salīdzinošās konstitucionālās tiesības 2         Eksāmens 

JurZ5040 Salīdzinošās krimināltiesības 2         Eksāmens 

JurZ5018 Civiltiesisko strīdu alternatīvā izšķiršana   2       Eksāmens 

JurZ5025 Konkurences tiesības   2       Eksāmens 

JurZ5043 Starptautisko investīciju piesaistīšana,  attīstīšana  

un aizsardzība 
      2   

Eksāmens 

JurZ5109 Satversmes tiesas procesa  tiesības 2         Eksāmens 

JurZ5035 Noziedzīgo nodarījumu kvalifikācijas problēmas   2       Eksāmens 

JurZ5034 Normatīvo tiesību aktu jaunrade        2   Eksāmens 

JurZ5015 Administratīvo tiesību aktuālās probl.   2       Eksāmens 

JurZ5036 Pierādīšanas problēmas  kriminālprocesā       4   Eksāmens 

JurZ5019 Civilprocesa aktuālās problēmas       2   Eksāmens 

JurZ5032 Līgumu un deliktu tiesību aktuālās problēmas   2       Eksāmens 

JurZ5042 Starptautiskās tirdzniecības tiesības   2       Eksāmens 

JurZ6076 Tiesību socioloģija   2       Eksāmens 

A daļa 10 8 20 12 14   

B daļa 6 6   4     
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Kopsavilkums 

Kredītpun

kti       

               A daļa, t.sk.:  64      

                   prakse  26      

                  studiju darbs  2      

                  valsts pārbaudījums  4      

                  maģistra darbs  16      

              B daļa  16      

Kopā:   80       

Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un 

formas, tālmācības metožu izmantošana) 

Saskaņā ar Augstskolu likuma 56.panta trešo daļu, studijas valsts dibinātā augstskolā notiek pamatā 

valsts valodā. Tādēļ visi šīs studiju programmas A daļas studiju kursi tiek docēti latviešu valodā. Arī 

vairums B daļas studiju kursu tiek docēti latviešu valodā, taču katru gadu programmas B daļas kursu 

īstenošanai tiek piesaistīti arī ārvalstu docētāji, kuri studiju kursus docē angļu un vācu valodā. 

Piemēram, DAAD un Fulbright stipendiātu pastāvīga klātbūtne fakultātē ļāva nodrošināt, ka pārskata 

periodā angļu valodā tika docēti studiju kursi Eiropas komerctiesības, Eiropas iekšējā tirgus 

tiesības, Pasaules tirdzniecības organizācijas tiesības, Attīstības tendences ES tiesībās pēc 

Lisabonas līguma – aktuālie EST spriedumi un to potenciālā ietekme, bet vācu valodā - B daļas 

studiju kursi Eiropas komerctiesības, un Tiesu prakse Eiropas integrācijas jautājumos. Līdzās šiem 

kursiem, kuri jau vairāku akadēmisko gadu garumā ietilpst B daļas studiju kursu katalogā, 

studējošajiem bija iespējams noklausīties arī virkni dažādu lekciju pie viesdocētājiem, kuri nolasīja 

atsevišķas lekcijas vai to ciklu. Arī B daļas studiju kursos Starptautiskā justīcija (I-IV) ievērojama 

daļa nodarbību notiek angļu vai franču valodā, jo studējošie gatavojas starptautiskajām tiesu 

izspēlēm, kuras norisinās attiecīgi angļu vai franču valodās. Tāpat šajā studiju programmā 

svešvalodās studējošajiem iespējams apgūt tos studiju kursus, kurus fakultāte piedāvā Erasmus+ 

programmas studentiem. Vasaras periodā studējošie var arī apmeklēt t.s. vasaras skolu ietvaros 

piedāvātos studiju kursus, kuri notiek angļu vai vācu valodās. 

Studiju kursu realizācija studiju programmā tiek organizēta lekciju un semināru formā. Lekciju 

galvenais uzdevums ir sniegt studējošiem teorētiskās zināšanas. Tās tiek lasītas, mācībspēkiem 

izmantojot jaunākās pedagoģiskās metodes, tai skaitā izmantojot projektorus, videomateriālus, 

izdales materiālus, prezentāciju materiālus (visas auditorijas ir aprīkotas ar stacionārajiem datoriem 

un projektoriem). Savukārt semināru nodarbībās, kas parasti veido 1/3 līdz 1/2 daļu no nodarbību 

kopējā skaita katrā studiju kursā, studentiem tiek mācīts izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu 

juridisku problēmu risināšanai praksē. Tas tiek darīts, organizējot gan studējošo individuālos darbus, 

grupu darbus, individuālos vai grupu mājas darbus, referātu sagatavošanu, diskusijas, debates, tiesu 

izspēles un kāzusu risināšanu.  

Katram studiju kursam ir izstrādāts detalizēts kursa apraksts, kurā ir sniegts apraksts par kursa saturu, 

noteikts kursa plāns, kursa apguves prasības, rezultāti, izmantojamā literatūra.  

Liela nozīme studijās ir studējošo patstāvīgajam jeb individuālajam darbam, kura apjoms, saturs un 

kontroles veids ir atkarīgs no konkrētā studiju kursa. Studējošiem ir patstāvīgi jāapgūst mācībspēka 

norādītā obligātā literatūra, jāgatavo konkrēta kāzusa risinājumi, tiesību aktu projekti, prezentācijas 

u.tml.  Tādējādi teorētiskās zināšanas studējošie apgūst: 

1) lekcijās; 
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2) patstāvīgi pētot tiesību avotus, iepazīstoties ar mācību literatūru un iepazīstoties un 

analizējot zinātnisko literatūru, izpildot mācībspēka konkrētus uzdevumus. 

Praktiskās iemaņas teorētisko zināšanu pielietošanai studējošie apgūst: 

1) izejot studiju prakses, kuras ietvertas A daļā (Krimināltiesiskā prakse, Civiltiesiskā prakse, 

Administratīvi tiesiskā prakse, Pirmskvalifikācijas prakse); 

2) visu studiju kursu ietvaros, sastādot procesuālos un citus juridiskos dokumentus, izstrādājot 

referātus, prezentācijas un strādājot grupās. 

3) īpaši nozīmīgs studiju kurss praktisko iemaņu apguvei ir B daļas studiju kurss Juridiskās 

palīdzības sniegšana, kurā studējošie docētāju vadībā LU Juridiskās prakses un palīdzības 

centrā sniedz bezmaksas juridiskas konsultācijas maznodrošinātām personām. 

Tāpat  praktisko iemaņu apguvei starptautiskajās tiesībās tiek piedāvāti B daļas studiju kursi 

Starptautiskā justīcija (I-IV), kuru neatņemama sastāvdaļa ir tiesu izspēles, t.sk., starptautiskā 

mērogā. 

4) semināru nodarbībās, diskutējot, risinot kāzusus un apmeklējot iestādes un uzņēmumus, 

kuros tiek veikts ar tiesību zinātni saistīts praktiskais darbs; 

5) tiesu procesu izspēlēs, kas tiek veiktas vairākos līmeņos: 

a) viena semestra studentu grupas/grupu ietvaros, tai skaitā semināra nodarbību ietvaros; 

b) Latvijas Republikas augstāko izglītības iestāžu rīkotās sacensībās, piemēram, prof. 

K.Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēlēs, Civiltiesību tiesu procesa izspēlē, 

administratīvo tiesību izspēlē, prof. Minca izspēlē krimināltiesībās u.tml.; 

c) starptautiskās sacensībās starp dažādu valstu augstākās izglītības iestāžu komandām 

(Telders International Law Moot Court Competition, Jessup International Law Moot Court 

Competition, Jessup Baltic Cup, The Central and East European Moot competition, The 

Monreo E. Price International Media Law Moot Court Competition, Willem C. Vis (East) 

International Commercial Arbitration Moot u.tml.). Jāuzsver, ka LU Juridiskā fakultāte ir 

vienīgā fakultāte Latvijā, kas nodrošina iespēju piedalīties tik plaša klāsta izspēlēs ar 

starptautisku nozīmi. 

6) Kā nozīmīgu praktisko iemaņu apguvei jāmin arī studiju kursu Juridisko biroju organizācija 

un vadība. Šis B daļas studiju kurss 2 kredītpunktu apmērā tika izveidots 2015./2016.gadā, bet 

pārskata periodā piesaistīja vēl lielāku interesentu skaitu un izpelnījās augstu studējošo 

novērtējumu. Piesakot JF īstenoto studiju programmu jaunai akreditācijai, šo studiju kursu 

plānots ietvert A daļas plānā, jo tas ir orientēts uz to kompetenču nodrošināšanu 

uzņēmējdarbības un projektu vadības jomā, kuru paredz jaunais profesionālās augstākās 

izglītības valsts standarts. 

Paralēli minētajam studiju programmas realizācijas procesam, daļa studentu tiek iesaistīti citos 

ar zinātnisko pētniecību saistītos darbos, ko nodrošina un organizē fakultātes struktūrvienības. 

Piemēram, programmā ir iekļauta Studiju darba (studējošā pastāvīgs pētījums par konkrētu 

juridisku tēmu vai problēmu 20-25 lappušu apjomā) izstrāde un aizstāvēšana mācībspēka 

vadībā. 

Viena no būtiskām šīs studiju programmas sastāvdaļām ir Maģistra darba izstrāde. Tā 

izstrāde notiek atbilstoši LU un Juridiskās fakultātes pieņemtiem tiesību aktiem, kā arī 

apstiprinātam studiju kursa „Maģistra darbs” aprakstam un Juridiskās fakultātes domes 
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apstiprinātajam tiesību aktam „Tiesību zinātnes profesionālās maģistra studiju programmas 

noslēguma pārbaudījuma prasības un vērtēšanas kritēriji”. Lai studējošie jau savlaicīgi uzsāktu 

darbu pie maģistra darba izstrādes, tādējādi uzlabojot to kvalitāti un zinātnisko vērtību, PLK 

studijās maģistra darba izstrāde tiek uzsākta jau 2. semestrī (studiju kursā Maģistra darbs I), 

kurā tiek izstrādāts maģistra darba plāns, identificēti nepieciešamie avoti un tiek iesniegts 

aizstāvēšanai maģistra darba melnraksts, kas atbilst 1/4 no maģistra darba kopējā apjoma. 

Ņemot vērā, ka studējošie jau 2. semestrī uzsāk maģistra darba izstrādi, 3. un 4. semestrī 

ietverto studiju prakšu ietvaros studējošie var iegūt maģistra darba izstrādei nepieciešamos 

prakses materiālus, tādējādi pilnveidojot maģistra darba saturu. „Maģistra darbs II” savukārt 

nozīmē maģistra darba galīgo izstrādi, noformēšanu un aizstāvēšanu. (NLK studenti Maģistra 

darbu I izstrādā 4. semestrī, bet Maģistra darbu II - 5.semestrī). Maģistra darbu aizstāvēšana 

notiek saskaņā ar apstiprinātu maģistra darbu aizstāvēšanas grafiku gala pārbaudījumu 

komisijas sēdēs.  

Kā obligāta programmas sastāvdaļa ir arī valsts pārbaudījums - kvalifikācijas eksāmens. 

Kvalifikācijas eksāmens tiek rīkots praktisko uzdevumu (kāzusu) formā visas apgūtās studiju 

programmas apjomā, kas nepieciešama jurista kvalifikācijas iegūšanai. Kvalifikācijas 

eksāmens sastāv no 5 uzdevumu (kāzusu) risināšanas šādās tiesību apakšnozarēs: valststiesību 

zinātnes, krimināltiesiskās zinātnes, civiltiesiskās zinātnes, tiesību teorijas un vēstures 

zinātnes, starptautiskās un Eiropas tiesību zinātnes. Valsts pārbaudījuma praktiskais uzdevums 

ir nokārtots sekmīgi, ja visi pieci uzdevumu (kāzusu) risinājumi ir novērtēti sekmīgi. 

Noslēguma pārbaudījumu komisijas sastāvs tiek veidots atbilstoši LU Nolikuma par 

noslēguma pārbaudījumiem Latvijas Universitātē prasībām -  puse ir nozares profesionālo 

organizāciju vai darba devēju pārstāvji, un vismaz pusei no locekļiem ir doktora zinātniskais 

grāds. 

Studiju programma netiek īstenota tālmācības vidē, taču docētāji pielieto e-studiju piedāvātās 

iespējas, piemēram, ievietojot mācību līdzekļus, dažādas prezentācijas u.c. mācību līdzekļus 

e-vidē, turklāt jāsecina, ka docētāji aizvien plašāk izmanto dažādās e-vides sniegtās iespējas, 

t.sk., rīkojot attālinātus studējošo zināšanu paškontroles testus u.tml. 

Paralēli studiju plānā paredzētajam studiju procesam, studējošie ir tikuši iesaistīti arī Valsts 

pētījumu un LU projektos. Piemēram, studējošie ir tikuši pieaicināti dalībai Valsts pētījumu 

projektā „Ilgtspējīgas tautsaimniecības transformācijas tiesiskā ietvara efektivitātes 

paaugstināšanas aktualitātes”. Šāda iespēja, nenoliedzami, motivē un rada interesi 

studējošajiem iesaistīties zinātniskajā darbā. Tāpat studējošie var publicēt savus pētnieciskos 

darbus, piemēram, juridiskajā periodikā žurnālā „Jurista Vārds”. LU Juridiskās fakultātes 

studenti katru gadu ir laureātu vidū arī žurnāla „Jurista Vārds” rīkotajos studējošo pētniecisko 

darbu konkursos.    

Studiju programmas izveidē un īstenošanā būtiska nozīme ir pievērsta individuālai pieejai 

katram studējošajam, kas izpaužas vairākos aspektos. Pirmkārt, studējošiem ir iespēja 

individuāli konsultēties ar ikvienu mācībspēku noteiktos konsultāciju laikos (katra docētāja 

konsultācijas norisinās ik nedēļu 2 stundas). Otrkārt, sadarbību ar studējošiem un 

pasniedzējiem nodrošina arī elektronisko sakaru izmantošanas iespējas (e-studijas u.tml.), kas 

ļauj nosūtīt nepieciešamos studiju materiālus, vērtējumus un ieteikumus studējošiem. Tai 

skaitā mācībspēku pienākums ir regulāri pārbaudīt savus saņemtos elektroniskos pasta 

sūtījumus un atbildēt uz tiem. Treškārt, mācībspēki ir sagatavojuši gan mācību grāmatas, gan 

arī speciālus studiju materiālus, kas, nenoliedzami, atvieglo studējošiem literatūras avotu 

apzināšanu. Ceturtkārt, studējošajiem tiek nodrošināta brīva piekļuve fakultātes vispārējam 

personālam, studiju metodiķiem un vadībai. 
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Šīs studiju programmas studiju kursa īstenošanā ir iesaistīta arī LU Pedagoģijas, psiholoģijas 

un mākslas fakultāte, nodrošinot studiju kursa “Psiholoģijas un pedagoģijas pamati” 

realizāciju. 

Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju 

rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

 Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi ir šādi: 

1. Vērtējuma obligātuma princips. Atbilstoši šim principam programmas satura apguvi 

nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu katrā no studiju kursiem; 

2. Vērtēšanā tiek izmantots arī pārbaudes veidu dažādības princips, kas ir atkarīgs no 

konkrētā studiju kursa satura, kas izklāstīts katra studiju kursa aprakstā. 

3. Vērtējuma atbilstības princips paredz, ka pārbaudes darbos studējošiem tiek dota 

iespēja apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas 

un zinātnisko atziņu lietošanas prasmes. 

4. Tāpat tiek ievērots vērtēšanas sistēmas skaidrības un atklātības princips, kas 

nodrošina katram studējošam iespēju orientēties, izprast un sekot līdzi vērtējuma 

objektivitātei. 

5. Vērtējuma pārskatīšanas iespēju princips nozīmē, ka fakultātē saskaņā ar LU 

izdotajiem tiesību aktiem ir izstrādāta sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība, ja 

pieļauti pārkāpumi, izliekot vērtējumu.  

Zināšanu un kompetenču vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Tādejādi zemākais pozitīvais 

vērtējums ir 4 balles (gandrīz viduvēji). 

Pārbaudījumu organizēšanas kārtību LU nosaka vairāki LU tiesību akti, tai skaitā Juridiskajā 

fakultātē studējošajiem ir jāievēro „Noteikumi studiju kursu sekmīgai apguvei Latvijas 

Universitātes Juridiskajā fakultātē” (apstiprināti Juridiskās fakultātes Domes 2013.gada 4. 

septembra sēdē). 

Studiju rezultātus studiju programmā novērtē pēc diviem rādītājiem: 

1) kvalitātes rādītājs – vērtējums pēc 10 ballu skalas; 

2) kvantitātes rādītājs – kredītpunkti pēc kopējā stundu skaita katrā studiju kursā. 

Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu, ja vērtējums nav zemāks par 4 ballēm 

(gandrīz viduvēji). 

Pārbaudījumu formas studiju programmā ir šādas: 

Studiju programmas sekmīgai beigšanai (absolvēšanai): 

1. studiju programmas prasību pilnīga izpilde; 

2. sekmīga rakstiska maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana. 

Studiju kursa sekmīgai apguvei: 

1. sekmīga starppārbaudījumu nokārtošana; 

2. citu docētāju noteikto prasību izpildi atbilstoši studiju kursa aprakstam (piem., mājas 

darbs); 
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3. studiju kursa noslēguma pārbaudījuma (eksāmena) nokārtošana. 

Studiju kursa pārbaudījumi. Par studiju kursu starppārbaudījumu un noslēguma 

pārbaudījumu formām, noteikumiem un prasībām studējošie tiek iepazīstināti un tie tiek 

izskaidroti studiju kursa pirmajās nodarbībās. Prasības studiju kursu apguvei ir norādītas arī 

katra studiju kursa aprakstā. 

Studiju kursa gala pārbaudījuma kopvērtējumu veido semestra laikā notikušo pārbaudes darbu 

(starppārbaudījumu) vērtējums un vērtējums, kas iegūts kursa noslēguma pārbaudījumā. Katrā 

studiju kursā notiek pārbaudes darbi (starppārbaudījumi). Studiju kursā ar 2 kredītpunktiem 

jāietver vismaz viens, studiju kursā ar 3 vai 4 kredītpunktiem divi, bet studiju kursā ar 5 un 

vairāk kredītpunktiem – trīs pārbaudes darbi. 

Pārbaudes darbi var būt: kontroldarbi, testi, tiesas procesa izspēles, uzstāšanās ar zinātniskiem 

referātiem un citas studiju kursa specifikai piemērotas zināšanu pārbaudes formas, ar kurām 

katra studējošā zināšanas tiek pārbaudītas pēc visiem studiju kursa dalībniekiem izvirzītiem 

vienādiem kritērijiem. 

Juridiskajā fakultātē mācībspēkam ir aizliegts izlikt galīgo vērtējumu par studiju kursu, 

nerīkojot kursa noslēguma pārbaudījumu un pamatojoties tikai uz studējošā darba rezultātiem 

semestra laikā. Juridiskajā fakultātē visi eksāmeni tiek kārtoti rakstveidā. Mutisku eksāmenu 

var kārtot tikai izņēmuma kārtā ar studiju programmas direktora atļauju. Visos studiju kursos, 

kuros to pieļauj kursa specifika, kursa noslēguma pārbaudījuma obligāta sastāvdaļa ir vismaz 

viens praktiskais uzdevums (kāzuss). 

Lai iegūtu vērtējumu studiju kursā Studiju darbs, izstrādātie studiju darbi ir jāizstrādā un 

jāiesniedz tā vadītājam, un jāaizstāv atbilstoši attiecīgā studiju kursa aprakstam. Studiju 

darbam ir sekmīgs (pozitīvs) vērtējums, ja tas atbilst studiju darba izstrādei izvirzītām 

prasībām pēc formas, pēc satura un tā aizstāvēšanas kvalitātes. 

 Savukārt, lai sekmīgi nokārtotu programmas A daļā paredzētās studiju prakses 

(Krimināltiesisko, Civiltiesisko un Administratīvi tiesisko praksi), studējošajiem ir jāiziet 

noteiktajos termiņos prakse dažādās institūcijās, jāsagatavo un sekmīgi jāaizstāv prakses 

atskaite, kā arī jāatrisina praktisks uzdevums (kāzuss). Detalizēti studiju prakšu vērtēšanas 

kritēriji tiek norādīti katras studiju prakses programmā un kursa aprakstā. 

Kā jau iepriekš minēts, Maģistra darba izstrāde ir sadalīta 2 daļās – studiju kursos „Maģistra 

darbs I” un „Maģistra darbs II”. „Maģistra darbs I” tiek vērtēts ar vērtējumu 

ieskaitīts/neieskaitīts. Nosakot darba vērtējumu, maģistra darba vadītājs izvērtē iesniegtā 

darba saturu, noformēšanas prasību ievērošanu, kā arī vērtē aizstāvēšanās laikā sniegtās 

atbildes. Savukārt studiju kursa „Maģistra darbs II” saturā ietilpst Maģistra darba galīgā 

izstrāde, noformēšana un aizstāvēšana. Novērtējumu par maģistra darbu students iegūst pēc tā 

sekmīgas aizstāvēšanas. Maģistra darba aizstāvēšanai tiek organizēta gala pārbaudījumu 

komisija, kura to izvērtē un lēmumu pieņem ar balsu vairākumu, ievērojot koleģialitātes 

principu. Vērtējot maģistra darbu, tiek ņemti vērā tādi kritēriji kā darba kvalitāte, darba autora 

ziņojums, atbildes uz komisijas jautājumiem un prasme diskutēt. Veiksmīga sadarbība ar 

profesionālajām organizācijām nodrošina arī to pārstāvju dalību komisiju sēdēs. 

Jurista kvalifikācijas valsts pārbaudījuma (eksāmena) mērķis ir pārbaudīt jurista 

kvalifikācijas piešķiršanas pretendenta zināšanas atbilstoši jurista profesijas standarta 

prasībām, lai piešķirtu vai arī atteiktu piešķirt jurista kvalifikāciju. Valsts pārbaudījums ir 

nokārtots sekmīgi, ja visi pieci uzdevumu (kāzusu) risinājumi ir novērtēti sekmīgi (vismaz 4 
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balles). Jurista kvalifikācijas eksāmena darbi tiek laboti anonīmi, un to labošanā kā komisijas 

locekļi piedalās arī profesionālo organizāciju un institūciju pārstāvji (piem., Augstākās tiesas 

tiesneši, Ģenerālprokuratūras pārstāvji u.tml.) 

Diplomu par profesionālā maģistra grāda tiesību zinātnē un jurista kvalifikācijas  iegūšanu 

studējošais saņem, ja ir sekmīgi apguvis programmu; t.sk., aizstāvējis maģistra darbu un 

nokārtojis jurista kvalifikācijas valsts pārbaudījumu. 

Juridiskās fakultātes mācībspēki visas studējošo sekmes apkopo sistēmā estudijas.lv. Iegūtos 

vērtējumus studējošie var redzēt arī LUIS sistēmā. 

Studiju kursu, tai skaitā valsts pārbaudījumu rezultāti tiek apspriesti Tiesību zinātņu studiju 

programmas padomes sēdēs, Juridiskās fakultātes struktūrvienībās, t.sk., starp studiju kursu 

docētājiem. Secinājumi tiek izmantoti studiju darba pilnveidošanai. 

Studējošo noslodze studiju programmas apguvei atbilst 40 akadēmisko stundu darbam par 

vienu kredītpunktu. Aprēķinot studiju programmas apguvei nepieciešamo laiku pēc formulas 

1 kredītpunkts ir 40 akadēmiskās stundas, nosakāms, ka studiju programmas obligātās daļas 

apgūšanai ir paredzētas (64x40) 2560 stundas, bet ierobežotās izvēles daļas apguvei – 640 

(16x40) stundas, kas kopumā programmas ietvaros veido 3200 stundas. Katrā studiju semestrī 

studējošam ir jāapgūst studiju kursi 20 kredītpunktu apjomā, studijām veltot 800 akadēmiskās 

stundas semestrī. 

Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot 

atzinumus ar atsaucēm uz informācijas avotiem 

Darba devēji atzinīgi novērtē studiju programmas absolventu prasmes un spējas. Minēto 

pamato tas, ka darba devēji ilgstoši ir ierindojuši studiju programmu „Skolu un studiju TOP” 

www.prakse.lv augstās pozīcijās. Jāuzsver, ka arī Juridiskās fakultātes sadarbības partneri 

valsts pārvaldē, privātajā sektorā un profesionālās organizācijas ir norādījušas uz 

nodarbinātības perspektīvām nākotnē. Minēto pamato Juridiskās fakultātes veiktās aptaujas 

rezultāti.     

Personām, kuras ieguvušas jurista kvalifikāciju, paveras daudzveidīgs vakanto amatu loks gan 

privātajā sektorā (skat., piem., CV Online, CV market datu bāzes u.tml.), gan valsts institūcijās 

(t.sk., valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēs, tiesās). Informācija par vakancēm, kur aicināti 

pieteikties pretendenti ar jurista kvalifikāciju ik nedēļu tiek publicēti arī izdevuma “Jurista 

Vārds” sadaļā amatu konkursi un “Latvijas Vēstnesī” http://www.lvportals.lv/amatu-

konkursi.php. 

Arī absolventu anketas atklāj pozitīvu ainu par studiju rezultātiem – studējošie vienmēr 

norādījuši, ka augstu vērtē šajā programmā iegūtās zināšanas un prasmes, kā arī ir 

viennozīmīgi apliecinājuši, ka pielieto šīs zināšanas praksē, veicot savus profesionālos darba 

pienākumus. 

Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā vai studiju programmas licencēšanas 

ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana 

   
Ieviešanas 

termiņš 

Atbildīgā 

struktūrvienība/ 

persona 

Ieteikumu ieviešana un tās novērtējums 

studiju programmu padomē un fakultātes 

domē 

http://www.prakse.lv/
http://www.lvportals.lv/amatu-konkursi.php
http://www.lvportals.lv/amatu-konkursi.php
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1. Akreditācijas 

eksperta ieteikums:  
     

1.1. Uzdevums:       

1) Datortehnikas 

izvietošana visās 

auditorijās 

Studiju 

virziena 

akreditācija 

JF 
Visās auditorijās ir ievietoti datori un tiem 

pieslēgti projektori 

2) Studējošo 

aktīvāka iesaiste 

zinātnē 

Studiju 

virziena 

akreditācija 

JF 

Studējošie aizvien aktīvāk tiek iesaistīti 

zinātnisko konferenču norisē un 

zinātniskajos projektos 

3) Mazāks studējošo 

skaits grupās 

Studiju 

virziena 

akreditācija 

JF 

Studējošie sadalīti vairākās grupās, 

nodrošinot mazāku studējošo skaitu katrā 

grupā, semināri notiek katrai grupai 

atsevišķi 

4) Uzlabojama 

sadarbība ar citām 

augstskolām 

Studiju 

virziena 

akreditācija 

JF 

Fakultāte nodrošina ikvienam interesentam 

apgūt JF realizētos studiju kursus, tiek 

uzlabota sadarbība arī zinātnisko 

konferenču rīkošanā, zinātnisko rakstu 

krājumu izdošanā u.tml. 

5) Jānodrošina 

vairāk studiju 

kursus ārvalstu 

studentiem 

Studiju 

virziena 

akreditācija 

JF 

Pieaudzis svešvalodā docēto studiju kursu 

skaits un, gatavojoties jaunajai virziena 

akreditācijai, ir paredzēts ieviest vēl 

vairākus  jaunus studiju kursus svešvalodās 

(īpaši angļu valodā) 

2. Akreditācijas 

eksperta ieteikums: 
     

2.1. Uzdevums:       

1) Darbības      

2)      

utt.      

2.2. Uzdevums:       

1) Darbības      

2)      

utt.      

Pielikumi studiju programmas raksturojumam 

Studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 

profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem 

normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā, tai skaitā, ja iegūstamā kvalifikācija ir 

reglamentēta profesija 

 Studiju programma, piesakot to akreditācijai tika veidota saskaņā ar Ministru kabineta 2001. 

gada 20.novembra noteikumiem nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu”, kuri ir zaudējuši spēku, un patlaban šo jautājumu regulē 2014.gada 

26.augusta noteikumi Nr.512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartu”. Savukārt jurista profesijas standarts noteikts Ministru kabineta 2010. gada 

18.maija noteikumu nr. 461 „Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem 

pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un 

aktualizēšanas kārtību” 2. Pielikuma 1.20. punktā „Jurista profesijas standarts”. 

Studiju programmas saturs un struktūra izvērtēta ievērojot Noteikumu par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu saturu, no kā secināms, ka studiju 

programmas saturs īsteno minētajos noteikumos norādītos mērķus - nodrošināt 

tautsaimniecības, kultūras, valsts aizsardzības un drošības, kā arī sociālajām vajadzībām 
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atbilstošas, nozares zinātņu teorētiskajos pamatos balstītas, profesiju standartiem atbilstošas 

un praksē piemērojamas profesionālās studijas, un izpilda uzdevumu izglītot studējošos, 

nodrošinot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi, kā arī sekmēt viņu konkurētspēju 

mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū. 

Programmas atbilstība otrā līmeņa profesionālās izglītības standarta normām ir šāda: 

STANDARTS STUDIJU PROGRAMMA 

Maģistra programmas apjoms ir vismaz 40 

kredītpunktu. 

Maģistra programmas pilna laika studiju 

ilgums ir viens līdz divi gadi ar noteikumu, ka 

kopējais bakalaura un maģistra studiju ilgums 

nav mazāks par pieciem gadiem. 

  

  

Programmas apjoms ir 80 kredītpunktu, no kuriem 20 

kredītpunkti ir valsts pārbaudījums. 

Studiju ilgums pilna laika klātienes studijās ir 4 

semestri, bet nepilna laika neklātienes studijās – 5 

semestri. Saskaņā ar t.s. Boloņas modeli, kas paredz 3 

gadus ilgas bakalaura studijas un 2 gadu maģistra 

studijas, kopējais studiju ilgums maģistra grāda un 

jurista kvalifikācijas iegūšanai pilna laika klātienes 

studiju formā ir 5 gadi. 

Maģistra programmas saturs nodrošina 

zināšanu, prasmju un kompetences apguvi, kas 

nepieciešama profesionālās darbības veikšanai 

atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā 

noteiktajām ietvarstruktūras 7. līmeņa 

zināšanām, prasmēm un kompetencei. 

Maģistra programmas saturs (A un B daļas studiju 

kursi) nodrošina zināšanu, prasmju un kompetences 

apguvi, kas nepieciešama profesionālās darbības 

veikšanai atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā 

noteiktajām ietvarstruktūras 7. līmeņa zināšanām, 

prasmēm un kompetencei 

No maģistra programmas apjoma (izņemot to 

apjomu, kas paredzēts praksei un maģistra 

darba izstrādei) pilna laika studijās ne mazāk kā 

30 procentus veido kontaktstundas. 

  

Studiju kursu realizācijā kontaktstundas  pārsniedz 

30% no apjoma. 

Maģistra programmas obligāto saturu veido: 

1. studiju kursi, kas nodrošina jaunāko 

sasniegumu padziļinātu apguvi nozares 

(profesionālās darbības jomas) teorijā 

un praksē vismaz 5 kredītpunktu 

apjomā; 

  

  

2) pētnieciskā darba, jaunrades darba, 

projektēšanas darba un vadībzinību studiju 

kursi vismaz 3 kredītpunktu apjomā; 

  

  

  

  

Programmas obligātais saturs atbilst standarta 

prasībām: 

1. Pie studiju kursiem, kas nodrošina jaunāko 

sasniegumu padziļinātu apguvi nozares teorijā 

un praksē, pieskaitāmi šādi A daļas kursi: 

Vides tiesības (3KP), Eiropas Savienības 

starptautiskās privāttiesības un starptautiskais 

civilprocess (2KP), Komerctiesības (3KP), 

daļēji arī Tiesību filozofija (3KP). 

  

1. Attiecībā uz šo studiju kursu bloku attiecināmi 

studiju kursi Juridisko metožu mācība (3KP), 

Studiju darbs (2KP), Komerctiesības (3KP). 

Vadībzinātnes kursa iemaņas papildus 

iespējams apgūt jaunā B daļas studiju kursā 

Juridisko biroju organizācija un vadība (2KP 

apmērā), kuru drīzumā plānots pārveidot par 

A daļas studiju kursu, to aizstājot ar studiju 

kursu Pedagoģijas un psiholoģijas pamati, 
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3)prakse vismaz 26 kredītpunktu apjomā 

  

  

  

  

  

4) valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 

maģistra darba vai diplomdarba 

(diplomprojekta) izstrādāšana un aizstāvēšana, 

vismaz 20 kredītpunktu apjomā. 

kuru kā obligātu paredzēja iepriekšējais 

izglītības standarts 

  

1. Programmas A daļa paredz studiju prakses 26 

KP apjomā, t.sk., Krimināltiesiskā prakse 

(7KP), Civiltiesiskā prakse (7KP), 

Administratīvi tiesiskā prakse (6KP) un 

Prakse pirms kvalifikācijas eksāmena un 

pirms maģistra darba aizstāvēšanas (6KP). 

  

  

4) Valsts pārbaudījuma kopējais apjoms ir 20 KP. 

Valsts pārbaudījuma sastāvdaļas ir: Maģistra darbs 

– 16 KP (t.sk., Maģistra darbs I (6KP) un Maģistra 

darbs II (10 KP)) un Jurista kvalifikācijas valsts 

pārbaudījums (eksāmens) 4 KP. 

Programmas obligātajā saturā ietver arī studiju 

kursus, kuri nodrošina profesionālās 

kompetences sasniegšanu uzņēmējdarbībā 

(inovācijas, uzņēmumu organizācija un 

dibināšana, vadīšanas metodes, projektu 

izstrādes un vadīšanas pamati, lietvedības un 

finanšu uzskaites sistēma, zināšanas par darba 

tiesisko attiecību regulējumu, tai skaitā par 

sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā, kā arī 

zināšanas par citām novitātēm uzņēmējdarbības 

vai iestādes vadīšanā), ja tie nav apgūti zemāka 

līmeņa studiju programmā. 

Šīs kompetences studējošie apgūst A daļas studiju 

kursā Komerctiesības. Uzņēmējdarbības  saskarsmes 

kultūrā nepieciešamās prasmes apgūstamas arī studiju 

kursā Psiholoģijas un pedagoģijas pamati. Kā iepriekš 

minēts, tuvākajā laikā, piesakot programmu jaunai 

akreditācijai, plānots kā A daļas kursu, kurā tiks 

apgūtas visas standartā minētās uzņēmējdarbības 

kompetences, ieviest studiju kursu Juridisko biroju 

organizācija un vadība. Daļu no standartā minētajām 

nepieciešamajām zināšanām studējošie jau ir apguvuši 

bakalaura studiju programmas kursos Darba tiesības, 

Dokumentu un juridisko tekstu izstrādāšana, Nodokļu 

tiesības. 

Ja studējošais Vides aizsardzības likumā un 

Civilās aizsardzības likumā noteiktās prasības 

nav apguvis zemāka līmeņa studiju programmā, 

viņš tās apgūst papildus maģistra programmai 

Pārejas noteikumi noteic, ka augstskolas nodrošina 

akadēmisko studiju programmu atbilstību šo 

noteikumu prasībām līdz to studiju virzienu kārtējai 

akreditācijai, kuriem attiecīgās akadēmiskās studiju 

programmas atbilst, ja šis studiju virziens jau ir ticis 

akreditēts, vai līdz studiju virziena akreditācijai, ja 

akadēmiskā studiju programma atbilst vēl 

neakreditētam studiju virzienam. Plānots, ka 

studējošie šīs prasmes apgūs kā A daļas kursu 

bakalaura studiju programmā, kā arī, būs iespējams to 

apgūt līdztekus studijām maģistra programmā 

Ja izpildītas uzņemšanas prasības, maģistra 

programmā var imatrikulēt studējošos ar 

iepriekš iegūtu profesionālo bakalaura grādu 

vai akadēmisko bakalaura grādu, vai 

profesionālo kvalifikāciju, kura iegūta, pilna 

laika studijās pabeidzot vismaz četrus gadus 

ilgu studiju programmu. 

Studiju programmā imatrikulējamas personas, kuras 

ieguvušas bakalaura grādu tiesību zinātnē vai otrā 

līmeņa profesionālo izglītību tiesību zinātnē 

Maģistra programmā studējošie ar iepriekš 

iegūtu akadēmisko bakalaura grādu pēc 

sekmīgas maģistra programmas apguves iegūst 

piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. 

Absolventi ar iepriekš iegūtu akadēmisko bakalaura 

grādu pēc sekmīgas maģistra programmas apguves 

iegūst piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju 
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Maģistra programmā studiju kursu izvēli, 

studiju kursu saturu un apjomu, kā arī prakses 

saturu atbilstoši iegūstamajam grādam nosaka 

saskaņā ar profesijas standartu (ja tas ir 

apstiprināts Profesionālās izglītības un 

nodarbinātības trīspusējās sadarbības 

apakšpadomē). 

Studiju kursu izvēle, studiju kursu saturs un apjoms 

atbilst jurista profesijas standartam 

Pēc maģistra programmas apguves piešķir 

profesionālo maģistra grādu nozarē 

(profesionālās darbības jomā), kā arī piektā 

līmeņa profesionālo kvalifikāciju. 

Programmas absolventi iegūst profesionālo maģistra 

grādu tiesību zinātnē, kā arī piektā līmeņa jurista 

kvalifikāciju 

Profesionālais maģistra grāds dod tiesības, 

izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā 

doktora studiju programmā, turpināt izglītību 

doktora studiju programmā. 

Programmas absolventiem ir tiesības, izpildot 

uzņemšanas prasības, turpināt studijas doktorantūrā 

 Ņemot vērā, ka studiju programma veidota uz akadēmiskās bakalaura studiju programmas 

bāzes, kas nozīmē, ka tajā var tikt uzņemtas personas, kuras absolvējušas akadēmisko 

bakalaura studiju programmu tiesību zinātnē, izvērtējot programmas atbilstību profesijas 

standartam, tā skatāma kopsakarā ar minēto LU Juridiskās fakultātes bakalaura studiju 

programmu. Iepazīstoties ar studiju programmu saturu un Jurista profesijas standartu, 

secināms, ka: 

1) absolvējot studiju programmu, tiek iegūts Jurista profesijas standarta 1.20.2. punktā 

noteiktais profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis 

ar profesionālās augstākās izglītības maģistra grādu tiesību zinātnē, kas piešķirts pēc vismaz 5 

gadus ilgām tiesību zinātnes studijām; 

2) programmas realizācijas ietvaros studējošie apgūst visas prasmes, kuras kā jurista 

pamatuzdevumus izvirza standarta 1.20.2. 2. punkts; 

3) studiju programmā tiek nodrošināta tāda studiju priekšmetu bāze, lai programmas studiju 

plāna izpildes rezultātā studējošie būtu apguvuši visas Jurista profesijas standarta 1.20.3., 

1.20.4. un 1.20.5. punktā noteiktās profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās 

profesionālās kompetences, prasmes un zināšanas.  

Izvērtējot studiju programmas mērķus, uzdevumus un arī plānotos rezultātus, kā arī atvēlētos 

resursus, iesaistīto akadēmisko un vispārējo personālu, kvalitāti un unikalitāti, secināms, ka 

studiju programma atbilst arī LU misijai – dot iespējas studējošiem iegūt darba tirgū 

nepieciešamās iemaņas, augstāko izglītību un attīstīt sevi zinātniskajā darbā, tādejādi veicinot 

Latvijas sabiedrības un valsts izaugsmi. Studiju programma tiek īstenota ciešā saiknē tai skaitā 

arī ar LU misiju – sekmēt latviešu valodas attīstību un pilnvērtīgu funkcionēšanu visos 

līmeņos. 

Ņemot vērā, ka LU misija un stratēģiskais mērķis laika periodam līdz 2019. gadam ir kļūt par 

vadošu zinātnes universitāti Baltijas jūras reģionā un ieņemt augstu vietu starp Eiropas 

universitātēm, šī studiju programma ir izstrādāta un tiek realizēta, lai sekmētu visu šo galveno 

mērķu sasniegšanu. Pirmkārt, studiju programmas modelis atbilst vienotās Eiropas izglītības 

telpas formai un saturam. Otrkārt, studiju programmas saturs nodrošina darba tirgū pieprasītu 

un konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu. Treškārt, LU Juridiskās fakultātes darba 

organizācija, mācībspēku kompetenču nepārtraukta celšana nodrošina arī LU akadēmiskā 

personāla atjaunošanu. 
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Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

 Studiju programmas īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošina divi studiju 

finansēšanas avoti: 

1. valsts budžeta līdzekļi; 

2. privātpersonu līdzekļi. 

Pilna laika klātienes studijās no kopējā studējošo skaita salīdzinoši neliela daļa studē par valsts 

budžeta līdzekļiem, bet vairākums par studijām maksā no personiskajiem līdzekļiem. Nepilna 

laika studijas no valsts budžeta līdzekļiem netiek finansētas - tās pilnībā sedzamas no 

privātpersonu līdzekļiem. 

Tiesību zinātnes maģistra studiju programmas 

izmaksu aprēķins uz 1 studentu 

   

Apz. Normatīvs 
Aprēķinātie 

lielumi 

1 2 6 

N1 darba alga uz vienu studiju vietu gadā Euro 1382,80 

N2 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 
Euro 326,20 

N3 komandējumu un dienesta braucienu izmaksas Euro 7,00 

N4 pakalpojumu apmaksa Euro 115,43 

N5 materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs Euro 107,93 

N6 grāmatu un žurnālu iegāde Euro 27,55 

N7 iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas Euro 93,09 

Tb - vienas  studiju vietas izmaksas gadā 

(N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7) 
Euro 2060 

Jāvērš uzmanība uz to, ka samaksas noteikumus, ievērojot ārējos normatīvos aktus, LU 

iedzīvina centralizēti. Proti, LU Senāts ir apstiprinājis samaksas noteikumus, kuri ietver 

atalgojuma principus, kas balstīti uz ilgtspējīgu pieeju atalgojuma politikai. Samaksas 

noteikumi ietver gan studiju programmas īstenošanu, gan pētniecības nodrošināšanu. Nav 

mazsvarīgi, ka LU darbojas vienota atalgojuma sistēma, kas nodrošina līdztiesību nodarbināto 

vidū. Tā kā LU Satversme un citi normatīvie akti (sk. Augstskolu likumu) noteic pienākumu 

novirzīt finansējumu studējošo pašpārvaldes darbības nodrošināšanai noteiktu apjomu no LU 

kopējā budžeta, tad arī šāds finansējuma modelis tiek realizēts praksē.    
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Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu 

Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas 

Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām 

Studiju programmas salīdzinājums veikts ar tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju 

virzienam atbilstošu Rīgas Stradiņa Universitātē (RSU) īstenojamu programmu - profesionālā 

maģistra studiju programmu “Tiesību zinātne” (kods 41389).[1] 
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Latvijas Universitāte Rīgas Stradiņa Universitāte 

Kopējais studiju programmas apjoms: 80 KP 

Obligātie studiju kursi (A daļa): 64 KP (t.sk., prakses 26 KP un 

valsts pārbaudījums: 20 KP) 

  

  

Ierobežotās izvēles studiju kursi (B daļa): 16 KP 

  

  

Kopējais studiju programmas apjoms: 60 vai 80 KP 

Obligātie studiju kursi (A daļa): 46 KP vai 66 KP (t.sk., 

prakses: 6 KP (prof.bak. stud.programmas beidzējiem) 

vai 26 KP (akad.bak. stud.progr. beidzējiem) un valsts 

pārbaudījums: 20 KP) 

  

Ierobežotās izvēles studiju kursi (B daļa): 14 KP 

  

  

Obligātie studiju kursi: 

o Psiholoģijas un pedagoģijas pamati 2KP 

o Juridisko metožu mācība 3 KP 

o Vides tiesības 3KP 

o Eiropas Savienības starptautiskās privāttiesības un 

starptautiskais civilprocess 2 KP 

o Komerctiesības 3 KP 

o Tiesību filozofija 3KP 

o Studiju darbs 2KP 

  

  

o Prakses 26 KP, t.sk.: (Krimināltiesiskā prakse: 7 KP; 

Civiltiesiskā prakse: 7 KP; Administratīvi tiesiskā prakse: 

6 KP; Prakse pirms kvalifikācijas   eksāmena un pirms 

maģistra darba aizstāvēšanas: 6 KP) 

            

            

  

Obligātie studiju kursi: 

 Pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas darba 

organizēšana un rezultātu noformēšana 4 KP 

 Sociālā psiholoģija 3 KP 

 Starptautiskās tiesiskās sadarbības problēmas 3 

KP 

 ES cilvēktiesību aizsardzības mehānismi 3 KP 

 Pedagoģiskā darba pamatiemaņas 4 KP 

 Vadības informācijas sistēmas 3 KP 

  

  

  

 Prakses: 6 KP (prof.bak. stud.programmas 

beidzējiem) vai 26 KP (akad.bak. stud.progr. 

beidzējiem) 

  

Ierobežotās izvēles studiju kursi: 

 Starptautisko privāttiesību aktuālie jautājumi piemērošanā 

praksē 2KP 

 Banku tiesības 2KP 

 Īpašuma tiesību īstenošanas problēmas 2KP 

 Salīdzinošās konstitucionālās tiesības 2KP 

 Salīdzinošās krimināltiesības 2KP 

 Civiltiesisko strīdu alternatīvā izšķiršana 2KP 

 Konkurences tiesības 2KP 

 Starptautisko investīciju piesaistīšana, attīstīšana un 

aizsardzība 2KP 

 Satversmes tiesas procesa tiesības 2KP 

 Pirmstiesas kriminālprocesa problēmas kriminālistikas 

izpratnē 2KP 

 Eiropas iekšējā tirgus tiesības (angļu valodā) 4KP 

 Attīstības tendences ES tiesībās pēc Lisabonas līguma-

aktuālie EST spriedumi un to potenciālā ietekme 2KP 

 Eiropas komerctiesības (vācu v.) 3KP 

 Pasaules tirdzniecības organizācijas tiesības (angļu v.) 

2KP 

 Noziedzīgo nodarījumu kvalifikācijas problēmas 2KP 

 Normatīvo tiesību aktu jaunrade 2KP 

 Administratīvo tiesību aktuālās problēmas 2KP 

 Pierādīšanas problēmas kriminālprocesā 4KP 

 Civilprocesa aktuālās problēmas 2KP 

 Līgumu un deliktu tiesību aktuālās problēmas 2KP 

 Jūras tiesības 2KP 

 Starptautiskās tirdzniecības tiesības 2KP 

 Tiesību socioloģija 2KP 

 Juridiskās palīdzības sniegšana I 2KP 

 Juridiskās palīdzības sniegšana II 2KP 

 Starptautiskā justīcija  I 2KP 

Ierobežotās izvēles studiju kursi: 

Specializācija medicīnas un sociālajās tiesībās: 

 Medicīnas, veselības aprūpes un rehabilitācijas 

tiesiskie aspekti 2KP 

 Eiropas Savienības sociālo tiesību aktuālās 

problēmas 2KP 

 Medicīnas darbinieku un pacientu tiesību 

aizsardzības aktuālās problēmas 2KP 

 Eiropas Savienības darba tiesības 2KP 

 Komunikācijas medicīniskās un tiesiskās 

problēmas 2KP 

 Biomedicīnas tiesiskās problēmas 2KP 

  

Specializācija starptautiskajās un Eiropas tiesībās: 

 globalizācija un starptautisko tiesību attīstība 

2KP 

 Eiropas savienības institucionālās tiesības 2KP 

 Starptautisko publisko tiesību aktuālās 

problēmas 2KP 

 Konstitucionālo tiesību attīstība Eiropas 

Savienībā 2KP 

 Tiesību aizsardzības institucionālā sistēma 

Eiropas Savienībā 2KP 

 Noziedzības izziņas un novēršanas aktuālās 

problēmas 2KP 

  

Specializācija „Operatīvais darbs” 

 Operatīvās darbības tiesiskā regulācija Latvijā 

un ārvalstīs 

 Operatīvās darbības subjekti un to kompetence 

 Operatīvās darbības metodes, pasākumi un to 

organizatoriskais nodrošinājums 2 KP 
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 Starptautiskā justīcija II 2KP 

 Starptautiskā justīcija III 3KP 

 Starptautiskā justīcija IV 4KP 

 Eiropas komerctiesības (angļu v.) 3KP 

 Tiesu prakse Eiropas integrācijas jautājumos (vācu 

valodā) 2 KP 

 Juridisko biroju organizācija un vadība 2 KP 

  

 Operatīvās darbības process un tā īstenošanas 

problēmas 

 Slepenā sadarbība un tās nodrošināšanas 

problēmas 

 Operatīvi tehniskie līdzekļi noziedzības 

novēršanā un apkarošanā 

 Operatīvā darba lietvedība un slepenības 

nosacījumu ievērošana 

 Operatīvā darba īpatnības meklējot un novēršot 

atsevišķus noziegumu nodarījumu veidus 

  

Valsts pārbaudījums: 

Jurista kvalifikācijas valsts pārbaudījums 4 KP           

Maģistra darbs 16 KP 

  

Valsts pārbaudījums: 

Maģistra darbs 20 KP 

  

Abu universitāšu īstenoto studiju programmu salīdzināšana norāda uz vairākām atšķirībām. 

1) Viena no galvenajām atšķirībām ir tā, ka RSU studiju programmā ierobežotās izvēles studiju kursi 

(B daļa) tiek sadalīti blokos atkarībā no studējošo specializācijas vienā no trim specializācijas 

virzieniem – Medicīnas un sociālajās tiesībās; Starptautiskajās un Eiropas tiesībās vai Operatīvais 

darbs. LU programmā specializācija nepastāv un studējošais var izvēlēties jebkuru no sevi 

interesējošiem B daļas studiju kursiem. LU JF īstenotajā programmā studējošie var izdarīt izvēli apgūt 

sevi interesējošus studiju kursus no 32 katalogā ietilpstošo B daļas studiju kursu klāsta, taču RSU 

izvēlētās specializācijas virzienā ietilpst 6-8 B daļas studiju kursi. Turklāt, LU vairāki B daļas kursi 

tiek piedāvāti svešvalodās (angļu un vācu valodās). 

2) RSU studiju programmā kopējais studiju programmas apjoms var būt mazāks  - 60 KP, ja 

studējošais ir profesionālās bakalaura studiju programmas absolvents – šādā gadījumā viņiem 

jāapgūst studiju prakse tikai 6 KP apmērā. Savukārt akadēmiskā bakalaura programmas beidzējiem 

jāapgūst pilns studiju prakšu apjoms – 26 KP, līdzīgi kā tas ir LU JF īstenotajā studiju programmā. 

3) LU ir nedaudz lielāks apgūstamais B daļas kursu apjoms – (LU apgūstamo B daļas kursu apjoms 

ir 16 KP, bet RSU 14 KP). 

4) ir vairākas atšķirības obligāto studiju kursu saturā. 

5) LU īstenotā programma paredz obligātu četru veidu studiju prakšu apguvi (Krimināltiesiskā 

prakse, Civiltiesiskā prakse, Administratīvi tiesiskā prakse un Prakse pirms kvalifikācijas eksāmena 

un pirms maģistra darba aizstāvēšanas), savukārt RSU programmas studiju plānā nav šāds prakšu 

veidu sadalījums. 

7) LU programmā valsts pārbaudījums sastāv no 2 elementiem: jurista kvalifikācijas valsts 

pārbaudījuma (eksāmena) un maģistra darba izstrādes un aizstāvēšanas, savukārt RSU valsts 

pārbaudījums ir tikai maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana 20 KP apjomā. 

No salīdzinājuma secināms, ka LU programma nodrošina to, ka studējošie programmas ietvaros 

apgūst studiju kursus, kas aptver visas tiesību zinātņu apakšnozares, tādējādi nodrošinot studējošo 

izpratni par tiesību sistēmu, tās sastāvdaļām un apakšnozaru savstarpējo mijiedarbību kopumā. 

Savukārt RSU profesionālā maģistra studiju programma ir vērsta uz tādu tiesību speciālistu 

sagatavošanu, kuri specializējas medicīnas un sociālo tiesību jomā, starptautisko un Eiropas tiesību 

jomā vai Operatīvajā darbībā. No salīdzinājuma redzams, ka tie studiju kursi, kas RSU tiek piedāvāti 

studējošajiem ar specializāciju starptautiskajās un Eiropas tiesībās, ir visai līdzīgi LU programmas B 

daļā piedāvātajiem studiju kursiem. 
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Salīdzinājums ar divām Eiropas Savienības universitāšu tāda paša līmeņa programmām 

No Eiropas Savienības valstu augstskolām programma ir salīdzināma ar Tartu Universitātes 

(Igaunija) un Orhūsas Universitātes (Dānija) tiesību maģistra profesionālajām studiju programmām, 

kuras arī ir veidotas pēc Boloņas deklarācijā noteiktā modeļa 3+2 studiju gadi. 

Studiju programmas kredītpunktu apjoms ir identisks gan ar Tartu, gan Orhūsas Universitātes studiju 

kredītpunktu apjomu – visu programmu apjoms ir 120 ECTS. 

Veicot salīdzinājumu ar Tartu Universitātes programmu, jāsecina, ka satura ziņā tās ir līdzīgas, jo abu 

universitāšu programmas pamatā ietver līdzīgus studiju kursus – daudziem atšķiras tikai izkārtojums 

A vai B daļā. Kā galvenās atšķirības jānorāda, ka Tartu Universitātes programmā ir ietverta arī izvēles 

daļa (C daļa), kuru neparedz LU programma. 

Atšķiras arī abu augstskolu kredītpunktu apjoms A un B daļām – LU programmā ir lielāks A daļas 

apjoms – 96 ECTS (Tartu Universitātē – 84 ECTS), bet Tartu Universitātē studējošajiem ir jāiegūst 

vairāk kredītpunktus B daļas studiju kursos – 30 ECTS (Latvijas Universitātē – 24). Atšķirība ir 

attiecībā uz prakses apjomu, jo pretstatā LU programmā noteiktajam prakses apjomam – 39 ECTS, 

Tartu Universitātē studējošajiem jāiziet viena studiju prakse 9 ECTS apmērā. Jāsecina, ka caurmērā 

gan saturiski, gan apjoma ziņā LU studiju programma ir līdzīga Tartu Universitātē īstenotajai 

programmai. 

Orhūsas Universitātes maģistrantūras studiju plānā ir paredzēti tikai trīs obligātie studiju kursi, t.i. 

maģistra darba izstrāde, civilprocess un nodokļu tiesības. Kopējais obligāto studiju kursu apjoms ir 

50 ECTS. Papildus obligātajiem studiju kursiem, studiju programmas ietvaros studējošajiem ir 

jāapgūst izvēles kursi 70 ECTS apmērā. Atšķirībā no LU programmas, Orhūsas Universitātē otrajā 

un trešajā semestrī studējošie apgūst tikai izvēles kursus (katrā semestrī 30 ECTS).  Skatoties no 

satura viedokļa, redzams, ka salīdzināmās programmas aptver faktiski vienādu apgūstamo studiju 

disciplīnu loku. Orhūsas Universitātes realizētā studiju programma gan pēc satura, gan pēc tiesību 

apakšnozaru studiju apjoma ir līdzīga LU īstenotajai studiju programmai. Atšķirība ir tā, ka Orhūsas 

Universitātē vismaz vienu no izvēles kursiem ir jāapgūst angļu valodā un Orhūsas Universitāte 

maģistrantūras ietvaros neparedz obligātas studiju prakses. 

Programmas absolvēšanai abās augstskolās ir paredzēta maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana. 

Orhūsas Universitātē maģistra darba apjoms ir 30 ECTS. 

Orhūsas Universitātē ir ievērojami lielāks izvēles kursu skaits - katru semestri tiek piedāvāti apmēram 

50 studiju kursi. Atšķirībā no LU programmas, kur izvēles kursi tiek piedāvāti noteiktam semestrim, 

Orhūsas Universitātē studējošie šos izvēles kursus var apgūt jauktā secībā. Ņemot vērā, ka Orhūsas 

Universitātes izvēles kursu apjoms ir lielāks, tiek piedāvāti arī tādi specifiski studiju kursi, kādi netiek 

docēti LU, piemēram, Dānijas un Starptautiskās sporta tiesības, Datorlietošanas tiesības – šīs 

atšķirības ir skaidrojamas ar katras valsts atšķirīgo tiesību sistēmu, kam ir izšķiroša loma studiju 

programmas satura un apjoma noteikšanā. 

  

 

[1] http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/tiesibu-zinatne-

magistrs 
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Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 

1. Kādas izmaiņas vērojamas studējošo vērtējumā par programmā ietvertajiem studiju kursiem salīdzinājumā 

ar iepriekšējo pārskata periodu? 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, nav novērojamas būtiskas izmaiņas – saglabājas pozitīva tendence, 

ka studējošie ir apmierināti ar izvēlēto studiju programmu, tās studiju kursu klāstu un saturu, studiju kursi 

raksturoti kā interesanti un noderīgi. Gandarījumu sniedz arī fakts, ka pārliecinošs vairākums respondentu 

norādījuši, ka iegūtās zināšanas un prasmes jau pielieto savās darba vietās, kas apliecina to, ka programmas 

realizācijā viennozīmīgi tiek sasniegti šīs programmas plānotie rezultāti. Vairākos studiju kursos pārskata 

periodā pieaudzis studiju kursu un to docētāju darba novērtējums. 

2. Ko studējošie visatzinīgāk vērtējuši studiju kursos: mācībspēku darbs, studiju kursu saturs u.c.? 

Nemainīgi var secināt, ka studējošie ļoti atzinīgi novērtējuši docētāju kompetences, norādījuši, ka studiju kursi 

bijuši interesanti un noderīgi. Tāpat tiek norādīts, ka studējošie programmas ietvaros apzinājušies iegūto 

teorētisko zināšanu nozīmi un izprot to piemērošanu praksē. Studējošie aptaujās atklāj, ka studējot šajā 

programmā, pilnveidojuši arī savas pētnieciskās prasmes. Atvērto jautājumu komentāru sadaļā ļoti daudzi 

studējošie norāda, ka ir apmierināti ar to, ka izvēlējušies šo studiju programmu, novērtē programmas sniegtās 

iespējas un mācībspēku kompetences. 

3. Ko studējošie kritiski vērtējuši studiju programmā: mācībspēku darbs, studiju kursu saturs u.c.? 

Mazāk atzinīgi tikušas vērtētas dažādas tehniskas lietas, piemēram, ka auditorijās ziemās ir pārāk auksts, bet 

vasarā pārāk karsts, ka auditorijās varētu būt vairāk rozešu portatīvo datoru uzlādēšanai, ka atsevišķos studiju 

kursos auditorijas bijušas pārāk blīvi aizpildītas. Tāpat studējošie norādījuši, ka vēlētos sev ērtāku nodarbību 

plānojumu, lai tas netraucētu darbam. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šajā pārskata periodā aptaujas 

komentāru sadaļā atsevišķi studējošie pauduši kritiku, ka programmā pārāk liels apjoms kredītpunktu (26) ir 

atvēlēti studiju praksēm, un, ka labprātāk prakšu vietā būtu vēlējušies apgūt citus studiju kursus, turklāt 

apgūstamās prakses esot grūti savienot ar saviem darba pienākumiem.  

4. Kādi ir plānotie pasākumi studējošo norādīto trūkumu novēršanai un ieteikumu īstenošanai? 

Studējošo iebildumi pret studiju prakšu iekļaušanu programmas studiju plānā īsti nav vērā ņemami, jo studiju 

prakses kā obligātu profesionālās programmas sastāvdaļu nosaka valsts profesionālās izglītības standarts 

“Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (MK 26.08.2014. noteikumi 

Nr.512). Pārskata periodā gan ir mainītas prakšu programmas un kursa apraksti, padarot prakšu apgūšanu 

lietderīgāku un vienlaikus paredzot nepieciešamību prakses ietvaros pilnveidot arī praktisko uzdevumu 

(kāzusu) risināšanas iemaņas. Dažus no problemātiskajiem aspektiem (piemēram., ka darbs traucē mācībām), 

novērst nav fakultātes spēkos, jo, lai arī šajā programmā ir valsts finansētas studiju vietas, tomēr tās nav visiem 

studējošajiem, un šī problēma ir saistīta ar globālākiem sociāli ekonomiskajiem procesiem valstī.
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Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 

1. Kādas izmaiņas vērojamas programmas beidzēju vērtējumā par programmu un tajā ietvertajiem 

kursiem salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu? 

Pārskata periodā nav novērojamas būtiskas izmaiņas programmas absolventu vērtējumā par studiju 

programmu. Joprojām atzinīgi tiek vērtētas docētāju kompetences, ieinteresētība studiju rezultātu 

sasniegšanā un studiju gaitā iegūtās zināšanas, kā arī iegūto zināšanu un prasmju pielietošanas līmenis 

praktiskajā darbībā. Tradicionāli kritiskāki vērtējumi tiek izteikti tieši par jautājumiem, kas nav saistīti 

ar studiju kursu kvalitāti, piemēram, par salīdzinoši vēsām auditorijām apkures periodā, par to, ka maz 

jūtams Studentu padomes atbalsts u.tml. 

2. Ko programmas beidzēji visatzinīgāk vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi, studiju 

procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.? 

Visatzinīgāk studējošie ir vērtējuši mācībspēku kompetences, studiju kursu saturu un noderīgumu, 

lietvežu attieksmi un kompetences, informācijas pieejamību fakultātē par studiju procesu. Gandarījumu 

sniedz absolventu augstie vērtējumi par to, ka studiju laikā pilnveidojuši prasmes strādāt ar informāciju, 

rast radošus risinājumus sarežģītām problēmām, un tā rezultātā visnotaļ augsts respondentu īpatsvars 

norāda, ka labprāt ieteiktu šo studiju programmu arī citiem. 

3. Ko programmas beidzēji kritiski vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi, studiju 

procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.? 

Kritiskāk studējošie aptaujās vērtējuši LU Studentu padomes un fakultātes studentu pašpārvaldes 

palīdzību un lomu studiju laikā. Zemāks novērtējums aptaujās ir sadaļā par to, vai studējošie ir apguvuši 

prasmi strādāt ar nozares specifiskajām datorprogrammām. Šeit gan jāpiebilst, ka jurisprudencē šādas 

specifiskas datorprogrammas vispār neeksistē. Tāpat komentāru sadaļā ir sastopamas šaubas pret 

atsevišķu studiju kursu nepieciešamību šajā studiju programmā (A daļā), taču jānorāda, ka šādus kursus 

kā obligāti apgūstamus prasa gan valsts izglītības standarts, gan jurista profesijas standarts. 

4. Kādi ir plānotie pasākumi programmas beidzēju norādīto trūkumu novēršanai un ieteikumu 

īstenošanai? 

Tā kā studiju programmas beidzēju norādītie trūkumi galvenokārt attiecas uz studējošo pārstāvības 

organizāciju darbu, tad šo trūkumu novēršana nevar tikt sasaistīta ar iespējamajām izmaiņām studiju 

programmas saturā vai realizācijā. Lai arī LU JF Studentu pašpārvalde visnotaļ aktīvi iesaistās savu 

pienākumu un dažādu projektu īstenošanā, iespējams, studējošie ne vienmēr ir informēti par to, kāda 

konkrētajā  procesā vai aktivitātē ir bijusi pašpārvaldes loma. Turklāt, kopš 2016.gada septembra ir 

ieviesta jauna kārtība – akadēmiskā gada sākumā  visu JF īstenoto programmu pirmo kursu studenti tiek 

iepazīstināti arī ar pašpārvaldes darbību, t.sk. pašpārvaldes pārstāvji sniedz studējošajiem lietderīgu un 

praktisku informāciju (piem., demonstrē, kādas ir e-studiju tehniskās iespējas, informē par bibliotēkas 

piedāvātajām iespējām, grāmatu pasūtināšanu no kopkatalogiem u.tml.). 

Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studējošo pašpārvaldes iesaiste studiju programmas realizācijā, pilnveidē un kvalitātes kontrolē ir 

nemitīga, jo studējošo pārstāvji piedalās Studiju programmu padomes darbā, ir pārstāvēti Juridiskās 

fakultātes domē. Būtiski, ka studējoši pašpārvalde ikdienā sazinās ar programmas direktori, kā arī vērš 

iesaistīto amatpersonu uzmanību uz iespējamajiem uzlabojumiem studiju programmā kopumā vai 

atsevišķos šīs studiju programmas studiju kursos, rīko dažādus ar profesionālajām prasmēm saistītus 
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pasākumus, piem., kāzusu risināšanas pēcpusdienas u.tml. Jāuzsver, ka Latvijas Universitātes 

Satversme un Studentu padomes Satversme noteic studējošo pašpārvaldes finansēšanas kārtību un 

apjomu. Šie noteikumi tiek ievēroti praksē. 

Juridiskā zinātne (Doktora) 51380 

Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai 

grāds un profesionālā kvalifikācija 

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Doktora studiju programma „Juridiskā zinātne” dod 

iespēju iegūt juridiskās zinātnes doktora grādu. 

Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

 Studiju programmas mērķi ir: 

 realizēt valsts zinātnes, ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas augstākā līmeņa 

doktora studijas juridiskajā zinātnē; 

 nodrošināt doktorantūrā studējošajiem iespēju kvalitatīvi izstrādāt un sekmīgi aizstāvēt promocijas 

darbu, sniedzot studiju laikā iespēju padziļināt teorētiskās zināšanas un pētniecības kompetences 

juridiskajā zinātnē kopumā un izvēlētajā apakšnozarē; 

  sagatavot kvalificētus tiesību zinātniekus, speciālistus akadēmiskajam un pētnieciskajam darbam ar 

starptautiskajiem standartiem atbilstošu zinātņu doktora grādu un kompetenci, kas apguvuši 

juridiskās zinātnes, prakses un augstskolas pedagoģijas jaunākos sasniegumus. 

Studiju programmas uzdevumi ir nodrošināt doktorantiem iespēju: 

 esot ciešā kontaktā ar izciliem, tai skaitā arī ārvalstu, mācībspēkiem, aktīviem zinātniekiem un 

intensīvi praktizējošiem profesionāļiem, mūsdienīgas universitātes vidē, izmantojot mūsdienīgas un 

konkurentspējīgas tehnoloģijas, apgūt programmā paredzētos vispārējos studiju kursus, kā arī 

padziļināti apgūt doktorantūras juridiskās zinātnes apakšnozarē izvēlētos studiju kursus un kārtot 

tajos pārbaudījumus; 

 attīstīties zinātniskās jaunrades darbā, apgūt juridiskās zinātnes apakšnozares jaunākās pētījuma un 

zinātniskās analīzes metodes, iegūto datu apstrādes un pasniegšanas (prezentācijas) paņēmienus, 

izmantojot modernās informācijas tehnoloģijas, kā arī studijās citās ārvalstu augstskolās gūto pieredzi 

un iemaņas; 

 saņemt kvalificētu zinātnisko un metodisko palīdzību zinātnisko publikāciju un mācību literatūras 

sagatavošanā, kā arī studiju kursu programmu izstrādāšanā; 

 apvienot teorētiskās mācības ar pedagoģiskā un mācību metodiskā darba iemaņu apgūšanu; 

 saņemt metodisko palīdzību izvēlētā promocijas darba temata izpētē, zinātniskās kvalifikācijas darba 

izstrādāšanas procesā un tā sagatavošanā aizstāvēšanai juridiskās zinātnes doktora grāda iegūšanai. 

Studiju programmas saturs, iegūstamais grāds, programmas mērķi un uzdevumi, kā arī uzņemšanas 

nosacījumi pilnā mērā savstarpēji atbilst. Izpildot programmas uzdevumus, studējošie sasniedz 

programmas mērķus un tajā paredzētos studiju rezultātus - iegūst doktora grādu un iespēju izmantot 

iegūtās zināšanas zinātniskajā, akadēmiskajā un praktiskajā darbībā. 

Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti 

 Prasībām atbilstoša promocijas darba izstrādāšana un tā sekmīga aizstāvēšana, iegūstot 

juridiskās zinātnes doktora grādu; 
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 Studiju laikā iegūto zināšanu izmantošana akadēmiskajā darbā augstskolā, zinātniskajā 

darbībā, kā arī praktiskajā darbībā valsts pārvaldē, pašvaldībās un tiesībsargājošajās 

institūcijās. 

Uzņemšanas noteikumi 

 Pamatprasība studiju uzsākšanai Doktora studiju programmā ir maģistra grāda iegūšana juridiskajā 

zinātnē. Ja personas augstāko izglītību ieguvušas pirms 1995.gada, tas ir, pirms maģistrantūras 

izveidošanas, tad maģistra grāda pielīdzināšana jāveic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumiem Nr.142 „Grādu un profesionālo kvalifikāciju 

pielīdzināšanas kārtība”. Ārvalsts pretendentam nepieciešama Latvijas maģistra grādam pielīdzināta 

izglītība, ko nosaka ar Akadēmiskās informācijas centra ekspertīzi. 

Informācija par studiju iespējām Doktora studiju programmā un studijām šajā programmā tiek 

ievietota LU ikgadējos informatīvos bukletos un LU un fakultātes mājas lapā. 

Doktoranti studiju programmā tiek uzņemti konkursa kārtībā, ko organizē LU Studiju departaments. 

Doktora studiju padome ar pretendentiem organizē pārrunas, iepazīstas ar pretendenta izstrādāto 

izvēlētā promocijas darba pamatojumu, ko apstiprinājis potenciālais darba vadītājs, kā arī ar jau 

esošajām iestrādēm. Pretendenti tiek izvērtēti pēc LU izstrādātajiem kritērijiem. 

Uzņemšanas prasības un kritēriju saturs studiju programmā pārskata periodā ir  koriģēts, ieviešot 

prasību pēc minimāli iegūstamo punktu skaita. Ievērojot iepriekšējo gadu pieredzi, kad precīza 

regulējuma neesamības dēļ nebija iespējams ateikt uzņemt doktorantūrā pretendentus ar 

acīmredzami vājiem iepriekššejiem sasniegumiem un nākotnes potenciālu, tika ieviesta prasība pēc 

minimāli 15 punktu iegūšanas atbilstoši LU apstiprinātiem  uzņemšanas kritērijiem. 

Studiju programmas plāns  

Juridiskās zinātnes doktora studiju programma pilna laika klātienes studiju forma 

(6 semestri) 

Kursa nosaukums 

1. 

gads 

2. 

gads 

3. 

gads 
Pārbaudes veids 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s.  

Kursa “Tiesību integrācija Eiropā” 

apgūšana 
4      ieskaite 

Juridiskās literatūras apzināšana promocijas darbam, 

studējamo darbu saraksta detalizēta sastādīšana un literatūras 

studijas 

4      
pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Prakses materiālu, faktu, kāzusu vākšana un analīze 3      
pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Zinātniskās literatūras un prakses materiālu studijas, 

konspektēšana 
4      

pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Promocijas darba plāna izstrādāšana 4      
pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Mācību darba metodikas apguve, mācību nodarbību 

hospitēšana, metodisko izstrādņu sagatavošana 
3      

pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Juridiskās literatūras un prakses studijas 2      
pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Kursa “Tiesību integrācija Eiropā” 

apgūšana 
 4     promocijas eksāmens 

Specialitātes kursa daļas apgūšana  4     ieskaite 
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Atkarībā no izvēlētās apakšnozares: 

 Civiltiesisko zinātņu problēmas 

 Krimināltiesisko zinātņu problēmas 

 Starptautisko tiesību problēmas 

 Valststiesisko zinātņu problēmas 

 Specializācijas kurss tiesību teorijā un vēsturē 

Zinātniska referāta (raksta) sagatavošana  4     
referāta (raksta) akcepts vai 

publicēšana 

Kurss “Interaktīvās mācību metodes augstskolu studiju 

procesā” 
 3     eksāmens 

Lekciju konspektu sagatavošana profilējošā priekšmetā  5     
pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Līdzdalība ar ziņojumu zinātniskā konferencē I  4     

referāta tēžu vai publikācijas 

uzrādīšana promocijas darba 

vadītājam 

Specialitātes kursa daļas apgūšana 

Atkarībā no izvēlētās apakšnozares: 

 Civiltiesisko zinātņu problēmas 

 Krimināltiesisko zinātņu problēmas 

 Starptautisko tiesību problēmas 

 Valststiesisko zinātņu problēmas 

 Specializācijas kurss tiesību teorijā un vēsturē 

  4    promocijas eksāmens 

Promocijas darba daļas (¼) melnraksta sagatavošana I   12    
pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Zinātniskas publikācijas sagatavošana I   4    raksta akcepts vai publicēšana 

Promocijas eksāmens nozares angļu valodā 

Promocijas eksāmens nozares vācu valodā 
  2    promocijas eksāmens 

Promocijas darba daļas (¼) melnraksta sagatavošana II 

 
   12   

pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Līdzdalība mācību un mācību metodiskajā darbā, 

pedagoģiskās prakses apguve 
   2   

pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Promocijas darba daļas (¼) melnraksta sagatavošana III 

 
   12   

pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Lekciju kursa izstrāde profilējošā priekšmetā     6  
pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Promocijas darba melnraksta sagatavošana     14  
pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Zinātniskas publikācijas sagatavošana II     4  raksta akcepts vai publicēšana 

Līdzdalība ar ziņojumu zinātniskā konferencē II      4 

referāta tēžu vai publikācijas 

uzrādīšana promocijas darba 

vadītājam 

Promocijas darba rediģēšana un galīgā varianta sagatavošana 

iesniegšanai aprobācijai katedrā 
     16 katedras akcepts 

Referāta par promocijas darbu sagatavošana (kopsavilkums)      4 katedras akcepts 

KOPĀ: 24 24 22 26 24 24  

  

 Juridiskās zinātnes doktora studiju programma nepilna laika klātienes studiju forma 
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 (8 semestri) 

Kursa nosaukums 

1. 

gads 

2. 

gads 

3. 

gads 
4.gads Pārbaudes veids 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s.  

Kursa “Tiesību integrācija Eiropā” 

apgūšana 
4        ieskaite 

Juridiskās literatūras apzināšana promocijas darbam, 

studējamo darbu saraksta detalizēta sastādīšana un 

literatūras studijas 

4        
pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Prakses materiālu, faktu, kāzusu vākšana un   analīze 3        
pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Kursa “Tiesību integrācija Eiropā” 

apgūšana 
 4       promocijas eksāmens 

Promocijas darba plāna izstrādāšana  4       
pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Juridiskās literatūras un prakses studijas  2       
pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Mācību darba metodikas apguve, mācību nodarbību 

hospitēšana, metodisko izstrādņu sagatavošana 
 3       

pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Kurss “Interaktīvās mācību metodes augstskolu studiju 

procesā” 
 3       eksāmens 

Specialitātes kursa daļas apgūšana 

Atkarībā no izvēlētās apakšnozares: 

 Civiltiesisko zinātņu problēmas 

 Krimināltiesisko zinātņu problēmas 

 Starptautisko tiesību problēmas 

 Valststiesisko zinātņu problēmas 

 Specializācijas kurss tiesību teorijā un vēsturē 

 4       ieskaite 

Zinātniska referāta (raksta) sagatavošana   4      
referāta (raksta) akcepts vai 

publicēšana 

Zinātniskās literatūras un prakses materiālu studijas, 

konspektēšana 
  4      

pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Promocijas darba daļas (1/5) melnraksta sagatavošana I   9      
pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Promocijas eksāmens nozares angļu valodā 

Promocijas eksāmens nozares vācu valodā 
  2      promocijas eksāmens 

Specialitātes kursa daļas apgūšana 

Atkarībā no izvēlētās apakšnozares: 

 Civiltiesisko zinātņu problēmas 

 Krimināltiesisko zinātņu problēmas 

 Starptautisko tiesību problēmas 

 Valststiesisko zinātņu problēmas 

 Specializācijas kurss tiesību teorijā un vēsturē 

   4     promocijas eksāmens 

Promocijas darba daļas (1/5) melnraksta sagatavošana II    9     
pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Lekciju konspektu sagatavošana profilējošā priekšmetā    5     
pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Zinātniskas publikācijas sagatavošana I    4     raksta akcepts vai publicēšana 

Lekciju kursa izstrāde profilējošā priekšmetā     6    
pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Līdzdalība mācību un mācību metodiskajā darbā, 

pedagoģiskās prakses apguve 
    2    

pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Līdzdalība ar ziņojumu zinātniskā konferencē I     4    

referāta tēžu vai publikācijas 

uzrādīšana promocijas darba 

vadītājam 

Promocijas darba daļas (1/5) melnraksta sagatavošana III     9    
pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 
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Promocijas darba daļas (1/5) melnraksta sagatavošana IV      9   
pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Zinātniskas publikācijas sagatavošana II      4   raksta akcepts vai publicēšana 

Promocijas darba melnraksta sagatavošana       14  
pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Līdzdalība ar ziņojumu zinātniskā konferencē II       4  

referāta tēžu vai publikācijas 

uzrādīšana promocijas darba 

vadītājam 

Promocijas darba rediģēšana un galīgā varianta 

sagatavošana iesniegšanai aprobācijai katedrā 
       16 katedras akcepts 

Referāta par promocijas darbu sagatavošana 

(kopsavilkums) 
       4 katedras akcepts 

KOPĀ: 11 20 19 22 21 13 18 20  

  

Doktora studiju programma ir veidota atbilstoši Zinātniskās darbības likumā, Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1001 „Doktora zinātniskā grāda 

piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji”, Latvijas Universitātes Satversmē, Latvijas 

Universitātes Stratēģiskajā plānā 2010.-2020.gadam un citos normatīvajos aktos un dokumentos 

ietvertajām prasībām. 

Studiju programmas kopējais apjoms ir 144 kredītpunkti, ko abu veidu – pilna laika klātienes un 

nepilna laika klātienes studijās doktorants iegūst, ievērojot LU Juridiskās fakultātes Doktora studiju 

programmas prasības. 

Studiju programma ietver sevī vispārējos studiju kursus, kas ir obligāti visiem doktorantiem – 

Tiesību integrācija Eiropā, Interaktīvās mācību metodes augstskolā un svešvalodu studijas, kā arī 

piecus izvēles (specializācijas) kursus, kas ļauj padziļināt zināšanas izvēlētajā juridiskās zinātnes 

apakšnozarē – Tiesību teorijā un vēsturē (vadītāja prof. S.Osipova), Valststiesību zinātnēs (vadītājs 

prof. R.Balodis), Civiltiesiskajās zinātnēs (vadītājs prof. J.Rozenfelds), Krimināltiesiskajās zinātnēs 

(vadītāja prof. V.Liholaja), Starptautiskajās un Eiropas tiesībās (vadītājs asoc. prof. A.Kučs), 

Kriminālistikas un operatīvās darbības teorijā (vadītāja prof. V.Liholaja) un Policijas tiesībās 

(vadītājs prof. R.Balodis), iegūstot pārskatu par attiecīgās juridiskās zinātnes apakšnozares saturu 

un attīstības tendencēm, aktuālajiem teorētiski praktiskajiem problēmjautājumiem un jaunākajām 

tiesību doktrīnas atziņām to risināšanā. Šie specializācijas kursi ir atbalsta programma doktorantiem, 

izstrādājot promocijas darbus attiecīgajā apakšnozarē, kā arī ierosme iegūto zināšanu izmantošanai 

turpmākajā pētnieciskajā un praktiskajā darbībā. 

Doktora studiju programmu veido norādītie studiju priekšmeti un doktorantu individuāli veicamie 

darbi, kuru galvenais saturs un uzdevums ir patstāvīga pētnieciskā darba izstrāde un pabeigšana ar 

zinātniski oriģinālu un pārbaudītu rezultātu iegūšanu izvēlētajā zinātņu apakšnozarē. 

 Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metožu izmantošana) 

 Doktora studijas juridiskajā zinātnē pārskata periodā tika  organizētas uz Juridiskās fakultātes 

bāzes, sadarbībā ar LU Studiju departamentu un atbilstoši LU doktora studiju nolikumam, kas 

apstiprināts ar LU Senāta 2003.gada 26.maija lēmumu Nr.169. 
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Studiju ilgums pilna laika klātienes studijās it trīs gadi jeb seši mēneši, 52 nedēļas gadā (40 stundas 

nedēļā), ko kurām 48 darba un 4 atvaļinājuma nedēļas. Savukārt nepilna laika klātienes studiju 

formā – četri gadi jeb astoņi semestri, 36 darba nedēļas gadā (40 stundas nedēlā). 

Doktorantūrā studējošajiem nodarbības notiek lekciju un semināru formā. Doktorantiem tiek rīkotas 

arī pārskata lekcijas par problēmjautājumiem konkrētajā juridiskās zinātnes apakšnozarē pirms 

specializācijas eksāmena, bet, ja konkrētajā specializācijā ir maz doktorantu, tiek piedāvātas 

individuālas pārrunas ar katru studējošo. Studiju kursā „Tiesību integrācija Eiropā” doktoranti 

raksta referātus un veic dažādus pētījumus. Savukārt studiju kursā „Interaktīvās mācīu metodes 

augstskolu studiju procesā” nodarbības sākotnēji notiek lekciju formā, bet pēc tam notiek semināri, 

kuros doktoranti apgūst iemaņas nodarbību vadīšanā. Referāti tiek rakstīti arī specializācijas 

apakšnozarēs. Kontaktstundu apjoms liecina par atgriezeniskās saiknes realizēšanos un 

kvalitatīvajām studiju programmas īpašībām. Lai sasniegtu studiju programmas mērķus, liela vērība 

tiek pievērsta studējošo patstāvīgajam darbam, kas norit promocijas darba vadītāja vadībā un 

kontrolē. 

Doktora programmas īstenošanā 2016./2017 akadēmiskajā gadā bija iesaistīti 27 pasniedzēji ar 

doktora grādu, kas ievēlēti LU, no tiem 14 profesori, 8 asociētie profesori un 5 docenti. Viss 

iesaistītais akadēmiskais personāls ir ar augstu kvalifikāciju un lielu akadēmisko pieredzi, jo 

akadēmiskā personāla sastāvā ietilpst visu tiesību nozaru vadošie speciālisti valstī, piemēram, 

civiltiesībās LZA īstenais loceklis, hab. prof. K.Torgāns un prof. J.Rozenfelds, krimināltiesībās - 

prof. V.Liholaja, kriminālprocesa tiesībās – LZA korespondētājlocekle prof. Ā.Meikališa un prof. 

K.Strada – Rozenberga, tiesību teorijā un vēsturē – prof. S.Osipova, prof. J.Lazdiņš un prof. 

D.Rezevska, valstststiesībās – LZA korespondētājloceklis prof. R.Balodis, prof. J.Briede, 

starptautiskajās tiesībās – LZA īstenais loceklis, hab. prof. J.Bojārs. 

Studiju kursa realizācijā iesaistītajam akadēmiskajām personālam ir arī ievērojama profesionālā 

pieredze. Tā mācībspēku vidū, piemēram, ir Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesneši (asoc. 

prof. J.Briede), Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesneši (prof. S.Osipova, , prof. D.Rezevska). 

Atskaites periodā doktorantiem bija iespēja Erasmus+ ietvaros klausīties divu viesprofesoru lekcijas 

- Prof. Piotrs Fierorčuks lasīja lekcijas par Polijas ģimenes tiesību transformāciju iekļaujoties 

vienotās Eiropas prasībās un Prof. Pavels Vilinskis lasīja lekcijas par Polijas kriminālprocesuālo 

tiesību transformāciju iekļaujoties vienotajā Eiropā. 

 Atbilstoši LU Doktora studiju programmai juridiskajā zinātnē, doktorants kopā ar savu darba 

zinātnisko vadītāju (konsultantu) izstrādā individuālo darba plānu pa gadiem, izmantojot 

universitātes vienotu formu. Plāna izpildi kontrolē darba zinātniskais vadītājs, attiecīgā katedra un 

doktora studiju padome. 

Teorētisko kursu apgūšana notiek atbilstoši detalizētam aprakstam, kas tiek izstrādāts katram 

kursam. Līdztekus lekcijām un semināriem būtiska nozīme ir doktorantu patstāvīgajam zinātniski 

pētnieciskajam darbam, par kura rezultātiem doktoranti ziņo ikgadējās Latvijas Universitātes, kā arī 

citās konferencēs, izklāsta tos publikācijās. Tā, piemēram, LU 75.konferencē 2017. gada februārī 

attiecīgajās zinātņu sekcijās piedalījās 14 doktoranti un 3 zinātniskā grāda pretendenti, kuru 

zinātniski nozīmīgākie ziņojumi ievietoti pēc šīs konferences izdotajā rakstu krājumā. 

Doktorants M.Aleksandroe Erasmus programmas ietvaros no 2017.gada 20.februāra līdz 2017.gada 

19.jūnijam atradās  Florences Universitātes Modernās juridiskās domas vēstures pētniecības centrā. 
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Arī atskaites periodā turpinājās sadarbība ar Raiņa bulvāra bibliotēku: datorika, juridiskās zinātnes, 

teoloģija, kas iepazīstina ar pašas bibliotēkas darbību un pieejamajām datu bāzēm, rīko mācības 

uzņemtajiem doktorantiem, kā strādāt ar datu bāzēm, kas pieejamas LU. 

Lai nodrošinātu studējošajiem iespēju strādāt arī Fakultātes telpās, turpināta labiekārtot doktorantu 

auditorija, kur notiek nodarbības un ir iespēja strādāt pie promocijas darba. Studējošajiem ir 

pieejams dators un internets, ir iespēja iepazīties ar studiju procesu reglamentējošajiem 

normatīvajiem aktiem, iepriekš aizstāvētajiem promocijas darbiem, juridisko literatūru un 

periodiku, kuru krājumi iespēju robežās tiek papildināti. 

Studiju programmas plānojums, studiju kursu saturs un sadalījums atbilst studiju programmas 

mērķiem, uzdevumiem un plānotajiem studiju rezultātiem.   

Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

Doktora studijas juridiskajā zinātnē pārskata periodā tika  organizētas uz Juridiskās fakultātes bāzes, 

sadarbībā ar LU Studiju departamentu un atbilstoši LU doktora studiju nolikumam, kas apstiprināts 

ar LU Senāta 2003.gada 26.maija lēmumu Nr.169. 

Studiju ilgums pilna laika klātienes studijās it trīs gadi jeb seši mēneši, 52 nedēļas gadā (40 stundas 

nedēļā), ko kurām 48 darba un 4 atvaļinājuma nedēļas. Savukārt nepilna laika klātienes studiju 

formā – četri gadi jeb astoņi semestri, 36 darba nedēļas gadā (40 stundas nedēlā). 

Doktorantūrā studējošajiem nodarbības notiek lekciju un semināru formā. Doktorantiem tiek rīkotas 

arī pārskata lekcijas par problēmjautājumiem konkrētajā juridiskās zinātnes apakšnozarē pirms 

specializācijas eksāmena, bet, ja konkrētajā specializācijā ir maz doktorantu, tiek piedāvātas 

individuālas pārrunas ar katru studējošo. Studiju kursā „Tiesību integrācija Eiropā” doktoranti 

raksta referātus un veic dažādus pētījumus. Savukārt studiju kursā „Interaktīvās mācīu metodes 

augstskolu studiju procesā” nodarbības sākotnēji notiek lekciju formā, bet pēc tam notiek semināri, 

kuros doktoranti apgūst iemaņas nodarbību vadīšanā. Referāti tiek rakstīti arī specializācijas 

apakšnozarēs. Kontaktstundu apjoms liecina par atgriezeniskās saiknes realizēšanos un 

kvalitatīvajām studiju programmas īpašībām. Lai sasniegtu studiju programmas mērķus, liela vērība 

tiek pievērsta studējošo patstāvīgajam darbam, kas norit promocijas darba vadītāja vadībā un 

kontrolē. 

Atbilstoši LU Doktora studiju programmai juridiskajā zinātnē, doktorants kopā ar savu darba 

zinātnisko vadītāju (konsultantu) izstrādā individuālo darba plānu pa gadiem, izmantojot 

universitātes vienotu formu. Plāna izpildi kontrolē darba zinātniskais vadītājs, attiecīgā katedra un 

doktora studiju padome. 

Teorētisko kursu apgūšana notiek atbilstoši detalizētam aprakstam, kas tiek izstrādāts katram 

kursam. Līdztekus lekcijām un semināriem būtiska nozīme ir doktorantu patstāvīgajam zinātniski 

pētnieciskajam darbam, par kura rezultātiem doktoranti ziņo ikgadējās Latvijas Universitātes, kā arī 

citās konferencēs, izklāsta tos publikācijās. Tā, piemēram, LU 75.konferencē 2017gada februārī 

attiecīgajās zinātņu sekcijās piedalījās 14 doktoranti un 3 zinātniskā grāda pretendenti, kuru 

zinātniski nozīmīgākie ziņojumi ievietoti pēc šīs konferences izdotajā rakstu krājumā. 

Doktorants M.Aleksandroe Erasmus programmas ietvaros no 2017.gada 20.februāra līdz 2017.gada 

19.jūnijam atradās  Florences Universitātes Modernās juridiskās domas vēstures pētniecības centrā. 
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Arī atskaites periodā turpinājās sadarbība ar Raiņa bulvāra bibliotēku: datorika, juridiskās zinātnes, 

teoloģija, kas iepazīstina ar pašas bibliotēkas darbību un pieejamajām datu bāzēm, rīko apmācību 

uzņemtajiem doktorantiem, kā strādāt ar datu bāzēm, kas pieejamas LU. 

Lai nodrošinātu studējošajiem iespēju strādāt arī Fakultātes telpās, turpināta labiekārtot doktorantu 

auditorija, kur notiek nodarbības un ir iespēja strādāt pie promocijas darba. Studējošajiem ir 

pieejams dators un internets, ir iespēja iepazīties ar studiju procesu reglamentējošajiem 

normatīvajiem aktiem, iepriekš aizstāvētajiem promocijas darbiem, juridisko literatūru un 

periodiku, kuru krājumi iespēju robežās tiek papildināti. 

Studiju programmas plānojums, studiju kursu saturs un sadalījums atbilst studiju programmas 

mērķiem, uzdevumiem un plānotajiem studiju rezultātiem.   

Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot 

atzinumus ar atsaucēm uz informācijas avotiem 

Programmas absolventiem līdz šim nav bijis problemu ar nodarbinātību un tādas nav saskatāmas 

arī perspektīvā, jo viņi turpina atrasties savās darba vietās vai arī veido karjeru. Tā, piemēram, 9 

absolventi – D.Apse, A.Buka, E.Broks, L.Damane, E.Danovskis, E.Grigore-Bāra, I.Kalniņa, 

S.Meijere, D.Ose – pēc veiksmīgas promocijas darba aizstāvēšanas 2012.-2017.gadā turpina docēt 

LU Juridiskajā fakultātē, A.Mieriņa ir docētāja LU EVF, vairāki papildinājuši zvērinātu advokātu 

rindas (t.sk. izmantojot iespēju tiesību zinātņu doktoriem nekārtot zv.advokātu eksāmenu). 

Programmas absolventi tiek nodarbināti arī citās ausgtākās izglītības iestādēs Latvijā. Plaša 

aptauja par doktorantūras studiju programmas absolventu, kā arī Dr.iur. grādu ieguvušo turpmāko 

karjeras izaugsmi plānota, sagatavojot dokumentus programmas pārakreditācijai. 

Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā vai studiju programmas licencēšanas 

ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana 

Eksperta ieteikums 
Ieviešanas 

termiņš 

Atbildīgā 

struktūrvienība/ 

persona 

Ieieikumu ieviešana un tās novērtējums 

studiju programme padomē un fakultātes 

domē 

 1.Akreditācijas 

eksperta ieteikums: 

Būtu nepieciešams 

paredzēt vairāk 

eksāmenu 

 Studiju 

virziena 

akreditācija 

JF 

Precizējums: Doktorantiem ir trīs studiju kursi, 

pēc kuru apgūšanas ir jākārto promocijas 

eksāmens, un viens studiju kurss, pēc kura 

apgūšanas tāpat tiek kārtots eksāmens. Pārējā 

studiju daļa sstāv no zinātniskā, pētnieciskā un 

pedagoģiskā darba, kurā eksāmenu kārtošana nav 

nepieciešama 

 2. Akreditācijas 

eksperta ieteikums: 

Studiju grupām ir jābūt 

mazākām 

 Studiju 

virziena 

akreditācija 

JF 

Precizējums: Doktorantu skaits studiju kursu 

grupā ir atkarīgs no tā, cik studentu ir uzņemts 

studijām attiecīgajā studiju gadā, kā arī 

specializācijas kursos no tā, cik doktorantu ir 

izvēlējušies attiecīgo specializāciju. Maksimālais 

doktorantu skaits vienā auditorijā vidēji 

nepārsniedz 15, bet specializācijas kursos tie ir 

daži doktoranti 

 3.Akreditācijas 

eksperta ieteikums: 

Būtu nepieciešama 

datortehnika katrā 

auditorijā 

Studiju 

virzienu 

akreditācija 

 

JF 

Precizējums: Doktorantiem nodarbības notiek 

speciāli aprīkotā auditorijā, kurā ir pieejams gan 

dators, gan printeris, internets un projektors, līdz 

ar to, nodrošinot ar nepieciešamo tehnisko 

aprīkojumu. 
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Pielikumi studiju programmas raksturojumam 

Studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 

profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem 

normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā, tai skaitā, ja iegūstamā kvalifikācija ir 

reglamentēta profesija 

 Doktora studiju programmas veidošana un attīstība ir pamatota uz atbilstību Eiropas un 

starptautiskās telpas, Latvijas Republikas, Latvijas Universitātes tiesību aktu priekšrakstiem un 

vadlīnijām, LU misijai, stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem, kas nosprausti Latvijas 

Universitātes stratēģiskajā pānā 2010.-2020.gadam. 

Izvērtējot studiju programmas mērķus, uzdevumus un plānotos rezultātus, iesaistīto akadēmisko 

personālu, kā arī atvēlētos resursus, secināms, ka studiju programma atbilst normatīvā regulējuma 

priekšrakstiem – garantēt izglītības iegūšanas iespējas, studējošajiem esot ciešā kontaktā ar izciliem 

mācībspēkiem, kā arī ar aktīviem zinātniekiem un  praktizējošiem profesionāļiem mūsdienīgas 

universitātes vidē, garantēt iespēju attīstīties zinātniskās jaunrades darbā, sagatavot mācībspēkus 

augstskolām, kā arī speciālistus valsts pārvaldei, pašvaldībām un tiesībsargājošām institūcijām, 

izmantojot modernas un komkurentspējīgas izglītības tehnoloģijas, un tādējādi veicinot Latvijas 

sabiedrības un valsts izaugsmi. 

Studiju programmas būtiska aktualizācija paredzama, sagatavojot to pāraakreditācijai. 

Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

Studiju programmas īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošina divi studiju finansēšanas 

avoti: 1) valsts budžeta līdekļi un 2) privātpersonu līdzekļi.Pārskata periodā par maksu studēja 12 

dokroranti no 45. 

Tiesību zinātnes doktora studiju programmas izmaksu aprēķins uz 1 studentu 2017.gadā 

Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi 

1 2 6 

N1 Darba alga uz vienu studiju vietu gadā Euro 1382,80 

N2 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

 

Euro 326,20 

N3 Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas Euro 15,00 

N4 Pakalpojumu apmaksa Euro 135,00 

N5 Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs Euro132,00 

N6 Grāmatu un žurnālu iegāde Euro 42,00 

N7 Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas Euro 101,00 

Tb – vienas studiju vietas izmanksasgadā (N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7) Euro 2134 

Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu 

Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas 

Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām 

 Salīdzinot studiju programmu ar tāda paša līmeņa Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) Doktora 

studiju programmu Juridiskās zinātnes, atzīmējamas šādas atšķirības: 
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Atšķirību joma LU Doktora studiju programmas RSU Doktora studiju programma 

1.Studiju saturs 

7 juridiskās zinātnes apakšnozares – Tiesību 

teorija un vēsture, Valsts tiesības, Starptautiskās 

un Eiropas tiesības, Civiltiesības, 

Krimināltiesības, Kriminālistika un operatīvās 

darbības teorija, policijas tiesības 

3 juridiskās zinātnes apakšnozares – 

Starptautiskās tiesības, Civiltiesības, 

Krimināltiesības, pievēršot īpašu vērību 

specializācijai sociālajās un medicīnas, kā 

arī starptautiskajās tiesībās 

2.Studiju 

apjoms 
144 kredītpunkti 120 kredītpunkti 

3.Promocijas 

eksāmenu 

skaits 

3, no tiem 2 (obligāti visiem) – studiju kursā 

TIesību integrācija Eiropā un svešvalodā un 

izvēles (specializācijas) kursā 

2- svešvalodā un specializācijā 

4.Studiju forma Pilna un nepilna laika klātiene Pilna laika klātiene 

 Salīdzinājumam ar tāda paša līmeņa doktora studiju programmu no Eiropas Savienības valstu 

augstskolām ir izvēlēta Mykolas Romeris universitāte (Mykolas Romeris University Lietuva 

un  Tartu universitāte (University of Tartu) Igaunija. 

Galvenā atšķirība saskatāma tajā, ka abu universitāšu doktora studiju programmās noteicošā vieta 

ir atvēlēta promocijas darba rakstīšanai. Tā Tartu universitātes programmā, kur studijas ilgst 4 gadus 

240 ECTS kredītpunktu apjomā, 60 ECTS kreditpunktu ir studijas un promocijas darba rakstīšana 

ir 180 ECTS. Doktorantūras studijas sastāv no specializācijas kursiem, universitātes piedāvātajaiem 

izvēles kursiem, pedagoģiskās prakses un un izvēles kursiem. 

Savukārt Mykolas Romeris universitātē pilna laika studijas ilgst 4 gadus un nepilna laika studijas – 

6 gadus. Doktoranti izvēlētos studiju kursus savā apakšnozarē studē 1.smestrī ne mazāk kā 30 ECTS 

apjomā, bet pārējais laiks studijās tiek veltīts promocijas darba izstrādei, kā arī zin’tniskajām 

publikācijām.       

Informācija par studējošajiem pārskata periodā 

Dati 

uz  01.10.2016 

1. gadā imatri-

kulēto studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa 

studiju gadiem 

Kopā 

mācās 

T.sk. par 

maksu 

  

Aizstāvēto 

promocijas darbu 

skaits 

atsk. periodā 

Eksmatrikulēto 

skaits 

1. 

gads 

2. 

gads 

3. 

gads 

4. 

gads 

        

30201 Doktoranti 7 8+2 10+1 5+13 4 43 17 4 8 

30202 (LPA) 

Doktoranti 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Studējošo skaits 
Pirmajā gadā imatrikulēto studējošo 

skaits 
Absolventu skaits 

43 7 4 

Pilna laika 

klātiene 

Nepilna laika 

klātiene 

Pilna laika 

klātiene 

Nepilna laika 

klātiene 

Pilna laika 

klātiene 

Nepilna laika 

klātiene 

39 4 7 - - - 
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Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 

1.Kādas izmaiņas vērojamas studējošo vērtējumā par programmu un tajā ietvertajiem kursiem 

salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu? 

   Būtisku izmaiņu nav. Nedaudz vairāk redzamas norādes, ka studiju programmā būtu ietverams 

speciāls kurss zinātniski-analītisko iemaņu attīstībai. Tāpat kategoriskāk tiek pausts uzskats, ka 

programmā nav nepieciešams atkārtot zināšanas, kas iegūtas maģistra studiju programmā. 

Kopumā programmas vērtējums joprojām ir salīdzinoši augsts un praktiski visos kritērijos tā 

vērtēta kā “drīzāk apmierina” vai “pilnībā apmierina”.  

2. Ko studējošie visatzinīgāk vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi, studiju 

procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.? 

   Studējošie vislabāk vērtējuši sadarbību ar promocijas darba vadītāju un programmas realizācijā 

iesaistīto mācībspēku kompetenci, atzinīgi vērtēta arī  studiju procesa organizācija un programmā 

ietvertie kursi to kopumā, kā arī iespēja piedalīties konferencēs un rakstīt zinātniskās publikācijas. 

3. Ko studējošie kritiski vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi, studiju procesa 

organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.? 

   Būtiski kritiski vērtējumi attiecībā par mācībspēkiem, studiju procesa organizāciju kopumā, 

materiāltehnisko nodrošinājumu, studiju rezultātiem vai kādiem citiem jautājumiem no aptaujas 

neizriet. Lai arī kopumā vērtēta atzinīgi, tomēr salīdzinoši zemāku vērtējumu ieguvusi iespēja 

klausīties lekcijas pie vieslektoriem. 

4. Kādi ir plānotie pasākumi studējošo norādīto trūkumu novēršanai un ieteikumu īstenošanai? 

   Domāt par atsevišķu studiju kursu satura pārskatīšanu un plašāku ārvalstu vieslektoru 

piesaisti.    

Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 

Diemžēl nelielais absolventu skaits pārskata periodā un vēl mazāka atsaucība par piedalīšanos 

aptaujas procesā neļauj veidot reprezentatīvu kopsavilkumu. 

Gatavojoties akreditācijas procedūrai un apsverot jautājumu par doktorantūras programmas 

pilnveidošanu, ir plānots tikties ar Juridiskās fakultātes Doktora studiju programmas absolventiem, 

kā arī programmā studējošiem, lai šos jautājumus apspriestu klātienē un iegūtās atziņas izmantotu 

akreditācijas materiālu sagatavošanā. 

  

Citi dokumenti pēc programmas ieskatiem 

Apliecinājums, ka doktora studiju programmas akadēmiskā personāla sastāvā ir ne mazāk kā pieci doktori, no 

kuriem vismaz trīs ir Latvijas Zinātnes padomes apstiprināti eksperti tajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē, 

kurā studiju programma plāno piešķirt zinātnisko grādu 

Doktora studiju programmas akadēmiskajā sastāvā kopā pārskata periodā bija 25 paniedzēji ar 

doktora grādu, kas ievēlēti LU un strādā Juridiskajā fakultātē un 2 pasniedzēji ar doktora grādu, kas 

pieaicināti no citām fakultātēm svešvalodu un interaktīvo mācību metodes pasniegšanai. No tiem 

14 profesori, 8 asociētie profesori un 5 docenti. No visiem programmā iesaistītajiem lielākā daļa, 
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t.i.  23 pasniedzēji ir Latvijas Zinātņu padomes apstiprināti eksperti juridiskās zinātnes 

apakšnozarēs, kurās studiju programma plāno piešķirt zinātnisko grādu. 

 Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums 2016./2017. 

n.p.k. vārds, uzvārds amats 
Eksperta 

tiesības 
katedra piezīmes 

1. Jānis  Pleps Doc. 14.04.2019 TTV promocijas darba vadītājs 

2. Jānis Lazdiņš Prof. 17.09.2018 TTV 
TIE, promocijas padome, promocijas 

darba vadītājs 

3. Sanita Osipova Prof. 16.04.2018 TTV 

TIE, promocijas padome, promocijas 

darba vadītājs, doktorantūras 

padome 

4. Daiga Rezevska Prof. 18.11.2013 TTV TIE 

5 Jānis Neimanis Asoc.prof. 20.09.2018. TTV promocijas darba vadītājs 

6 Irēna Kucina Asoc.prof. 25.11.2017 ST promocijas darba vadītājs 

7 Inga Kačevska Asoc.prof. 20.10.2017 ST promocijas darba vadītājs 

8 Kristīne  Dupate Asoc.prof. 20.04.2020 ST 
promocijas darba vadītājs, 

promocijas padome 

9 Artūrs Kučs Asoc.prof. 19.01.2020 ST 

promocijas darba vadītājs, 

promocijas padome, doktorantūras 

padome 

10 Jānis Kārkliņs Asoc.prof. 14.04.2019 CT 
promocijas darba vadītājs, 

promocijas padome 

11 Kalvis Torgāns Prof. 17.09.2018 CT 
TIE,  promocijas darba vadītājs, 

promocijas padome 

12 Ilma Čepāne Prof. 25.11.2017 CT 
promocijas darba vadītājs, 

promocijas padome 

13 Inese Lībiņa-Egnere Doc. nav CT promocijas darba vadītājs 

14 Jānis Rozenfelds Prof. 25.11.2019 CT 

 promocijas darba vadītājs, 

promocijas padome, doktorantūras 

padome 

15 Kaspars Balodis Prof.. 20.10.2017 CT 
promocijas darba vadītājs, 

promocijas padome, 

16 Valentija Liholaja Prof. 16.02.2020 KT 

TIE, promocijas padome, promocijas 

darba vadītājs, doktorantūras 

padome 

17 
Kristīne Strada-

Rozenberga 
Prof. 14.04.2019 KT 

TIE, promocijas padome, promocijas 

darba vadītājs, doktorantūras 

padome 

18 Ārija Meikališa Prof. 14.04.2019 KT 
promocijas padome, promocijas 

darba vadītājs, 

19 Elita Nīmande Doc. 16.02.2020 KT Promocijas padome 

20 Diāna Hamkova Doc. 20.04.2018 KT Promocijas padome 

21 Anita Rodiņa Asoc.prof. 20.09.2020. VT 
promocijas darba vadītājs, 

promocijas padome 

22 Jautrīte Briede Prof. 14.04.2019 VT 
promocijas padome, promocijas 

darba vadītājs, 

23 Ringolds Balodis Prof. 19.03.2018 VT Promocijas padome 
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24 Edvīns Danovskis Doc. nav VT TIE, promocijas darba vadītājs, 

25 Dainuvīte Blūma Prof. 02.09.2014 Ped. Interaktīvās mācību metodes 

26 Helēna Šulca Prof. nav Valo Angļu un vācu valoda 

27 Annija Kārkliņa Asoc.prof. 19.02.2018 VT 
doktorantūras padome, promocijas 

padome 
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Juridiskā zinātne [LPA] (Doktora) 51380 

Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai 

grāds un profesionālā kvalifikācija 

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Doktora studiju programma „Juridiskā zinātne” dod 

iespēju iegūt juridiskās zinātnes doktora grādu. 

Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

 Studiju programmas mērķi ir: 

 realizēt valsts zinātnes, ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas augstākā 

līmeņa doktora studijas juridiskajā zinātnē; 

 nodrošināt doktorantūrā studējošajiem iespēju kvalitatīvi izstrādāt un sekmīgi aizstāvēt 

promocijas darbu, sniedzot studiju laikā iespēju padziļināt teorētiskās zināšanas un 

pētniecības kompetences juridiskajā zinātnē kopumā un izvēlētajā apakšnozarē; 

  sagatavot kvalificētus tiesību zinātniekus, speciālistus akadēmiskajam un pētnieciskajam 

darbam ar starptautiskajiem standartiem atbilstošu zinātņu doktora grādu un kompetenci, kas 

apguvuši juridiskās zinātnes, prakses un augstskolas pedagoģijas jaunākos sasniegumus. 

Studiju programmas uzdevumi ir nodrošināt doktorantiem iespēju: 

 esot ciešā kontaktā ar izciliem, tai skaitā arī ārvalstu, mācībspēkiem, aktīviem zinātniekiem 

un intensīvi praktizējošiem profesionāļiem, mūsdienīgas universitātes vidē, izmantojot 

mūsdienīgas un konkurentspējīgas tehnoloģijas, apgūt programmā paredzētos vispārējos 

studiju kursus, kā arī padziļināti apgūt doktorantūras juridiskās zinātnes apakšnozarē 

izvēlētos studiju kursus un kārtot tajos pārbaudījumus; 

 attīstīties zinātniskās jaunrades darbā, apgūt juridiskās zinātnes apakšnozares jaunākās 

pētījuma un zinātniskās analīzes metodes, iegūto datu apstrādes un pasniegšanas 

(prezentācijas) paņēmienus, izmantojot modernās informācijas tehnoloģijas, kā arī studijās 

citās ārvalstu augstskolās gūto pieredzi un iemaņas; 

 saņemt kvalificētu zinātnisko un metodisko palīdzību zinātnisko publikāciju un mācību 

literatūras sagatavošanā, kā arī studiju kursu programmu izstrādāšanā; 

 apvienot teorētiskās mācības ar pedagoģiskā un mācību metodiskā darba iemaņu apgūšanu; 

 saņemt metodisko palīdzību izvēlētā promocijas darba temata izpētē, zinātniskās 

kvalifikācijas darba izstrādāšanas procesā un tā sagatavošanā aizstāvēšanai juridiskās 

zinātnes doktora grāda iegūšanai. 

Studiju programmas saturs, iegūstamais grāds, programmas mērķi un uzdevumi, kā arī uzņemšanas 

nosacījumi pilnā mērā savstarpēji atbilst. Izpildot programmas uzdevumus, studējošie sasniedz 

programmas mērķus un tajā paredzētos studiju rezultātus - iegūst doktora grādu un iespēju izmantot 

iegūtās zināšanas zinātniskajā, akadēmiskajā un praktiskajā darbībā. 

Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti 

 Prasībām atbilstoša promocijas darba izstrādāšana un tā sekmīga aizstāvēšana, iegūstot 

juridiskās zinātnes doktora grādu; 

 Studiju laikā iegūto zināšanu izmantošana akadēmiskajā darbā augstskolā, zinātniskajā 

darbībā, kā arī praktiskajā darbībā valsts pārvaldē, pašvaldībās un tiesībsargājošajās 

institūcijās. 
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Uzņemšanas noteikumi 

Pamatprasība studiju uzsākšanai Doktora studiju programmā ir maģistra grāda iegūšana juridiskajā 

zinātnē. Ja personas augstāko izglītību ieguvušas pirms 1995.gada, tas ir, pirms maģistrantūras 

izveidošanas, tad maģistra grāda pielīdzināšana jāveic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumiem Nr.142 „Grādu un profesionālo kvalifikāciju 

pielīdzināšanas kārtība”. Ārvalsts pretendentam nepieciešama Latvijas maģistra grādam pielīdzināta 

izglītība, ko nosaka ar Akadēmiskās informācijas centra ekspertīzi. 

Informācija par studiju iespējām Doktora studiju programmā un studijām šajā programmā tiek 

ievietota LU ikgadējos informatīvos bukletos un LU un fakultātes mājas lapā. 

Doktoranti studiju programmā tiek uzņemti konkursa kārtībā, ko organizē LU Studiju departaments. 

Doktora studiju padome ar pretendentiem organizē pārrunas, iepazīstas ar pretendenta izstrādāto 

izvēlētā promocijas darba pamatojumu, ko apstiprinājis potenciālais darba vadītājs, kā arī ar jau 

esošajām iestrādēm. Pretendenti tiek izvērtēti pēc LU izstrādātajiem kritērijiem. 

Uzņemšanas prasības un kritēriju saturs studiju programmā pārskata periodā ir  koriģēts, ieviešot 

prasību pēc minimāli iegūstamo punktu skaita. Ievērojot iepriekšējo gadu pieredzi, kad precīza 

regulējuma neesamības dēļ nebija iespējams ateikt uzņemt doktorantūrā pretendentus ar 

acīmredzami vājiem iepriekššejiem sasniegumiem un nākotnes potenciālu, tika ieviesta prasība pēc 

minimāli 15 punktu iegūšanas atbilstoši LU apstiprinātiem  uzņemšanas kritērijiem. 

Studiju programmas plāns  

 Juridiskās zinātnes doktora studiju programma pilna laika klātienes studiju forma 

(6 semestri) 

  

Kursa nosaukums 
1. gads 2. gads 3. gads Pārbaudes veids 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s.   

Kursa “Tiesību integrācija Eiropā” 

apgūšana 
4           ieskaite 

Juridiskās literatūras apzināšana promocijas darbam, 

studējamo darbu saraksta detalizēta sastādīšana un 

literatūras studijas 

4           
pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Prakses materiālu, faktu, kāzusu vākšana un analīze 3           
pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Zinātniskās literatūras un prakses materiālu studijas, 

konspektēšana 
4           

pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Promocijas darba plāna izstrādāšana 4           
pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Mācību darba metodikas apguve, mācību nodarbību 

hospitēšana, metodisko izstrādņu sagatavošana 
3           

pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Juridiskās literatūras un prakses studijas 2           
pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Kursa “Tiesību integrācija Eiropā” 

apgūšana 
  4         promocijas eksāmens 

Specialitātes kursa daļas apgūšana                 

Atkarībā no izvēlētās apakšnozares: 

 Civiltiesisko zinātņu problēmas 

 Krimināltiesisko zinātņu problēmas 

  4         ieskaite 
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 Starptautisko tiesību problēmas 

 Valststiesisko zinātņu problēmas 

 Specializācijas kurss tiesību teorijā un vēsturē 

Zinātniska referāta (raksta) sagatavošana   4         
referāta (raksta) akcepts vai 

publicēšana 

Kurss “Interaktīvās mācību metodes augstskolu studiju 

procesā” 
  3         eksāmens 

Lekciju konspektu sagatavošana profilējošā priekšmetā   5         
pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Līdzdalība ar ziņojumu zinātniskā konferencē I   4         

referāta tēžu vai publikācijas 

uzrādīšana promocijas darba 

vadītājam 

Specialitātes kursa daļas apgūšana                 

Atkarībā no izvēlētās apakšnozares: 

 Civiltiesisko zinātņu problēmas 

 Krimināltiesisko zinātņu problēmas 

 Starptautisko tiesību problēmas 

 Valststiesisko zinātņu problēmas 

 Specializācijas kurss tiesību teorijā un vēsturē 

    4       promocijas eksāmens 

Promocijas darba daļas (¼) melnraksta sagatavošana I     12       
pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Zinātniskas publikācijas sagatavošana I     4       raksta akcepts vai publicēšana 

Promocijas eksāmens nozares angļu valodā 

Promocijas eksāmens nozares vācu valodā 
    2       promocijas eksāmens 

Promocijas darba daļas (¼) melnraksta sagatavošana II 

  
      12     

pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Līdzdalība mācību un mācību metodiskajā darbā, 

pedagoģiskās prakses apguve 
      2     

pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Promocijas darba daļas (¼) melnraksta sagatavošana III 

  
      12     

pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Lekciju kursa izstrāde profilējošā priekšmetā         6   
pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Promocijas darba melnraksta sagatavošana         14   
pārrunas ar promocijas darba 

vadītāju 

Zinātniskas publikācijas sagatavošana II         4   raksta akcepts vai publicēšana 

Līdzdalība ar ziņojumu zinātniskā konferencē II           4 

referāta tēžu vai publikācijas 

uzrādīšana promocijas darba 

vadītājam 

Promocijas darba rediģēšana un galīgā varianta 

sagatavošana iesniegšanai aprobācijai katedrā 
          16 katedras akcepts 

Referāta par promocijas darbu sagatavošana 

(kopsavilkums) 
          4 katedras akcepts 

KOPĀ: 24 24 22 26 24 24   

 Juridiskās zinātnes doktora studiju programma nepilna laika klātienes studiju forma 

 (8 semestri) 
  

Kursa nosaukums 
1. gads 2. gads 3. gads 4.gads Pārbaudes veids 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s.   
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Kursa “Tiesību integrācija Eiropā” 

apgūšana 
4               ieskaite 

Juridiskās literatūras apzināšana promocijas darbam, 

studējamo darbu saraksta detalizēta sastādīšana un 

literatūras studijas 

4               
pārrunas ar promocijas 

darba vadītāju 

Prakses materiālu, faktu, kāzusu vākšana un   analīze 3               
pārrunas ar promocijas 

darba vadītāju 

Kursa “Tiesību integrācija Eiropā” 

apgūšana 
  4             promocijas eksāmens 

Promocijas darba plāna izstrādāšana   4             
pārrunas ar promocijas 

darba vadītāju 

Juridiskās literatūras un prakses studijas   2             
pārrunas ar promocijas 

darba vadītāju 

Mācību darba metodikas apguve, mācību nodarbību 

hospitēšana, metodisko izstrādņu sagatavošana 
  3             

pārrunas ar promocijas 

darba vadītāju 

Kurss “Interaktīvās mācību metodes augstskolu 

studiju procesā” 
  3             eksāmens 

Specialitātes kursa daļas apgūšana                 

Atkarībā no izvēlētās apakšnozares: 

 Civiltiesisko zinātņu problēmas 

 Krimināltiesisko zinātņu problēmas 

 Starptautisko tiesību problēmas 

 Valststiesisko zinātņu problēmas 

 Specializācijas kurss tiesību teorijā un 
vēsturē 

  4             ieskaite 

Zinātniska referāta (raksta) sagatavošana     4           
referāta (raksta) akcepts vai 

publicēšana 

Zinātniskās literatūras un prakses materiālu studijas, 

konspektēšana 
    4           

pārrunas ar promocijas 

darba vadītāju 

Promocijas darba daļas (1/5) melnraksta 

sagatavošana I 
    9           

pārrunas ar promocijas 

darba vadītāju 

Promocijas eksāmens nozares angļu valodā 

Promocijas eksāmens nozares vācu valodā 
    2           promocijas eksāmens 

Specialitātes kursa daļas apgūšana                  

Atkarībā no izvēlētās apakšnozares: 

 Civiltiesisko zinātņu problēmas 

 Krimināltiesisko zinātņu problēmas 

 Starptautisko tiesību problēmas 

 Valststiesisko zinātņu problēmas 

 Specializācijas kurss tiesību teorijā un 

vēsturē 

      4         promocijas eksāmens 

Promocijas darba daļas (1/5) melnraksta 

sagatavošana II 
      9         

pārrunas ar promocijas 

darba vadītāju 

Lekciju konspektu sagatavošana profilējošā 

priekšmetā 
      5         

pārrunas ar promocijas 

darba vadītāju 

Zinātniskas publikācijas sagatavošana I       4         
raksta akcepts vai 

publicēšana 

Lekciju kursa izstrāde profilējošā priekšmetā         6       
pārrunas ar promocijas 

darba vadītāju 

Līdzdalība mācību un mācību metodiskajā darbā, 

pedagoģiskās prakses apguve 
        2       

pārrunas ar promocijas 

darba vadītāju 

Līdzdalība ar ziņojumu zinātniskā konferencē I         4       

referāta tēžu vai 

publikācijas uzrādīšana 

promocijas darba vadītājam 

Promocijas darba daļas (1/5) melnraksta 

sagatavošana III 
        9       

pārrunas ar promocijas 

darba vadītāju 
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Promocijas darba daļas (1/5) melnraksta 

sagatavošana IV 
          9     

pārrunas ar promocijas 

darba vadītāju 

Zinātniskas publikācijas sagatavošana II           4     
raksta akcepts vai 

publicēšana 

Promocijas darba melnraksta sagatavošana             14   
pārrunas ar promocijas 

darba vadītāju 

Līdzdalība ar ziņojumu zinātniskā konferencē II             4   

referāta tēžu vai 

publikācijas uzrādīšana 

promocijas darba vadītājam 

Promocijas darba rediģēšana un galīgā varianta 

sagatavošana iesniegšanai aprobācijai katedrā 
              16 katedras akcepts 

Referāta par promocijas darbu sagatavošana 

(kopsavilkums) 
              4 katedras akcepts 

KOPĀ: 11 20 19 22 21 13 18 20   

  

 Doktora studiju programma ir veidota atbilstoši Zinātniskās darbības likumā, Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1001 „Doktora zinātniskā grāda 

piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji”, Latvijas Universitātes Satversmē, Latvijas 

Universitātes Stratēģiskajā plānā 2010.-2020.gadam un citos normatīvajos aktos un dokumentos 

ietvertajām prasībām. 

Studiju programmas kopējais apjoms ir 144 kredītpunkti, ko abu veidu – pilna laika klātienes un 

nepilna laika klātienes studijās doktorants iegūst, ievērojot LU Juridiskās fakultātes Doktora studiju 

programmas prasības. 

Studiju programma ietver sevī vispārējos studiju kursus, kas ir obligāti visiem doktorantiem – 

Tiesību integrācija Eiropā, Interaktīvās mācību metodes augstskolā un svešvalodu studijas, kā arī 

piecus izvēles (specializācijas) kursus, kas ļauj padziļināt zināšanas izvēlētajā juridiskās zinātnes 

apakšnozarē – Tiesību teorijā un vēsturē (vadītāja prof. S.Osipova), Valststiesību zinātnēs (vadītājs 

prof. R.Balodis), Civiltiesiskajās zinātnēs (vadītājs prof. J.Rozenfelds), Krimināltiesiskajās zinātnēs 

(vadītāja prof. V.Liholaja), Starptautiskajās un Eiropas tiesībās (vadītājs asoc. prof. A.Kučs), 

Kriminālistikas un operatīvās darbības teorijā (vadītāja prof. V.Liholaja) un Policijas tiesībās 

(vadītājs prof. R.Balodis), iegūstot pārskatu par attiecīgās juridiskās zinātnes apakšnozares saturu 

un attīstības tendencēm, aktuālajiem teorētiski praktiskajiem problēmjautājumiem un jaunākajām 

tiesību doktrīnas atziņām to risināšanā. Šie specializācijas kursi ir atbalsta programma doktorantiem, 

izstrādājot promocijas darbus attiecīgajā apakšnozarē, kā arī ierosme iegūto zināšanu izmantošanai 

turpmākajā pētnieciskajā un praktiskajā darbībā. 

Doktora studiju programmu veido norādītie studiju priekšmeti un doktorantu individuāli veicamie 

darbi, kuru galvenais saturs un uzdevums ir patstāvīga pētnieciskā darba izstrāde un pabeigšana ar 

zinātniski oriģinālu un pārbaudītu rezultātu iegūšanu izvēlētajā zinātņu apakšnozarē.  

Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metožu izmantošana) 
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 Doktora studijas juridiskajā zinātnē pārskata periodā tika  organizētas uz Juridiskās fakultātes 

bāzes, sadarbībā ar LU Studiju departamentu un atbilstoši LU doktora studiju nolikumam, kas 

apstiprināts ar LU Senāta 2003.gada 26.maija lēmumu Nr.169. 

Studiju ilgums pilna laika klātienes studijās it trīs gadi jeb seši mēneši, 52 nedēļas gadā (40 stundas 

nedēļā), ko kurām 48 darba un 4 atvaļinājuma nedēļas. Savukārt nepilna laika klātienes studiju 

formā – četri gadi jeb astoņi semestri, 36 darba nedēļas gadā (40 stundas nedēlā). 

Doktorantūrā studējošajiem nodarbības notiek lekciju un semināru formā. Doktorantiem tiek rīkotas 

arī pārskata lekcijas par problēmjautājumiem konkrētajā juridiskās zinātnes apakšnozarē pirms 

specializācijas eksāmena, bet, ja konkrētajā specializācijā ir maz doktorantu, tiek piedāvātas 

individuālas pārrunas ar katru studējošo. Studiju kursā „Tiesību integrācija Eiropā” doktoranti 

raksta referātus un veic dažādus pētījumus. Savukārt studiju kursā „Interaktīvās mācīu metodes 

augstskolu studiju procesā” nodarbības sākotnēji notiek lekciju formā, bet pēc tam notiek semināri, 

kuros doktoranti apgūst iemaņas nodarbību vadīšanā. Referāti tiek rakstīti arī specializācijas 

apakšnozarēs. Kontaktstundu apjoms liecina par atgriezeniskās saiknes realizēšanos un 

kvalitatīvajām studiju programmas īpašībām. Lai sasniegtu studiju programmas mērķus, liela vērība 

tiek pievērsta studējošo patstāvīgajam darbam, kas norit promocijas darba vadītāja vadībā un 

kontrolē. 

Doktora programmas īstenošanā 2016./2017 akadēmiskajā gadā bija iesaistīti 27 pasniedzēji ar 

doktora grādu, kas ievēlēti LU, no tiem 14 profesori, 8 asociētie profesori un 5 docenti. Viss 

iesaistītais akadēmiskais personāls ir ar augstu kvalifikāciju un lielu akadēmisko pieredzi, jo 

akadēmiskā personāla sastāvā ietilpst visu tiesību nozaru vadošie speciālisti valstī, piemēram, 

civiltiesībās LZA īstenais loceklis, hab. prof. K.Torgāns un prof. J.Rozenfelds, krimināltiesībās - 

prof. V.Liholaja, kriminālprocesa tiesībās – LZA korespondētājlocekle prof. Ā.Meikališa un prof. 

K.Strada – Rozenberga, tiesību teorijā un vēsturē – prof. S.Osipova, prof. J.Lazdiņš un prof. 

D.Rezevska, valstststiesībās – LZA korespondētājloceklis prof. R.Balodis, prof. J.Briede, 

starptautiskajās tiesībās – LZA īstenais loceklis, hab. prof. J.Bojārs. 

Studiju kursa realizācijā iesaistītajam akadēmiskajām personālam ir arī ievērojama profesionālā 

pieredze. Tā mācībspēku vidū, piemēram, ir Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesneši (asoc. 

prof. J.Briede), Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesneši (prof. S.Osipova, , prof. D.Rezevska). 

Atskaites periodā doktorantiem bija iespēja Erasmus+ ietvaros klausīties divu viesprofesoru lekcijas 

- Prof. Piotrs Fierorčuks lasīja lekcijas par Polijas ģimenes tiesību transformāciju iekļaujoties 

vienotās Eiropas prasībās un Prof. Pavels Vilinskis lasīja lekcijas par Polijas kriminālprocesuālo 

tiesību transformāciju iekļaujoties vienotajā Eiropā. 

 Atbilstoši LU Doktora studiju programmai juridiskajā zinātnē, doktorants kopā ar savu darba 

zinātnisko vadītāju (konsultantu) izstrādā individuālo darba plānu pa gadiem, izmantojot 

universitātes vienotu formu. Plāna izpildi kontrolē darba zinātniskais vadītājs, attiecīgā katedra un 

doktora studiju padome. 

Teorētisko kursu apgūšana notiek atbilstoši detalizētam aprakstam, kas tiek izstrādāts katram 

kursam. Līdztekus lekcijām un semināriem būtiska nozīme ir doktorantu patstāvīgajam zinātniski 

pētnieciskajam darbam, par kura rezultātiem doktoranti ziņo ikgadējās Latvijas Universitātes, kā arī 

citās konferencēs, izklāsta tos publikācijās. Tā, piemēram, LU 75.konferencē 2017gada februārī 

attiecīgajās zinātņu sekcijās piedalījās 14 doktoranti un 3 zinātniskā grāda pretendenti, kuru 

zinātniski nozīmīgākie ziņojumi ievietoti pēc šīs konferences izdotajā rakstu krājumā. 
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Doktorants M.Aleksandroe Erasmus programmas ietvaros no 2017.gada 20.februāra līdz 2017.gada 

19.jūnijam atradās  Florences Universitātes Modernās juridiskās domas vēstures pētniecības centrā. 

Arī atskaites periodā turpinājās sadarbība ar Raiņa bulvāra bibliotēku: datorika, juridiskās zinātnes, 

teoloģija, kas iepazīstina ar pašas bibliotēkas darbību un pieejamajām datu bāzēm, rīko apmācību 

uzņemtajiem doktorantiem, kā strādāt ar datu bāzēm, kas pieejamas LU. 

Lai nodrošinātu studējošajiem iespēju strādāt arī Fakultātes telpās, turpināta labiekārtot doktorantu 

auditorija, kur notiek nodarbības un ir iespēja strādāt pie promocijas darba. Studējošajiem ir 

pieejams dators un internets, ir iespēja iepazīties ar studiju procesu reglamentējošajiem 

normatīvajiem aktiem, iepriekš aizstāvētajiem promocijas darbiem, juridisko literatūru un 

periodiku, kuru krājumi iespēju robežās tiek papildināti. 

Studiju programmas plānojums, studiju kursu saturs un sadalījums atbilst studiju programmas 

mērķiem, uzdevumiem un plānotajiem studiju rezultātiem.   

Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

Doktora studijas juridiskajā zinātnē pārskata periodā tika  organizētas uz Juridiskās fakultātes bāzes, 

sadarbībā ar LU Studiju departamentu un atbilstoši LU doktora studiju nolikumam, kas apstiprināts 

ar LU Senāta 2003.gada 26.maija lēmumu Nr.169. 

Studiju ilgums pilna laika klātienes studijās it trīs gadi jeb seši mēneši, 52 nedēļas gadā (40 stundas 

nedēļā), ko kurām 48 darba un 4 atvaļinājuma nedēļas. Savukārt nepilna laika klātienes studiju 

formā – četri gadi jeb astoņi semestri, 36 darba nedēļas gadā (40 stundas nedēlā). 

Doktorantūrā studējošajiem nodarbības notiek lekciju un semināru formā. Doktorantiem tiek rīkotas 

arī pārskata lekcijas par problēmjautājumiem konkrētajā juridiskās zinātnes apakšnozarē pirms 

specializācijas eksāmena, bet, ja konkrētajā specializācijā ir maz doktorantu, tiek piedāvātas 

individuālas pārrunas ar katru studējošo. Studiju kursā „Tiesību integrācija Eiropā” doktoranti 

raksta referātus un veic dažādus pētījumus. Savukārt studiju kursā „Interaktīvās mācīu metodes 

augstskolu studiju procesā” nodarbības sākotnēji notiek lekciju formā, bet pēc tam notiek semināri, 

kuros doktoranti apgūst iemaņas nodarbību vadīšanā. Referāti tiek rakstīti arī specializācijas 

apakšnozarēs. Kontaktstundu apjoms liecina par atgriezeniskās saiknes realizēšanos un 

kvalitatīvajām studiju programmas īpašībām. Lai sasniegtu studiju programmas mērķus, liela vērība 

tiek pievērsta studējošo patstāvīgajam darbam, kas norit promocijas darba vadītāja vadībā un 

kontrolē. 

Atbilstoši LU Doktora studiju programmai juridiskajā zinātnē, doktorants kopā ar savu darba 

zinātnisko vadītāju (konsultantu) izstrādā individuālo darba plānu pa gadiem, izmantojot 

universitātes vienotu formu. Plāna izpildi kontrolē darba zinātniskais vadītājs, attiecīgā katedra un 

doktora studiju padome. 

Teorētisko kursu apgūšana notiek atbilstoši detalizētam aprakstam, kas tiek izstrādāts katram 

kursam. Līdztekus lekcijām un semināriem būtiska nozīme ir doktorantu patstāvīgajam zinātniski 

pētnieciskajam darbam, par kura rezultātiem doktoranti ziņo ikgadējās Latvijas Universitātes, kā arī 

citās konferencēs, izklāsta tos publikācijās. Tā, piemēram, LU 75.konferencē 2017gada februārī 

attiecīgajās zinātņu sekcijās piedalījās 14 doktoranti un 3 zinātniskā grāda pretendenti, kuru 

zinātniski nozīmīgākie ziņojumi ievietoti pēc šīs konferences izdotajā rakstu krājumā. 
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Doktorants M.Aleksandroe Erasmus programmas ietvaros no 2017.gada 20.februāra līdz 2017.gada 

19.jūnijam atradās  Florences Universitātes Modernās juridiskās domas vēstures pētniecības centrā. 

Arī atskaites periodā turpinājās sadarbība ar Raiņa bulvāra bibliotēku: datorika, juridiskās zinātnes, 

teoloģija, kas iepazīstina ar pašas bibliotēkas darbību un pieejamajām datu bāzēm, rīko apmācību 

uzņemtajiem doktorantiem, kā strādāt ar datu bāzēm, kas pieejamas LU. 

Lai nodrošinātu studējošajiem iespēju strādāt arī Fakultātes telpās, turpināta labiekārtot doktorantu 

auditorija, kur notiek nodarbības un ir iespēja strādāt pie promocijas darba. Studējošajiem ir 

pieejams dators un internets, ir iespēja iepazīties ar studiju procesu reglamentējošajiem 

normatīvajiem aktiem, iepriekš aizstāvētajiem promocijas darbiem, juridisko literatūru un 

periodiku, kuru krājumi iespēju robežās tiek papildināti. 

Studiju programmas plānojums, studiju kursu saturs un sadalījums atbilst studiju programmas 

mērķiem, uzdevumiem un plānotajiem studiju rezultātiem.   

Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot 

atzinumus ar atsaucēm uz informācijas avotiem 

Programmas absolventiem līdz šim nav bijis problemu ar nodarbinātību un tādas nav saskatāmas arī 

perspektīvā, jo viņi turpina atrasties savās darba vietās vai arī veido karjeru. Tā, piemēram, 9 

absolventi – D.Apse, A.Buka, E.Broks, L.Damane, E.Danovskis, E.Grigore-Bāra, I.Kalniņa, 

S.Meijere, D.Ose – pēc veiksmīgas promocijas darba aizstāvēšanas 2012-2017.gadā turpina docēt 

LU Juridiskajā fakultātē, A.Mieriņa ir docētāja LU EVF, vairāki papildinājuši zvērinātu advokātu 

rindas (t.sk. izmantojot iespēju tiesību zinātņu doktoriem nekārtot zv.advokātu eksāmenu). 

Programmas absolventi tiek nodarbināti arī citās ausgtākās izglītības iestādēs Latvijā. Plaša aptauja 

par doktorantūras studiju programmas absolventu, kā arī Dr.iur. grādu ieguvušo turpmāko karjeras 

izaugsmi plānota, sagatavojot dokumentus programmas pārakreditācijai. 

  

Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā vai studiju programmas licencēšanas 

ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana 

Eksperta ieteikums 
Ieviešanas 

termiņš 

Atbildīgā 

struktūrvienī

ba/ persona 

Ieieikumu ieviešana un tās novērtējums 

studiju programme padomē un fakultātes 

domē 

1.Akreditācijas eksperta 

ieteikums: Būtu 

nepieciešams paredzēt 

vairāk eksāmenu 

 Studiju virziena 

akreditācija 
 JF 

Precizējums: Doktorantiem ir trīs studiju kursi, 

pēc kuru apgūšanas ir jākārto promocijas 

eksāmens, un viens studiju kurss, pēc kura 

apgūšanas tāpat tiek kārtots eksāmens. Pārējā 

studiju daļa sstāv no zinātniskā, pātnieciskā un 

pedagoģiskā darba, kurā eksāmenu kārtošana 

nav nepieciešama 

2. Akreditācijas eksperta 

ieteikums: Studiju grupām 

ir jābūt mazākām 

Studiju virziena 

akreditaācija 
JF 

Precizējums: Doktorantu skaits studiju kursu 

grupā ir atkarīgs no tā, cik studentu ir uzņemts 

studijām attiecīgajā studiju gadā, kā arī 

specializācijas kursos no tā, cik doktorantu ir 

izvēlējušies attiecīgo specializāciju. 

Maksimālais doktorantu skaits vienā auditorijā 

vidēji nepārsniedz 15, bet specializācijas 

kursos tie ir daži doktoranti 



167 

 

 3.Akreditācijas eksperta 

ieteikums: Būtu 

nepieciešama datortehnika 

katrā auditorijā 

Studiju virzienu 

akreditācija 
JF 

Precizējums: Doktorantiem nodarbības notiek 

speciāli aprīkotā auditorijā, kurā ir pieejams 

gan dators, gan printers, internets un 

projektors, līdz ar to nodrošinot ar 

nepieciešamo tehnisko aprīkojumu 

Pielikumi studiju programmas raksturojumam 

Studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 

profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem 

normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā, tai skaitā, ja iegūstamā kvalifikācija ir 

reglamentēta profesija 

 Doktora studiju programmas veidošana un attīstība ir pamatota uz atbilstību Eiropas un 

starptautiskās telpas, Latvijas Republikas, Latvijas Universitātes tiesību aktu priekšrakstiem un 

vadlīnijām, LU misijai, stratēģiskajiem mērķiem un uzdevmiem, kas nosprausti Latvijas 

Universitātes stratēģiskajā pānā 2010.-2020.gadam. 

Izvērtējot studiju programmas mērķus, uzdevunus un plānotos rezultātus, iesaistīto akadēmisko 

personālu, kā arī atvēlētos resursus, secināms, ka studiju programma atbilst normatīvā regulējuma 

priekšrakstiem – garantēt izglītības iegūšanas iespējas, studējošajiem esot ciešā kontaktā ar izciliem 

mācībspēkiem, kā arī ar aktīviem zinātniekiem un  praktizējošiem profesionāļiem mūsdienīgas 

universitātes vidē, garantēt iespēju attīstīties zinātniskās jaunrades darbā, sagatavot mācībspēkus 

augstskolām, kā arī speciālistus valsts pārvaldei, pašvaldībām un tiesībsargājošām institūcijām, 

izmantojot modernas un komkurentspējīgas izglītības tehnoloģijas, un tādējādi veicinot Latvijas 

sabiedrības un valsts izaugsmi. 

Studiju programmas būtiska aktualizācija paredzama, sagatavojot to pāraakreditācijai. 

Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

Studiju programmas īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošina divi studiju finansēšanas 

avoti: 1) valsts budžeta līdekļi un 2) privātpersonu līdzekļi.Pārskata periodā par maksu studēja 12 

dokroranti no 45. 

Tiesību zinātnes doktora studiju programmas izmaksu aprēķins uz 1 studentu 2017.gadā 

 Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi 

1 2 6 

N1 Darba alga uz vienu studiju vietu gadā Euro 1382,80 

  

N2 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

  

Euro 326,20 

N3 Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas Euro 15,00 

N4 Pakalpojumu apmaksa Euro 135,00 

N5 Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs Euro132,00 

N6 Grāmatu un žurnālu iegāde Euro 42,00 

N7 Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas Euro 101,00 

Tb – vienas studiju vietas izmanksas   
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Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu 

Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas 

Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām 

Salīdzinot studiju programmu ar tāda paša līmeņa Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) Doktora 

studiju programmu Juridiskās zinātnes, atzīmējamas šādas atšķirības: 

 Atšķirību 

joma 
LU Doktora studiju programmas RSU Doktora studiju programma 

1.Studiju 

saturs 

7 juridiskās zinātnes apakšnozares – 

Tiesību teorija un vēsture, Valsts tiesības, 

Starptautiskās un Eiropas tiesības, 

Civiltiesības, Krimināltiesības, 

Kriminālistika un operatīvās darbības 

teorija, policijas tiesības 

3 juridiskās zinātnes apakšnozares – 

Starptautiskās tiesības, Civiltiesības, 

Krimināltiesības, pievēršot īpašu 

vērību specializācijai sociālajās un 

medicīnas, kā arī starptautiskajās 

tiesībās 

2.Studiju 

apjoms 
144 kredītpunkti 120 kredītpunkti 

3.Promocijas 

eksāmenu 

skaits 

3, no tiem 2 (obligāti visiem) – studiju 

kursā TIesību integrācija Eiropā un 

svešvalodā un izvēles (specializācijas) 

kursā 

2- svešvalodā un specializācijā 

4.Studiju 

forma 
Pilna un nepilna laika klātiene Pilna laika klātiene 

Salīdzinājumam ar tāda paša līmeņa doktora studiju programmu no Eiropas Savienības valstu 

augstskolām ir izvēlēta Mykolas Romeris universitāte (Mykolas Romeris University Lietuva 

un  Tartu universitāte (University of Tartu) Igaunija. 

Galvenā atšķirība saskatāma tajā, ka abu universitāšu doktora studiju programmās noteicošā vieta 

ir atvēlēta promocijas darba rakstīšanai. Tā Tartu universitātes programmā, kur studijas ilgst 4 gadus 

240 ECTS kredītpunktu apjomā, 60 ECTS kreditpunktu ir studijas un promocijas darba rakstīšana 

ir 180 ECTS. Doktorantūras studijas sastāv no specializācijas kursiem, universitātes piedāvātajaiem 

izvēles kursiem, pedagoģiskās prakses un un izvēles kursiem. 

Savukārt Mykolas Romeris universitātē pilna laika studijas ilgst 4 gadus un nepilna laika studijas – 

6 gadus. Doktoranti izvēlētos studiju kursus savā apakšnozarē studē 1.smestrī ne mazāk kā 30 ECTS 

apjomā, bet pārējais laiks studijās tiek veltīts promocijas darba izstrādei, kā arī zin’tniskajām 

publikācijām.       

 

Informācija par studējošajiem pārskata periodā 

gadā (N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7) Euro 2134 
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Dati 

uz  01.10.2016 

1. gadā imatri-

kulēto studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju 

gadiem 

Kopā 

mācās 

T.sk. par 

maksu 

  

Aizstāvēto 

promocijas 

darbu skaits 

atsk. periodā 

Eksmatrikulēto 

skaits 

1. 

gads 

2. 

gads 

3. 

gads 

4. 

gads 

        

30201 Doktoranti 7 8+2 10+1 5+13 4 43 17 4 8 

30202 (LPA) 

Doktoranti 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Studējošo skaits 
Pirmajā gadā imatrikulēto 

studējošo skaits 
Absolventu skaits 

43 7 4 

Pilna laika 

klātiene 

Nepilna laika 

klātiene 
Pilna laika klātiene 

Nepilna 

laika 

klātiene 

Pilna laika klātiene Nepilna laika klātiene 

39 4 7 - - - 

Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 

1.Kādas izmaiņas vērojamas studējošo vērtējumā par programmu un tajā ietvertajiem kursiem 

salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu? 

Būtisku izmaiņu nav. Nedaudz vairāk redzamas norādes, ka studiju programmā būru ietverams 

speciāls kurss zinātniski-analīztisko iemaņu attīstībai. Tāpat kategoriskāk tiek pausts uzskats, ka 

programmā nav nepieciešams atkārtot zināšanas, kas iegūtas maģistra studiju programmā. Kopumā 

programmas vērtējums joprojām ir salīdzinoši augsts un praktiski visos kritērijos tā vērtēta kā 

“drīzāk apmierina” vai “pilnībā apmierina”.  

2. Ko studējošie visatzinīgāk vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi, studiju 

procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.? 

Studējošie vislabāk vērtējuši sadarbību ar promocijas darba vadītāju un programmas realizācijā 

iesaistīto mācībspēku kompetenci, atzinīgi vērtēta arī  studiju procesa organizācija un programmā 

ietvertie kursi to kopumā, kā arī iespēja piedalīties konferencēs un rakstīt zinātniskās publikācijas. 

3. Ko studējošie kritiski vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi, studiju procesa 

organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.? 

Būtiski kritiski vērtējumi attiecībā par mācībspēkiem, studiju procesa organizāciju kopumā, 

materiāltehnisko nodrošinājumu, studiju rezultātiem vai kādiem citiem jautājumiem no aptaujas 

neizriet. Lai arī kopumā vērtēta atzinīgi, tomēr salīdzinoši semāku vērtējumu ieguvusi iespēja 

klausīties lekcijas pie vieslektoriem. 

4. Kādi ir plānotie pasākumi studējošo norādīto trūkumu novēršanai un ieteikumu īstenošanai? 

Domāt par atsevišķu studiju kursu satura pārskatīšanu un plašākuārvalstu vieslektoru piesaisti.    

Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 
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Diemžēl nelielais absolventu skaits pārskata periodā un vēl mazāka atsaucība par piedalīšanos 

aptaujas procesā neļauj veidot prezentatīvu kopsavilkumu. 

Gatavojoties akreditācijas procedūrai un apsverot jautājumu par doktorantūras programmas 

pilnveidošanu, ir plānots tikties ar Juridiskās fakultātes Doktora studiju programmas absolventiem, 

kā arī programmā studējošiem, lai šos jautājumus izspriestu klātienē un iegūtās atziņas izmantotu 

akreditācijas materiālu sagatavošanā. 

Citi dokumenti pēc programmas ieskatiem 

Apliecinājums, ka doktora studiju programmas akadēmiskā personāla sastāvā ir ne mazāk kā pieci doktori, no 

kuriem vismaz trīs ir Latvijas Zinātnes padomes apstiprināti eksperti tajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē, 

kurā studiju programma plāno piešķirt zinātnisko grādu 

Doktora studiju programmas akadēmiskajā sastāvā kopā pārskata periodā bija 25 paniedzēji ar 

doktora grādu, kas ievēlēti LU un strādā Juridiskajā fakultātē un 2 pasniedzēji ar doktora grādu, 

kas pieaicināti no citām fakultātēm svešvalodu un interaktīvo mācību metodes pasniegšanai. No 

tiem 14 profesori, 8 asociētie profesori un 5 docenti. No visiem programmā iesaistītajiem lielākā 

daļa, t.i.  23 pasniedzēji ir Latvijas Zinātņu padomes apstiprināti eksperti juridiskās zinātnes 

apakšnozarēs, kurās studiju programma plāno piešķirt zinātnisko grādu. 

 Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums 2016./2017. 

n.p.k. vārds, uzvārds amats 
Eksperta 

tiesības 
katedra piezīmes 

1. Jānis  Pleps Doc. 14.04.2019 TTV promocijas darba vadītājs 

2. Jānis Lazdiņš Prof. 17.09.2018 TTV 
TIE, promocijas padome, promocijas darba 

vadītājs 

3. Sanita Osipova Prof. 16.04.2018 TTV 
TIE, promocijas padome, promocijas darba 

vadītājs, doktorantūras padome 

4. Daiga Rezevska Prof. 18.11.2013 TTV TIE 

5 Jānis Neimanis Asoc.prof. 20.09.2018. TTV promocijas darba vadītājs 

6 Irēna Kucina Asoc.prof. 25.11.2017 ST promocijas darba vadītājs 

7 Inga Kačevska Asoc.prof. 20.10.2017 ST promocijas darba vadītājs 

8 Kristīne  Dupate Asoc.prof. 20.04.2020 ST 
promocijas darba vadītājs, promocijas 

padome 

9 Artūrs Kučs Asoc.prof. 19.01.2020 ST 
promocijas darba vadītājs, promocijas 

padome, doktorantūras padome 

10 Jānis Kārkliņs Asoc.prof. 14.04.2019 CT 
promocijas darba vadītājs, promocijas 

padome 

11 Kalvis Torgāns Prof. 17.09.2018 CT 
TIE,  promocijas darba vadītājs, promocijas 

padome 

12 Ilma Čepāne Prof. 25.11.2017 CT 
promocijas darba vadītājs, promocijas 

padome 

13 Inese Lībiņa-Egnere Doc. nav CT promocijas darba vadītājs 

14 Jānis Rozenfelds Prof. 25.11.2019 CT 
 promocijas darba vadītājs, promocijas 

padome, doktorantūras padome 

15 Kaspars Balodis Prof.. 20.10.2017 CT 
promocijas darba vadītājs, promocijas 

padome, 

16 Valentija Liholaja Prof. 16.02.2020 KT 
TIE, promocijas padome, promocijas darba 

vadītājs, doktorantūras padome 

17 
Kristīne Strada-

Rozenberga 
Prof. 14.04.2019 KT 

TIE, promocijas padome, promocijas darba 

vadītājs, doktorantūras padome 
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18 Ārija Meikališa Prof. 14.04.2019 KT 
promocijas padome, promocijas darba 

vadītājs, 

19 Elita Nīmande Doc. 16.02.2020 KT Promocijas padome 

20 Diāna Hamkova Doc. 20.04.2018 KT Promocijas padome 

21 Anita Rodiņa Asoc.prof. 20.09.2020. VT 
promocijas darba vadītājs, promocijas 

padome 

22 Jautrīte Briede Prof. 14.04.2019 VT 
promocijas padome, promocijas darba 

vadītājs, 

23 Ringolds Balodis Prof. 19.03.2018 VT Promocijas padome 

24 Edvīns Danovskis Doc. nav VT TIE, promocijas darba vadītājs, 

25 Dainuvīte Blūma Prof. 02.09.2014 Ped. Interaktīvās mācību metodes 

26 Helēna Šulca Prof. nav Valo Angļu un vācu valoda 

27 Annija Kārkliņa Asoc.prof. 19.02.2018 VT doktorantūras padome, promocijas padome 

       

III KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA 

ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM 

Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā 

nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentos izvirzītās valsts attīstības 

prioritātes, Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā, 

kā arī studiju programmas atbilstība Eiropas augstākās izglītības telpas 

veidošanas rekomendācijām. 

Eiropas vienotās ekonomiskās un izglītības telpas diktētās prasības modernai augstākajai izglītībai 

ir pamats LU Juridiskās fakultātes īstenotā studiju virziena saturam un īstenošanai. Augsti 

kvalificēti, teorētiski un praktiski sagatavoti jurisprudences speciālisti, kas studiju laikā iesaistīti 

apmaiņas programmu realizācijā, ārpusstudiju pētnieciskajos un zinātniskajos projektos, ir būtiska 

LU Juridiskās fakultātes absolventu priekšrocība. 

 Studiju virziena turpmākā attīstībā, ņemot vērā studiju programmu perspektīvos attīstības plānus, 

LU Juridiskās fakultātes attīstības vīziju, LU Attīstības stratēģiju un mērķus, LU Juridiskā fakultāte 

plāno turpināt iesāktās attīstības aktivitātes, kas saistītas ar Studiju virziena satura un īstenošanas 

kvalitātes uzlabošanu, kā arī nepārtrauktu studiju procesa pielāgošanu modernai un uz vienotiem 

principiem balstītai Eiropas izglītības telpai. Aktīva dalība apmaiņas programmu starptautiskā tīkla 

paplašināšanā, jaunāko zinātniski praktisko tendenču apzināšanā un inkorporēšanā studiju procesā 

un citas darbības ir tās aktivitātes, kuras LU Juridiskā fakultāte redz kā savas tuvākās nākotnes 

būtiskākos izaicinājumus.   

Akadēmiskā augstākā izglītības studiju programma „Tiesību zinātne” sociālo zinātņu bakalaura 

grāda iegūšanai un Profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību zinātne”, LU Juridiskās 

fakultātes īstenotā Studiju virziena kontekstā ir aplūkojamas savstarpējā kontekstā. Šādu pieeju 

pamato tas, ka šo abu studiju programmu savstarpējā saikne un perspektīvā dominante atbilst 

Eiropas vienotās izglītības telpas idejai. Balstoties uz 1999.gada 19.jūnija Boloņas deklarāciju 

„Eiropas augstākās izglītības telpa”, tika ieviesta trīs un divu gadu programmu modelis, kura 

apguves rezultātā, tikai piecos gados, tiek iegūts profesionālā maģistra grāds un piešķirta jurista 

kvalifikācija. Savukārt pēc piecgadīgā studiju cikla, t.i., absolvējot maģistra programmu, 

interesentiem ir tiesības turpināt studijas doktora studiju programmā. 
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IV STUDIJU VIRZIENA PAŠNOVĒRTĒJUMA 

PIELIKUMI 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot 

tā kvalifikāciju un pienākumus, kā arī studiju programmu un tās daļu, kuru katrs 

no akadēmiskā personāla īstenos 
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Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts (2016./2017. ak.g.) 

Nr.p

.k 

Vārds, 

Uzvārds 
Grāds Amats Struktūrvienība Īstenojamie kursi 

Studiju 

programmas 

1 Diāna Apse 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

docents 

Juridiskā fakultāte / 

Tiesību teorijas un 

vēstures zinātņu 

katedra 

JurZ5111 Maģistra darbs 

IJurZ1032 Studiju darbs 

IJurZ1023 Tiesību teorija 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

2 Anita Apsīte   
pasniedzē

js 

Juridiskā fakultāte / 

Krimināltiesisko 

zinātņu katedra 

SDSK1044 Tiesu psihiatrija 
20208 Tiesību 

zinātne (BSP) 

3 
Kaspars 

Balodis 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

profesors 

Juridiskā fakultāte / 

Civiltiesisko zinātņu 

katedra 

JurZ5117 Civiltiesiskā 

prakseJurZ1090 

Civiltiesību vispārīgā 

daļaJurZ3015 Ģimenes 

tiesībasJurZ5012 

KomerctiesībasJurZ5111 

Maģistra darbs IJurZ6057 

PrakseJurZ5110 Studiju 

darbsJurZ1032 Studiju 

darbs I 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

4 
Ringolds 

Balodis 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

profesors 

Juridiskā fakultāte / 

Valststiesību zinātņu 

katedra 

JurZ5119 Administratīvi 

tiesiskā prakseJurZP013 

Ārvalstu konstitucionālās 

tiesībasJurZ2009 Baznīcas 

tiesībasJurZ1119 

Konstitucionālās 

tiesībasJurZ5111 Maģistra 

darbs IJurZ5039 

Salīdzinošās 

konstitucionālās 

tiesībasJurZ5110 Studiju 

darbsJurZ1032 Studiju 

darbs IJurZ7006 

Valststiesisko zinātņu 

problēmas 

30201 

Juridiskā 

zinātne 

(DOK)20209 

Tiesību zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

5 Anda Batraga 
Dr. Ekonomikas 

doktors 

asociētais 

profesors 

Ekonomikas un 

vadības fakultāte / 

Tirgzinību katedra 

SDSK1103 Dokumentu 

rakstīšana un analīze 

20208 Tiesību 

zinātne (BSP) 

6 Inga Bērtaite 

Sociālo zinātņu 

maģistrs tiesību 

zinātnē 

pasniedzē

js 

Juridiskā fakultāte / 

Valststiesību zinātņu 

katedra 

JurZ4082 Administratīvā 

procesa tiesībasJurZ4083 

Administratīvās 

tiesībasJurZ2044 Studiju 

darbs II 

20208 Tiesību 

zinātne (BSP) 

7 
Dagnija 

Bērziņa 
  

pasniedzē

js 

Juridiskā fakultāte / 

Krimināltiesisko 

zinātņu katedra 

SDSK1043 Tiesu medicīna 
20208 Tiesību 

zinātne (BSP) 

8 
Gaidis 

Bērziņš 

Sociālo zinātņu 

maģistrs tiesību 

zinātnē 

lektors 

Juridiskā fakultāte / 

Civiltiesisko zinātņu 

katedra 

JurZ3013 Bankrota 

tiesībasJurZ5117 

Civiltiesiskā 

prakseJurZ5111 Maģistra 

darbs IJurZ6057 

PrakseJurZ2014 Saistību 

tiesības. Sevišķā 

daļa.JurZ1030 Saistību 

tiesības. Vispārīgā 

daļa.JurZ1032 Studiju darbs 

IJurZ2044 Studiju darbs II 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 
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9 Agris Bitāns 
Tiesību maģistra 

grāds 
lektors 

Juridiskā fakultāte / 

Civiltiesisko zinātņu 

katedra 

JurZ5117 Civiltiesiskā 

prakseJurZ2014 Saistību 

tiesības. Sevišķā 

daļa.JurZ1030 Saistību 

tiesības. Vispārīgā 

daļa.JurZ5110 Studiju 

darbsJurZ1032 Studiju 

darbs IJurZ2044 Studiju 

darbs II 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

10 
Dainuvīte 

Blūma 

Dr. Pedagoģijas 

doktors 
profesors 

Pedagoģijas, 

psiholoģijas un 

mākslas fakultāte / 

Izglītības zinātņu 

nodaļa 

Peda7003 Interaktīvās 

mācību metodes augstskolu 

studiju procesā 

30201 

Juridiskā 

zinātne (DOK) 

11 
Jautrīte 

Briede 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

profesors 

Juridiskā fakultāte / 

Valststiesību zinātņu 

katedra 

JurZ4082 Administratīvā 

procesa tiesībasJurZ3534 

Administratīvās tiesas 

processJurZ4083 

Administratīvās 

tiesībasJurZ5119 

Administratīvi tiesiskā 

prakseJurZ5015 

Administratīvo tiesību 

aktuālās 

problēmasJurZ5075 

Juridiskās palīdzības 

sniegšanaJurZ5121 

Juridiskās palīdzības 

sniegšana IIJurZ5111 

Maģistra darbs IJurZ6057 

PrakseJurZ5110 Studiju 

darbsJurZ2044 Studiju 

darbs II 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

12 
Edmunds 

Broks 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

lektors 

Juridiskā fakultāte / 

Starptautisko un 

Eiropas tiesību 

zinātņu katedra 

JurZ3024 Eiropas 

Savienības 

tiesībasJurZ5111 Maģistra 

darbs IJurZ5104 

Starptautiskā justīcija 

IJurZ4215 Starptautiskās 

publiskās tiesības 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

13 Arnis Buka 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

docents 

Juridiskā fakultāte / 

Starptautisko un 

Eiropas tiesību 

zinātņu katedra 

JurZ3024 Eiropas 

Savienības 

tiesībasJurZ5111 Maģistra 

darbs IJurZ6057 Prakse 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

14 
Inga 

Bumbale 

Humanitāro 

zinātņu maģistra 

grāds filoloģijā 

pasniedzē

js 
Valodu centrs 

Valo3262 Angļu valoda 

juristiem 

20208 Tiesību 

zinātne (BSP) 

15 Ilma Čepāne 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

profesors 

Juridiskā fakultāte / 

Civiltiesisko zinātņu 

katedra 

JurZ5117 Civiltiesiskā 

prakseJurZ5111 Maģistra 

darbs IJurZ6057 

PrakseJurZ5110 Studiju 

darbsJurZ5009 Vides 

tiesības 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP) 

16 
Linda 

Damane 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

docents 

Juridiskā fakultāte / 

Civiltiesisko zinātņu 

katedra 

JurZ5117 Civiltiesiskā 

prakseJurZ3015 Ģimenes 

tiesības 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 
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17 
Edvīns 

Danovskis 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

docents 

Juridiskā fakultāte / 

Valststiesību zinātņu 

katedra 

JurZ4082 Administratīvā 

procesa tiesībasJurZ4083 

Administratīvās 

tiesībasJurZ5119 

Administratīvi tiesiskā 

prakseJurZ2082 Ierēdņu 

tiesībasJurZ5010 Juridisko 

metožu mācībaJurZ5111 

Maģistra darbs IJurZ6057 

PrakseJurZ5108 Publisko 

un privāto tiesību 

mijiedarbībaJurZ5110 

Studiju darbsJurZ2044 

Studiju darbs II 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20210 

Tiesību zinātne 

(MSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

18 
Elīna 

Dindendorfa 

Profesionālā 

maģistra grāds 

tiesību zinātnē 

pasniedzē

js 

Juridiskā fakultāte / 

Starptautisko un 

Eiropas tiesību 

zinātņu katedra 

JurZ4215 Starptautiskās 

publiskās tiesības 

20208 Tiesību 

zinātne (BSP) 

19 
Kristīne 

Dupate 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

asociētais 

profesors 

Juridiskā fakultāte / 

Starptautisko un 

Eiropas tiesību 

zinātņu katedra 

JurZ3024 Eiropas 

Savienības 

tiesībasJurZ5111 Maģistra 

darbs IJurZ6057 

PrakseJurZ5104 

Starptautiskā justīcija I 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

20 
Sandra Zīle 

Gereiša 

Profesionālais 

maģistra grāds 

(AIC lēmums) 

pasniedzē

js 

Juridiskā fakultāte / 

Valststiesību zinātņu 

katedra 

JurZ5075 Juridiskās 

palīdzības 

sniegšanaJurZ5121 

Juridiskās palīdzības 

sniegšana II 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP) 

21 
Elīna 

Grigore-Bāra 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

docents 

Juridiskā fakultāte / 

Tiesību teorijas un 

vēstures zinātņu 

katedra 

JurZ1068 Latvijas tiesību 

vēstureJurZ5111 Maģistra 

darbs IJurZ6057 

PrakseJurZ5110 Studiju 

darbsJurZ1032 Studiju 

darbs IJurZ5014 Tiesību 

filozofijaJurZ1023 Tiesību 

teorija 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

22 
Ingars 

Gusāns 

Dr. Filoloģijas 

doktors 

viesdocen

ts 
Juridiskā fakultāte 

Valo1955 Latīņu valoda 

juristiem 

20208 Tiesību 

zinātne (BSP) 

23 
Diāna 

Hamkova 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

docents 

Juridiskā fakultāte / 

Krimināltiesisko 

zinātņu katedra 

JurZ5113 Krimināltiesiskā 

prakseJurZ3012 

Krimināltiesības. Sevišķā 

daļa.JurZ2010 

Krimināltiesības. Vispārīgā 

daļaJurZ5111 Maģistra 

darbs IJurZ6057 

PrakseJurZ2044 Studiju 

darbs II 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

24 
Jānis 

Ivančiks 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

pasniedzē

js (Dr.) 

Juridiskā fakultāte / 

Krimināltiesisko 

zinātņu katedra 

JurZ4111 Kriminālās 

meklēšanas 

pamatiJurZ2044 Studiju 

darbs II 

20208 Tiesību 

zinātne (BSP) 
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25 
Inga 

Kačevska 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

docents 

Juridiskā fakultāte / 

Starptautisko un 

Eiropas tiesību 

zinātņu katedra 

JurZ5106 Eiropas 

Savienības starptautiskās 

privāttiesības un 

starptautiskais 

civilprocessJurZ7118 

Lekciju konspektu 

sagatavošana profilējošā 

priekšmetāJurZ7000 

Līdzdalība ar ziņojumu 

zinātniskā konferencē 

IJurZ5111 Maģistra darbs 

IJurZ6057 PrakseJurZ5104 

Starptautiskā justīcija 

IJurZ5107 Starptautiskā 

justīcija IIJurZ5042 

Starptautiskās tirdzniecības 

tiesībasJurZ5110 Studiju 

darbsJurZ7114 Zinātniska 

referāta (raksta) 

sagatavošana 

30201 

Juridiskā 

zinātne 

(DOK)20209 

Tiesību zinātne 

(PMSP) 

26 
Erlens 

Kalniņš 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

docents 

Juridiskā fakultāte / 

Civiltiesisko zinātņu 

katedra 

JurZ5117 Civiltiesiskā 

prakseJurZ1090 

Civiltiesību vispārīgā 

daļaJurZ1124 Lietu 

tiesībasJurZ5111 Maģistra 

darbs IJurZ6057 

PrakseJurZ5110 Studiju 

darbsJurZ1032 Studiju 

darbs IJurZ2044 Studiju 

darbs II 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

27 
Annija 

Kārkliņa 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

asociētais 

profesors 

Juridiskā fakultāte / 

Valststiesību zinātņu 

katedra 

JurZ5119 Administratīvi 

tiesiskā prakseJurZP013 

Ārvalstu konstitucionālās 

tiesībasJurZ2015 Darba 

tiesībasJurZ5179 Ievads 

ASV mediju 

tiesībāsJurZ5180 Ievads 

mediju ētikāJurZ1119 

Konstitucionālās 

tiesībasJurZ5111 Maģistra 

darbs IJurZ6057 

PrakseJurZ5039 

Salīdzinošās 

konstitucionālās 

tiesībasJurZ5110 Studiju 

darbsJurZ1032 Studiju 

darbs IJurZ2044 Studiju 

darbs II 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 
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28 
Jānis 

Kārkliņš 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

asociētais 

profesors 

Juridiskā fakultāte / 

Civiltiesisko zinātņu 

katedra 

JurZ5117 Civiltiesiskā 

prakseJurZ1090 

Civiltiesību vispārīgā 

daļaJurZ7118 Lekciju 

konspektu sagatavošana 

profilējošā 

priekšmetāJurZ7000 

Līdzdalība ar ziņojumu 

zinātniskā konferencē 

IJurZ6021 Līgumu tiesību 

un deliktu tiesību 

problēmasJurZ5111 

Maģistra darbs IJurZ6041 

Maģistra darbs IIJurZ6042 

Maģistra darbsJurZ6057 

PrakseJurZ2014 Saistību 

tiesības. Sevišķā 

daļa.JurZ1030 Saistību 

tiesības. Vispārīgā 

daļa.JurZ5110 Studiju 

darbsJurZ1032 Studiju 

darbs IJurZ2044 Studiju 

darbs IIJurZ7114 

Zinātniska referāta (raksta) 

sagatavošana 

30201 

Juridiskā 

zinātne 

(DOK)20209 

Tiesību zinātne 

(PMSP)20210 

Tiesību zinātne 

(MSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

29 
Anita 

Kovaļevska 

Sociālo zinātņu 

maģistrs tiesību 

zinātnē 

lektors 

Juridiskā fakultāte / 

Valststiesību zinātņu 

katedra 

JurZ5119 Administratīvi 

tiesiskā prakse 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP) 

30 
Uldis 

Krastiņš 

Hd. Tiesību 

habil. doktors 
profesors 

Juridiskā fakultāte / 

Krimināltiesisko 

zinātņu katedra 

JurZ5113 Krimināltiesiskā 

prakseJurZ3012 

Krimināltiesības. Sevišķā 

daļa.JurZ2010 

Krimināltiesības. Vispārīgā 

daļaJurZ5111 Maģistra 

darbs IJurZ6057 

PrakseJurZ5040 

Salīdzinošās 

krimināltiesībasJurZ5110 

Studiju darbsJurZ2044 

Studiju darbs II 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

31 
Mārcis 

Krūmiņš 

Sociālo zinātņu 

maģistrs tiesību 

zinātnē 

lektors 

Juridiskā fakultāte / 

Civiltiesisko zinātņu 

katedra 

JurZP125 

CivilprocessJurZ5117 

Civiltiesiskā 

prakseJurZ1123 

Intelektuālā īpašuma 

tiesībasJurZ5111 Maģistra 

darbs IJurZ5110 Studiju 

darbs 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

32 Irēna Kucina 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

docents 

Juridiskā fakultāte / 

Starptautisko un 

Eiropas tiesību 

zinātņu katedra 

JurZ5106 Eiropas 

Savienības starptautiskās 

privāttiesības un 

starptautiskais 

civilprocessJurZ7118 

Lekciju konspektu 

sagatavošana profilējošā 

priekšmetāJurZ7000 

Līdzdalība ar ziņojumu 

zinātniskā konferencē 

IJurZ5111 Maģistra darbs 

IJurZ6057 PrakseJurZ5074 

Starptautisko privāttiesību 

aktuālie jautājumi 

30201 

Juridiskā 

zinātne 

(DOK)20209 

Tiesību zinātne 

(PMSP) 
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piemērošanā 

praksēJurZ5110 Studiju 

darbsJurZ7114 Zinātniska 

referāta (raksta) 

sagatavošana 

33 Artūrs Kučs 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

asociētais 

profesors 

Juridiskā fakultāte / 

Starptautisko un 

Eiropas tiesību 

zinātņu katedra 

JurZ5111 Maģistra darbs 

IJurZ6057 PrakseJurZ5104 

Starptautiskā justīcija 

IJurZ5107 Starptautiskā 

justīcija IIJurZ5112 

Starptautiskā justīcija 

IIIJurZ1000 Starptautiskā 

justīcija IVJurZ4215 

Starptautiskās publiskās 

tiesībasJurZ1011 

Starptautisko cilvēktiesību 

pamatiJurZ5110 Studiju 

darbsJurZ1032 Studiju 

darbs I 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

34 
Gunārs 

Kusiņš 

Profesionālais 

maģistra grāds 

(AIC lēmums) 

lektors 

Juridiskā fakultāte / 

Valststiesību zinātņu 

katedra 

JurZ5119 Administratīvi 

tiesiskā prakseJurZ1119 

Konstitucionālās 

tiesībasJurZ5111 Maģistra 

darbs IJurZ5034 Normatīvo 

tiesību aktu 

jaunradeJurZ5110 Studiju 

darbsJurZ1032 Studiju 

darbs I 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

35 
Gunārs 

Kūtris 

Akadēmiskais 

maģistra grāds 

(AIC lēmums) 

lektors 

Juridiskā fakultāte / 

Krimināltiesisko 

zinātņu katedra 

JurZ3018 

KriminālprocessJurZ5113 

Krimināltiesiskā 

prakseJurZ5111 Maģistra 

darbs IJurZ6057 

PrakseJurZ1032 Studiju 

darbs IJurZ1180 Tiesību 

aizsardzības iestādes 

Latvijā un ārvalstīs 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

36 Jānis Lapsa 

Sociālo zinātņu 

maģistrs tiesību 

zinātnē 

pasniedzē

js 

Juridiskā fakultāte / 

Civiltiesisko zinātņu 

katedra 

JurZ2016 Dzīvokļu tiesības 
20208 Tiesību 

zinātne (BSP) 

37 Jānis Lazdiņš 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

profesors 

Juridiskā fakultāte / 

Tiesību teorijas un 

vēstures zinātņu 

katedra 

JurZ5119 Administratīvi 

tiesiskā prakseJurZ1068 

Latvijas tiesību 

vēstureJurZ5111 Maģistra 

darbs IJurZ2025 Nodokļu 

tiesībasJurZ6057 

PrakseJurZ5110 Studiju 

darbsJurZ1032 Studiju 

darbs IJurZ2044 Studiju 

darbs IIJurZ5014 Tiesību 

filozofija 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 
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38 
Māris 

Lejnieks 

Tiesību maģistra 

grāds 
lektors 

Juridiskā fakultāte / 

Starptautisko un 

Eiropas tiesību 

zinātņu katedra 

JurZ5142 Jūras 

tiesībasJurZ5111 Maģistra 

darbs IJurZ6057 

PrakseJurZ5104 

Starptautiskā justīcija 

IJurZ1000 Starptautiskā 

justīcija IVJurZ4215 

Starptautiskās publiskās 

tiesībasJurZ5110 Studiju 

darbs 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

39 Lauris Liepa 
Tiesību maģistra 

grāds 

Juridiskā 

fakultāte / 

Tiesību 

teorijas 

un 

vēstures 

zinātņu 

katedra 

JurZ5011 Jurista 

ētikaJurZ1124 Lietu 

tiesībasJurZ2044 

Studiju darbs II 

20208 Tiesību zinātne 

(BSP) 
 

40 
Valentija 

Liholaja 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

profesors 

Juridiskā fakultāte / 

Krimināltiesisko 

zinātņu katedra 

JurZ5113 Krimināltiesiskā 

prakseJurZ7002 

Krimināltiesisko zinātņu 

problēmasJurZ3012 

Krimināltiesības. Sevišķā 

daļa.JurZ2010 

Krimināltiesības. Vispārīgā 

daļaJurZ7118 Lekciju 

konspektu sagatavošana 

profilējošā 

priekšmetāJurZ7000 

Līdzdalība ar ziņojumu 

zinātniskā konferencē 

IJurZ5111 Maģistra darbs 

IJurZ5035 Noziedzīgo 

nodarījumu kvalifikācijas 

problēmasJurZ6057 

PrakseJurZ5110 Studiju 

darbsJurZ2044 Studiju 

darbs IIJurZ7114 

Zinātniska referāta (raksta) 

sagatavošana 

30201 

Juridiskā 

zinātne 

(DOK)20209 

Tiesību zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

41 
Inese Lībiņa-

Egnere 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

docents 

Juridiskā fakultāte / 

Civiltiesisko zinātņu 

katedra 

JurZ5117 Civiltiesiskā 

prakseSDSK1103 

Dokumentu rakstīšana un 

analīzeJurZ3015 Ģimenes 

tiesībasJurZ6039 Maģistra 

darbs IJurZ6057 

PrakseJurZ1032 Studiju 

darbs I 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20210 

Tiesību zinātne 

(MSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

42 
Laimdota 

Ločmele 

Dr. Filoloģijas 

doktors 

docenta 

p.i. 

Humanitāro zinātņu 

fakultāte / Lietišķās 

valodniecības centrs 

Valo3262 Angļu valoda 

juristiem 

20208 Tiesību 

zinātne (BSP) 

43 
Aivars 

Lošmanis 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

docents 

Juridiskā fakultāte / 

Civiltiesisko zinātņu 

katedra 

JurZ5016 Banku 

tiesībasJurZ5117 

Civiltiesiskā 

prakseJurZ1090 

Civiltiesību vispārīgā 

daļaJurZ5012 

KomerctiesībasJurZ5111 

Maģistra darbs IJurZ6057 

PrakseJurZ5110 Studiju 

darbsJurZ1032 Studiju 

darbs I 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 



180 

 

44 Jānis Maizītis   
vieslektor

s 

Juridiskā fakultāte / 

Krimināltiesisko 

zinātņu katedra 

JurZ5113 Krimināltiesiskā 

prakseJurZ5111 Maģistra 

darbs I 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP) 

45 
Vadims 

Mantrovs 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

docents 

Juridiskā fakultāte / 

Civiltiesisko zinātņu 

katedra 

JurZP070 Apdrošināšanas 

tiesībasJurZ5117 

Civiltiesiskā 

prakseSDSK1103 

Dokumentu rakstīšana un 

analīzeJurZ5012 

KomerctiesībasJurZ5025 

Konkurences 

tiesībasJurZ5111 Maģistra 

darbs IJurZ6039 Maģistra 

darbs IJurZ2012 Patērētāju 

aizsardzības 

tiesībasJurZ6057 

PrakseJurZ2014 Saistību 

tiesības. Sevišķā 

daļa.JurZ1030 Saistību 

tiesības. Vispārīgā 

daļa.JurZ5110 Studiju 

darbsJurZ1032 Studiju 

darbs IJurZ2044 Studiju 

darbs II 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20210 

Tiesību zinātne 

(MSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

46 

Modrīte 

Mazure-

Vucāne 

Sociālo zinātņu 

maģistrs tiesību 

zinātnē 

lektors 

Juridiskā fakultāte / 

Tiesību teorijas un 

vēstures zinātņu 

katedra 

JurZ1068 Latvijas tiesību 

vēstureJurZ1032 Studiju 

darbs I 

20208 Tiesību 

zinātne (BSP) 

47 
Silvija 

Meiere 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

docents 

Juridiskā fakultāte / 

Civiltiesisko zinātņu 

katedra 

JurZ5117 Civiltiesiskā 

prakseJurZ6057 

PrakseJurZ5110 Studiju 

darbsJurZ5009 Vides 

tiesības 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP) 

48 
Ārija 

Meikališa 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

profesors 

Juridiskā fakultāte / 

Krimināltiesisko 

zinātņu katedra 

JurZ3018 

KriminālprocessJurZ5113 

Krimināltiesiskā 

prakseJurZ5111 Maģistra 

darbs IJurZ6057 Prakse 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

49 
Edmunds 

Vanags 
Mg.psych.   

pasniedzē

js 

Pedagoģijas, 

psiholoģijas un 

mākslas fakultāte / 

Psiholoģijas nodaļa 

Peda5023 Psiholoģijas un 

pedagoģijas pamati 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP) 

50 
Jānis 

Neimanis 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

asociētais 

profesors 

Juridiskā fakultāte / 

Tiesību teorijas un 

vēstures zinātņu 

katedra 

JurZ5119 Administratīvi 

tiesiskā prakseJurZ5010 

Juridisko metožu 

mācībaJurZ5111 Maģistra 

darbs IJurZ6039 Maģistra 

darbs IJurZ6057 

PrakseJurZ5110 Studiju 

darbsJurZ1032 Studiju 

darbs IJurZ1023 Tiesību 

teorija 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20210 

Tiesību zinātne 

(MSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

51 
Elita 

Nīmande 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

docents 

Juridiskā fakultāte / 

Krimināltiesisko 

zinātņu katedra 

JurZ4113 Kriminālistikas 

pamatiJurZ5113 

Krimināltiesiskā 

prakseJurZ5111 Maģistra 

darbs IJurZ5133 

Pirmstiesas kriminālprocesa 

problēmas kriminālistikas 

izpratnēJurZ6057 

PrakseJurZ5110 Studiju 

darbs 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 
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52 Daina Ose 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

docents 

Juridiskā fakultāte / 

Civiltiesisko zinātņu 

katedra 

JurZ5019 Civilprocesa 

aktuālās 

problēmasJurZP125 

CivilprocessJurZ5117 

Civiltiesiskā 

prakseJurZ5111 Maģistra 

darbs IJurZ6039 Maģistra 

darbs IJurZ6057 

PrakseJurZ5110 Studiju 

darbs 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20210 

Tiesību zinātne 

(MSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

53 
Sanita 

Osipova 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

profesors 

Juridiskā fakultāte / 

Tiesību teorijas un 

vēstures zinātņu 

katedra 

JurZ1035 Eiropas tiesību 

vēstureJurZ5011 Jurista 

ētikaJurZ7118 Lekciju 

konspektu sagatavošana 

profilējošā 

priekšmetāJurZ7000 

Līdzdalība ar ziņojumu 

zinātniskā konferencē 

IJurZ5111 Maģistra darbs 

IJurZ6039 Maģistra darbs 

IJurZ6057 PrakseJurZ7007 

Specializācijas kurss tiesību 

teorijā un vēsturēJurZ5110 

Studiju darbsJurZ1032 

Studiju darbs IJurZ2044 

Studiju darbs IIJurZ7003 

Tiesību integrācija 

EiropāJurZ6076 Tiesību 

socioloģijaJurZ1122 

ValstszinātneJurZ7114 

Zinātniska referāta (raksta) 

sagatavošana 

30201 

Juridiskā 

zinātne 

(DOK)20209 

Tiesību zinātne 

(PMSP)20210 

Tiesību zinātne 

(MSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

54 Martins Osis 

Profesionālā 

maģistra grāds 

tiesību zinātnē 

pasniedzē

js 
Juridiskā fakultāte 

JurZ1124 Lietu 

tiesībasJurZ2044 Studiju 

darbs II 

20208 Tiesību 

zinātne (BSP) 

55 Jānis Pleps 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

docents 

Juridiskā fakultāte / 

Tiesību teorijas un 

vēstures zinātņu 

katedra 

SDSK1103 Dokumentu 

rakstīšana un 

analīzeJurZ5010 Juridisko 

metožu mācībaJurZ5111 

Maģistra darbs IJurZ6057 

PrakseJurZ5110 Studiju 

darbsJurZ1032 Studiju 

darbs IJurZ6076 Tiesību 

socioloģija 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

56 
Guntars 

Precinieks 

Sociālo zinātņu 

maģistrs tiesību 

zinātnē 

lektors 

Juridiskā fakultāte / 

Starptautisko un 

Eiropas tiesību 

zinātņu katedra 

JurZ5106 Eiropas 

Savienības starptautiskās 

privāttiesības un 

starptautiskais 

civilprocessJurZ3027 

Starptautiskās 

privāttiesības. Mācība par 

kolīziju normāmJurZ5110 

Studiju darbs 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

57 
Lauris 

Rasnačs 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

pasniedzē

js (Dr.) 

Juridiskā fakultāte / 

Civiltiesisko zinātņu 

katedra 

JurZ5018 Civiltiesisko 

strīdu alternatīvā 

izšķiršanaJurZ5110 Studiju 

darbs 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP) 

58 
Daiga 

Rezevska 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

profesors 

Juridiskā fakultāte / 

Tiesību teorijas un 

vēstures zinātņu 

katedra 

SDSK1103 Dokumentu 

rakstīšana un 

analīzeJurZ1032 Studiju 

darbs IJurZ1023 Tiesību 

teorija 

20208 Tiesību 

zinātne (BSP) 
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59 Anita Rodiņa 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

asociētais 

profesors 

Juridiskā fakultāte / 

Valststiesību zinātņu 

katedra 

JurZ5119 Administratīvi 

tiesiskā prakseJurZ4004 

Bakalaura darbsJurZ6059 

Jurista kvalifikācijas valsts 

pārbaudījums 

(eksāmens)JurZ1119 

Konstitucionālās 

tiesībasJurZ5111 Maģistra 

darbs IJurZ6039 Maģistra 

darbs IJurZ6054 Maģistra 

darbs IIJurZ6018 Maģistra 

darbsJurZ6057 

PrakseJurZ5109 Satversmes 

tiesas procesa 

tiesībasJurZ5110 Studiju 

darbsJurZ1032 Studiju 

darbs IJurZ2044 Studiju 

darbs II 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20210 

Tiesību zinātne 

(MSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

60 
Jānis 

Rozenfelds 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

profesors 

Juridiskā fakultāte / 

Civiltiesisko zinātņu 

katedra 

JurZ5117 Civiltiesiskā 

prakseJurZ7001 

Civiltiesisko zinātņu 

problēmasJurZ1123 

Intelektuālā īpašuma 

tiesībasJurZ5021 Īpašuma 

tiesību īstenošanas 

problēmasJurZ1124 Lietu 

tiesībasJurZ5111 Maģistra 

darbs IJurZ6039 Maģistra 

darbs IJurZ6057 

PrakseJurZ1125 Romiešu 

civiliesību pamatiJurZ5110 

Studiju darbsJurZ1032 

Studiju darbs IJurZ2044 

Studiju darbs II 

30201 

Juridiskā 

zinātne 

(DOK)20209 

Tiesību zinātne 

(PMSP)20210 

Tiesību zinātne 

(MSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

61 Māris Ruķers 

Sociālo zinātņu 

maģistrs tiesību 

zinātnē 

pasniedzē

js 

Juridiskā fakultāte / 

Valststiesību zinātņu 

katedra 

JurZ5119 Administratīvi 

tiesiskā prakseJurZ4001 

Datu aizsardzības 

tiesībasJurZ1032 Studiju 

darbs I 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

62 Ģirts Rūda 
Tiesību maģistra 

grāds 

pasniedzē

js 

Juridiskā fakultāte / 

Valststiesību zinātņu 

katedra 

JurZ5178 Juridisko biroju 

organizācija un vadība 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP) 

63 

Christoph 

Johann 

Ulrich 

Schewe 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

asociētais 

viesprofe

sors 

Juridiskā fakultāte / 

Starptautisko un 

Eiropas tiesību 

zinātņu katedra 

JurZ5134 Attīstības 

tendences ES tiesībās pēc 

Lisabonas līguma – aktuālie 

EST spriedumi un to 

potenciālā 

ietekmeJurZ5058 Eiropas 

iekšējā tirgus 

tiesībasJurZ5000 Eiropas 

komerctiesībasJurZ5132 

Pasaules Tirdzniecības 

Organizācijas 

tiesībasJurZ5110 Studiju 

darbsJurZ5067 Tiesu 

prakse Eiropas integrācijas 

jautājumos 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP) 

64 
Astrīda 

Skrinda 

Dr. Pedagoģijas 

doktors 

valodu 

pasniedzē

js (Dr.) 

Valodu centrs 
Valo3262 Angļu valoda 

juristiem 

20208 Tiesību 

zinātne (BSP) 
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65 
Velga 

Slaidiņa 

Profesionālais 

maģistra grāds 

(AIC lēmums) 

lektors 

Juridiskā fakultāte / 

Civiltiesisko zinātņu 

katedra 

JurZ5117 Civiltiesiskā 

prakseJurZ2015 Darba 

tiesībasJurZ5111 Maģistra 

darbs IJurZ2044 Studiju 

darbs II 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

66 

Kristīne 

Strada-

Rozenberga 

Juridiskās 

zinātnes doktora 

zinātniskais 

grāds 

profesors 

Juridiskā fakultāte / 

Krimināltiesisko 

zinātņu katedra 

JurZ3018 

KriminālprocessJurZ5113 

Krimināltiesiskā 

prakseJurZ5111 Maģistra 

darbs IJurZ5036 

Pierādīšanas problēmas 

kriminālprocesāJurZ6057 

PrakseJurZ5110 Studiju 

darbs 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

67 Helena Šulca 
Dr. Filoloģijas 

doktors 

pasniedzē

js (Dr.) 

Humanitāro zinātņu 

fakultāte / Anglistikas 

nodaļa 

Valo3262 Angļu valoda 

juristiemValo7070 

Promocijas eksāmens 

nozares vācu 

valodāValo7000 

Promocijas eksāmens 

nozares angļu 

valodāValo7004 

Svešvaloda doktorantiem 

30201 

Juridiskā 

zinātne 

(DOK)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

68 
Kalvis 

Torgāns 

Hd. Tiesību 

habil. doktors 
profesors 

Juridiskā fakultāte / 

Civiltiesisko zinātņu 

katedra 

JurZ5117 Civiltiesiskā 

prakseJurZ5032 Līgumu un 

deliktu tiesību aktuālās 

problēmasJurZ5111 

Maģistra darbs IJurZ6057 

PrakseJurZ2014 Saistību 

tiesības. Sevišķā 

daļa.JurZ1030 Saistību 

tiesības. Vispārīgā 

daļa.JurZ5110 Studiju 

darbsJurZ1032 Studiju 

darbs IJurZ2044 Studiju 

darbs II 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

69 
Evija 

Vīnkalna 

Sociālo zinātņu 

maģistrs tiesību 

zinātnē 

lektors 

Juridiskā fakultāte / 

Krimināltiesisko 

zinātņu katedra 

JurZ5113 Krimināltiesiskā 

prakseJurZ2010 

Krimināltiesības. Vispārīgā 

daļaJurZ3021 Sodu izpildes 

tiesībasJurZ2044 Studiju 

darbs II 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

70 
Andis 

Zalpēteris 

Tiesību maģistra 

grāds 
lektors 

Juridiskā fakultāte / 

Civiltiesisko zinātņu 

katedra 

JurZ5117 Civiltiesiskā 

prakseJurZ1124 Lietu 

tiesībasJurZ5111 Maģistra 

darbs IJurZ2014 Saistību 

tiesības. Sevišķā 

daļa.JurZ1030 Saistību 

tiesības. Vispārīgā 

daļa.JurZ1032 Studiju darbs 

IJurZ2044 Studiju darbs II 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 

71 
Evelīna 

Zilgalve 

Humanitāro 

zinātņu maģistrs 

filoloģijā 

pasniedzē

js 

Humanitāro zinātņu 

fakultāte / Latvistikas 

un baltistikas nodaļa 

SDSK1103 Dokumentu 

rakstīšana un analīze 

20208 Tiesību 

zinātne (BSP) 

72 Kristīne Zīle 

Sociālo zinātņu 

maģistrs tiesību 

zinātnē 

lektors 

Juridiskā fakultāte / 

Civiltiesisko zinātņu 

katedra 

JurZ5117 Civiltiesiskā 

prakseJurZ5111 Maģistra 

darbs IJurZ3020 

Mantojuma 

tiesībasJurZ6057 Prakse 

20209 Tiesību 

zinātne 

(PMSP)20208 

Tiesību zinātne 

(BSP) 
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Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot to 

uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā 

LU Juridiskās fakultātes īstenotā Studiju virziena realizācijā ir iesaistītas piecas fakultātes 

struktūrvienības – katedras: Civiltiesisko zinātņu katedra, Krimināltiesisko zinātņu katedra, 

Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedra, Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedra, kā 

arī Valststiesību zinātņu katedra. Šīs struktūrvienības ir izveidotas un funkcionē, lai nodrošinātu 

Studiju virzienā ietilpstošo tiesību zinātnes apakšnozaru pilnvērtīgu un vispusīgu apguvi. 

Katedrās apvienots akadēmiskais personāls, kas specializējas attiecīgajā tiesību zinātnes 

apakšnozarē un nodrošina atsevišķu studiju programmu un Studiju virziena realizāciju kopumā. 

Katras katedras uzdevums Studiju virziena un katras konkrētās studiju programmas realizācijā ir 

nodrošināt studiju procesam nepieciešamo akadēmisko personālu, studiju kursa apguvei 

nepieciešamās informācijas apriti, studiju un pastāvīgo darbu apriti, kā arī studijām nepieciešamo 

dokumentu apriti. LU Juridiskās fakultātes katedras ne tikai nodrošina attiecīgās tiesību zinātnes 

apakšnozares studiju procesa norisi un akadēmiskā personāla iesaisti, bet savstarpējas sadarbības 

rezultātā tiek nodrošināta starpdisciplināro jomu apguve. Katedras ir tiešā veidā iesaistītas 

akadēmiskā personāla kvalifikācijas novērtēšanā un akadēmiskā personāla sastāva noteikšanā. 

Katra LU Juridiskās fakultātes katedra ir pilnā mērā iesaistīta visu studiju programmu īstenošanā, 

līdz ar to šo struktūrvienību būtiskā nozīme visa Studiju virziena īstenošanā ir nenoliedzama. 

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedra pilda 

nozīmīgu lomu tiesību zinātnes studiju virziena īstenošanā. Tiesību zinātnes bakalaura studiju 

programmā Katedras docētāji docē šādus studiju kursus: A daļā – „Tiesību teorija” (JurZ1023), 

„Latvijas tiesību vēsture” (JurZ1068), „Jurista ētika” (JurZ5011); B daļā – „Vispārējā 

valstszinātne” (JurZ1025), „Eiropas tiesību vēsture” (JurZ1035) un „Ebreju un musulmaņu 

tiesības” (JurZ5128), „Nodokļu tiesības” (JurZ2025) un „Juridisko tekstu rakstīšana un analīze” 

(JurZ1027). Tiesību zinātnes profesionālā maģistra studiju programmā Katedras docētāji docē 

šādus priekšmetus: A daļā – „Juridisko metožu mācība” (JurZ5010), „Tiesību filozofija” 

(JurZ5014); B daļā – „Tiesību socioloģija” (JurZ6076). Tiesību zinātnes akadēmiskā maģistra 

studiju programmā Katedras docētāji docē šādus priekšmetus: A daļā – „Jurista ētika” 

(JurZ5011), „Tiesību filozofija, juridiskā metode un argumentācija” (JurZ6043); B daļā – 

„Tiesību socioloģija” (JurZ6076). 

Kopumā vērtējot, jānorāda, ka Katedra nodrošina studiju kursu docēšanu, kas veicina izpratni 

par Latvijas tiesisko sistēmu, kā arī rada teorētiskas un praktiskas zināšanas par tiesību 

piemērošanu. Studiju kursos “Tiesību teorija” un “Juridiskās metodes mācība” studenti apgūst 

Latvijas tiesību sistēmas praktiskās lietošanas prasmes un zināšanas par juridiskajām metodēm, 

kuras nepieciešamas turpmākajā studiju procesā, apgūstot citus studiju kursus, kā arī būs 

noderīgas jurista darbā. Īpaši uzsverams studiju kurss “Jurista ētika”, kura ietvaros studējošie 

apgūst jurista profesijas profesionālās ētikas standartus un veido izpratni par pienācīgu jurista 

praksi. Papildus tam jānorāda, ka Katedra nodrošina studiju kursu docēšanu, kuros studenti veido 

izpratni par Latvijas Republikas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatiem, Latvijas Republikas 

nacionālā valstiskuma un tiesiskās sistēmas vēsturisko attīstību, kā arī tiesību nozīmi un 

funkcijām demokrātiskā sabiedrībām. Studiju kursi “Tiesību filozofija”, “Latvijas tiesību 

vēsture”, “Tiesību socioloģija” un “Vispārējā valstszinātne” ir vērsti uz šīs izpratnes veidošanu 

un nostiprināšanu. Tādējādi Katedra nodrošina demokrātiskas tiesiskas valsts tiesiskās sistēmas 

izpratni un stiprina Latvijas nacionālā valstiskuma idejas. Šajā ziņā īpaša loma ir studiju kursam 

“Latvijas tiesību vēsture”, kura apguve nodrošina juridiski korektu un argumentētu izpratni par 

Latvijas nacionālo valstiskumu, jo īpaši – Latvijas Republikas nepārtrauktības (kontinuitātes) 

doktrīnu. Ņemot vērā, ka Latvijas Republika ir pilntiesīga Eiropas Savienības dalībvalsts, 

Eiropas Savienības tiesības ir nacionālās tiesību sistēmas neatņemama daļa. Katedras docētājos 

studiju kursos tiek veidotas studējošo zināšanas par Eiropas Savienības tiesību dabu un to 
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mijiedarbību ar nacionālajām tiesībām, kā arī veicināta darbam ar Eiropas Savienības tiesībām 

nepieciešamo prasmju apguve.  Katedras docētāju docētie studiju kursi parasti ir pirmie kursi, ar 

kuriem saskaras bakalaura un maģistra studiju programmās studējošie. Katedras docētāji tādējādi 

veido studējošo izpratni par jurista profesiju un tās lomu Latvijas tiesiskajā sistēmā. Tāpat 

Katedras docētāju darbs lielā mērā veido studējošo priekšstatu par Latvijas Universitāti kā 

augstskolu, tajā apgūstamo juridisko izglītību un jurista profesijas perspektīvām. 

Gandrīz visiem Katedras docētājiem ir praktiskā juridiskā darba pieredze, tostarp Latvijas 

augstāko tiesu instanču tiesnešu darbā (profesore Sanita Osipova un profesore Daiga Rezevska 

ir Satversmes tiesas tiesneses, asociētais profesors Jānis Neimanis – Satversmes tiesas tiesnesis). 

Praktiskā juridiskā darba pieredze nodrošina docētāju teorētisko zināšanu sasaisti ar praksi, kā 

arī ļauj integrēt docējamos studiju kursos aktuālu tiesību jautājumu analīzi un veidot 

studējošajiem priekšstatu par jurista profesiju. Ņemot vērā Katedras docēto studiju kursu 

specifiku, jo īpaši juridiskās metodes jautājumus, šāda docētāju praktiskā darbība vērtējama 

pozitīvi. 

Katedras docētāji veic aktīvu zinātnisko darbību. Gan publicētie zinātniskie raksti, gan arī dalība 

dažādos zinātniskos projektos veicina Katedras profilam atbilstošu juridisko zinātņu atziņu 

veidošanu un attīstīšanu. Katedras docētāji arīdzan iesaistīti doktorantūras studiju programmas 

īstenošanā un darbā ar doktorantiem. Katedra pievērš īpašu uzmanību studējošo zinātnisko 

prasmju attīstīšanai, iesaistot dažādās programmās studējošos dažādos projektus, tostarp regulāri 

rīkojot studentu sekciju Latvijas Universitātes ikgadējās zinātniskās konferences ietvaros. 

  

Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedras pamatuzdevums ir nodrošināt akadēmisko 

ietvaru  akadēmiskās bakalaura studiju programmas un profesionālās maģistra studiju 

programmas starptautisko un Eiropas tiesību sadaļai, īstenojot studiju kursus, kuri sniedz 

studentiem teorētiskās zināšanas par starptautisko un Eiropas tiesību būtību, atšķirībām no 

nacionālās tiesību sistēmas, avotiem, mijiedarbību ar Latvijas tiesību sistēmu un prasmes 

piemērot starptautiskās un Eiropas tiesību normas praksē. 

Starptautisko un Eiropas tiesību katedras kursi ir sadalīti trīs galvenajos studiju virzienos: 

starptautiskās publiskās tiesības, starptautiskās privāttiesības un Eiropas Savienības tiesības. Šo 

studiju virzienu ietvaros studējošajiem ir jāapgūst obligātie studiju kursi, kuri sniedz izpratni par 

attiecīgās tiesību zinātņu apakšnozares teorētiskajiem pamatiem un tiesību normu praktiskās 

piemērošanas metodoloģiju. Studējošajiem tiek piedāvātas arī iespējas apgūt izvēles kursus, kuri 

nodrošina detalizētāku kāda tiesību institūta analīzi katedras docētajās tiesību zinātnes 

apakšnozarēs. 

Starptautisko publisko tiesību pamatkurss aptver vairumu starptautisko publisko tiesību institūtus 

un nozares, to būtību, avotus, funkcionēšanu, starptautisko tiesību normu interpretāciju, 

piemērošanu utt., īpaši saistībā ar Latvijas Republikas starptautiski tiesisko statusu, saistībām un 

to īstenošanu. Kursa nobeigumā studējošajiem jāpārzina starpvalstu attiecību tiesiskā regulējuma 

pamati un būtiskākais regulējums starptautisko tiesību apakšnozarēs, jābūt spējīgam un 

kompetentam piemērot praksē iegūtās zināšanas un iemaņas, kā arī jābūt pietiekoši teorētiski 

sagatavotam, lai būtu spējīgi turpināt apgūt specializētos starptautisko tiesību kursus 

maģistrantūras līmenī kā Latvijā, tā ārvalstīs. Vairāki akadēmiskās bakalaura programmas un 

profesionālās maģistra programmas beidzēji ir sekmīgi iestājušies un turpinājuši studijas 

specializētajās maģistrantūras programmās Eiropas Savienības un starptautiskajās tiesībās 

Amsterdamas, Leidenes, Ženēvas, Stokholmas, Kembridžas un citās vadošajās ārvalstu 

augstskolās.  
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Starptautisko publisko tiesību ietvaros katedra nodrošina iespējas apgūt arī izvēles kursus: 

„Starptautiskās cilvēktiesības”, „Jūras tiesības”, „Starptautiskās investīciju aizsardzības tiesības” 

un „Starptautiskās vides tiesības”. Šo studiju kursu docēšanu nodrošina mācībspēki ar ilgstošu 

pētniecisko un praktisko pieredzi, piemēram,  asoc. prof. A. Kučs ir Satversmes tiesas tiesnesis, 

līdz tam bijis Tiesībsarga padomnieks;  lekt. M. Lejnieks -  LR  Ārlietu Ministrijas neatkarīgo 

ekspertu padomes loceklis. 

Starptautisko privāttiesību pamatkursa ietvaros studentiem tiek dota iespēja iegūt izpratni par 

teorētiskajiem un praktiskajiem starptautisko privāttiesību aspektiem, apgūt starptautisko 

privāttiesību pielietojumu starptautisko privāttiesisko attiecību kontekstā, pārzināt un piemērot 

starptautisko privāttiesību avotus. Kursa apguves rezultātā studenti izprot  teorētiskos un 

praktiskos starptautisko privāttiesību aspektus un prasmes pielietot starptautiskās privāttiesības 

starptautisko privāttiesisko attiecību kontekstā. 

Profesionālā maģistra programmā studējošajiem kā obligāts studiju programmas komponents 

tiek docēts arī kurss „Eiropas Savienības starptautiskās privāttiesības un starptautiskais 

civilprocess”, kurā studējošie apgūst arī Eiropas Savienības starptautiskās privāttiesības un 

starptautisko civilprocesu un tā ietekmi uz Latvijas civilprocesu un nacionālo civilprocesuālo 

normu piemērošanu. 

Profesionālā maģistra programmā studējošajiem starptautisko privāto tiesību virziena ietvaros 

katedra nodrošina iespējas apgūt arī izvēles kursus: „Starptautiskās tirdzniecības tiesības” un 

„Starptautisko privāttiesību piemērošanas problēmas praksē”. Studiju kursu docēšanā ir iesaistīti 

mācībspēki ar ilgstošu starptautisko privāttiesību normu praktisku piemērošanas pieredzi, kā, 

piemēram, zvērināti advokāti asoc.prof. I. Kačevska un lekt. G.Precinieks, gan tiesību politikas 

veidotāji un pētnieki šajā nozarē kā Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece un Eiropas 

tiesību akadēmijas vieslektore asoc.prof. I. Kucina. 

Eiropas Savienības tiesību pamatkursa mērķis ir sniegt studējošajiem vispārēju ieskatu ES 

tiesībās un to piemērošanā, analizējot gan institucionālos (ES galveno institūciju uzbūve, 

darbības principi, institūciju savstarpējā mijiedarbība), gan materiāltiesiskos ES tiesību 

pamatjautājumus, iekļaujot arī EKT judikatūras pamatatziņas un jaunākās attīstības tendences. 

Kursa nobeigumā studentiem ir vispārēja izpratne par ES, par ES tiesību funkcionēšanu, to 

piemērošanu, prasmes patstāvīgi piemērot ES tiesību aktus un analizēt aktuālās ES tiesību 

attīstības tendences. 

Profesionālā maģistra programmā studējošajiem Eiropas Savienības tiesību ietvaros katedra 

nodrošina iespējas apgūt arī izvēles kursus: „Eiropas Savienības iekšējā tirgus tiesībās,” „Eiropas 

Savienības tiesas judikatūra,” „Eiropas sociālās tiesības”. Studiju kursu docēšanā ir iesaistīti ne 

tikai Latvijas mācībspēki ar ilgstošu pētniecisko pieredzi Eiropas Savienības tiesību jomā kā 

asoc. prof. Kristīne Dupate, vairāku Eiropas tiesību neatkarīgo ekspertu sadarbības grupu locekle, 

doc. Arnis Buka un lekt E.Broks, vairāku ES tiesībām veltītu monogrāfiju līdzautori,  bet arī 

ārvalstu docētāji, Vācijas akadēmiskā apmaiņas dienesta viesprofesors Kristofs Šēve.  

Profesionālā maģistra programmā studējošajiem fakultāte nodrošina arī iespējas apgūtu 

padziļināti atsevišķus teorētiskos problēmjautājumus un normu praktiskās piemērošanas un 

līdzsvarošanas problemātiku piedaloties starptautiskajās tiesu izspēļu sacensībās šādos studiju 

virzienos: starptautiskajās publiskajās tiesībās (Telders un Jessup tiesu izspēles), starptautiskajās 

mediju tiesībās (Monroe Price tiesu izspēle), Eiropas Savienības tiesībās un starptautiskajās 

tirdzniecības tiesībās (William tiesu izspēle).      
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Vairums katedras mācībspēku ir ieguvuši tiesību zinātņu doktora grādu un līdzdarbojos jauno 

doktorantu sagatavošanā, iesaistot doktorantus akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, ikgadējo 

LU akadēmisko konferenču debatēs, vadot un konsultējot promocijas darbus un sniedzot 

doktorantiem jaunākās atziņas par aktualitātēm starptautiskajās un Eiropas tiesībās kursa 

„Starptautisko tiesību problēmas” ietvaros. 

            Visi katedras mācībspēki pārzina vismaz vienu svešvalodu, nodrošinot vairumu no 

docējamajiem studiju kursiem fakultātes viesstudentiem, kā arī rada pamatu ārvalstu viesstudentu 

plašākai piesaistei atbilstoši LU attīstības stratēģijai.  

  

            Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras darbības 

mērķis ir nodrošināt studentiem akadēmisko un/vai profesionālo augstāko izglītību un 

sagatavotību valststiesību apakšnozarē. LU Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras 

kursi ir sadalīti divos  galvenajos studiju virzienos jeb blokos: konstitucionālās tiesības un 

administratīvās tiesībās. Katedra īstenojot savu mērķi sniedz studentiem teorētiskās zināšanas 

par minēto tiesību būtību, iepazīstina studentus ar demokrātiskas sabiedrības un valsts 

konstitucionālās iekārtas tiesiskā pamata apguvi, Latvijas valsts pārvaldi, valsts pārvaldes 

darbības pamatprincipiem, tās institucionālo uzbūvi, valsts pārvaldes politiku personāla jomā, kā 

arī ar valsts pārvaldes darbības procedūrām, Administratīvo procesu un valsts pārvaldes darbības 

uzraudzības mehānismu. Studiju kursa akadēmiskās kompetences ietvaros sekmīgi studējošie 

iegūst izpratni par konstitucionālo tiesību būtību un priekšstatu par konstitucionālo tiesību 

institūtiem u to darbību. Studiju kursa profesionālās kompetences ietvaros studējošiem tiek 

iemācīts patstāvīgi analizēt un vērtēt administratīvo un konstitucionālo tiesību institūtus un 

problemātiku. 

Valststiesību zinātņu katedras pamatuzdevums ir nodrošināt akadēmisko ietvaru minētajām 

studijām, lai iegūtās prasmes studenti varētu piemērot praksē. Šo studiju virzienu ietvaros 

studējošajiem ir jāapgūst obligātie studiju kursi, kuri sniedz izpratni par attiecīgās tiesību zinātņu 

apakšnozares teorētiskajiem pamatiem un tiesību normu praktiskās piemērošanas metodoloģiju. 

Katedra akadēmiskā bakalaura studiju programmā nodrošina daudzu A un B daļas  studiju kursu 

realizāciju. Katedras docētie A daļas kursi bakalaura programmā ir Konstitucionālās tiesības, 

Administratīvās tiesības, Administratīvā procesa tiesības, bet B daļas studiju kursi: Datu 

aizsardzības tiesības, Baznīcas tiesības, Ārvalstu konstitucionālās tiesības, Nodokļu tiesības, 

Administratīvās tiesas process, Pašvaldību tiesības, Ierēdņu tiesības. Savukārt profesionālā 

maģistra studiju programmā kā A daļas kurss ietverta administratīvi tiesiskā prakse, bet B daļas 

kursu katalogā ietilpst šāds kursu piedāvājums: Salīdzinošās konstitucionālās tiesības, 

Satversmes tiesas procesa tiesības, Juridiskās palīdzības sniegšana, Normatīvo tiesību aktu 

jaunrade, Administratīvo tiesību aktuālās problēmas, Publisko un privāto tiesību mijiedarbība, 

Juridisko biroju organizācija un vadība. Akadēmiskā maģistra programmā studējošiem katedra 

nodrošina studiju kursu „Publisko un privāto tiesību mijiedarbība”, kas sniedz studējošiem 

iespēju tiesību zinātnes akadēmiskās maģistra studiju programmas studentiem metodiski izpētīt 

nozīmīgākos publisko un privāto tiesību mijiedarbības aspektus. Studiju kurss aptver publisko 

un privāto tiesību dalījuma teorētiskos pamatus, kompleksu dažādu publisko un privāto tiesību 

institūtu mijiedarbības analīzi un šajā kontekstā aktuālo tiesību piemērošanas problēmu 

risināšanu. 

Iepriekš minēto studiju kursu docēšanu nodrošina mācībspēki ar ilgstošu pētniecisko un praktisko 

pieredzi, kā prof. Ringolds Balodis (bijušais UR galvenais valsts notārs un Reliģisko lietu 

pārvaldes priekšnieks), lekt.Gunārs Kusiņš (Satversmes tiesas tiesnesis un bijušais Saeimas 
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Juridiskā biroja vadītājs), asoc.prof. Jautrīte Briede (Augstākās tiesas Administratīvo lietu 

departamenta tiesnese), lekt. A.Kovaļevska (Administratīvās apgabaltiesas tiesnese), asoc.prof. 

Annija Kārkliņa un asoc.prof. Anita Rodiņa (zvērinātas advokātes), doc.E.Danovskis (Saeimas 

Juridiskā biroja padomnieks). Piesaistīti tiek arī stundu pasniedzēji - pašvaldību tiesību 

priekšmetā – zvērināts advokāts , dr.iur. Artis Stucka, Datu aizsardzības tiesībās – M.Ruķers, 

Juridisko biroju organizācijas un vadības kursā – zvērināts advokāts, mag.iur.Ģ.Rūda. 

            Vairums katedras mācībspēku ir ieguvuši tiesību zinātņu doktora grādu un līdzdarbojos 

jauno doktorantu sagatavošanā, iesaistot doktorantus akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, 

ikgadējo LU akadēmisko konferenču debatēs, vadot un konsultējot promocijas darbus un 

sniedzot doktorantiem jaunākās atziņas par aktualitātēm administratīvajās un konstitucionālajās 

tiesībās. 

 Viens no Valststiesību zinātņu katedras galvenajiem uzdevumiem ir veikt fundamentālus 

pētījumus publisko tiesību pētnieciskajās nozarēs, kā arī popularizēt sabiedrībā zināšanas par 

valststiesībām. Katedras vadītāja profesora Ringolda Baloža vadībā tiek realizēts projekts 

„Latvijas Republikas Satversmes komentāri”, bet asoc.profesores Jautrītes Briedes vadībā 

„Administratīvā procesa likuma komentāri”. Satversmes komentāros jau darbojas vairāk kā 

piecdesmit pētnieku, bet Administratīvā procesa likuma komentāros vairāk kā divdesmit 

pētnieku. 

Lielākai daļai katedras locekļu ir izdotas monogrāfijas un mācību grāmatas docētajos 

priekšmetos (piemēram, R.Balodis „Valsts un Baznīca’’, J.Briede „Administratīvais akts’’, 

J.Briede, E.Danovskis, A.Kovaļevska “Administratīvās tiesības”, A.Stucka „Administratīvās 

tiesības”, A.Rodiņa ’’Konstitucionālās sūdzības teorija un prakse Latvijā’’, M. Ruķers „Personas 

datu tiesiskā aizsardzība” u.c).  

  

LU Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedra atskaites periodā bija atbildīga par 

triju programmu īstenošanu, proti, par akadēmiskā bakalaura studiju programmu „Tiesību 

zinātne” (programmas direktore doc. E. Nīmande, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmu „Tiesību zinātne” (programmas direktore doc. D. Hamkova) un otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Publiskās tiesības” 

(programmas direktore doc. D. Hamkova). Šīs studiju programmas izstrādātas, lai pildītu 

Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija rīkojumu Nr.442  „Par Policijas akadēmijas likvidāciju” 

un rīkojuma 4. punkta noteikto, ka „Iekšlietu ministrija sadarbībā  ar Izglītības un zinātnes 

ministriju nodrošināt akadēmijā studējošajiem iespēju ar 2010. gada 1. janvāri turpināt studijas 

Latvijas Universitātē studiju programmās, kas pēc veida, iegūstamās kvalifikācijas un grāda ir 

iespējami tuvas pārtrauktajai studiju programmai”. 

 Studiju programmās tika imatrikulēti studenti, kuri studijas uzsākuši Latvijas Policijas 

akadēmijā, un studiju programmas iecerēts īstenot, līdz studijas būs pabeiguši visi studiju 

programmās uzņemtie Latvijas Policijas akadēmijas studenti. Jauni studenti minētajās 

programmās netiek uzņemti, līdz ar ko būtiski attīstības jauninājumi programmās netiek plānoti. 

Katedras uzdevums ir sniegt studējošajiem nepieciešamo metodisko un zinātnisko palīdzību, lai 

veicinātu attiecīgo studiju kursu un programmas kopumā sekmīgu apgūšanu. 

Tiesību zinātnes ak.bakalaura studiju programmā katedra nodrošina šādu kursu realizāciju: 

Krimināltiesības. Vispārīgā daļa; Krimināltiesības. Sevišķā daļa;  Kriminālprocess; Tiesību 
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aizsardzības iestādes Latvijā un ārvalstīs; Kriminālistikas pamati; Kriminoloģija; Sodu izpildes 

tiesības; Tiesu psihiatrija; Tiesu medicīna; Kriminālās meklēšanas pamati. 

            Tiesību zinātnes profesionāla maģistru studiju programmā katedra atbildīga par šādu 

studiju kursu nodrošināšanu: Salīdzinošās krimināltiesības; Pirmstiesas kriminālprocesa 

problēmas kriminālistikas izpratnē; Noziedzīgo nodarījumu kvalifikācijas problēmas; 

Pierādīšanas problēmas kriminālprocesā. 

             Katedras mācībspēki iesaistīti arī Doktora studiju programmas  „Juridiskā zinātne” 

īstenošanā (piem., studiju programmas direktore, prof. K.Strada-Rozenberga), kuru uzdevumi 

attiecīgajos studiju kursos un katedrai kopumā ir nodrošināt  studējošajiem iespēju padziļināti 

apgūt teorētiskās zināšanas un pētniecības kompetences juridiskajā zinātnē kopumā un izvēlētajā 

apakšnozarē, sniegt kvalificētu zinātnisko un metodisko palīdzību zinātnisko publikāciju un 

mācību literatūras sagatavošanā, kā arī izvēlētā promocijas darba temata izpētē, promocijas darba 

izstrādāšanā un sagatavošanā aizstāvēšanai. 

  

Civiltiesību zinātņu katedra docē 24 studiju kursus, kas pamatā aptver privāttiesību bloku, kas 

ir viens no jurista kvalifikācijai nepieciešamo zināšanu pamata sastāvdaļām. Katedras kursi 

aptver visas privāttiesību nozares (izņemot starptautiskās privāttiesības) Latvijas tiesību sistēmā. 

Visumā kursu kopīgais plānojums seko Latvijas privāttiesību svarīgāko kodifikācijas aktu – 

Civillikuma (CL), Darba likuma, Dzīvokļu likuma, Komerclikuma, Civilprocesa likuma 

iedibinātajai sistēmai. 

Pārskatāmajā nākotnē pieprasījums pēc kvalificētiem juristiem gan darbā tiesu, prokuratūras, 

valsts pārvaldes institūcijās, gan kā praktizējošiem juristiem (advokātiem, individuāli 

praktizējošiem juristiem) saglabāsies stabils. Tas nosaka nepieciešamību turpināt studentu 

apmācību visos katedras docētajos priekšmetos. 

Tiesību zinātnes bakalauru studiju programmā katedra nodrošina šādu studiju kursu īstenošanu: 

Intelektuālā īpašuma tiesības, Lietu tiesības, Civiltiesību vispārīgā daļa, Saistību tiesības. Sevišķā 

daļa, Romiešu civiltiesību pamati, Dzīvokļu tiesības, Apdrošināšanas tiesības, Patērētāju 

aizsardzības tiesības, Ģimenes tiesības, Mantojuma tiesības, Sociālās tiesības, Darba tiesības. 

Tiesību zinātnes profesionālā maģistra studiju programmā katedra atbildīga par šādiem studiju 

kursiem: Komerctiesības, Īpašuma tiesību īstenošanas problēmas, Banku tiesības, Vides tiesības, 

Konkurences tiesības, Civiltiesisko strīdu alternatīvā izšķiršana, Civilprocesa aktuālas 

problēmas, Līgumu un deliktu tiesību aktuālās problēmas. Tāpat katedra ir atbildīga arī par 

Civiltiesiskās prakses īstenošanu. 

Apstāklim, ka darba devēju aptaujas liecina, ka vairumā gadījumu priekšroka tiek dota LU JF 

absolventiem, pamati lielā mērā likti arī pasniedzot tieši Civiltiesisko zinātņu katedras kursus 

atbilstošā līmenī. 

Vairums no katedras docētājiem ir tiesību zinātņu doktori, t.sk., daudzi no tiem savus promocijas 

darbus aizstāvējuši pēdējo 10 gadu laikā (piem., I. Lībiņa-Egnere, J.Kārkliņš, E.Kalniņš, V. 

Mantrovs, S. Meijere, L.Damane, D. Ose, L. Rasnačs). 
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Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums, 

norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu 

īstenošanā 

LU Juridiskajā fakultātē Studiju virziena un tajā ietilpstošo studiju programmu īstenošanā ir 

iesaistīts mācību palīgpersonāls, kas tiešā veidā sekmē studiju procesa veiksmīgu norisi. 

Mācību palīgpersonāla struktūra ir veidota atbilstoši studiju programmu un struktūrvienību 

modelim fakultātē. Katras katedras darbā nepārtraukti ir iesaistīts studiju metodiķis, kas veic 

akadēmiskā personāla atbalsta funkcijas studiju procesa nodrošināšanai. Atbalsta funkcijās 

ietilpst mācību materiālu, studiju kursu kārtējo un noslēguma pārbaudījumu nodrošināšana 

atbilstoši attiecīgā studiju kursa studējošo skaitam, studējošo pastāvīgo un noslēguma darbu 

loģistika, atkārtoto pārbaudījumu grafiku plānošana, studiju programmu gala pārbaudījumu 

(bakalaura, maģistra un diplomdarbu) aizstāvēšanas procesu plānošana un organizēšana, 

kvalifikācijas eksāmenu nodrošināšana, katedras sēžu norises protokolēšana, lietvedības 

funkciju veikšana utt. 

LU Juridiskās fakultātes mācību palīgpersonāla struktūra ir veidota atbilstoši arī attiecīgo 

studiju programmu modelim fakultātē, līdz ar ko katras studiju programmas īstenošanā ir 

iesaistīts konkrēts studiju metodiķis, kas tieši nodrošina studiju procesa tehnisko realizāciju. Šī 

palīgpersonāla funkcijās ietilpst lekciju grafika izstrāde, sesijas grafika izstrāde, auditoriju 

noslogojuma plānojuma izstrāde, darbs ar LU Informatīvo sistēmu (pārbaudījumu protokolu 

sagatavošana un ievadīšana, imatrikulācijas un eksmatrikulācijas, kā arī citu rīkojumu 

ievadīšana utt.), kā arī lietvedības funkciju veikšana, kurā ietilpst, piemēram, katra studējošā 

lietas izveide un uzturēšana visa studiju procesa laikā. Profesionālā maģistra studiju 

programmas būtisks elements ir studējošo prakšu nodrošināšana, par ko atbild atsevišķs studiju 

metodiķis. 

LU Juridiskās fakultātes mācību palīgpersonāls veic arī citus pienākums, tai skaitā, piemēram, 

nodrošina promocijas procedūras tehnisko norisi juridiskās zinātnes doktora studiju 

programmas noslēgumā, plāno akadēmiskā personāla slodzes katram akadēmiskā gada katram 

semestrim, savukārt datora operators nodrošina JF datorklases darbību. 

Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziņas, kas nodrošinās prakses 

vietas, kā arī prakses nolikumi 

  

LU Juridiskās fakultātei ir noslēgti sadarbības līgumi par prakšu nodrošināšanu ar šādām 

institūcijām: 

 Valsts prezidenta kanceleja 

 LR Iekšlietu ministrija 

 Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

 VAS „Latvijas gaisa satiksme’ 

 LR Veselības ministrija 

 Valsts vides dienests 

 LR Augstākā tiesa 

 LR Tieslietu ministrija 

 LR prokuratūra 

 Biedrība Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS 

 VAS „Latvijas Jūras administrācija” 
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 LR Ārlietu ministrija 

 VID Rīgas reģionālā iestāde 

 Rīgas pilsētas dome 

 Tiesībsarga birojs 

 Rīgas pašvaldības policija 

 LR Aizsardzības ministrija 

 LR Ekonomikas ministrija 

 Nodibinājums „Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”” 

 LR Veselības ministrija 

 LR Kultūras ministrija 

 LR Finanšu ministrija 

 LR Zemkopības ministrija 

 Valsts meža dienests 

 LR Labklājības ministrija 

 LR Vides ministrija 

 Nodarbinātības valsts aģentūra 

 Valsts darba inspekcija 

 LR Izglītības un zinātnes ministrija 

 Izglītības valsts inspekcija 

 Rīgas domes bāriņtiesa 

 Valsts robežsardze 

 Valsts policija 

 SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

APSTIPRINĀTS 

LU Juridiskās fakultātes Domes 

2010. gada 13.janvāra sēdē, 

Protokols Nr.1 



192 

 

  

Nolikums 

PAR STUDĒJOŠO PRAKSĒM 
  

1. Vispārēji noteikumi 
  

1. Nolikums „Par studējošo praksēm” (turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka Latvijas 

Universitātes Juridiskajā fakultātē (turpmāk tekstā – Fakultāte) realizēto studiju 

programmu prakšu kārtību. 

2. Prakse ir obligāta studiju programmas sastāvdaļa. 

3. Prakses mērķis ir iegūto teorētisko zināšanu padziļināšana, pilnveidošana, nostiprināšana 

un aprobēšana juridiskajā praksē. 

4. Studiju prakses norises vieta, ilgums un laiks tiek noteikts atkarībā no prakses veida un 

tiek norādīts prakses programmā, ņemot vērā attiecīgā semestra kalendāro plānojumu. 

5. Prakses vietu piemeklē students patstāvīgi vai to nodrošina Fakultāte. 

6. Par studējošo prakses nodrošināšanu tiek slēgts līgums starp Latvijas Universitāti un 

iestādi, kurā students realizē praksi. Trīspusējs līgums tiek slēgts gadījumā, ja students 

patstāvīgi piemeklē prakses vietu. 

7. Prakses vadītāju pēc katedras ieteikuma, kura ir atbildīga par prakses realizāciju, 

apstiprina Fakultātes dekāns ar norādījumu. Prakses vadītāju no prakses iestādes puses 

nosaka iestādes vadītājs. 

8. Prakses vadītāja, prakses iestādes, Fakultātes un studenta, kurš iziet praksi, tiesības un 

pienākumus saistībā ar prakses organizēšanu, vadīšanu un norisi nosaka šis nolikums, 

prakses programma un līgums par studējošo prakšu nodrošināšanu. 

9.  Prakses programma satur šādu informāciju:  

1. Fakultātes prakses vadītāja un prakses iestādes, Fakultātes studenta, kurš iziet 

praksi, tiesības un pienākumus; 

2. prakses saturu; 

3. atskaites noformēšanas, iesniegšanas, aizstāvēšanas un novērtēšanas prasības; 

4. noteikumus par studenta iespēju praksi iziet darba vietā; 

5. laiku, kurā studējošajiem jāiziet un jāizstāv prakse. 

  

2.Prakses norise  
2.1.Profesionālā maģistra studiju programmā „Tiesību zinātne” tiek īstenotas šādas studiju 

prakses: 

  

2.1.1. Administratīvi tiesiskā prakse – 6 kredītpunkti. 

2.1.1.1. Pilna laika klātienē prakse tiek realizēta 3. semestrī; 

2.1.1.2. Nepilna laika neklātienē prakse tiek realizēta 3. semestrī. 

  

2.1.2. Krimināltiesiskā prakse – 7 kredītpunkti. 

2.1.2.1. Pilna laika klātienē prakse tiek realizēta 3. semestrī; 

2.1.2.2. Nepilna laika neklātienē prakse tiek realizēta 3. semestrī. 

  

2.1.3. Civiltiesiskā prakse – 7 kredītpunkti. 

            2.1.3.1. Pilna laika klātienē prakse tiek realizēta 3.semestrī; 

            2.1.3.2. Nepilna laika neklātienē prakse tiek realizēta 3. semestrī. 

  

2.1.4. Prakse pirms kvalifikācijas eksāmena un pirms maģistra darba aizstāvēšanas – 6 

kredītpunkti. 

2.1.4.1. Pilna laika klātienē prakse tiek realizēta 4. semestrī; 

2.1.4.2. Nepilna laika neklātienē prakse tiek realizēta 4.semestrī. 
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3. Prakses organizācija 
3.1. Administratīvi tiesiskā prakse tiek realizēta saskaņā ar Valststiesību zinātņu katedras 

apstiprinātu prakses programmu. 

Administratīvi tiesisko praksi realizē Valststiesību zinātņu katedra. 

  

3.2. Krimināltiesiskā prakse tiek realizēta saskaņā ar Krimināltiesisko zinātņu katedras 

apstiprinātu studiju programmu. 

Krimināltiesisko praksi realizē Krimināltiesisko zinātņu katedra. 

  

3.3. Civiltiesiskā prakse tiek realizēta saskaņā ar Civiltiesisko zinātņu katedras apstiprinātu 

studiju programmu. 

Civiltiesisko praksi realizē Civiltiesisko zinātņu katedra. 

  

3.4. Prakse pirms kvalifikācijas eksāmena un pirms maģistra darba aizstāvēšanas tiek realizēta 

saskaņā ar Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras, Valststiesību zinātņu katedras, 

Krimināltiesisko zinātņu katedras, Civiltiesisko zinātņu katedras un Starptautisko tiesību un 

Eiropas tiesību zinātņu katedras izstrādātu programmu. 

Šajā nolikuma punktā minētās prakses vadītājs no Fakultātes puses ir maģistra darba vadītājs. 
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Līgums Nr. 2020-S63- 

par studējošā prakses nodrošināšanu 
  

Rīga                                                                                                     2016.gada ____ . ___________ 

  

  

Latvijas Universitāte, reģ.nr.3341000218, Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586, Juridiskās fakultātes dekānes 

Anitas Rodiņas personā (turpmāk – LU), no vienas puses un 

____________________________________________________________________, 

                                                  (iestādes nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese  ) 

_______________________________ personā (turpmāk – Iestāde), no otras puses, un 

______________________________________ (turpmāk – Students), no trešās puses, kopā sauktas 

Puses, vienojas par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets: 

Prakses vietas nodrošināšana un prakses organizēšana Studentam. Mācību prakse notiek bez maksas, 

neveidojot finansiāla rakstura attiecības starp Pusēm. 

 

2. LU apņemas: 

2.1. pamatojoties uz studiju programmas prasībām, nosūtīt Studentu praksē no  ______ līdz ________. 

2.2. iepazīstināt Iestādi ar prakses programmu, prakses mērķiem, uzdevumiem un saturu pirms studenta 

nosūtīšanas praksē. 

2.3. nodrošināt Studentam nepieciešamo iepriekšējo sagatavotību un iepazīstināt ar viņa pienākumiem un 

tiesībām prakses laikā. 

2.4. nodrošināt Studentam prakses vadītāju – LU Juridiskās fakultātes pārstāvi, kas veic prakses 

uzraudzību saskaņā ar prakses programmas prasībām. 

2.5. uzturēt regulārus kontaktus ar prakses vadītāju Iestādē un risināt problēmsituācijas ar Iestādes 

administrāciju. 

 

3. Iestāde apņemas: 

3.1. nodrošināt Studentam praktizēšanās iespējas atbilstoši prakses programmai, kā arī darba drošības, 

ugunsdrošības un sanitāri higiēniskajām normām atbilstošus darba apstākļus. 

3.2. nodrošināt Studentam prakses vadītāju ar praktiskā darba pieredzi. 

3.3. nodrošināt Studenta instruēšanu par iekšējās kārtības, darba drošības noteikumiem Iestādē un 

uzraudzīt to ievērošanu. 

3.4. nodrošināt Studentam pieeju Iestādes rīcībā esošajai informācijai, kas nepieciešama prakses 

uzdevumu veikšanai. Iestāde var atteikties sniegt Studentam ierobežotas pieejamības informāciju. 

3.5. nekavējoties ziņot LU Juridiskajai fakultātei, ja students noteiktajā termiņā nav ieradies iestādē, 

pārkāpis iestādes iekšējās kārtības vai darba drošības noteikumus vai nepilda prakses vadītāja vai Iestādes 

administrācijas rīkojumus. 

3.6. prakses nobeigumā sniegt LU Studenta prakses vērtējumu (10 ballu sistēmā) un prakses vadītāja 

atsauksmi (raksturojumu). 

 

4. Students apņemas: 

4.1. ievērot iestādes iekšējās kārtības noteikumus, darba aizsardzības, drošības tehnikas un higiēnas 

prasības, saudzīgi apieties ar iestādes mantu. 

4.2. pildīt prakses vadītāja un Iestādes administrācijas rīkojumus. 

4.3. neizpaust Studenta rīcībā nonākušo konfidenciālo informāciju, ko par tādu ir atzinusi Iestāde. 

4.4. izpildīt prakses programmā noteiktos uzdevumus un iesniegt noteiktajā termiņā LU Juridiskajā 

fakultātē prakses atskaiti. 

  

5. Līguma termiņš, tā grozīšanas un laušanas kārtība. 

5.1. līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz prakses beigām. 

5.2. jebkura no pusēm var lauzt šo Līgumu, iepriekš par to brīdinot pārējās Puses. 
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5.3. šo līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt ar Pušu rakstisku vienošanos, kas kļūst par šī līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

  

6. Noslēguma noteikumi. 

6.1. katra no pusēm ir atbildīga par šī Līguma saistību izpildi un Latvijas Republikas likumos noteiktajā 

kārtībā kompensē zaudējumus, ko radījusi kādai no Pusēm, neizpildot Līgumā paredzētās saistības. 

6.2. visus strīdus par līgumsaistībām Puses risina sarunās. Ja puses nespēj vienoties, strīdi tiek risināti 

Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā. 

6.3. līgums sastādīts trijos eksemplāros un pa vienam glabājas pie katras puses. 

  

7.Pušu paraksti: 

 

LU vārdā: _________________________________________ (A.Rodiņa ) 

Iestādes vārdā: ______________________________________(                ) 

Students: __________________________________________ (                ) 
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Informācija par iepriekšējā studiju virziena akreditācijā izteikto ieteikumu ieviešanas rezultātiem 

un konstatēto trūkumu novēršanu 

 

Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā ekspertu grupa secinājumos bija ieteikusi 5 ierosinājumus: 

 

1) attīstīt informācijas tehnoloģiju lietošanu studiju procesā. Šis ieteikums ir ņemts vērā, jo, kā jau iepriekš 

minēts, visas auditorijas ir aprīkotas ar datoriem, videoprojektoriem, un visi docētāji šīs iespējas pielieto 

arī studiju procesā. Tāpat ik dienu studējošajiem tiek nodrošināta pieeja JF datorklasei, kā arī, 

neapšaubāmi, ir augušas bibliotēkas tehniskās iespējas, kas ļauj studējošajiem strādāt ar modernām datu 

bāzēm u.tml. Informācijas tehnoloģiju izmantošanas intensitāte būtiski ir pieaugusi docētājiem un 

studējošajiem aizvien aktīvāk izmantojot arī e-studiju piedāvātās iespējas. 

2) censties samazināt studējošos skaitu semināros un lekcijās. Arī šis ieteikums ir ņemts vērā, un studējošo 

skaits vienā semināra grupā nepārsniedz 40 cilvēkus (visbiežāk tas ir robežās no 30-35). 

3) turpināt attīstīt studiju programmas saskaņā ar starptautiskajām tendencēm. Šis ieteikums tiek aprobēts 

praksē – Juridiskā fakultāte piedalās dažādos starptautiskajos projektos, mācībspēku un administratīvā 

personāla pieredzes apmaiņas programmās, un daudzas vērtīgas idejas kalpojušas par piemēru studiju 

procesa vai studiju kursu satura uzlabošanai fakultātē īstenotā studiju virziena programmās. 

4) turpināt vēl vairāk pieaicināt vieslektorus, īpaši ārvalstu ekspertus un ārvalstu lektorus. Šis ieteikums 

arī pilnā mērā ir ievērots, jo nodarbībās atsevišķu lekciju nolasīšanai tiek pieaicināti gan Latvijas eksperti 

un praktiķi, gan ārvalstu mācībspēki vai augstas raudzes profesionāļi. Piemēram, jau vairākus gadus 

atsevišķas lekcijas vai seminārus konkrētu studiju kursu ietvaros studējošajiem novada Tiesībsargs, 

Satversmes tiesas priekšsēdētājs, Augstākās tiesas tiesneši, Ģenerālprokuratūras, Tieslietu ministrijas, 

Valsts administrācijas skolas, Valsts kancelejas, Ārlietu ministrijas struktūrvienību vadītāji un UR 

galvenie valsts notāri, savukārt Juridiskās palīdzības sniegšanas kursā ar studējošajiem savās zināšanās 

un profesionālajā pieredzē regulāri dalās pieredzējuši zvērināti advokāti. Kā jau iepriekš minēts, ik gadus 

pieaug arī fakultātes piesaistīto ārvalstu vieslektoru skaits. Šī sadarbība izpaužas gan pilnu studiju kursu 

docēšanā semestra garumā, gan atsevišķu lekciju ciklu nolasīšanā. Katru semestri kā vieslektori 

nodarbības vadījuši vairāki viesprofesori vai tiesneši no ASV, Itālijas, Vācijas, Polijas u.c. valstīm.  

5) turpināt attīstīt studējošo praktiskās prasmes, nodrošināt praksi bakalaura programmā, ja tādu iespēju 

paredz likums. Attiecībā uz šo ieteikumu jānorāda, ka normatīvie akti par izglītības standartiem paredz 

studiju prakses profesionālajās studiju programmās, bet ne akadēmiskajā bakalaura programmā, līdz ar to 

šis ieteikums nav ieviešams JF īstenotajā akadēmiskajā bakalaura programmā. Tomēr, neraugoties uz 

studiju prakšu neesamību šajā studiju programmā,  akadēmiskās bakalaura studiju programmas īstenošanā 

studiju procesā tiek pielietotas dažādas metodes, kas palīdz studējošajiem apgūt jurista darbā 

nepieciešamās praktiskās iemaņas (piemēram, studējošajiem regulāri studiju kursu ietvaros ir jāsagatavo 

dažādus procesuālos dokumentus, kāzusu risinājumus, jāpiedalās tiesu procesu izspēlēs, jāattīsta iemaņas 

diskutēt, prezentēt savu viedokli, studiju darbu izstrādē jāprot strādāt ar dažādām jurista darbā 

nepieciešamām datu bāzēm, un protams, īpaša praktisko iemaņu apgūšanas specifika ir atsevišķos studiju 

kursos, kā, piemēram, Kriminālistika, kur tiek pielietotas īpašas praktiskās metodes). 
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