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I STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS 
 
 
1.1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar Latvijas 

Universitātes kopējo 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 2013. gada 5. jūnijā.  
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; 
- 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; 



 4

- 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 un nodrošinot 
arī papildus informācijas, mācību literatūras un papildus literatūras pieejamību speciāli 
izveidotā Metodiskajā kabinetā, 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, pie tam 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, pie tam 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. 
 

Studiju virziena kopīgo mērķu un attīstības stratēģijas saistība ar LU kopējo 
stratēģiju  

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, 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 
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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 darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģija 2009. – 
2015.gadam” (turpmāk – LU stratēģija 2009. – 2015.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. 

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 
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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 noteiktus studiju kursus. Piemēram, Dr. iur. Jānis Pleps iesaistās doktora studiju 
programmas studiju kursa „Tiesību integrācija Eiropā docēšanā”, tāpat Dr. iur. E. Danovskis 
ir iesaistīts šīs programmas realizācijā. 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.       
 
 
1.2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums no Latvijas 

Republikas interešu viedokļa 
 

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 47 līgumi ar citu valstu augstskolām par apmaiņas 
programmas ERASMUS realizāciju, no tiem 6 ir tikuši noslēgti pārskata periodā (ar Varšavas, 
Bergenas, Madrides, Napoles, Inonas un Tartu Universitāti). Tātad 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 
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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.pantā definētais 
leģitīmais mērķis paredz, ka šis normatīvais akts ir vērsts uz to, lai katram Latvijas 
iedzīvotājam tiktu nodrošināta iespēja attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotos 
par patstāvīgu un attīstītu personību, demokrātiskas Latvijas valsts un 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.       
 
 
1.3. Studiju virziena attīstības plāns (norādot mērķus, uzdevumus un darbības to 

sasniegšanai, kā arī termiņus un par īstenošanu atbildīgās personas vai 
struktūrvienības) 

 
Studiju virziena attīstības plāns, ņemot vērā tā daudzšķautņaino raksturu un detalizācijas 
pakāpi, pārskatāmā veidā ir attēlojams tabulā. Jāvērš uzmanība uz to, ka Studiju virziena 
attīstības plānā ietvertie mērķi un uzdevumi ir aplūkoti lielākā detalizācijas pakāpē.     
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Nr Mērķi Uzdevumi Veicamās 
darbības 

Termiņi  Atbildīgie 

1.  Studiju kursu, 
studiju 
programmu, kā 
arī Studiju 
virziena satura 
kvalitātes 
paaugstināšana 

- studiju kursu, studiju 
programmu, Studiju 
virziena satura 
analīze; 
satura uzlabošana, 
veicot izmaiņas; 
 
- darba devēju, 
profesionālo 
organizāciju viedokļa 
analīze; 
 
- valsts izglītības un 
nodarbinātības 
politikas analīze un 
piemērošana 

- studiju kursu, 
studiju 
programmu un 
Studiju virziena 
satura hospitēšana; 
 
- darba devēju, 
profesionālo 
organizāciju 
viedokļu 
apkopošana un to 
rezultātu 
integrēšana 
sagatavojamajās 
izmaiņās; 
 
- valsts izglītības 
un nodarbinātības 
politikas satura 
integrācija studiju 
kursu, studiju 
programmu un 
Studiju virziena 
saturā. 

Starptermiņi 
: 
-katra 
akadēmiskā 
gada beigas; 
 
-katra 
semestra 
beigas; 
 
Noslēguma 
termiņš: 
 
akreditācija  

Studiju kursu 
docētāji, studiju 
programmu 
direktori, 
katedru 
vadītāji, 
prodekāns 
akadēmiskajos 
jautājumos. 

2. Studiju kursu 
docēšanas 
kvalitātes 
uzlabošana 

- turpināt studiju 
kursu docēšanas 
kvalitātes 
hospitēšanu; 
- turpināt 
hospitēšanas 
rezultātu analīzi un 
uzlabojumu 
ieviešanu. 

- akadēmiskā 
personāla 
savstarpējo 
lekciju 
apmeklējums 
hospitēšanas 
nolūkā; 
- atskaišu 
sagatavošana 
attiecīgo katedru 
vadītājiem; 
- atskaišu 
iesniegšana 
fakultātes 
dekānam; 
- rezultātu 
analīze un 
inkorporēšana 
attīstības plānā 

Starptermiņi 
- katra 
semestra 
beigas. 
 
Noslēguma 
termiņš – 
katra 
akadēmiskā 
gada 
noslēgums. 

Studiju kursu 
docētāji, 
katedru 
vadītāji, 
dekāns, 
prodekāns 
akadēmiskajos 
jautājumos. 

3.  Akadēmiskā 
personāla 
kvalifikācijas 
celšana 

- turpināt atbalstīt 
akadēmiskā 
personāla dalību 
zinātniskajos 
projektos; 
- palielināt atbalstītu 
akadēmiskā 
personāla dalību 
zinātniskajās 

- nodrošināt 
informācijas 
pieejamību par 
zinātniskajiem 
projektiem, 
konferencēm un 
pieredzes 
apmaiņas 
programmām; 

Nepārtraukti 
 
 
 
 
 
 
Reizi divos 
gados 

Fakultātes 
dekāns, . 
prodekāns 
fakultātes 
attīstības un 
starptautiskās 
sadarbības 
jautājumos, 
katedru 
vadītāji. 
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konferencēs un 
pieredzes apmaiņas 
programmās   

- reizi divos 
gados organizēt 
starptautisku 
zinātnisku 
konferenci, 
nodrošinot 
docētājiem 
piedalīšanos 

(2014, 
2016, …) 

4. Atgriezeniskās 
saites 
nostiprināšana 

- turpināt 
pirmkursnieku, 
studējošo un 
absolventu aptauju 
veikšanu; 
- veicināt studējošo 
iesaisti pētnieciskajā 
darbā; 
- veicināt studējošo 
iesaisti ārpus studiju 
izglītības aktivitātēs;
- veicināt studējošo 
dalību zinātniskajos 
projektos.   

- turpināt veikt 
aptaujas, analizēt 
rezultātus, 
ieviest korekcijas 
esošajā studiju 
procesā, ņemot 
vērā aptauju 
rezultātus; 
- turpināt 
mudināt 
akadēmisko 
personālu 
iesaistīt 
studējošos 
zinātniskajā un 
pētnieciskajā 
darbā; 
- turpināt 
finansiāli un 
materiāltehniski 
atbalstīt tiesību 
zinātnei 
atbilstošu 
studējošo ārpus 
studiju 
izglītojošu 
aktivitāšu norisi; 
- turpināt 
publicēt 
doktorantūras 
studentu 
zinātniski 
pētnieciskos 
darbus ikgadējā 
krājumā 

pastāvīgi Fakultātes 
dekāns, 
programmu 
direktori, 
vispārējais un 
akadēmiskais 
personāls. 

5. Studiju vides 
uzlabošana 

- turpināt auditoriju 
labiekārtošanu un 
modernizēšanu; 
- veicināt 
palīgpersonāla un 
informācijas 
pieejamību; 

- turpināt realizēt 
līdzšinējo 
attīstības politiku 

pastāvīgi Fakultātes 
dekāns. 

6. Informācijas 
resursu 

- turpināt attīstīt e-
studiju vidi; 

- turpināt realizēt 
līdzšinējo praksi 

nepārtraukti Fakultātes 
dekāns, 
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pieejamības 
veicināšana 

- turpināt veicināt 
informācijas studiju 
procesam 
nepieciešamās un 
aktuālās 
informācijas 
operatīvu 
pieejamību interneta 
vidē. 

un attīstības 
politiku 

katedru 
vadītāji, 
vispārīgais un 
akadēmiskais 
personāls. 

7. Studējošo 
skaita 
samazinājuma 
novēršana 

- aktivizēt 
informatīvo 
kampaņu par 
fakultātes 
priekšrocībām - 
salīdzinājumā ar 
citām augstākās 
izglītības iestādēm; 
 

- pastiprināt 
sabiedrisko 
attiecību 
kampaņu; 
- aktīvi 
iesaistīties 
sabiedriskajās 
aktivitātēs un 
norisēs.  

pastāvīgi Fakultātes 
dekāns, 
prodekāns 
fakultātes 
attīstības un 
starptautiskās 
sadarbības 
jautājumos, 
vispārīgais un 
akadēmiskais 
personāls. 

 
1.4. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam – 

darba un izglītības tirgus novērtējums par darba vietu pieejamību studiju 
programmu absolventiem, darba devēju aptauju rezultāti 

 
LU Juridiskās fakultātes īstenotais Studiju virziens un studiju programmas kopumā 

atbilst darba tirgus pieprasījumam, par ko liecina kā darba un izglītības tirgus novērtējums par 
darba vietu pieejamību studiju programmu absolventiem, tā 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 absolvēšanas. 
 LU Juridiskā fakultāte ir veikusi plašu darba devēju aptauju, kas aptver kā valsts 
sektoru, tā arī tiesu sistēmas profesionālās organizācijas. Lai iespējami precīzi atainotu 
situāciju darba tirgū, ir nepieciešams detalizēti izvērtēt šīs aptaujas rezultātus.  

LU Juridiskā fakultāte 2013. gada rudenī nosūtīja visām Latvijas Republikas 
ministrijām lūgumu sniegt perspektīvo redzējumu par juristu nodarbinātības iespējām tuvāko 
sešu gadu laikā. No saņemtajām atbildēm var izdarīt šādus secinājums. Pirmkārt, ministrijās 
pašlaik tiek nodarbināts ievērojams skaits darbinieku ar augstāko juridisko izglītību (piem., 
Labklājības ministrijā juristi un jurista palīgi veido 16 % no kopējā darbinieku skaita), šī 
skaita samazināšana nav plānota (piem., Aizsardzības ministrija neplāno samazināt savu 95 
jurista amata vietu skaitu), bet nākotnē ir paredzams darba vietu pieaugums (piem., Kultūras 
ministrijā). Otrkārt, no ministriju sniegtās informācijas ir secināms, ka atsevišķās ministrijās 
ik gadu tiek pieņemti jauni darbinieki ar pabeigtu vai vēl nepabeigtu augstāko juridisko 
izglītību (piem., Tieslietu ministrija no 2008. līdz 2013.gada oktobrim ir izsludinājusi 89 
amatu konkursus, bet Ārlietu ministrijas dati liecina, ka vidēji 6 darbinieki ar attiecīgu 
kvalifikāciju ir nepieciešami katru gadu).  

Otrs segments LU Juridiskās fakultātes veiktajai darba devēju aptaujai, bija apzināt 
absolventu nodarbinātības perspektīvas tiesu sistēmā un profesionālajās organizācijās.  

Kā liecina Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības 
departamenta sniegtā informācija, tad tuvākajos gados tiek prognozētas, ka prokuroru amatā 
iecelto personu skaits varētu būt vidēji 20 personu robežās katru gadu. Latvijas Republikas 
Tieslietu ministrijas Tiesu administrācijas sniegtā informācija liecina par vairākām 
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tendencēm. Pirmkārt, ir vērojama visai liela tiesu darbinieku rotācija (vidēji 35%). Otrkārt, 
pēdējos trijos gados ir vērojama stabila 4,6 % tiesnešu rotācija. Treškārt, Tiesu administrācija 
norāda, ka ar 2014.gadu rajonu (pilsētas) tiesām ir piešķirtas papildu 11 tiesnešu amata vietas. 
Šāda statistika, Tiesu administrācijas ieskatā, liecina par to, ka arī nākotnē prognozējama 
nepieciešamība pēc darbiniekiem tiesu sistēmā. 

Latvijas Zvērinātu advokātu padome ir norādījusi, ka LU Juridiskās fakultātes 
absolventiem ir visai plašas nodarbinātības perspektīvas advokatūrā, arī Latvijas Zvērinātu 
tiesu izpildītāju padome ir norādījusi līdzīgas perspektīvas. Latvijas Zvērinātu notāru padome 
ir prognozējusi pieprasījumu pēc juristiem darbam notariātā. 

Lai gan LU Juridiskā fakultāte vēl nav veikusi privātā sektora nodarbinātības 
perspektīvas izpēti, prognozējams, ka Latvijai, sekmīgi pārvarot ekonomiskās krīzes radītos 
sarežģījumus, juristu pieprasījums darba tirgū tikai palielināsies. Šādu secinājumu var izdarīt, 
pamatojoties uz faktu, ka attīstoties ekonomiskajiem procesiem, arī juristu nodarbinātības 
iespējas nenoliedzami palielināsies. Banku sektorā, ražošanā un uz eksportu vērstiem 
uzņēmumiem ir nepieciešamas juridiskas zināšanas, līdz ar ko ekonomikas augšupeja ir cieši 
saistāma ar juristu nodarbinātības perspektīvām.  

Apkopojot visu iepriekš minēto, var izdarīt vairākus secinājumus. Pirmkārt, valsts 
sektorā un tiesu sistēmā arī turpmāk ir vērojams visai stabils pieprasījums pēc darbiniekiem ar 
augstāko juridisko izglītību (var prognozēt tuvu 100 darba vietām ik gadu). Otrkārt, 
profesionālajās organizācijās ir prognozējama pozitīva nodarbinātības tendence (neierobežots 
skaits advokatūrā), notariātā un tiesu izpildītāju vidū arī ir prognozējamas nodarbinātības 
perspektīvas. 

LU Juridiskā fakultāte, bez iepriekš minētās aptaujas, 2013.gadā ir veikusi vēl vienu 
darba devēju aptauju, kurā piedalījās 277 respondenti. Respondentu vidū bija, piemēram, 113 
advokātu vai juridiskie biroji; 56 notāru prakses; 41 tiesu varas iestādes u.c. Aptaujas rezultāti 
liecina par to, ka darba devēji ļoti pozitīvi vērtē LU Juridiskās fakultātes absolventu iespējas 
darba tirgū (sk. Pielikumu Nr.7).  

 
1.5. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 
 
Studiju virziena SVID analīze 
 
Stiprās puses (S) Vājās puses (V) 
- Latvijas Universitātes prestižs +2 
- Studiju virzienā ietilpstošo programmu 
modeļa atbilstība Eiropas izglītības telpas 
vienotām prasībām +2 
- Mūsdienu prasībām atbilstoša 
informācijas tehnoloģiju 
infrastruktūra +2 
-Studiju virziena atbilstība jurista profesijas 
standartam +3 
- Daudzpusīgs studiju kursu piedāvājums +2 
- Sadarbība un kontakti ar darba 
devējiem +3 
- Sadarbība ar juristu profesionālajām 
organizācijām +3 
- Pasniedzēju akadēmiskā un profesionālā 
pieredze +3 
- Augstas prasības programmas kursu 
realizācijai +2 
„S” KOPĀ: +22 

- Pilnībā nepietiekams materiāli tehniskais 
nodrošinājums -2 
- Nepietiekoši finanšu resursi mācību spēku 
un studentu zinātniskajiem pētījumiem – 3 
- dažāds studentu sagatavošanas līmenis 
vidusskolās (vidējās izglītības iestādēs) – 2 
- dažāds studentu svešvalodu zināšanu 
līmenis – 1 
- mazs publikāciju apjoms starptautiski 
atzītos žurnālos un datu bāzēs - 2 
 
 
 
 
 
 
„V” KOPĀ: -10 
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S-V= 22-10= 12  
Iespējas Studiju virziena attīstībai (I) Draudi programmas realizācijai (D) 
- Absolventu akadēmiskās karjeras iespējas 
+3 
- Kvalificēta darbaspēka pieprasījums 
darba tirgū +3 
- Absolventu konkurētspēja +3 
- Sadarbības iespējas ar Latvijas un ārvalstu 
augstskolām +2 
- Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā 
+2 
„I” KOPĀ:+13 

- Iespējamā konkurence ar Latvijā citviet 
īstenotajiem līdzīgiem studiju virzieniem -2 
- Ierobežota iespēja studēt par privātpersonu 
līdzekļiem - 3 
- Studējošo skaita samazināšanās 
demogrāfijas ietekmē - 2 
 
 
„D” KOPĀ: -7 

I-D= 13-7=6 
 
Studiju programmas SVID kopējā vērtība: (12;6).1 
  

                                                 
1 Vērtēšana veikta, izmantojot trīs ballu sistēmu, stiprās puses un iespējas vērtējot ar pozitīvu rādītāju (apzīmēts ar „+”), bet vājās puses – ar negatīvu rādītāju (apzīmēts ar „-

”). Lielāka vērtība apzīmē lielāku faktora pozitīvo vai negatīvo ietekmi (1 – neliela ietekme, 2 – vidēja ietekme, 3 – būtiska ietekme). Atsevišķi tiek summētas stipro un vājo 

pušu kopējās vērtības un iespēju un draudu kopējās vērtības, lai noteiktu, vai iegūtais rezultāts ir ar pozitīvu vai negatīvu vērtību. Ja iegūts negatīvs rezultāts, tātad vājo pušu 

īpatsvars ir lielāks par stiprajām pusēm vai draudu īpatsvars ir lielāks par iespējām. Tas nozīmē, ka tālākajā stratēģiskajā plānošanā ir jāņem vērā lielāks pārvaramo grūtību 

apjoms, bet var nozīmēt arī jaunus izaicinājumus un attīstības perspektīvas, pārvarot iekšējos un ārējos šķēršļus. Ja iegūts pozitīvs rezultāts, tad stipro pušu īpatsvars ir lielāks 

par vājajām pusēm vai iespēju īpatsvars ir lielāks par draudiem. Tas nozīmē, ka tālākā stratēģija būs vieglāk veidojama un risināma izdevīgo iekšējo un ārējo apstākļu 

kopsummas dēļ. 
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1.6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 
 
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. 

Studiju procesa kvalitātes kontrole tiek veikta realizējot darbības, kas attiecas uz 
akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu. Tas ir, atklātu konkursa organizēšana 
uz akadēmiskā personāla brīvajām štata vietām,  personāla kvalifikācijas paaugstināšana 
un iesaiste pētniecībā.  

Juridiskās fakultātes ietvaros Studiju virziena kontrole tiek veikta struktūrvienībās 
(katedrās), darba grupās, arī Tiesību zinātnes studiju programmas padomes un domes sēdēs.  
Būtisks kontroles mehānisms ir sadarbība ar Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldi, kas 
rūpīgi seko līdzi tiesību aktu ievērošanai studiju procesā. Studiju virzienu kvalitāte tiek vētīta, 
analizējot studējošo iesniegumus, priekšlikumus. Studiju virziena realizācijas trūkumus 
parāda arī iesniegtās studējošo sūdzības, kuras visas tiek izskatītas LU noteiktā kārtībā. 
Studiju procesa kvalitātes būtisks elements ir studējošo viedokļa uzklausīšana gan 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. 

Būtisks kontroles instruments ir studējošo aptaujas. Atbilstoši LU noteiktajai kārtībai, 
ar anketu „Par studiju programmu” aptaujā pēdējo studiju gadu studentus jeb potenciālos 
absolventus, kuri var novērtēt studiju programmu kopumā.  

Realizējot otru aptauju veidu, ar anketu „Par studiju kursu un tā docētāju” aptaujas 
veic pēc studiju kursa noklausīšanās semestra beidzamajās nodarbībās vai nākamā semestra 
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pirmajā mēnesī par iepriekšējo semestri, lai varētu novērtēt kursu un tā docētāja darbu 
kopumā. 

Jānorāda, ka LU Juridiskā fakultāte veic arī pirmkursnieku aptauju, neilgi pēc studiju 
uzsākšanas pirmajā kursā. Šī aptauja palīdz izprast jauno studentu vēlmes un izpratni attiecībā 
uz studiju procesu un tā sagaidāmajiem rezultātiem.   

LU Juridiskā fakultāte organizē katras katedras, katra mācībspēka katra docētā studiju 
kursa hospitēšanu, kas notiek vismaz reizi semestrī, pie tam to veic cits akadēmiskā 
personāla loceklis, kas sniedz rakstveida viedokli hospitētā studiju kursa docētāja katedras 
vadītājam, kas apkopo visu informāciju par konkrētās katedras visiem mācībspēkiem, 
semestra beigās rīko katedras sēdi saņemto atsauksmju apspriešanai, bet pēc tam nodod visu 
informāciju LU Juridiskās fakultātes dekānam. 

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, pašlaik spēkā esošajām 
tiesību normām un judikatūrai.     

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 kvalitāti veic darba devēji. 

 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. 

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,2 Studiju virziena pašnovērtējuma 
procesā jānonāk pie secinājuma, ka esošā LU Juridiskās fakultātes iekšējās kvalitātes 
kontroles sistēma aptver vadlīnijās ietvertos pamatprincipus. Minētais secināms no tā, ka 
Studiju virziena 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 virziena īstenošanā tiek uzsvērts, ka mācībspēks ir pats svarīgākais studentiem 
pieejamais mācību resurss. Tādēļ akadēmiskā personāla kvalitāte, tās nodrošināšana, 
akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana ir Studiju virziena īstenotāju prioritāte.  

Juridiskā fakultāte, apzinoties mācībspēka izšķirošo lomu Studiju virziena mērķu 
sasniegšanā, veido ilgtspējīgu, demokrātisku un uz brīvu konkurenci vērstu akadēmiskā 
personāla politiku. Minēto apliecina tas, ka nepārtraukti norisinās akadēmiskā personāla 
sastāva papildināšana, kā arī vērojama saasinātāka konkurence uz mācībspēka vietu 
fakultātē. Studējošajiem tiek nodrošināta visplašākā piekļuve mācību materiāliem, datu 
bāzēm, kas ir viena no ENQA vadlīniju būtiskajām sastāvdaļām. Īpaši jānorāda uz to, ka 
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. 
 
1.7. Studiju virzienam pieejamie resursi un materiāltehniskais nodrošinājums 
 
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 

                                                 
 
2 www.aiknc.lv/static_media/dati/materiali/LV/ENQAstL301005.doc 
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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. LU Starpnozaru bibliotēka 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 Juridiskā fakultāte ir izveidojusi un ilgstoši nodrošina atsevišķa metodiskā 
kabineta darbu. Šajā metodiskajā kabinetā tiek nodrošināta studijām nepieciešamo materiālu 
pieejamība, studiju kursu individuālo uzdevumu eksemplāri, papildus literatūra, arī reti 
sastopami avoti dažādās tiesību zinātnes apakšnozarēs. 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. 2012.gadā LU Juridiskā fakultāte ir 
izveidojusi 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. 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 un atbilstoši LU Juridiskās 
fakultātes finansiālajām iespējām. 

Tātad LU Juridiskās fakultātes īstenotais Studiju virziens tiek nodrošināts ar visiem 
nepieciešamajiem resursiem un materiāltehnisko nodrošinājumu.         
 
1.8. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros 
 
Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs Studiju virziena ietvaros ir aplūkojamas no divām 
visai atšķirīgām pozīcijām. 

Pirmkārt, LU Juridiskās fakultātes īstenotais Studiju virziens sava satura, kvalitātes un 
citu raksturojošo parametru ziņā ir unikāls Latvijā, līdz ar ko sadarbības iespējas Latvijā tieši 
Studiju virziena īstenošanas aspektā ir ne tikai visai ierobežotas, bet pat nav nepieciešamas. 
Minēto pamato tas, ka LU Juridiskā fakultāte ir pašpietiekama sava Studiju virziena 
īstenošanā kā resursu un materiāltehniskā, tā akadēmiskā un zinātniskā ziņā. Ilggadīgā 
pieredze, visaugstāk kvalificētais akadēmiskais personāls, kā arī pieejamie resursi rada 
pamatu tam, lai LU Juridiskā fakultāte sekmīgi varētu veikt savus uzdevumus un sasniegt 
noteiktos mērķus. Protams, ka iepriekš minētais nekādā mērā nenozīmē to, ka LU Juridiskā 
fakultāte būtu vērsta uz izolucionismu un iebilstu pret konstruktīvu sadarbību ar citām 
Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kuras īsteno līdzīgus Studiju virzienus.  

Būtiski atšķirīga aina paveras attiecībā uz LU Juridiskās fakultātes sadarbību Studiju 
virziena īstenošanā ar ārvalstu augstākās izglītības iestādēm, kuras īsteno līdzīgus studiju 
virzienus. Zalcburga, Humbolta Universitāte, Berlīnes Brīvā Universitāte, Roterdamas 
Universitāte, Viļņas un Varšavas Universitātes ir tikai daži piemēri veiksmīgai LU Juridiskās 
fakultātes starptautiskajai sadarbībai. Ar uzskaitītajām ārvalstu augstākās izglītības iestādēm 
LU Juridiskā fakultāte sadarbojas akadēmiskā personāla apmaiņas programmas ietvaros, kas 
paver iespēju ārvalstu augstskolu lekcijām LU un LU Juridiskās fakultātes mācībspēku 
lekcijām ārvalstīs.    
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1.9. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu uzskaitījums, norādot apjomu 
kredītpunktos, studiju veidu un grādu un/vai profesionālo kvalifikāciju  

 
LU Juridiskās fakultātes īstenotajam Studiju virzienam atbilst šādas 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” (46380); 6) Akadēmiskā maģistra studiju programma „Tiesību 
zinātne” (45 380); 7) Doktora studiju programma ”Juridiskā zinātne” (51380). (Skat. 
Pielikumu Nr. 1) 
 
 
1.10. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, 

norādot tā kvalifikāciju (grādu) un pienākumus, amatu, ievēlēšanas vietu un 
īstenotos studiju kursus un moduļus  

 
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 kopā ir 
iesaistīti 64 akadēmiskā personāla locekļi, no kuriem 12 ir profesoti, 8 ir asociētie profesori, 
10 ir docenti, 19 ir lektori, 11 stundu pasniedzēji, 2 ir lektora pienākumu izpildītāji, 1 
vieslektors, kā arī viens asociētais viesprofesors. Jānorāda, ka no 64 akadēmiskā personāla 
locekļiem, 41 ir doktora zinātniskais grāds tiesību zinātnē, kas liecina par augstu kvalifikāciju, 
kas viennozīmīgi ir būtiski īstenotā Studiju virziena kvalitātes nodrošināšanai (skat. 
Pielikumu Nr.2).  
 
1.11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 

un tās ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšanās pētniecības projektos, kā arī 
dalība starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju 
finansētajos projektos pārskata periodā  
 

LU Juridiskās fakultātes Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 
pētnieciskā darbība raksturo LU Juridiskās fakultātes izcilību zinātnē un studijās. Fakultātes 
tiesību zinātnieku sasniegumi pētnieciskajā darbā vien pārsniedz citu augstākās izglītības 
institūciju, kas īsteno līdzīgu studju virznienu, pētījumu un publikāciju summu kopā ņemtu. 
Nav noliezama LU Jurdiskās fakultātes tiesībzinātnieku dominance Latvijā, kā arī iznesot 
Latvijas tiesību zinātnes vārdu ārpus Latvijas robežām. Izcilību tiesību zinātnē apliecina kaut 
vai tikai daži piemēri no kopējā projektu vai publikāciju skaita. 
 Piemēram, 2013. gada Latvijas Universitātes prioritārs zinātniskais projekts „LR 
Satversmes 4.nodaļas komentāru izstrāde” ar VAS „Latvijas Vēstnesis” atbalstu, kas īstenots 
prof. R. Baloža vispārīgajā zinātniskajā redakcijā, prof. V. Liholajas pētījums "Tiesu prakse, 
izskatot lietas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un par izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas” pēc LR Augstākās tiesas pasūtījuma, prof. Jānis Lazdiņš un doc. Jānis Pleps ir 
iesaistījušies projektā „Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas pieredze, mācības un 
starptautiskā nozīme (vēsturiskie, politiskie un tiesiskie aspekti), LZP Fundamentālo un 
lietišķo pētījumu projekts, Nr. 653/2014, (apstiprināts 2014. gada 30. janvārī (Nr. 653/2014). 
Prof. Jānis Lazdiņš ir šā projekta 3. apakšprojekta vadītājs (apakšprojekta nosaukums – 
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Nepārtrauktības doktrīnas īstenošanās Latvijas neatkarības atgūšanā). Projekta termiņš, 2014–
2017. (skat. Pielikumu Nr.3). 
 
1.12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla nozīmīgākās 

zinātniskās publikācijas, pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades sasniegumi un 
sagatavotā mācību literatūra pārskata periodā (sarakstu pievienot pielikumā)   

 
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 zinātnātniskās darbības rezultātus. Pārskata periodā ir ticis turpināts ražīgs darbs 
pie publikāciju un zinātnisko pētījumu sagatavošanas. LU Juridiskās fakultātes akadēmiskā 
personāla tikai pašu nozīmīgāko publikāciju kopskaits pārskata periodā pārsniedz 170 
publikācijas un tās veltītas visu tiesību zinātnes apakšnozaru aktuālajiem teorētiskajiem un 
praktiskajiem jautājumiem. No pievienotā saraksta (skat. Pielikumu Nr.4) ieskatam minami 
daži. Piemēram, prof. K. Torgāna zinātniskajā redakcijā iznākusi autoru kolektīva grāmata 
Civilprocesa likuma komentāri. III daļa. TNA apgādā, prof. K Torgāna monogrāfija „Saistību 
tiesības. Mācību grāmata” – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014, (590 lpp). Prof. K. Torgānam 
2013.gadā klajā nākusi nozīmīga monogrāfija “Līgumu un deliktu tiesību problēmas”, 
pirmoreiz klajā nākuši „Administratīvā procesa likuma komentāri. A un B daļa” asoc. prof. J. 
Briedes zinātniskajā redakcijā. Publikācijas tikušas publicētas starptautiski citējamos un 
prestižos izdevumos. Piemēram, prof. D. Rezevskas pētījums: The Republic of Latvia. In: 
Constitutional Law of the EU Memberstates. 2nd revised  edition. Eds. Kortmann C., Fleuren 
J., Voermans W. The Hague: Kluwer Law International, 2014; doc.A. Rodiņas publikācija:  
Republic of Latvia (Chronicls of Constitutional Law in 2011). European Review of Public 
Law. Vol.23, 4/2011, Winter, p.1295-1332.  
 
1.13. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (nodaļu/katedru, profesoru 

grupu, laboratoriju, institūtu) 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 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 ko 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.  
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Tiesību zinātnes bakalaura studiju programmā Katedras docētāji docē šādus studiju 
priekšmetus: 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 „Dokumentu rakstīšana un analīze” (SDSK1103). 

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).  

Visupirms 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. 

Latvijas Republika jau gandrīz desmit gadus 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 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 ir Satversmes tiesas 
tiesnese, bet asociētais profesors Jānis Neimanis – Augstākās tiesas senators). 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, 
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tostarp regulāri rīkojot studentu sekciju Latvijas Universitātes ikgadējās zinātniskās 
konferences ietvaros. 

Starptautisko un Eiropas tiesību 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 maģistrantūtas programmās Eiropas Savienības un 
starptautiskajās tiesībās Amsterdamas, Leidenes, Ženēvas, Stokholmas, Kembridžas un citās 
vadošajās ārvalstu augstskolās.   

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, kā prof. Juris Bojārs, virkni 
starptautiskām publiskām tiesībām veltītu monogrāfiju autors; asoc. prof. A. Kučs, LR 
Tiesībsarga padomnieks un 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 Doc. I. Kačevska un lekt. 
G.Precinieks, gan tiesību politikas veidotāji un pētnieki šajā nozarē kā Tieslietu ministrijas 
valsts sekretāre vietniece un Eiroapas tiesību akadēmijas vieslektore doc. I. Kucina. 
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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, lekt. 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).       
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 pārzin 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 un policijas tiesību apakšnozarē. Minētais mērķis tiek realizēts 
nodrošinot akadēmiskās bakalaura studiju programmas un profesionālās maģistra studiju 
programmas darbību valststiesību zinātņu sadaļā. 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. Katedra  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 ienācīts 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 tās 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. Studējošajiem tiek piedāvātas arī iespējas apgūt izvēles kursus 
(„Datu aizsardzības tiesības’’, „Baznīcas tiesības’’, „Ārvalstu konstitucionālās tiesības’’, 
„Salīdzinošās konstitucionālās tiesības’’, „Nodokļu tiesības”, „Administratīvās tiesas 
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process”, „Pašvaldību tiesības”, „Satversmes tiesas procesa tiesības”, „Juridiskās palīdzības 
sniegšana”, „Normatīvo tiesību aktu jaunrade”, „Administratīvo tiesību aktuālās problēmas”, 
„Ierēdņu tiesības”, „Publisko un privāto tiesību mijiedarbība”),  kuri nodrošina detalizētāku 
kāda tiesību institūta analīzi katedras docētajās tiesību zinātnes apakšnozarēs. Šo studiju kursu 
docēšanu nodrošina mācībspēki ar ilgstošu pētniecisko un praktisko pieredzi, kā prof. 
Ringolds Balodis (bijušais galvenais valsts notārs un Reliģisko lietu priekšnieks), lekt.Gunārs 
Kusiņš (Saeimas Juridiskā biroja vadītājs), asoc.prof. Jautrīte Briede (Augstākās tiesas Senāta 
Administratīvo lietu departamenta senatore), doc. Annija Kārkliņa un doc.Anita Rodiņa 
(zvērinātas advokātes) un citi. Piesaistīts tiek arī viens stundu pasniedzējs pašvaldību tiesību 
priekšmetā – zvērināts advokāts Artis Stucka. 

Lielākā daļa akadēmiskās bakalaura programmas un profesionālās maģistra 
programmas beidzēji ir sekmīgi attīstījuši savas prasmes praktiski darbojoties Latvijas 
tiesnešu, advokātu, amatpersonu un juristu rindās pierādot, ka spēj praksē pielietot teorētiski 
iegūtās zināšanas.  
Akadēmiskās bakalaura studijas programmas ietvaros tiek nodrošināta arī Administratīvi 
tiesiskā prakse, kas pēc teorētiskā kursa apgūšanas ir studentu profesionālo zināšanu 
padziļināšanas un nostiprināšanas posms, vienotā studiju procesa sastāvdaļa. Prakses 
galvenais mērķis ir dot iespēju iegūt praktiskas iemaņas administratīvo tiesību piemērošanā, 
kā arī padziļināt izpratni par valsts pārvaldes organizāciju un darbību. Studiju kursa 
akadēmiskās kompetences ietvaros sekmīgi studējošie iegūst izpratni par valsts pārvaldes 
uzbūvi, organizāciju un darbu, kā arī spēju orientēties ar prakses vietas darbību saistītajos 
administratīvo tiesību avotos. Studiju kursa profesionālās kompetences ietvaros sekmīgi 
studējošie spēj patstāvīgi izstrādāt tiesību aktus valsts pārvaldes jomā vai citus dokumentus, 
kas saistīti ar administratīvo procesu. 
Akadēmiskā bakalaura programmā studējošiem katedra nodrošina virkni izvēles studiju 
kursu, piemēram „Nodokļu tiesības” un „Pašvaldību tiesības”. Studiju kursa  „Nodokļu 
tiesības” mērķis ir radīt studējošiem izpratni par nodokļu un nodevu tiesību avotiem, 
jēdzieniem, pamatprincipiem, teorijām, subjektiem un objektiem, nodokļu attiecībām un to 
tiesisko regulējumu, kā arī prasmi pielietot tiesiskās aizsardzības līdzekļus šajos jautājumos 
un izmantot iegūtās zināšanas juridiska rakstura problēmu praktiskai risināšanai. Studiju 
kursa „Pašvaldību tiesības” mērķis ir radīt studentiem zināšanas par pašvaldību tiesībām. 
Studiju kursa apguves laikā studenti iegūs zināšanas par pašvaldības institūta pamatošanas 
doktrinārajiem pētījumiem, pētot pašvaldību tiesības kā tiesību zinātnes nozari, un pašvaldību 
tiesībām kā tiesību nozari, noskaidrojot, piemēram, pašvaldību vietu valsts pārvaldes iestāžu 
sistēmā.  
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.  
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 galveniem 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”. Iepriekšminētie komentāri ir ievērojami, ka 
katedras locekļi ir spējuši apvienot desmitiem pie katedras un universitātes nepiederošu  
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pētnieku. Satversmes komentāros jau darbojas vairāk kā piecdesmit pētnieku, bet 
Administratīvā procesa likuma komentāros vairāk kā divdesmit pētnieku.  
 Lai arī lielākai daļai katedras locekļu ir izdotas monogrāfijas un mācību grāmatas docētajos 
priekšmetos (piemēram, R.Balodis „Valsts un Baznīca’’, J.Briede „Administratīvais akts’’, 
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 uz doto brīdi 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. 
   Katedras mācībspēki iesaistīti arī Doktora studiju programmas  „Juridiskā zinātne” 
īstenošanā (studiju programmas direktore, prof. V. Liholaja), 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. 2013.gadā savus promocijas darbus sekmīgi 
aizstāvējuši 6 doktoranti, kuru promocijas darbi izstrādāti krimināltiesiskajās zinātnēs, 
aizstāvēšanai iesniegti vēl 2 promocijas darbi 
 
Civiltiesību zinātņu katedra docē 24 priekšmetus, 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. 

Par to, ka katedras docēto studiju kursu ievirze ir pareiza, netieši liecina arī samērā 
lielais katedras priekšmetos aizstāvēto doktora disertāciju skaits. 
Studiju kursu apraksti un prognozētie mērķi tiek atspoguļoti adekvāti, kā arī regulāri atjaunoti, 
atbilstoši tekošajām izmaiņām likumos un tiesu judikatūrai atbilstošajā tiesību nozarē.  
Atbildīgie par kursu aprakstu un kursu programmu aktualizēšanu: 
1) Tiesību zinātnes bakalauru studiju programma (20208): 

Intelektuālā īpašuma tiesības (JurZ3017) - atbildīgais mācībspēks prof. J. Rozenfelds; 
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Lietu tiesības II (JurZ2047) - atbildīgais mācībspēks prof. J. Rozenfelds; 
Civiltiesību vispārīgā daļa (JurZ1090) - atbildīgais mācībspēks prof. K. Balodis; 
Saistību tiesības. Sevišķā daļa (JurZ2014) - atbildīgais mācībspēks prof. K. Torgāns; 
Romiešu civiltiesību pamati (JurZ1029) - atbildīgais mācībspēks lekt. A. Bitāns; 
Dzīvokļu tiesības (JurZ2016) - atbildīgais mācībspēks pasn. J. Lapsa; 
Apdrošināšanas tiesības (JurZP070) - atbildīgais mācībspēks lekt. V. Mantrovs; 
Patērētāju aizsardzības tiesības (JurZ2012) - atbildīgais mācībspēks lekt. V. Mantrovs; 
Ģimenes tiesības (JurZ3015) – atbildīgais mācībspēks doc. I. Lībiņa – Egner; 
Mantojuma tiesības (JurZ3020) - atbildīgais mācībspēks lekt. K. Zīle; 
Sociālās tiesības (JurZ2018) - atbildīgais mācībspēks lekt. V. Slaidiņa. 
2) Tiesību zinātnes profesionālā maģistra studiju programma (20209): 
Īpašuma tiesību īstenošanas problēmas (JurZ 5021) - atbildīgais mācībspēks prof. J. 
Rozenfelds; 
Banku tiesības (JurZ5018) - atbildīgais mācībspēks doc. A. Lošmanis; 
Vides tiesības (JurZ5009) - atbildīgais mācībspēks prof. I. Čepāne; 
Konkurences tiesības (JurZ5025) - atbildīgais mācībspēks lekt. V. Mantrovs; 
Civiltiesisko strīdu alternatīvā izšķiršana (JurZ5018) - atbildīgais mācībspēks lekt. L. 
Rasnačs. 
Tam apstāklim, ka darba devēju aptauja liecina, ka vairumā gadījumu priekšroka tiek dota LU 
JF absolventiem, pamati lielā mērā likti arī, pasniedzot tieši Civiltiesisko zinātņu katedras 
kursus atbilstošā līmenī. 
Tomēr jāatzīst, ka katedra varētu attīstīt vēl plašāk tādu studiju priekšmetu, kuriem ir nozīme 
valsts ekonomikas attīstībā un tās integrācijā ES – intelektuālā īpašuma tiesības, kas joprojām 
ir izvēles priekšmets, kaut gan atbilstoši Eiropas patentu organizācijas (EPO) rekomendācijām 
(Roadmap) šim priekšmetam jābūt obligātam juridiskajā fakultātē. Izvēles priekšmets šis 
kurss var būt fakultātēs, kur neapmāca juristus, bet kuru beidzējiem var būt saskarsme ar 
intelektuālo īpašumu. Pašreizējais zināšanu līmenis šajā jomā nespēj nodrošināt atbilstošu 
inovāciju ieviešanas un administrēšanas līmeni.  

Būtu vēlams paplašinātā apjomā pasniegt arī konkurences, patērētāju un bankrota 
tiesības, jo šie priekšmeti attiecas uz jomām, kurās pēdējo gadu laikā konstatētas problēmas 
visā valstī. 
Studiju kursu docēšanas kvalitāti nodrošina kursu atbildīgie, kuru vidū vairāki (I. Lībiņa-
Egnere, V. Mantrovs, S. Meijere, D. Ose, L. Rasnačs) sekmīgi aizstāvējuši doktora 
disertācijas attiecīgajās nozarēs, bet citi sekmīgi apgūst studijas doktorantūrā (K. Zīle) vai arī 
turpina darbu pie doktora disertācijām pēc doktorantūras studiju pabeigšanas (A. Bitāns, M. 
Krūmiņš, G. Bērziņš). 
 
 
1.14. 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, 
katras katedras sēžu norises protokolēšana, lietvedības funkciju veikšana utt.  
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Kā minēts iepriekš, tad 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.      
  
1.15. Informācija par ārējiem sakariem 
 

LU Juridiskā fakultāte, realizējot Studiju virzienu, intensīvi sadarbojas ar citām LU 
fakultātēm, citām augstākās izglītības iestādēm Latvijā un pasaulē. Nenoliedzama ir arī 
sekmīgā un ilglaicīgā sadarbība ar darba devējiem un visām profesionālajām organizācijām 
Latvijā. 

Sadarbības ietvaros ar citām LU fakultātēm LU Valodu centra docētāji nodrošina 
studiju kursa „Angļu valoda juristiem” un „Vācu valoda juristiem” norisi, bet docētāji no 
Ekonomikas un vadības fakultātes, kā arī Humanitāro zinātņu fakultātes tiks iesaistīti studiju 
kursa „Dokumentu rakstīšana un analīze” docēšanā.  

Sadarbība ar Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti nodrošina studiju kursa 
„Psiholoģijas un pedagoģijas pamati” apguvi Profesionālā maģistra studiju programmā un 
studiju kursa „Interaktīvās mācību metodes augstskolu studiju procesā” apguvi Doktora 
studiju programmā „Juridiskā zinātne”. 

Apmaiņas programmas ERASMUS + ietvaros fakultātei noslēgti 47 līgumi ar ārvalstu 
universitātēm. Programmas ietvaros notiek arī ļoti sekmīga mācībspēku mobilitāte, kas dod 
iespējas fakultātes docētājiem doties pieredzes apmaiņā un studiju kursu docēšanā uz citu 
valstu augstskolām, kā arī piesaistīt ārvalstu viesprofesorus dažādu studiju kursu docēšanai 
Juridiskajā fakultātē. Katru semestri vismaz viens vai divi ārvalstu universitāšu mācībspēki 
Erasmus + programmas ietvarā studējošiem piedāvā noklausīties lekcijas angļu valodā par 
aktuāliem tiesību jautājumiem. Lekcijas pārskata periodā ir lasījuši lektori no Polijas 
Belostokas Universitātes, Neapoles Universitātes. 

Studējošiem, mācībspēkiem un vispārējam personālam ir iespēja iegūt stipendijas savu 
zināšanu pilnveidei ārvalstīs Erasmus Mundus un tās apakšprogrammu, kā arī dažādu 
universitātes divpusējo sadarbības līgumu ietvaros. 

Fakultātei ir ilgstoša sadarbība ar ārvalstu vieslektoriem arī DAAD (Vācijas 
Akadēmiskā apmaiņas dienesta) programmas ietvaros. Fakultātē pastāvīgi nodarbināts vismaz 
viens profesors šīs programmas ietvaros. 

Attīstīta sadarbība ar ārvalstu partneraugtskolām un vieslektoriem arī citu programmu 
ietvaros. Piemēram, Fulbright programmas ietvaros ikgadu fakultātē ierodas kāds 
viesprofesors no  Amerikas Savienoto Valstīm. Fakultāti regulāri apmeklē arī ārvalstu 
studenti, mācībspēki un praktiķi, kuri interesējas par tiesību zinātni, tiesību piemērošanu un 
juridisko izglītību Latvijā. 

2013. gada vasarā no 8. līdz 13. jūlijam LU Juridiskā fakultāte pirmo reizi rīkoja ASV 
tiesību vasaras skolu, kurā bez maksas varēja piedalīties 50 fakultātes visu programmu 
studentu. Lekcijas un seminārus vasaras skolā vadīja ASV profesori no Pitsburgas, Floridas 
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Starptautiskās, Ņujorkas un Majami Universitātes, kas deva studējošajiem iespēju gan uzlabot 
angļu valodas zināšanas, gan apgūt anglo-amerikāņu tiesību sistēmas pamatus. 

Kopš 2013. gada rudens Juridiskā fakultāte ir arī iesaistījusies Center for International 
Legal Studies programmā. Ar centra Senior Lawyer Visiting Program starpniecību praktiķiem 
no dažādām Pasaules valstīm tiek dota iespēja lasīt lekcijas tai skaitā arī mūsu fakultātē. Tā, 
piemēram, 2014. gada aprīlī Juridiskajā fakultātē viesojās praktizējošs advokāts Dž. Lī (J. D. 
Lee), piedāvājot lekcijas Amerikas tiesībās, bet 2014. gada septembrī lekcijas ASV 
krimināltiesībās lasīja tiesnesis Dž. Volfs (J. Wolf). Plānots, ka vieslektori – praktiķi no ASV 
– fakultātē ik semestri piedāvās vismaz piecu dienu lekciju kursu.     
 
1.15.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām; 
 
LU Juridiskā fakultāte, realizējot Studiju virzienu, ilgstoši un ļoti sekmīgi sadarbojas ar darba 
devējiem un juristu profesionālajām organizācijām kā studiju procesa nodrošināšanas jomā 
(studējošo prakšu nodrošināšana), tā arī zinātniskajā darbībā.  

Izveidota sekmīga sadarbība ar daudzām valsts un privātajām institūcijām, kura dod 
iespēju fakultātē studējošajiem apgūtās teorētiskās zināšanas nostiprināt praksē. Juridiskā 
fakultāte nodrošina prakses iespējas visu līmeņu tiesās, Satversmes tiesā, prokuratūrā, 
policijā, Latvijas Republikas Saeimā, valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās. Tāpat 
studējošiem ir iespējams iziet studiju prakses zvērinātu advokātu birojos, pie zvērinātiem 
notāriem, tiesu izpildītājiem un sabiedriskajās organizācijās. 

LU Juridiskā fakultātes Studiju virziena īstenošanā tiek tieši iesaistīti pārstāvji no 
darba devējiem un profesionālajām organizācijām, ko apliecina vairāki aspekti. Pirmkārt, 
praktiķi un speciālisti no Augstākās tiesas un Ģenerālprokuratūras tiek iesaistīti valsts 
pārbaudījumu komisijas darbā, lai izvērtētu studējošo darbus. Otrkārt, virkne LU Juridiskās 
fakultātes akadēmiskā personāla pārstāvji strādā Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senātā 
(prof. K. Torgāns, asoc. prof. J. Neimanis, asoc. prof. Jautrīte Briede), Latvijas Republikas 
Satversmes tiesā (prof. S. Osipova, asoc. prof. K. Balodis, lekt. G. Kusiņš), Latvijas 
Republikas Saeimā (prof. I. Čepāne, doc. I. Lībiņa-Egnere, doc. J. Pleps, lekt. Daina Ose, lekt. 
Edvīns Danovskis), kā arī advokatūrā (piem., prof. J. Rozenfelds, lekt. A. Bitāns, lekt. L. 
Liepa, lekt. E. Kalniņš). Tātad sadarbība starp LU Juridisko fakultāti un darba devējiem, kā 
arī juristu profesionālajām organizācijām ir visai aktīva un ilgstoša. Minēto apliecina arī tas, 
ka sadarbībā ar LU Juridisko fakultāti par ikgadēju tradīciju ir kļuvušas Augstākās tiesas 
konferences, advokātu un notāru konferences, kā arī citi praktiski un zinātniski notikumi. 
Papildus var norādīt, ka LU Juridiskā fakultāte īsteno arī advokātu profesionālās kvalifikācijas 
celšanas tālākizglītības programmu. Šī tālākizglītības programma tiek realizēta kopš 
2013.gada sākuma un sekmīgi tiek turpināta, pie tam jānorāda, ka advokātu aptaujas liecina, 
ka šī profesionālā organizācija ir ļoti apmierināta par produktīvo sadarbību ar LU Juridisko 
fakultāti.  
 
1.15.2. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno 

līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas 
 
Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus studiju 
virzienus un līdzīgas studiju programmas ir aplūkojama no vairākām pozīcijām. 

Starptautiskās sadarbības segments visplašāk izpaužas tieši studējošo apmaiņas 
programmu realizācijā, doktora studiju programmas realizācijā (starptautiskie rezencenti 
promocijas darbu aizstāvēšanas procesā), kā arī zinātnisku konferenču savstarpējos 
apmeklējumos. Zinātniskās pētniecības jomā, kas ir būtisks Studiju virziena īstenošanas 
aspekts, LU Juridiskā fakultāte sadarbojas, piemēram, ar akadēmisko personālu no Gruzijas 
(Tbilisi Universitāte), Polijas (Belostokas Universitāte) Lietuvas (Viļņas Universitāte), 
Baltkrievijas (Baltkrievijas Valsts Universitāte), ASV (Ilinoisas Tehnoloģiju Institūta 
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Juridisko koledžu), Lielbritāniju (Leičesteras Universitāte) u.c. Tāpat jānorāda, ka ERASMUS 
programmas realizācijā notiek plaša sadarbība ar ārvalstu augstskolām, kas īsteno līdzīgus 
studiju virzienus. Piemēram, Berlīnes Brīvo Universitāti, Humbolta Universitāti, Roterdamas 
Universitāti, Viļņas Universitāti,Varšavas Universitāti u.c. Cieša sadarbība LU Juridiskajai 
fakultātei ar ārvalstu augstskolām ir arī doktora studiju programmas īstenošanā. Piemēram, 
Mykolas Romeris Universitāti Lietuvā, kuras prof. V. Justickis ir ticis pieaicināts kā 
starptautiskais recenzents promocijas darbu izvērtēšanai. Bez tam atskaites periodā 
doktorantiem bija iespēja klausīties viesprofesoru Martinez Inmaculada Herbosa (Spānija), 
Andrzej Gulczynsk, Magdalena Zielinska, Jakub Zisty (Polija), Helmut Heiss (Šveice) 
lekcijas.   

LU Juridiskās fakultātes sadarbība ar citām augstākās izglītības iestādēm nacionālajā 
līmenī var atspoguļot no diviem aspektiem. Pirmkārt, jānorāda uz to, ka LU Juridiskā 
fakultāte ir pašpietiekama akadēmiskā personāla, resursu un materiāltehniskā nodrošinājuma, 
tā arī zinātniskajā ziņā. Ņemot vērā to, ka LU Juridiskā fakultāte ir viennozīmīgs un 
neapstrīdams līderis Tiesību zinātnes studiju virziena īstenošanā Latvijā, LU Juridiskā 
fakultāte nekad īpašu uzsvaru uz nacionāla līmeņa sadarbību nav likusi, jo nepastāv tādas 
nepieciešamības. Otrkārt, nevar secināt, ka, pastāvot iepriekš minētajiem apstākļiem, 
sadarbība nacionālā līmenī nenotiktu. Minēto apliecina tas, ka LU Juridiskā fakultāte ir 
noslēgusi sadarbības līgumu ar Rīgas Juridisko augstskolu par savstarpēju iepsēju 
studējošajiem apmeklēt noteiktus studiju kursus. Tāpat jāpiemin arī nacionālā sadarbība 
doktora studiju programmas realizācijā, kur iesaistās arī citu augstākās izglītības iestāžu 
pārstāvji (recenzentu statusā promocijas darbu aizstāvēšanās). Nevar arī noliegt to, ka LU 
Juridiskā fakultāte nebūtu ieinteresēta produktīvā sadarbībā nacionālajā līmenī.     
 
1.15.3. studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmās, norādot 

apmaiņas programmu un valsti  
 
LU Juridiskā fakultāte, īstenojot Studiju virzienu, instensīvi sadarbojas studējošo apmaiņas 
programmas ERASMUS + ietvaros ar citu valstu augstākās izglītības iestādēm, kas īsteno 
līdzīgus studiju virzienus, pie tam šai sadarbībai ir tendence paplašināties. LU Juridiskā 
fakultāte īsteno savstarpēju studējošo apmaiņu ERASMUS + programmas ietvaros ar virkni 
Eiropas valstīm, piemēram, Franciju, Vāciju, Portugāli, Itāliju, Nīderlandi, Austriju, 
Slovākiju, Ungāriju, Poliju. Jānorāda arī tas, ka šī studējošo apmaiņa tiek realizēta kā 
bakalaura studiju, tā arī profesionālā maģistra studju programmās. ERASMUS + apmaiņas 
programmas kvalitatīva un ilgtspējīga realizācija ir viens no LU Juridiskās fakultātes 
mērķiem, līdz ar to fakultāte pievērš īpašu uzmanību studējošo atlasei, ārvalstīs iegūtu studiju 
rezultātu apkopošanai un analīzei. Minēto apliecina tas, ka LU Juridiskā fakultāte katrā 
studējošo atlases ciklā viec divpakāpju pretendentu vērtēšanu īpaši izveidotā ERASMUS +  
atlases komisijā. Sākotnēji tiek izvērtēts katra pretendeta rakstveida pieteikums un tajā 
ietvertā motivācija, tad katrs no pretendetiem tiek uzaicināts uz individuālu interviju, kurā tiek 
pārbaudīts arī šī pretendenta svešvalodu prasmes līmenis un atbilstība apmaiņas programmas 
mērķiem. Pēc studijām apmaiņas programmas ietvaros, katra studējošā studiju rezultāti tiek 
apkopoti, izvērtēti, bet pēc tam attiecīgās studiju programmas direktors lemj par ārvalstī 
apgūto studiju kursu pielīdzināšanu. 

Pārskata periodā 13 studējošie studējuši tādās ārvalstīs kā Francija, Vācija, 
Nīderlande, Norvēģija, Slovākija, Ungārija (skat. Pielikumu Nr.5).  
 
 
1.15.4. ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa studiju 

programmām, norādot studiju ilgumu un valsti   
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LU Juridiskās fakultātes veiksmīgās starptautiskās sadarbības rezultātā, atskaites periodā 
studiju virzienā kopā bijuši 17 ārvalstu studenti, kuri studē gan Bakalaura studiju programmā 
„Tiesību zinātne” gan profesionālā maģistra studiju programmā „Tiesību zinātne”. LU 
Juridiskajā fakultātē ir viesojušies studenti no tādām valstīm kā Polijas, Vācijas, Spānijas, 
Slovākijas, Gruzijas, Krievijas, Čehijas, Bulgārijas un Ķīnas. Lai šo viesstudentu studiju 
process noritētu kvalitatīvi un operatīvi norisinātos studijām nepieciešamās informācijas 
aprite, LU Juridiskajā fakultātē darbs ar ārvalstu studentiem ir deleģēts sabiedrisko attiecību 
speciālistam, kas arī ikdienā veic visu nepieciešamo pasākumu kopumu, lai šiem 
studējošajiem atvieglotu studiju procesu. Būtiski ir arī norādīt, ka starptautiskā sadarbība 
neizpaužas tikai kā ārvalstu studējošo studijas LU Juridiskajā fakultātē, bet fakultātē 
pamatdarbā ir pieņemts viesdocents Kristofs Šēve, kas liecina par to, ka fakultātes 
satarptautiskā sadarbība ir vērsta uz ilgtspējīgu attīstību un tendenci sekmīgi iekļauties 
Eiropas kopējā izglītības telpā (skat. Pielikumu Nr.6). 



 28

II STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMS 
 
 

1. Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” (43 380) 
sociālo zinātņu bakalaura grāda tiesību zinātnē iegūšanai raksturojums 

 
 
 1.1.Studiju programmas satura un realizācijas apraksts 

 

Studiju programmas saturu veido studiju kursi 120 kredītpunktu (180 ECTS) apmērā, un tā ir 

paredzēta augstākā līmeņa profesionālu tiesību speciālistu sagatavošanai. Studiju programmas 

saturs ir vērsts uz teorētisko juridisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi, sagatavojoties 

pastāvīgai darbībai izvēlētā nozarē.  

Studiju programma izstrādāta konsultējoties ar juristu profesionālām organizācijām, 

pilnveidota atbilstoši mācībspēku, studentu un absolventu ieteikumiem, kā arī vadoties no 

līdzīgām studiju programmām ārvalstu augstskolās. Pozitīvas darba devēju, LU sadarbības 

partneru un citu ieinteresēto institūciju pozitīvās atsauksmes ir bijušas pamatā studiju 

programmas pilnveidei un līdz ar to pozitīvam rezultātam un novērtējumam no valsts puses – 

atkārotai akreditācijai 2010. gadā un studiju virziena akreditācijai 2013. gada 5. jūnijā.  

Studiju programmas attīstības pamatā bija un ir šādi principi: 

- 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.  

 

1.2. 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;  
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- 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;  

- veicinot studējošo personības vispusīgu attīstību. 

 

1.3. Studiju programmas 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;   

- 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, 
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- 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. 

 

1.4.Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un LU stratēģijai 

 

Atbilstoši Nacionālās attīstības plānam 2014.-2020.gadam (NAP20203), 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.   
                                                 
3 NAP 2020 skatīt 
http://www.pkc.gov.lv/images/NAP2020%20dokumenti/20121220_NAP2020_Saeim%C4%81_apstiprin%C4%
81ts.pdf 
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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.  

 

 

 

1.5.Prasības, uzsākot studiju programmu 

Uzņemšanas noteikumi LU (apstiprināti ar Senāta 26.04.2010. lēmumu Nr. 363) nosaka 

vispārīgos imatrikulācijas noteikumus, kas pamatā detalizētāk regulē ārējo normatīvo aktu 

prasības. Konkrētā studiju programmā noteiktās imatrikulācijas prasības nosaka katram 

akadēmiskajam studiju gadam ar LU rīkojumu.  

Pamatprasība studiju uzsākšanai pamatstudiju programmās LU, proti, arī šajā bakalaura 

akadēmiskajā studiju programmā, ir iepriekšējā vidējā izglītība. Reflektantu atlase notiek 

konkursa kārtībā, ņemot vērā šādas prasības: 

1) reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību sākot ar 2004. gadu, vērā tiek ņemti 

centralizēto eksāmenu rezultāti tajos mācību priekšmetos, kas noteikti LU rīkojumā; 

2) reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personām, kuras 

ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personām ar īpašām vajadzībām, vērā tiek ņemtas 
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vidējās izglītības dokumentā norādītās atzīmes tajos mācību priekšmetos, kas noteiktas LU 

rīkojumā. 

Imatrikulācija studiju programmā notiek bez īpaša iestājpārbaudījuma (kompleksā testa).  

 

1.6.Studiju programmas plāns 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Tiesību zinātne" pilna laika klātienes 
forma (seši semestri) 

 

Kursa kods Kursa nosaukums 1.gads 2.gads 3.gads 

K
op
ā 

Pā
rb

au
de

s 
ve

id
s 

L
ek

ci
ja

s, 
se

m
in
ār

i 

    1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s.   

  Obligātā daļa (A daļa)                   

JurZ1023 1. Tiesību teorija 4 
          

4 Eksāmens L-32,  
S-32 

JurZ1068  2. Latvijas tiesību 
vēsture 4 

          
4 Eksāmens L-40,  

S-24 

JurZ1090 3. Civiltiesību vispārīgā 
daļa  3 

          
3 Eksāmens L-32,  

S-16 

Valo3262 4. Angļu valoda 
juristiem   vai 

3           3 Eksāmens 

L-0,    
S-48 

Valo3263 5. Vācu valoda juristiem 
          

L-0,    
S-48 

Valo1002 6. Latīņu valoda 2   
        

2 Eksāmens L-0,    
S-32 

JurZ1030  7. Saistību tiesības. 
Vispārīgā daļa.   

4 
        

4 Eksāmens L-32,   
S-32 

JurZ1119 8. Konstitucionālās 
tiesības   

6 
        

6 Eksāmens L-54,   
S-42 

JurZ1032  9. Studiju darbs I  
  

2 
        

2 Kursa darbs/ 
aizstāvēšana   

SDSK1103 10. Dokumentu 
rakstīšana un analīze   

4 
        

4 Eksāmens L-32,  
S-32 

JurZ2014 11. Saistību tiesības. 
Sevišķā daļa     

4 
      

4 Eksāmens L-32,  
S-32 

JurZ4083 12. Administratīvās 
tiesības      

4 
      

4 Eksāmens L-36,  
S-28 

JurZ2010 13. Krimināltiesības. 
Vispārīgā daļa     

4 
      

4 Eksāmens L-42,  
S-22 

JurZ1124 14. Lietu tiesības 
    

4 
      

4 Eksāmens L-32,  
S-32 

JurZ3012  15. Krimināltiesības. 
Sevišķā daļa       

4 
    

4 Eksāmens L-32,  
S-32 

JurZ5011 16. Jurista ētika 
      

2 
    

2 Eksāmens L-22,  
S-10 

JurZ4082 17. Administratīvā 
procesa tiesības       

3 
    

3 Eksāmens L-30,  
S-18 

JurZ2015 18. Darba tiesības 
      

3 
    

3 Eksāmens L-32,  
S-16 

JurZ2044 19. Studiju darbs II 
      

2 
    

2 Kursa darbs/ 
aizstāvēšana   

JurZ3018  20. Kriminālprocess 
        

6 
  

6 Eksāmens L-32,  
S-64 
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JurZ4215 21. Starptautiskās 
publiskās tiesības         

4 
  

4 Eksāmens L-32,  
S-32 

JurZ3024  22. Eiropas Savienības 
tiesības         

4 
  

4 Eksāmens L-34,  
S-30 

JurZ3015  23. Ģimenes tiesības 
        

2 
  

2 Eksāmens L-20,  
S-12 

JurZP125  24. Civilprocess 
          

6 6 Eksāmens L-60,  
S-36 

JurZ3020  25. Mantojuma tiesības 
          

2 2 Eksāmens L-26,  
S-6 

JurZ3027 
26. Starptautiskās 
privāttiesības. Mācība 
par kolīziju normām            

2 2 Eksāmens L-22,  
S-10 

JurZ4004  27.Bakalaura darbs 
          

10 10 Aizstāvēšana   

 
        

  

  Ierobežotās izvēles 
daļa (B daļa)             

  
    

JurZ1122 28. Valstszinātne 4       
    

4 Eksāmens L-38,  
S-26 

JurZ1180 
29. Tiesību aizsardzības 
iestādes Latvijā un 
ārvalstīs 

2       
    

2 Eksāmens L-26,  
S-6 

JurZP013  30. Ārvalstu 
konstitucionālās tiesības 2       

    
2 Eksāmens L-28,  

S-4 

JurZ2009  31. Baznīcas tiesības 2       
    

2 Eksāmens L-30,  
S-2 

JurZ1011  32. Starptautisko 
cilvēktiesību pamati   2     

    
2 Eksāmens L-26,  

S-6 

JurZ4001  33. Datu aizsardzības 
tiesības   2     

    
2 Eksāmens L-22,  

S-10 

JurZ1035 34. Eiropas tiesību 
vēsture    4     

    
4 Eksāmens L-52,  

S-12 

JurZ1125 35. Romiešu civiltiesību 
pamati   2     

    
2 Eksāmens L-16,  

S-16 

JurZP070  36. Apdrošināšanas 
tiesības     2   

    
2 Eksāmens L-24,  

S-8 

JurZ2025  37. Nodokļu tiesības     2   
    

2 Eksāmens L-24,  
S-8 

JurZ2012  38. Patērētāju 
aizsardzības tiesības     2   

    
2 Eksāmens L-24,  

S-8 

JurZ2016  39. Dzīvokļu tiesības     2   
    

2 Eksāmens L-28,  
S-4 

SDSK1043 40. Tiesu medicīna 
    

2 
  

    2 Eksāmens L-30,  
S-2 

SDSK1044 41. Tiesu psihiatrija 
    

2 
  

    2 Eksāmens L-28,  
S-4 

JurZ3013  42. Bankrota tiesības       2 
    

2 Eksāmens L-28,  
S-4 

JurZ2082 43. Ierēdņu tiesības       2 
    

2 Eksāmens L-24,  
S-8 

JurZ3019  44. Kriminoloģija       2 
    

2 Eksāmens L-24,  
S-8  

JurZ3021  45. Sodu izpildes 
tiesības       

2     2 Eksāmens L-32,  
S-0 
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JurZ2018  46. Sociālās tiesības 
      

2     2 Eksāmens L-22,  
S-10 

JurZ4111 47. Kriminālās 
meklēšanas pamati       

2     2 Eksāmens L-16,  
S-16 

JurZ3534  48. Administratīvās 
tiesas process         

2   2 Eksāmens L-2,    
S-30 

JurZ2011 49. Pašvaldību tiesības         2 
  

2 Eksāmens L-24,  
S-8 

JurZ1123  50. Intelektuālā īpašuma 
tiesības         

4   4 Eksāmens L-32,  
S-32 

JurZ4113  51. Kriminālistikas 
pamati         

4   4 Eksāmens L-40,  
S-24 

JurZ5128 52. Ebreju un 
musulmaņu tiesības         

2   2 Eksāmens L-26,  
S-6 

      
  

 
  

 Izvēles daļa (C daļa)                   

   0           0     

     0         0     

       0       0     

         2     2 Eksāmens   

          0   0     

            0 0     

           

 
Kopā obligātā daļa (A 
daļa) 16 16 16 14 16 20 98     

 
Kopā ierobežotās 
izvēles daļa (B daļa) 4 4 4 4 4 0 20     

 
Kopā brīvās izvēles 
daļa (C daļa) 0 0 0 2 0 0 2     

 Kopā programmā 20 20 20 20 20 20 120     
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Akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Tiesību zinātne" nepilna laika klātienes 
forma (septiņi semestri) 

 

Kursa kods 
  Kursa nosaukums       

1.gads 
    
2.gads 

    
3.gads 

  
  4.gads K

op
ā 

Pā
rb

au
de

s 
ve

id
s 

L
ek

ci
ja

s, 
se

m
in
ār

i 

      1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s.     

  Obligātā daļa (A daļa)              

JurZ1023 1. Tiesību teorija 4               4 Eksāmens L-32,  
S-32 

JurZ1119 2. Konstitucionālās tiesības 6               6 Eksāmens L-54,  
S-42 

JurZ1090 3. Civiltiesību vispārīgā daļa 3               3 Eksāmens L-32, 
S-16 

Valo1002 4. Latīņu valoda 2               2 Eksāmens L-0, 
S-32 

JurZ1030 5. Saistību tiesības. Vispārīgā 
daļa.   4             4 Eksāmens L-32, 

S-32 

JurZ1068 6. Latvijas tiesību vēsture   4             4 Eksāmens L-40, 
S-24 

SDSK1103 7. Dokumentu rakstīšana un 
analīze   4             4 Eksāmens L-32, 

S-32 

JurZ1032 8. Studiju darbs I   2             2 Kursa darbs/ 
aizstāvēšana   

JurZ1124 9. Lietu tiesības     4           4 Eksāmens L-32, 
S-32 

Valo3262 10. Angļu valoda juristiem   
vai   

 3 
          

3 Eksāmens 

L-0, 
S-48 

Valo3263 11. Vācu valoda juristiem   
  

          L-0, 
S-48 

JurZ2014 12. Saistību tiesības. Sevišķā 
daļa     4           4 Eksāmens L-32, 

S-32 

JurZ4083 13. Administratīvās tiesības      4           4 Eksāmens L-36, 
S-28 

JurZ2010 14. Krimināltiesības. 
Vispārīgā daļa       4         4 Eksāmens L-42, 

S-22 

JurZ2015 15. Darba tiesības       3         3 Eksāmens L-32, 
S-16 

JurZ4082 16. Administratīvā procesa 
tiesības       3         3 Eksāmens L-30, 

S-18 

JurZ2044 17. Studiju darbs II       2         2 Kursa darbs/ 
aizstāvēšana   

JurZ3012 18. Krimināltiesības. Sevišķā 
daļa         4       4 Eksāmens L-32, 

S-32 

JurZ4215 19. Starptautiskās publiskās 
tiesības         4       4 Eksāmens L-32, 

S-32 

JurZ3015 20. Ģimenes tiesības         2       2 Eksāmens L-20, 
S-12 

JurZ3020 21. Mantojuma tiesības         2       2 Eksāmens L-26, 
S-6 
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JurZP125 22. Civilprocess           6     6 Eksāmens L-60, 
S-36 

JurZ3024 23. Eiropas Savienības 
tiesības           4     4 Eksāmens L-34, 

S-30 

JurZ3018 24. Kriminālprocess           6     6 Eksāmens L-32, 
S-64 

JurZ3027 
25. Starptautiskās 
privāttiesības. Mācība par 
kolīziju normām. 

           2   2 Eksāmens L-22, 
S-10 

JurZ5011 26. Jurista ētika            2   2 Eksāmens L-22, 
S-10 

JurZ4004 27. Bakalaura darbs             10   10 Aizstāvēšana   

    
           

  
Ierobežotās izvēles daļa (B 
daļa)                       

JurZ1122 28. Valstszinātne 4               4 Eksāmens L-38, 
S-26 

JurZ2009 29. Baznīcas tiesības 2 
 

            2 Eksāmens L-30, 
S-2 

JurZ1180 30. Tiesību aizsardzības 
iestādes Latvijā un ārvalstīs 2               2 Eksāmens L-26, 

S-6 

JurZP013 31. Ārvalstu konstitucionālās 
tiesības 2   

 
          2 Eksāmens L-28, 

S-4 

JurZ1035 32. Eiropas tiesību vēsture  
  

4             4 Eksāmens L-52, 
S-12 

JurZ1125 33. Romiešu civiltiesību 
pamati   

2             2 Eksāmens L-16, 
S-16 

JurZ4001 34. Datu aizsardzības tiesības   2            2 Eksāmens L-22, 
S-10 

JurZ1011 35. Starptautisko cilvēktiesību 
pamati   2             2 Eksāmens L-26, 

S-6 

JurZP070 36. Apdrošināšanas tiesības     2           2 Eksāmens L-24, 
S-8 

JurZ2025 37. Nodokļu tiesības     2           2 Eksāmens L-24, 
S-8 

JurZ2012 38. Patērētāju aizsardzības 
tiesības     2          2 Eksāmens L-24, 

S-8 

JurZ2016 39. Dzīvokļu tiesības     2           2 Eksāmens L-28, 
S-4 

JurZ3019 40. Kriminoloģija        2        2 Eksāmens L-24, 
S-8 

JurZ3013 41. Bankrota tiesības       2        2 Eksāmens L-28, 
S-4 

JurZ2082 42. Ierēdņu tiesības       2         2 Eksāmens L-24, 
S-8 

JurZ4111 43. Kriminālās meklēšanas 
pamati       2         2 Eksāmens L-16, 

S-16 

JurZ2011 44. Pašvaldību tiesības        2       2 Eksāmens L-24, 
S-8 

JurZ3021 45. Sodu izpildes tiesības         2       2 Eksāmens L-32, 
S-0 

JurZ1123 46. Intelektuālā īpašuma 
tiesības         4       4 Eksāmens L-32, 

S-32 

JurZ2018 47. Sociālās tiesības         2       2 Eksāmens L-22, 
S-10 
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JurZ3534 48. Administratīvās tiesas 
process         2      2 Eksāmens L-2, 

S-30 

JurZ4113 49. Kriminālistikas pamati           4     4 Eksāmens L-40, 
S-24 

SDSK1044 50. Tiesu psihiatrija          2     2 Eksāmens L -28,  
S-4 

SDSK1043 51. Tiesu medicīna           2     2 Eksāmens L-30, 
S-2 

JurZ5128 52. Ebreju un musulmaņu 
tiesības           2     2 Eksāmens L-26, 

S-6 

 
   

           

 
   

           

 Izvēles daļa (C daļa)                       

       0               0     

         0             0     

           0           0     

             2         2 Eksāmens   

               0       0     

                 0     0     

                   0   0     

                        

 Kopā obligātā daļa (A daļa) 15 14 15 12 12 16 14   98     

 
Kopā ierobežotās izvēles 
daļa (B daļa) 4 4 4 2 4 2 0   20     

 
Kopā brīvās izvēles daļa (C 
daļa) 0 0 0 2 0 0 0   2     

 Kopā programmā 19 18 19 16 16 18 14   120     
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Akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Tiesību zinātne"   

nepilna laika neklātienes forma (astoņi semestri) 

Kursa 
kods 

 
Kursa nosaukums 1.gads 2.gads 3.gads    4.gads 

K
op
ā 

Pā
rb

au
de

s  
ve

id
s  

L
ek

ci
ja

s, 
se

m
in
ār

i 

      1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8. s. 

  Obligātā daļa (A daļa)              

JurZ1023 1. Tiesību teorija 4               4 Eksāmens L-8,  
S-8 

JurZ1119 2. Konstitucionālās 
tiesības 6               6 Eksāmens L-13,  

S-11 

JurZ1090 3. Civiltiesību vispārīgā 
daļa 3               3 Eksāmens L-8,  

S-4 

Valo1002 4. Latīņu valoda 2   
 

          2 Eksāmens L-0,  
S-8 

JurZ1030 5. Saistību tiesības. 
Vispārīgā daļa.   4             4 Eksāmens L-8,  

S-8 

JurZ1068 6. Latvijas tiesību vēsture   4             4 Eksāmens L-10, 
S-6 

SDSK1103 7. Dokumentu rakstīšana 
un analīze   4             4 Eksāmens L-8,  

S-8 

JurZ1032 8 .Studiju darbs I   2             2 Kursa darbs/ 
aizstāvēšana   

Valo3262 9. Angļu valoda juristiem   
vai    3 

          
3 

Eksāmens 
L-0,  
S-12 

Valo3263 10. Vācu valoda juristiem              Eksāmens 

JurZ2014 11. Saistību tiesības. 
Sevišķā daļa     4           4   L-8,  

S-8 

JurZ4083 12. Administratīvās 
tiesības      4           4 Eksāmens L-9,  

S-7 

JurZ2010 13. Krimināltiesības. 
Vispārīgā daļa       4         4 Eksāmens L-11, 

S-5 

JurZ1124 14. Lietu tiesības       4         4 Eksāmens L-8,  
S-8 

JurZ4082 15. Administratīvā procesa 
tiesības       3         3 Eksāmens L-8,  

S-4 

JurZ2044 16. Studiju darbs II       2         2 Kursa darbs/ 
aizstāvēšana   

JurZ3012 17.Krimināltiesības. 
Sevišķā daļa         4       4 Eksāmens L-8,  

S-8 

JurZ4215 18.  Starptautiskās 
publiskās tiesības         4       4 Eksāmens L-8,  

S-8 

JurZ3015 19. Ģimenes tiesības         2       2 Eksāmens L-5,  
S-3 

JurZP125 20. Civilprocess           6     6 Eksāmens L-15, 
S-9 

JurZ2015 21. Darba tiesības          3     3 Eksāmens L-8,  
S-4 

JurZ3018 22. Kriminālprocess           6     6 Eksāmens L-8,  
S-16 

JurZ3024 23. Eiropas Savienības 
tiesības            4   4 Eksāmens L-9,  

S-7 

JurZ3020 24. Mantojuma tiesības             2   2 Eksāmens L-6,  
S-2 
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JurZ3027 
25. Starptautiskās 
privāttiesības. Mācība par 
kolīziju normām. 

           2   2 Eksāmens L-5,  
S-3 

JurZ5011 26. Jurista ētika               2 2 Eksāmens L-5,  
S-3 

JurZ4004 27. Bakalaura darbs               10 10 Aizstāvēšana   

 
   

         
  

  Ierobežotās izvēles daļa 
(B daļa)                   

    

JurZ1035 28. Eiropas tiesību vēsture  4               2 Eksāmens L-13, 
S-3 

JurZ1180 
29. Tiesību aizsardzības 
iestādes Latvijā un 
ārvalstīs 

2               2 Eksāmens L-6,  
S-2 

JurZ1122 30. Valstszinātne 4               4 Eksāmens L-10, 
S-6 

JurZ1125 31. Romiešu civiltiesību 
pamati   2             2 Eksāmens L-4,  

S-4 

JurZ1011 32. Starptautisko 
cilvēktiesību pamati   2             2 Eksāmens L-6,  

S-2 

JurZ4001 33. Datu aizsardzības 
tiesības   2             2 Eksāmens L-6,  

S-2 

JurZP070 34. Apdrošināšanas 
tiesības     2           2 Eksāmens L-6,  

S-2 

JurZ2012 35. Patērētāju aizsardzības 
tiesības     2           2 Eksāmens L-6,  

S-2 

JurZ2009 36. Baznīcas tiesības     2           2 Eksāmens L-7,  
S-1 

JurZ2016 37. Dzīvokļu tiesības       2         2 Eksāmens L-7,  
S-1 

JurZ3019 38. Kriminoloģija        2        2 Eksāmens L-6,  
S-2 

JurZP013 39. Ārvalstu 
konstitucionālās tiesības       2         2 Eksāmens L-7,  

S-1 

JurZ4111 40. Kriminālās meklēšanas 
pamati       2         2 Eksāmens L-4,  

S-4 

JurZ3021 41. Sodu izpildes tiesības         2       2 Eksāmens L-8,  
S-0 

JurZ1123 42. Intelektuālā īpašuma 
tiesības         4       4 Eksāmens L-8,  

S-8 

JurZ2011 43. Pašvaldību tiesības         2      2 Eksāmens L-6,  
S-2 

JurZ2018 44. Sociālās tiesības          2     2 Eksāmens L-6,  
S-2 

JurZ2025 45. Nodokļu tiesības           2     2 Eksāmens L-6,  
S-2 

JurZ4113 46. Kriminālistikas pamati           4     4 Eksāmens L-10, 
S-6 

JurZ2082 47. Ierēdņu tiesības           2     2 Eksāmens L-6,  
S-2 

JurZ5128 48. Ebreju un musulmaņu 
tiesības           2     2 Eksāmens L-6,  

S-2 

JurZ3534 49. Administratīvās tiesas 
process             2   2 Eksāmens L-1,  

S-7 
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SDSK1044 50. Tiesu psihiatrija            2   2 Eksāmens L-7,  
S-1 

SDSK1043 51. Tiesu medicīna             2   2 Eksāmens L-7,  
S-1 

JurZ3013 52. Bankrota tiesības             2   2 Eksāmens L-7,  
S-1 

    
         

  

 Izvēles daļa (C daļa)                   
    

       0               0 
    

         0             0 
    

           2           2 
    

             0         0 Eksāmens   

               0       0     

               0     0     

                   0   0     

                   0 0     

                             

 
Kopā obligātā daļa (A 
daļa) 15 14 11 13 10 15 8 12 98     

 
Kopā ierobežotās izvēles 
daļa (B daļa) 2 2 2 4 4 2 4 0 20     

 
Kopā brīvās izvēles daļa 
(C daļa) 0 0 2 0 0 0 0 0 2     

 Kopā programmā 17 16 15 17 14 17 12 12 120     
 
 

1.7.Studiju programmas organizācija 

LU Juridiskās fakultātes īstenotā studiju programma būtiski atšķiras no citu līdzīgu augstākās 

izglītības iestāžu īstenotajām studiju programmām. LU Juridiskās fakultātes īstenotā studiju 

programma ir vērsta uz tiesību padziļinātu apguvi, kas to atšķir, piemēram, no Rīgas 

Juridiskās augstskolas īstenotās studiju programmas „Tiesības un bizness” (kods: 43380)4, kur 

tiesību apguve, pie vienāda iegūstamo kredītpunktu apjoma, nav vienīgā studiju programmas 

prioritāte. Papildus jāvērš uzmanība uz to, ka studiju programma ir vērsta un nacionālo 

tiesību padziļinātu apguvi, ko nodrošina studiju kursu saturs, apjoms, piesaistīto mācībspēku 

augstā profesionālā kvalitāte. Pēdējos gados Juridiskajā fakultātē ir notikusi visai būtiska 

akadēmiskā personāla atjaunošanās, tiesību zinātnes studiju programmas īstenošanā arvien 

vairāk iesaistoties jauniem mācībspēkiem. Nozīmīgākais instruments akadēmiskā personāla 

atlasē un atjaunošanā ir tiesību doktora grādu ieguvušo mācībspēku īpatsvara palielināšana. 

No 2008. līdz 2014. gada 1. oktobrim  promocijas darbus Juridiskajā fakultātē ir izstrādājuši 

                                                 
4 http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/RJATiesBizBSP_11lv.pdf  
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un aizstāvējuši kopumā 55 doktoranti, no tiem 17 ir Juridiskās fakultātes mācībspēki, turpinot 

pozitīvās tendences dinamiku.  

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 celtu 

profesionālo kvalifikāciju. Otrkārt, nevienā citā Latvijas augstākās izglītības iestādē 

īstenotajā līdzīgā studiju programmā nav iesaistīts tāds skaits akadēmiskā personāla, kāds tas 

ir Juridiskajā fakultātē. Treškārt, kā liecina Latvijas Zinātnes padomes ekspertu datu bāze, tad 

vairāk kā puse no visiem ekspertiem juridiskajā zinātnē ir LU Juridiskās fakultātes 

mācībspēki.5 Ceturtkārt, studiju programmas īstenošanai pieejamie resursi un 

materiāltehniskais nodrošinājums pilnībā nodrošina studiju programmas mērķu sasniegšanu. 

 

Studiju programma ir organizēta atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 13. Maija noteikumos 

Nr.240 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” noteiktajam akadēmiskās 

izglītības standartam, Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.125 

„Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un 

kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību 

(profesiju klasifikators)” noteiktajām jurista profesijas standarta prasībām, kā arī citiem 

normatīvajiem aktiem. Ņemot vērā Ministru kabineta noteikumu Nr. 240 Pārejas noteikumos 

minēto, veicot kārtējo virzienu akreditāciju, studiju programmā būs jāveic izmaiņas, lai 

nodrošinātu Vides aizsardzības likumā un Civilās aizsardzības likumā noteiktās studiju kursu 

satura prasības. 

Studiju programmas kopējais apjoms ir 120 kredītpunkti (180 ECTS). 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. 

                                                 
5 http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php 
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Lai paplašinātu studējošo akadēmisko redzesloku, atbilstoši LU studiju programmu 

nolikumam, studiju programmā ir paredzēts t.s. Universitātes pamatstudiju modelis, iekļaujot 

studiju programmas obligātajā (A) daļā sešu kredītpunktu studiju kursus: Latīņu valoda (2 

kredītpunkti) un Dokumentu rakstīšana un analīze (4 kredītpunkti) kā starpnozaru kursus.  

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, studiju programmas A daļā ir veiktas nebūtiskas 

izmaiņas. Proti, divi studiju kursi aizstāti ar vienu – Lietu tiesības (4 kredītpunktu apmērā), 

bet studiju kursi Tradicionālā loģika un Latviešu valodas kultūra ir aizstāti ar studiju kursu 

Dokumentu rakstīšana un analīze, kura docēšanā papildus tiek piesaistīti mācībspēki no 

Ekonomikas un vadības fakultātes, kā arī Humanitāro zinātņu fakultātes. Studiju kurss 

Dokumentu rakstīšana un analīze programmā iekļauts, uzklausot darba devēju pārstāvjus, kuri 

norādīja, ka studiju laikā nepieciešams celt studējošo kompetences juridisku dokumentu 

praktiskā izstrādē. Vienlaikus studiju kursā saglabātas latviešu valodas un iekļautas 

lietvedības apgūšanas prasības. Tāpat šā kursa ietvarā studējošie apgūs nepieciešamās 

prasmes Studiju darbu izstrādē.  

Ierobežotās izvēles daļu veido studiju kursi 20 kredītpunktu, bet izvēles daļu – 2 

kredītpunktu apjomā, kas arī pilnībā atbilst normatīvo aktu prasībām. Ierobežotās izvēles 

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.  Pārskata periodā izmaiņas ir 

veiktas ierobežotās izvēles daļas studiju kursu apjomā: studiju kurss Valstszinātne tiek docēts 

4 (iepriekš 3) kredītpunktu apjomā, Intelektuālā īpašuma tiesības tiek docēts 4 (iepriekš 2) 

kredītpunktu apjomā un studiju kurss Kriminālistikas pamati tiek docēts 4 (iepriekš 3) 

kredītpunktu apjomā, bet studiju kurss Romiešu civiltiesību pamati tiks docēts 2 (iepriekš 3) 

kredītpunktu apmērā. Izmaiņas veiktas, veicinot studiju satura kvalitāti, kā arī atrisinot 

vienmērīga studiju plāna izpildes iespējas un atvieglojot studiju norises plānošanu. 

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. Nepilna laika neklātienes studiju 
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Salīdzinot 2013. gada un 2014. gada imatrikulācijas rādītājus, secināms, ka būtiski ir 

palielinājies 2014. gadā imatrikulēto studentu skaits tieši nepilna laika neklātienes formā, 

apliecinot, ka izmaiņas šīs studiju formas realizēšanā ir sasniegušas savu mērķi. 

 

1.8.Studiju programmas praktiskā īstenošana 

Atbilstoši Augstskolu likuma normām (56.panta trešā daļa), studijas valsts dibinātā augstskolā 

LU un šajā studiju programmā notiek pamatā valsts valodā. Tai pat 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.  

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; 
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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.  Studējošiem, ņemot vērā mācībspēka 

rekomendāciju, tiek dota iespēja piedalīties arī LU Juridiskās fakultātes organizētos 

pasākumos – konferencēs, semināros, nolasot referātu. 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”.   

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 
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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. 

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) 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 iesaistīts 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 jaunā studiju kursa Dokumentu rakstīšana un analīze 

docēšanā.   

 

1.9. 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.  
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Tāpat tiek ievērots vērtēšanas sistēmas skaidrības un atklātības princips, kas nodrošina 

katram studējošam iespēju orientēties, izprast un sekot līdzi vērtējuma objektivitātei.  

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. 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. 

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 bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana. 

- studiju kursa sekmīgai apguvei: 

1) sekmīga starppārbaudījumu nokārtošana; 

2) 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,  
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- 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. 

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); 
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- 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 viņš ir sekmīgi apguvis 

programmu, t.sk., aizstāvējis bakalaura darbu, saņemot vērtējumu ne mazāku  par 4 ballēm.   

 

1.10.Studiju programmas izmaksas 

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 apmēram 25% studē par valsts 

budžeta līdzekļiem, bet 75% studentu par studijām maksā paši. Nepilna laika studijas no 

valsts budžeta līdzekļiem netiek finansētas. Tās pilnībā tiek segtas no privātpersonu 

līdzekļiem.  

Studiju programmas 

 izmaksu aprēķins uz 1 studentu 2014.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 

user
Text Box
Vienas studiju vietas izmaksas 2014. gadā, EUR 2060,00
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N7 

iekārtu iegādes un modernizēšanas 
izmaksas 

Euro 93,09 

Tb - vienas  studiju vietas izmaksas 
gadā (N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)  Euro 2060  

 
 

2. Studiju programmas 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 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 

Studiju kursu realizācijā kontaktstundas  

pārsniedz 40% no apjoma. 

user
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bakalaura darba izstrādei paredzēto 

apjomu) veido kontaktstundas. 

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, 
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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.  
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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.6 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.   

 

1.11.Salīdzinājums ar Latvijas augstskolas tāda paša līmeņa studiju programmu 

Studiju programmas salīdzinājums veikts ar tāda paša līmeņa Rīgas Stradiņa Universitātes 

(RSU) studiju programmu tiesību zinātnē, proti, akadēmisko bakalaura studiju programmu.7  

Latvijas Universitāte Rīgas Stradiņa Universitāte 

Kopējais studiju programmas apjoms:  

180 ECTS 

Obligātie studiju kursi (A daļa):  

Kopējais studiju programmas apjoms: 

180 ECTS 

Obligātie studiju kursi  (A daļa):  

                                                 
6 Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju: Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra  
noteikumi Nr.990. Latvijas Vēstnesis, 190 (3974), 05.12.2008.  
7 
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/pasnovertejumi/2012/jf_tz_akad_bak_2011_201. 
pdf 
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147 ECTS 

Ierobežotās izvēles studiju kursi (B daļa): 30 ECTS 

Izvēles studiju kursi (C daļa): 

3 ECTS 

96 ECTS 

Ierobežotās izvēles studiju kursi (B daļa):  

63 ECTS 

Izvēles studiju kursi (C daļa):  

6 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: 

 

Ievads tiesību zinātnē (3 ECTS) 

Tiesību teorija (3 ECTS) 

Latvijas tiesību vēsture (3 ECTS) 

Loģika(3 ECTS) 

Politika un tiesības(3 ECTS) 

Ievads civiltiesībās (3 ECTS) 

Eiropas tiesības (3 ECTS) 

Krimināltiesības. Vispārīgā daļa (3 ECTS) 

Krimināltiesības. Sevišķā daļa (1,5 ECTS) 

Konstitucionālās tiesības (4,5 ECTS) 

Administratīvās tiesības (3 ECTS) 

Eiropas tiesību vēsture (4,5 ECTS) 

Cilvēktiesības (3 ECTS) 

Administratīvais process (3 ECTS) 

Profesionālā ētika (3 ECTS) 

Saistību tiesības (3 ECTS) 

Tiesību socioloģija (3 ECTS) 

Lietu tiesības (3 ECTS) 

Juridiskā retorika (3 ECTS) 

Civilprocess (3 ECTS) 

Starptautiskās publiskās tiesības (3 ECTS)  

Sociālās tiesības (3 ECTS) 

Komerctiesības (3 ECTS) 

Svešvaloda (angļu) jurisprudencē  (6 

ECTS) Studiju darbs II (3 ECTS) 

Tiesību aizsardzības iestādes (3 ECTS)  

Kriminālprocess. Vispārīgā daļa (3 ECTS) 

Kriminālprocess. Sevišķā daļa (1,5 ECTS) 
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Juridiskās metodes (3 ECTS) 

Darba tiesības (3 ECTS) 

Mantojuma tiesības (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) 

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) 

Ierobežotās izvēles studiju kursi: 

 

Lietvedība (3 ECTS) 

Praktiskā komunikācija (3 ECTS) 

Tiesu medicīna (3 ECTS) 

Tiesu psihiatrija (3 ECTS) 

Kriminālistika (3 ECTS) 

Ģimenes tiesības (3 ECTS) 

Vispārējā un tiesību psiholoģija (3 ECTS) 

Juridiskā konfliktoloģija un meditācija 

(3 ECTS) 

Tiesiskā informātika un statistika (3 

ECTS) 

Medicīnas tiesības (specializācija) (4.5 

ECTS) 

Farmācijas tiesības (specializācija) (3 

ECTS) 

Speciālās personu izziņas metodes 

(specializācija) (4.5 ECTS) 

Operatīvās darbības (specializācija) (3 

ECTS) 

Veselības aprūpes organizāciju tiesības 

(3 ECTS) 

Starptautiskās privāttiesības (3 ECTS) 

Studiju darbs I (3 ECTS) 

Pašvaldību tiesības (3 ECTS) 

Svešvaloda (otrā) (6 ECTS) 

Finanšu un nodokļu tiesības (3 ECTS) 
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Izvēles studiju kursi  (3 ECTS) Izvēles studiju kursi  (6 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 132 ECTS 

apmērā, kamēr Rīgas Stradiņa Universitātes programmā obligātie studiju kursi sastāda tikai 

96 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.  

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.  

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:8 

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 
                                                 
8 http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/socialo-zinatnu-studiju-
programmas/tiesibu-zinatne 
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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: 

 

Obligātie studiju kursi: 
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Tiesību teorija 6 ECTS 

Latvijas tiesību vēsture 6 ECTS 

Jurista ētika 3 ECTS 

Vācu valoda juristiem/Angļu valoda 

juristiem 4,5 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Ievads Juridiskajā metodē un juridiskā 

rakstīšanā 3 ECTS 

Romiešu privāttiesības 3 ECTS 

Ievads ekonomikā 6 ECTS 

Latīņu juridiskā terminoloģija 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 
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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 

 

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) 

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) 

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 

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 
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Tiesu medicīna (3 ECTS) 

Tiesu psihiatrija (3 ECTS) 

Pašvaldību tiesības (3 ECTS) 

Ebreju un musulmaņu tiesības (3 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 

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; 

Privāttiesības 50 ECTS 
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Darba tiesības -  27 ECTS; ierobežotā  

izvēles daļā: Apdrošināšanas tiesības, 

Patērētāju aizsardzības tiesības, Dzīvokļu 

tiesības, Bankrota tiesības, Intelektuālā 

īpašuma tiesības  - 15 ECTS) 42 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 

Krimināltiesības un kriminālprocess 20 

ECTS 

Starptautiskās publiskās tiesības un 

Eiropas Savienības tiesības 12 ECTS 

Starptautiskās publiskās tiesības un 

Eiropas Savienības tiesības 10 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.   

 

1.12.Informācija par studējošiem 

Studējošo struktūra tiek analizēta ikgadējās fakultātes sapulcēs. Dati, kas tiek gatavoti LU 

ietvarā dod iespēju izdarīt secinājumus par studiju programmas pirmā kursa studentiem.  

Novērtējot studiju programmas atbilstību izglītības tirgus prasībām, kopumā jāsecina, ka 

interese studēt šajā studiju programmā ir liela. Juridiskās fakultātes ieskatā tas pamatojams ar 

realizētās studiju programmas kvalitāti, saturu, LU prestižu darba devēju vidū. Tāpat ir 

jānovērtē valsts budžeta finansēto vietu esamība  studiju programmā, uz kurām vienmēr ir ļoti 

liels konkurss. Lai arī turpmāk nodrošinātu lietu potenciālo studentu interesi, Juridiskai 

fakultātei ir jāīsteno tās atzītās vērtības, vienlīdz domājot par studiju programmas attīstības 

perspektīvām, ņemot vērā mūsdienu attīstības tendences.     
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1.13.Studējošo aptaujas un to analīze 

Visupirms jāuzsver, ka studējošo aptaujas ir būtisks, bet tai pat laikā tikai viens no studiju 

procesa un studiju programmas kvalitātes kontroles instrumentiem.  Kopumā studiju 

programmā tiek ievērots uz studiju rezultātiem balstīts kvalitātes cikls studiju programmas 

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

formulēšana. Studiju programmas izpildes un studiju procesa kvalitātes nodrošināšana ir 

izvirzīta par vienu no būtiskākajiem Juridiskās fakultātes darba uzdevumiem.  

Atbilstoši kvalitātes sistēmai, iekšējā studiju programmas kvalitātes kontrole tiek veikta 

dažādos līmeņos un aspektos. Studiju procesa kvalitātes kontrole tiek veikta realizējot 

darbības, kas attiecas uz akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu. Tas ir, atklātu 

konkursa organizēšanu uz akadēmiskā personāla brīvajām štata vietām,  personāla 

kvalifikācijas paaugstināšanu un iesaisti pētniecībā. Juridiskās fakultātes ietvaros studiju 

programmas kontrole tiek veikta struktūrvienībās (katedrās), darba grupās, arī Tiesību 

zinātnes studiju programmas padomes un domes sēdēs.  

Būtisks kontroles mehānisms ir sadarbība ar Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldi, kas 

rūpīgi seko līdzi tiesību aktu ievērošanai studiju procesā. Studiju programmas kvalitāte tiek 

vētīta, analizējot studējošo iesniegumus, priekšlikumus. Studiju programmas realizācijas 

trūkumus parāda arī iesniegtās studējošo sūdzības, kuras visas tiek izskatītas LU noteiktā 

kārtībā. Studiju procesa kvalitātes būtisks elements ir studējošo viedokļa uzklausīšana, gan 

nodarbību laikā, konsultējot studentus un sadarbojoties bakalaura darbu izstrādes gaitā. 

Kvalitātes nodrošinājumam tiek izmantoti arī tādi instrumenti kā sekošana studējošo 

akadēmiskai izaugsmei. 

Aptaujas par studiju kursu un tā docētāju veic pēc studiju kursa noklausīšanās semestra 

beidzamajās nodarbībās vai nākamajā semestra pirmajā mēnesī par iepriekšējo semestri, lai 

varētu novērtēt kursu un tā docētāja darbu kopumā. Arī šīs aptaujas liecina par studiju 

Dati uz 

2014.gada 

1. oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem 
Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

PLK 253 253 175 177 - - - 605 436 184 

NLK 53 53 42 54 55 - - 204 204 53 

NLN 58 58 22 16 18 - - 114 114 - 
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programmas kvalitāti. Diemžēl studenti nepietiekami aktīvi piedalās aptaujās elektroniskā 

LUIS vidē. Aptaujas dati liecina, ka kopumā studējošie augstu vērtē pasniedzēju sagatavotību, 

kas liecina par programmā iesaistīto mācībspēku kopējo augsto sagatavotības pakāpi un 

zināšanām. Arī studiju kursu docēšanas līmenis jeb iepazīstināšana ar studiju kursu saturu tiek 

vērtēta augstu. Ikviens mācībspēks tiek iepazīstināts ar studējošo aptaujas rezultātiem, kas 

attiecīgi dod iespēju veikt nepieciešamos uzlabojumus turpmākā mācībspēka darbā.   

Lai pilnveidotu studiju kursu saturu, mācībspēki nemitīgi veic izmaiņas piedāvāto studiju 

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

nodrošinot studiju kursu atbilstību jaunākajām zinātniskajām atziņām, pašlaik spēkā esošajām 

tiesību normām un judikatūrai.     

 

1.14.Absolventu aptaujas un to analīze 

Studiju programmas kvalitāti apliecina divi pamata rādītāji. Pirmkārt, tās ir darba devēju 

aptaujas un otrkārt, absolventu aptaujas par studiju programmu. Šo aptauju mērķis ir saprast, 

kā studiju programmas absolventi spēj iekļauties darba tirgū, kā arī izkristalizēt studiju 

programmas trūkumus un vājās vietas, kas varētu dot impulsu programmas pilnveidei.  

Lai novērtētu LU Juridiskā fakultātē realizēto programmu absolventu konkurētspēju darba 

tirgū, Juridiskā fakultāte regulāri veic darba devēju aptauju. Gatavojot studiju programmu 

atkārtotai akreditācijai 2010. Gadā tika veikta darba devēju aptauja. Aptaujātie darba devēji 

pārstāvēja praktiski visas privātās un publiskās nodarbinātības nozares. Izanalizējot iesūtītās 

aptaujas anketas, tika secināts, ka darba devēji LU Juridiskās fakultātes realizēto programmu 

absolventu zināšanas un prasmes vērtē atzinīgi. Vairums no respondentiem norādīja, ka to 

apliecina studentu spējas praktiski pielietot studiju laikā iegūtās zināšanas. Piemēram, 

Satversmes tiesas iesniegtajā anketā tika norādīts, ka tiesnešu palīgi, kas ir Juridiskās 

fakultātes absolventi, nekavējoties ir spējuši stāties pie sarežģīto darba pienākumu veikšanas, 

kas apliecina augstu teorētisko un praktisko sagatavotību. Tāpat tika norādīts, ka LU 

Juridiskās fakultātes absolventu konkurētspēja darba tirgū, salīdzinot ar citu Latvijā akreditētu 

Juridisko fakultāšu studentiem, ir augsta. Atbildot uz šo jautājumu, tika arī komentēts, ka LU 

ir plaši pazīstama ar augstām prasībām un augsti kvalificētu akadēmisko personālu. Tāpat 

komentēts, ka LU Juridiskās fakultātes studējošo zināšanu līmenis esot augstāks, nekā citu 

līdzīgu programmu studējošiem citās augstskolās, un ka LU studenti ir labāk sagatavoti, 

salīdzinot ar citām Latvijas mācību iestādēm.  

Anketās tika izteikti arī priekšlikumi un ierosinājumi, kā, piemēram, lielāku uzsvaru likt uz 

cilvēka pamattiesību apgūšanu. Ieteikums tika ņemts vērā, palielinot studiju kursa 

Konstitucionālās tiesības kredītpunktu apjomu no 5 un 6, mainot kursa saturu. Tāpat 
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atsaucoties uz priekšlikumu veicināt starptautisko privāttiesību padziļinātu apgūšanu, studiju 

programmā tika iekļauts studiju kurss Starptautiskās privāttiesības. Mācība par kolīziju 

normām. Tieši sadarbojoties ar darba devējiem studiju programmas vadība nonāca pie loģiska 

lēmuma - izslēgt praksi (6 kredītpunktu apmērā) no studiju programmas. Viens no aspektiem, 

kas tika ņemt vērā, pieņemot šādu lēmumu, bija darba devēju norādes, ka bez zināmas 

akadēmisko zināšanu bāzes mācību prakse nesasniedz iecerētos rezultātus. 

Gatavojot studiju programmu atkārtotai akreditācijai, 2010. gada sākumā LU Juridiskā 

fakultāte  saņēma visnotaļ pozitīvas atsauksmes par studiju programmu no Latvijas Zvērinātu 

notāru padomes, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju 

padomes, Ģenerālprokuratūras, Augstākās tiesas, Latvijas Juristu biedrības, Tieslietu 

ministrijas.  

2013. gadā tika veikta darba devēju aptauja, kuras rezultāti ir izklāstīti studiju virziena 

pašnovērtējumā.  

 

LUIS sistēmā veiktā absolventu aptauja par studiju programmu liecina, ka tajā piedalījušies 

vien maza daļa no absolventiem. Lai arī katrs absolvents tiek lūgts piedalīties aptaujā, tomēr 

tas ne vienmēr tiek darīts. Taču 2014. gada pavasarī veiktās aptaujas dati liecina, ka 

mācībspēki tiek vērtēti kā kompetenti un zinoši, studenti bija apmierināti ar piedāvātajām 

iespējām klausīties vieslektoru lekcijas, studiju kursi bija interesanti un noderīgi, fakultātē 

varēja iegūt nepieciešamo informāciju par studiju procesu. Lielākā daļa no aptaujās 

dalībniekiem pozitīvi ir novērtējuši studiju laikā dotās iespējas prast rast radošus risinājumus 

dažādas sarežģītības problēmām, iegūtās teorētiskās zināšanas izvēlētajā studiju jomā, spēju 

pieņemt lēmumus, pamatojoties uz iepriekš veiktu informācijas analīzi. Tai pat laikā turpmāk 

būtu jāveicina studenti vairāk pilnveidot prasmi publiski diskutēt un pamatot savu viedokli. 

Puse no aptaujātiem atzīst, ka ir apmierināti, ka izvēlējušies šo programmu.  

Kā ievērojamu pienesumu studiju programmas kvalitātes vērtēšanā un attīstībā var minēt 

anketās norādītos ieteikumus. Tā anketās norādīts un ieteikts vēl vairāk izmantot e studiju 

piedāvātās iespējas, organizēt tiesu izspēles, attīstīt runas prasmes, ieviest vairāk priekšmetus 

angļu valodā, iesaistīt studentus dažādos projektos, izveidot elektroniskus mācību līdzekļus, 

piesaistīt  plašāku vieslektoru loku. Uzsvērts, ka būtu nepieciešams studiju kurss vēl kādas 

svešvalodas apguvei. Izteikti aizrādījumi par lekciju plānojumu. Tai pat laikā absolventu 

anketās var arī atrast visai pretrunīgu informāciju. Tā, piemēram, norādīts par nepieciešamību 

vairāk iesaistīt studentus zinātniskajā darbībā. Taču zinātnisko darbu konkursos tai pat laikā 

piesakās maz dalībnieku. Vai arī norādīts, ka vairāk jāiesaista ārvalstu mācībspēki. Gan vācu 
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valodā docēto, gan arī angļu valodā docēto studiju kursu apmeklējums nav tik liels, cik 

optimāli tas būtu nepieciešams.  

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. Arī šī 

programma ir sagatavota, ņemot vērā kvalitātes kontroles realizētos mehānismus. 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, studiju programmas pašnovērtējuma procesā 

jānonāk pie secinājuma, ka esošā LU Juridiskās fakultātes iekšējās kvalitātes kontroles 

sistēma aptver vadlīnijās ietvertos pamatprincipus. Minētais secināms no tā, ka studiju 

programmas īstenotāji un organizētāji uzņemas galveno atbildība 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 mācībspēka izšķirošo lomu studiju programmas mērķu 

sasniegšanā, veido ilgtspējīgu, demokrātisku un uz brīvu konkurenci vērstu akadēmiskā 

personāla politiku. Minēto apliecina tas, ka nepārtraukti norisinās akadēmiskā personāla 

sastāva papildināšana, kā arī vērojama saasinātāka 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. Jāvērš ekspertu uzmanība uz to, ka 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 studēt gribētāju skaits. 

 

1.15.Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studiju procesa pilnveidošanā studiju programmā studējošie iesaistās galvenokārt ar 

Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes starpniecību. Juridiskās fakultātes Studentu 

pašpārvaldes pārstāvji darbojas Juridiskās fakultātes Domē (ar balsstiesībām) un Tiesību 

zinātņu studiju programmas padomē, kas nodrošina studentu demokrātisku līdzdalību 

Juridiskajai fakultātei svarīgu jautājumu izlemšanā. Tāpat Juridiskās fakultātes Studentu 

pašpārvaldes pārstāvji ir iesaistīti dažādās Juridiskās fakultātes darba grupās, tie piedalās visās 
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sanāksmēs un aktīvi iesaistās jautājumu lemšanā, tai skaitā šīs studiju programmas izstrādē un 

pilnveidošanā. 

Individuāli studējošie nepārtraukti piedalās studiju procesa analīzē, kas tiek veikta, saņemot 

studējošo sūdzības, priekšlikumus un ierosinājumus. Studējošie līdzdarbojas studiju procesa 

pilnveidošanā, piedaloties anketēšanā.  

Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde sadarbojoties ar mācībspēkiem ir iniciējusi dažādu 

semināru, konferenču un konkursu rīkošanu.  

Kopumā vērtējot, Juridiskās fakultātes studējošie ir aktīvi savu interešu un tiesību aizstāvji. 

Kopīgs studējošo, vadības un pārvaldes institūciju darbs ir pamats auglīgam darbam fakultātē 

kopumā.   

Jāuzsver, ka Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes pārstāvji aktīvi piedalās LU 

institūciju darbā, piemēram, ir Senāta locekļi.  

Katra akadēmiskā gada noslēgumā, pirms jauna akadēmiskā gada uzsākšanas, tiek apkopota 

informācija par studējošo iesniegtajiem iesniegumiem un sūdzībām, kas attiecas uz studiju 

procesu, nodrošinājumu un citiem ar studiju procesu saistītajiem aspektiem. Ar statistiku par 

sūdzībām un iesniegumiem, kā arī pieņemtajiem lēmumiem tiek iepazīstināts akadēmiskais un 

atbalsta personāls. Reaģējot uz studējošo iesniegumiem un sūdzībām, tiek uzlabots studiju 

process, tiesību akti un nostiprināta sadarbība starp personālu un studējošajiem. Šādi tiek 

realizēta atgriezeniskā saite un uzlabota studiju procesa vadība.   

 

1.16. Kursu apraksti 

 

Kursu apraksti pieejami: 

http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-

mekletajs/?user_phpfileexecutor_pi1%5Bpointer%5D=16  
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2. Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” (43 380) 
 

 2.1. Studiju programmas satura un realizācijas apraksts 
 
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. 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas apjoms ir 120 kredītpunkti. Studijas tiek 
īstenotas pilna laika klātienes (studiju ilgums 3 gadi jeb 6 semestri) un nepilna laika 
neklātienes studiju formā (studiju ilgums 4 gadi jeb 8 semestri).  

Studiju programma ir izstrādāta, ievērojot valsts akadēmiskās izglītības standartu un 
jurista profesijas standartu. Studiju programmas absolventi var turpināt studijas profesionālajā 
maģistra studiju programmā un iegūt jurista kvalifikāciju.  

Studiju procesa kvalitatīvu norisi nodrošina LU Juridiskās fakultātes akadēmiskais 
personāls, kā arī docētāji, kas piesaistīti šīs studiju programmas atsevišķu studiju kursu 
docēšanai. Studiju programmas materiāltehnisko nodrošinājumu veido Latvijas Universitātes 
resursi (telpas, tehniskais aprīkojums, informācijas resursi). 
  
 2.2. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi un plānotie 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. 
 

Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 
Plānotie rezultāti: 

1. apgūti tiesību zinātnes pamati un iegūtas fundamentālas zināšanas tiesību teorijā un 
vēsturē, starptautiskajās tiesībās, valststiesībās, civiltiesībās un krimināltiesībās; 
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2. apgūti studiju kursi un iegūts kredītpunktu skaits, kas nepieciešams studiju 
turpināšanai profesionālajā maģistra studiju programmā un jurista kvalifikācijas 
iegūšanai. 

 
 
2.3. Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un LU stratēģijai 
Akadēmiskā bakalaura studiju programma nodrošina iespēju iegūt kvalitatīvu akadēmisko 
izglītību tiesību zinātnē, un nodrošina iespējas studējošajiem turpināt studijas profesionālajā 
maģistra studiju programmā un iegūt jurista kvalifikāciju. Akadēmiskā bakalaura studiju 
programma pilnībā atbilst valsts akadēmiskās izglītības standartam.  

Jāņem vērā, ka studiju programmas licencēšana un akreditēšana Latvijas Universitātē 
bija Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija rīkojuma Nr. 442 „Par Latvijas Policijas 
akadēmijas likvidāciju” vienīgais iespējamais izpildes risinājums, nodrošinot iespēju pabeigt 
studijas tiem studentiem, kas tās uzsākuši ekvivalentā Latvijas Policijas akadēmijas studiju 
programmā.  

Ņemot vērā to, ka LU 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 izstrādāta un tiek realizēta, lai sekmētu šā mērķa 
sasniegšanu: studiju programma atbilst vienotās Eiropas izglītības telpas formai un saturam; 
bez tam LU Juridiskās fakultātes darba organizācija, mācībspēku kompetenču nepārtraukta 
celšana nodrošina arī LU akadēmiskā personāla atjaunošanu.  

Studiju programmas novērtējumu no Latvijas valsts interešu viedokļa nosaka šādi 
pamatkritēriji: 1) studiju programmas atbilstība valstī noteiktajam akadēmiskās izglītības 
standartam; 2) studiju programmas atbilstība Eiropas Savienības vienotās izglītības telpas 
modelim; 3) studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam.  
 
2.4. Prasības, sākot studiju programmu 
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. 
 
2.5. Studiju programmas organizācija 
Studiju programmas apraksts 
Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” dod iespēju iegūt sociālo zinātņu 
bakalaura grādu tiesību zinātnē, kas dod tiesības tā īpašniekam turpināt maģistra profesionālās 
studijas un iegūt jurista kvalifikāciju. Studiju programmas kopējais apjoms — 120 
kredītpunkti, kura paredzēta 3 gadu ilgām pilna laika studijām un 4 gadu ilgām nepilna laika 
studijām.  
Studiju programmā iekļauti  obligātie studiju kursi 78 KP apjomā; obligātās izvēles studiju 
kursi, kuru kopējais kredītpunktu apjoms ir 36 KP; jāizvēlas trīs brīvās izvēles kursi, 
jāuzraksta un jāaizstāv divi studiju darbi. 
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Studiju darbs izpildāms pēc studenta vēlmes rudens vai ziemas pavasara semestra laikā. 
Studiju darba temats jāizvēlas ne vēlāk kā mēnesi no rudens semestra sākuma. Studijas 
noslēdzas ar gala pārbaudījumu un bakalaura darba izstrādi un aizstāvēšanu, kura apjoms ir 10 
kredītpunkti. Studiju gada ilgums – 40 nedēļas. 
Galvenās studiju formas ir lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības un, galvenokārt, 
studenta patstāvīgais darbs ar literatūru un tiesību aktiem. Semināros notiek studentu 
sagatavoto referātu priekšlasīšana un iztirzāšana par sarežģītākajiem studiju kursa tematiem 
vai to atsevišķām daļām, par kurām netika lasītas lekcijas, tādējādi iepazīstoties ar tiesību 
pētīšanas metodēm, diskutējot par tiesību piemērošanas problēmām; semināros arī tiek rūpīgi 
iztirzāti tiesību vēsturiskie, filozofiskie vai sabiedriskie aspekti. 
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte nodrošina studiju programmā uzstādīto mērķu 
sasniegšanu un uzdevumu izpildi, veicot pedagoģisko darbu, studiju procesa organizēšanu un 
administrēšanu, piedāvājot studējošo apmācību iespējami augstākā kvalitātē studiju 
apakšprogrammas ietvaros, kā arī docētāju individuālā darba kontroli, lai panāktu studiju 
procesa kvalitātes pastāvīgu paaugstināšanu. Studenti studiju programmas realizācijas gaitā 
tiek sagatavoti atbilstoši studiju programmas mērķiem un uzdevumiem.  
Studiju programma atbilda Ministru kabineta 2014. gada 13. maija noteikumu Nr. 240 
„Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” izvirzītajām prasībām. Studiju 
programmas saturs atbilst bakalaura programmas obligātajam raksturojumam, un to veido: 
I. Obligātā daļa 68 kredītpunktu apjomā (neskaitot bakalaura darbu), kas sastāv no šādiem 
elementiem: 
1) tiesību zinātnes pamatnostādņu, principu, struktūras un metodoloģijas studiju kursi 27 
kredītpunktu apjomā; 
2) tiesību zinātnes raksturojuma un problēmu starpnozaru saspektā studiju kursi 29 
kredītpunktu apjomā; 
3) tiesību zinātnes attīstības vēstures un aktuālo problēmu studiju kursi 10 kredītpunktu 
apjomā. 
II. Obligātās izvēles daļas studiju kursi 36 kredītpunktu apjomā; 
III. Brīvās izvēles studiju kursi 6 kredītpunktu apjomā; 
IV. Divi studiju darbi 2 kredītpunktu apjomā; 
V. Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana- 10 kredītpunktu apjomā.  
 
 
Studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam attēlota tabulā: 
 
Valsts standartā iekļautā studiju 
kursu grupa 

Valsts standartā 
paredzētie 
kredītpunkti 

Akadēmiskās bakalaura 
studiju programmas 
apjoms kredītpunktos 

Obligātie studiju kursi, tajā 
skaitā: 

Vismaz 50 68 

Tiesību zinātnes pamatnostādnes, 
principi, struktūra un metodoloģija 

Vismaz 25 27 

Tiesību zinātnes attīstības vēsture 
un aktuālās problēmas 

Vismaz 10 10 

Tiesību zinātnes raksturojums un 
problēmas starpnozaru aspektā 

Vismaz 15 29 

Obligātās izvēles studiju kursi Vismaz 20 36 
Brīvās izvēles studiju kursi - 6 
Bakalaura darbs Vismaz 10 10 
Kopā Vismaz 120 120 
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Apgūstamie priekšmeti akadēmiskajā bakalaura studiju programmā ir iedalīti trijās daļās: A 
daļā (obligātajos studiju kursos), B daļā (obligātās izvēles studiju kursos) un C daļā (brīvās 
izvēles studiju kursos).  
A daļas kopējais kredītpunktu apjoms (ieskaitot bakalaura darbu) ir 78 kredītpunkti jeb 65% 
no kopējā programmas apjoma. B daļas studiju kursu apjoms ir 36 kredītpunkti jeb 30% no 
kopējā programmas apjoma, bet C daļas studiju kursu apjoms ir 6 kredītpunkti jeb 5% no 
kopējā programmas apjoma.  
Pilna laika klātienes studijās studijas tiek organizētas katru darba dienu no plkst. 8:30-18:00 
atbilstoši katras dienas nodarbību grafikam. Nepilna laika studijās nodarbības tiek organizētas 
reizi semestrī, 2-3 nedēļas (nodarbības katru dienu, izņemot svētdienas, no 8:30-18:00). Šajā 
laikā notiek ievadlekcijas pārbaudījumiem, pārskata lekcijas un studiju kursu pārbaudījumi.  
 

Studiju programmas saturs un struktūra atbilda Ministru kabineta 2014.gada 13.maija 
noteikumiem Nr. 240 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”. Studiju 
programmas saturs pilnībā 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.  
 
2.6. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
Studiju valoda, izmantotās studiju metodes un formas, e-studijas 
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: 
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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 krājumā 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 (vērtēšanas kritēriji un metodes studiju rezultātu sasniegšanai un 
novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 
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. Katra konkrētā kursa vērtēšanas sistēma 
tiek detalizēti izklāstīta pirmajā nodarbībā, kā arī iekļauta kursa aprakstā. 
Studiju kursa gala vērtējumu veido vidējā atzīme no starppārbaudījuma un noslēguma 
pārbaudījuma (mutiskā vai rakstiskā eksāmena) atzīmēm. 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.  
 
2.7. Studiju programmas izmaksas 
Studiju programmas īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošina privātpersonu finanšu 
līdzekļi. Vienas studiju vietas izmaksas ir EUR 1427.14 
 
 
2.8. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam un citiem 
normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 
 
Studiju programmas saturs un struktūra atbilda Ministru kabineta 2014.gada 13.maija 
noteikumiem Nr. 240 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”. Studiju 
programmas saturs pilnībā īstenoja minētajos noteikumos norādītos mērķus un uzdevumus. 
Proti, tas nodrošina studējošiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi 
tiesību zinātnē un sniedza zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās 
analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas. Tāpat programmas saturs atbilst arī 
Ministru kabineta noteikumu par akadēmiskās izglītības valsts standartu projektam. 
 
 
2.9. Salīdzinājums ar vienu Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valstu atzītu 
augstskolu studiju programmām 
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” saturs un apjoms ir ekvivalents 
Latvijas Policijas akadēmijas akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Tiesību zinātne”. 
Studiju programmā nav iekļauti Latvijas Policijas akadēmijas akadēmiskās bakalaura studiju 
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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 

zinātne" programma programma

Studiju ilgums - 3 gadi Studiju ilgums - 3 gadi Studiju ilgums - 3 
Studiju programmas apjoms Studiju programmas apjoms Studiju programmas 
- 120 KP - 120 KP - 120 KP 
Obligātie studiju kursi: Obligātie studiju kursi: Obligātie studiju 
-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) 

-Ārvalstu   valsts   un   tiesību   
vēsture 

Konstitucionālās tiesības (2 
KP)

-Eiropas tiesības 
(4KP) 
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(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 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)    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 
-Administratīvā  procesa      
tiesības 

Juridiskā krievu valoda II (2 
KP) 
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(4KP) 
-Kriminālprocesa tiesības (4KP) 
-Krimināltiesības Sevišķā daļa 
(3KP) 
-Civilprocesa tiesības (3KP) 
-Darba tiesības (2KP) 
-Lietu (īpašuma) tiesības (3KP) 
-Ģimenes  un    mantojuma    
tiesības (3KP) 
-Saistību tiesības (3 KP) 
-Komerctiesības (3KP) 
-Tiesu varas institūciju tiesības 
(1KP) 
-Kriminālsoda izpildes tiesības 
(1KP) 
-Kriminoloģija (1KP) 
 

Juridiskā vācu valoda (4 KP) 
Starptautiskās krimināltiesības 

(2 KP)  
Ievads juridiskajā angļu valodā 

(2 KP) 
Angļu valodas juridiskā 

terminoloģija (2 KP) 
Juridiskā angļu valoda I 
(terminoloģija, Igaunijas 
tiesību sistēma) (2 KP) 

Juridiskā angļu valoda III (ES 
tiesības) (2 KP) 

Igaunijas tiesību vēsture (4 KP) 
 

Juridiskā palīdzība I (4 KP) 
Juridiskā palīdzība II (2 KP) 

Prakse (4 KP) 
 

 

Jāizvēlas 3  brīvās   izvēles   
studiju kursi 
 

Izvēles studiju kursi  12 KP 
apjomā 

 

Pētnieciskais darbs. 
Pirmajā un otrajā studiju gadā 
studenti izstrādā studiju darbus, 
kuri attīsta patstāvīgā 
pētnieciskā darba iemaņas un 
palīdz izvēlēties specializāciju. 
Trešajā studiju gadā studenti 
izstrādā un aizstāv bakalaura 
darbu (10 KP) 

Gala pārbaudījums: 
Vispusīga eksaminācija (4 KP) 

Pētnieciskais darbs 
Pēdējā studiju gadā 
tiek izstrādāts un 
aizstāvēts       
bakalaura darbs 
(8KP)) 

 
Tartu Universitātes programma ir vienāda apjoma (120 KP) ar LU Juridiskās fakultātes 
studiju programmu. Arī satura ziņā tās ir ļoti līdzīgasi. Abas programmas pamatā satur 
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vienādus studiju priekšmetus ar nelieliem izņēmumiem. LU Juridiskās fakultātes 
akadēmiskā bakalaura 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 Juridiskās fakultātes studiju programmā ir iekļauti 
obligātajā izvēles daļā. Tartu Universitātes programma paredz praksi 4 KP apjomā. 
Savukārt, LU Juridiskās fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmā prakse nav 
iekļauta, ņemot vērā to, ka akadēmiskā bakalaura studiju programma ir vērsta uz teorētisko 
zināšanu apguvi. Programma paredz vairāk nekā divas reizes lielāku apjomu darbam, kas 
saistās studiju programmas veiksmīgu absolvēšanu. LU Juridiskās fakultātes akadēmiskā 
bakalaura studiju 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. 
 
 
 
2.10. Informācija par studējošajiem 
 

Dati uz 
2014. 

 gada 1. 
oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 

maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

1. 2. 3. 4. 5. 6.
PLK - - - - - - - - - 0 
NLN - - - - - - 1 1 1 1 

 
 
2.10.1. Studējošo aptaujas un to analīze 
Analizējamajā periodā aptauja nav veikta. 
 
2.10.2. Absolventu aptaujas un to analīze 
Analizējamajā periodā aptauja nav veikta. 
 
2.10.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studiju procesa pilnveidošanā studiju programmā studējošiem ir iespēja iesaistīties 
galvenokārt ar Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes starpniecību. Juridiskās fakultātes 
Studentu pašpārvaldes pārstāvji darbojas Juridiskās fakultātes Domē (ar balsstiesībām), kas 
nodrošina studentu demokrātisku līdzdalību Juridiskajai fakultātei svarīgu jautājumu 
izlemšanā. Tāpat Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes pārstāvji ir iesaistīti dažādās 
Juridiskās fakultātes darba grupās, piedaloties visās sanāksmēs un sniedzot savu viedokli par 
nepieciešamajām izmaiņām un attiecīgus priekšlikumus.  

Studentu pārstāvji aktīvi darbojas arī Tiesību zinātņu studiju programmas padomē. 
Individuāli studējošie nepārtraukti piedalās studiju procesa analīzē, kas tiek veikta, saņemot 
studējošo sūdzības, priekšlikumus un ierosinājumus. Studējošie līdzdarbojas studiju procesa 
pilnveidošanā, piedaloties anketēšanā.  

Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde sadarbojoties ar mācībspēkiem ir iniciējusi 
dažādu semināru, konferenču un konkursu rīkošanu. Kopumā vērtējot, Juridiskās fakultātes 
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studējošie ir aktīvi savu interešu un tiesību aizstāvji. Kopīgs studējošo, vadības un pārvaldes 
institūciju darbs ir pamats auglīgam darbam fakultātē kopumā.   

Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes pārstāvji aktīvi piedalās LU institūciju 
darbā, piemēram, ir Senāta locekļi.  
 
 
 
 
 
 
 



Studiju programmas plāns 
Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne”, Pilna laika klātienes forma (6 

semestri) 

Kursa nosaukums 1. gads 2. gads 3. gads Kopā Pārbaudes 
veids 

Docētājs 

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 Jurģis Šķilters 
Informācijas 
tehnoloģijas 
jurisprudencē 

3      3 Eksāmens Ludmila Kuzmina 

Ievads politikas 
zinātnē 

1      1 Eksāmens Sanita Osipova 

Valstszinātne 2      2 Eksāmens Sanita Osipova 
Tiesību teorija   4     4 Eksāmens Daiga Rezevska 
Konstitucionālo 
tiesību teorija 

 3     3 Eksāmens Ringolds Balodis, 
Anita Rodiņa, 
Annija Kārkliņa, 
Gunārs Kusiņš 

Juridisko metožu 
mācība 

 3     3 Eksāmens Daiga Rezevska, 
Jānis Neimanis 

Civiltiesību 
vispārīgie pamati 

 2     2 Eksāmens Kaspars Balodis 

Krimināltiesības. 
Vispārīgā daļa 

  2    2 Eksāmens Agra Reigase 

Tiesību socioloģija   3    3 Eksāmens Sanita Osipova 
Ekonomika un 
tiesības  

   2   2 Eksāmens Daira Barānova 

Tiesību zinātnes raksturojums un problēmas starpnozaru aspektā  
Lietvedības pamati 2      2 Eksāmens Anda Batraga 
Juridiskā 
terminoloģija 1. 
svešvalodā  

 4     4 Eksāmens Laimdota 
Ločmele, Laila 
Niedre 

Juridiskā 
terminoloģija 2. 
svešvalodā  

3      3 Eksāmens Laimdota 
Ločmele, Laila 
Niedre 

Juridiskā un 
organizācijas 
vadības psiholoģija 

  2    2 Eksāmens Evija Strika 

Vides tiesības   1    1 Eksāmens Ilma Čepāne, 
Silvija Meijere 

Kriminālistika     3  3 Eksāmens Elita Nīmande 
Eiropas tiesības     3  3 Eksāmens Arnis Buka 
Starptautiskās 
publiskās tiesības 

     3 3 Eksāmens Māris Lejnieks 

Intelektuālā īpašuma 
tiesības 

     1 1 Eksāmens Jānis Rozenfelds, 
Mārcis Krūmiņš 

Starptautiskās 
privāttiesības 

     3 3 Eksāmens Sanda Runte 

          
          

Tiesību zinātnes attīstības vēsture un aktuālās problēmas 
Latvijas valsts un 
tiesību vēsture 

3      3 Eksāmens Jānis Lazdiņš 

Romiešu 1      1 Eksāmens Jānis Rozenfelds 
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civiltiesības 
Ārvalstu valsts un 
tiesību vēsture 

 3     3 Eksāmens Sanita Osipova 

Tiesību mācību 
vēsture 

  2    2 Eksāmens Ieva Roze 

Studiju dabs                                                  1                 1                                      2            
Aizstāvēšana  
Bakalaura darbs                                                                                          10       10            
Aizstāvēšana 
 

Ierobežotās izvēles daļa (B daļa) 
Tiesu varas 
institūciju tiesības 

1      1 Eksāmens Gunārs Kūtris 

Administratīvās 
tiesības 

  3    3 Eksāmens Jautrīte Briede 

Darba tiesības   2    2 Eksāmens Velga Slaidiņa 
Lietu (īpašuma) 
tiesības 

  3    3 Eksāmens Jānis Rozenfelds 

Pašvaldību tiesības    3   3 Eksāmens Ringolds Balodis 
Administratīvā 
procesa tiesības 

   4   4 Eksāmens Jautrīte Briede 

Krimināltiesības. 
Sevišķā daļa 

   3   3 Eksāmens Valentija Liholaja 

Ģimenes un 
mantojuma tiesības 

   3   3 Eksāmens Kristīne Zīle, Inese 
Lībiņa- Egner, 
Linda Damane 

Saistību tiesības    3   3 Eksāmens Kalvis Torgāns 
Kriminālprocesa 
tiesības 

    4  4 Eksāmens Ārija Meikališa, 
Kristīne Strada- 
Rozenberga 

Civilprocess     3  3 Eksāmens Daina Ose 
Komerctiesības     2  2 Eksāmens Aivars Lošmanis 
Kriminālsodu 
izpildes tiesības 

    1  1 Eksāmens Evija Vīnkalna 

Kriminoloģija      1 1 Eksāmens Andrejs Vilks 
Ievads kriminālajā 
meklēšanā 
 

2    
 

 
2 

Eksāmens Jānis Ivančiks 

Ārvalstu 
konstitucionālās 
tiesības 

  2  
 

 
2 

Eksāmens Ringolds Balodis 

Juridisko tekstu 
analīze un rakstīšana   3  

 
 

3 
Eksāmens 

Inese Lībiņa-
Egner, Daiga 
Rezevska 

Nodokļu tiesības     2  2 Eksāmens Jānis Lazdiņš 
Sociālās tiesības    2   2 Eksāmens Velga Slaidiņa, 

Daina Ose 
Datu aizsardzības 
tiesības      2 2 Eksāmens Māris Ruķers 

 
 
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  
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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  

 
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 

Docētājs 

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 Jurģis 
Šķilters 

Ievads politikas 
zinātnē 

1        1 Eksāmens Sanita 
Osipova 

Valstszinātne 2        2 Eksāmens Sanita 
Osipova 

Tiesības un 
ekonomika 

   2     2 Eksāmens Daira 
Barānova 

Civiltiesību 
vispārīgie pamati 

 2       2 Eksāmens Kaspars 
Balodis  

Tiesību teorija    4      4 Eksāmens Daiga 
Rezevska 

Konstitucionālo 
tiesību teorija 

  3      3 Eksāmens Ringolds 
Balodis, 
Anita 
Rodiņa, 
Annija 
Kārkliņa, 
Gunārs 
Kusiņš 

Informācijas 
tehnoloģijas 
jurisprudencē 

  3      3 Eksāmens Ludmila 
Kuzmina 

Juridisko metožu 
mācība 

   3      3 Eksāmens Daiga 
Rezevska, 
Jānis 
Neimanis 

Krimināltiesības. 
Vispārīgā daļa 

   2     2 Eksāmens Agra 
Reigase 

Tiesību 
socioloģija 

   3     3 Eksāmens Sanita 
Osipova 

Tiesību zinātnes raksturojums un problēmas starpnozaru aspektā 
Lietvedības 
pamati 

2        2 Eksāmens Anda 
Batraga 
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Juridiskā 
terminoloģija 2. 
svešvalodā  

 3       3 Eksāmens Laimdota 
Ločmele, 
Laila 
Niedre 

Juridiskā 
terminoloģija 1. 
svešvalodā  

    4    4 Eksāmens Laimdota 
Ločmele, 
Laila 
Niedre 

Eiropas tiesības     3    3 Eksāmens Arnis Buka 
Intelektuālā 
īpašuma tiesības 

     1   1 Eksāmens Jānis 
Rozenfelds, 
Mārcis 
Krūmiņš 

Starptautiskās 
privāttiesības 

      3  3 Eksāmens Sanda 
Runte 

Kriminālistika       3  3 Eksāmens Elita 
Nīmande 

Juridiskā un 
organizācijas 
vadības 
psiholoģija 

      2  2 Eksāmens Evija Strika 

Starptautiskās 
publiskās 
tiesības 

       3 3 Eksāmens Māris 
Lejnieks  

Vides tiesības        1 1 Eksāmens Ilma 
Čepāne, 
Silvija 
Meijere 

Tiesību zinātnes attīstības vēsture un aktuālās problēmas 
Latvijas valsts 
un tiesību 
vēsture 

3        3 Eksāmens Jānis 
Lazdiņš 

Ārvalstu valsts 
un tiesību 
vēsture 

3        3 Eksāmens Sanita 
Osipova  

Romiešu 
civiltiesības 

 1       1 Eksāmens Agris 
Bitāns, 
Linda 
Damane 

Tiesību mācību 
vēsture 

    2    2 Eksāmens Ieva Roze 

Studiju dabs                                                  1                 1                                                        2          
Aizstāvēšana  
Bakalaura darbs                                                                                                              10      10         
Aizstāvēšana 

 
Ierobežotās izvēles daļa (B daļa) 

Tiesu varas 
institūciju 
tiesības 

1        1 Eksāmens Gunārs 
Kūtris 

Lietu (īpašuma) 
tiesības 

  3      3 Eksāmens Jānis 
Rozenfelds  

Darba tiesības    2     2 Eksāmens Velga 
Slaidiņa 

Administratīvās    3     3 Eksāmens Jautrīte 
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tiesības  Briede 
Ģimenes un 
mantojuma 
tiesības 

    3    3 Eksāmens Kristīne 
Zīle, Inese 
Lībiņa- 
Egner, 
Linda 
Damane 

Krimināltiesības. 
Sevišķā daļa 

    3    3 Eksāmens Valentija 
Liholaja  

Kriminālsodu 
izpildes tiesības 

    1    1 Eksāmens Evija 
Vīnkalna 

Pašvaldību 
tiesības 

     3   3 Eksāmens Ringolds 
Balodis  

Saistību tiesības      3   3 Eksāmens Kalvis 
Torgāns 

Kriminālprocesa 
tiesības 

     4   4 Eksāmens Ārija 
Meikališa, 
Kristīne 
Strada- 
Rozenberga 

Civilprocess      3   3 Eksāmens Daina Ose 
Administratīvā 
procesa tiesības 

      4  4 Eksāmens Jautrīte 
Briede 

Kriminoloģija       1  1 Eksāmens Andrejs 
Vilks  

Komerctiesības         2 2 Eksāmens Aivars 
Lošmanis 

Ievads 
kriminālajā 
meklēšanā 
 

2    

 

 

 

    2 

Eksāmens Jānis 
Ivančiks 

Ārvalstu 
konstitucionālās 
tiesības 

     2   2 Eksāmens Ringolds 
Balodis 

Juridisko tekstu 
analīze un 
rakstīšana 

  3      3 Eksāmens Inese 
Lībiņa-
Egner, 
Daiga 
Rezevska 

Nodokļu tiesības       2  2 Eksāmens Jānis 
Lazdiņš 

Sociālās tiesības    2     2 Eksāmens Velga 
Slaidiņa, 
Daina Ose 

Datu 
aizsardzības 
tiesības 

       2 2 Eksāmens Māris 
Ruķers 

            
 
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  
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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  

 
 
2.11. Studiju kursu apraksti 
 
Kursu apraksti pieejami: 

http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-

mekletajs/?user_phpfileexecutor_pi1%5Bpointer%5D=16 
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3. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 
„Tiesību zinātne” (44380 ) 
 
3.1.Studiju programmas satura un realizācijas apraksts 

 
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”. 
Jāņem vērā, ka studiju programmas licencēšana bija Latvijas Universitātē vienīgais 
iespējamais izpildes risinājums, nodrošinot iespēju pabeigt studijas tiem studentiem, kuri tās 
uzsākuši ekvivalentā Latvijas Policijas akadēmijas studiju programmā.  

 Attiecīgi šīs studiju programmas akreditācija bija šīs rīcības nepieciešams un loģisks 
turpinājums. Studiju programmas akreditācija bija valstij finansiāli izdevīgais risinājums, 
ievērojot, ka Latvijas Republikai kā sākotnējai publisko tiesību juridiskajai personai saskaņā 
ar Augstskolu likuma 55.panta astoto daļu jānodrošina likvidētajā Latvijas Policijas 
akadēmijā (tiešās pārvaldes iestādē) studējošo studentu iespējas turpināt studijas citas 
augstskolas studiju programmā.  Studiju programma ir akreditēta no 17.02.2010. – 
04.06.2019. 

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.  

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 specializācijas kursu bloki nodrošina padziļinātu zināšanu un praktisko 
iemaņu apguvi tautsaimniecības attīstībai un sabiedriskajai drošībai svarīgās sfērās - 
publiskajā pārvaldē, tiesu darbībā un pirmstiesas izmeklēšanā. 
 
3.2. Studiju programmas īstenošanas 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; 
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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: 

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; 

 
3.3.  Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

 
1. 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; 
2. jurista kvalifikācijai nepieciešamo teorētisko zināšanu apgūšana atbilstoši otrā līmeņa 

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

prasībām. 
 

 
3.4. Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un Latvijas Universitātes 
stratēģijai 
 
Izvērtējot studiju programmas mērķus, uzdevumus un arī plānotos rezultātus, secināms, ka tie 
atbilst Latvijas Republikas un Latvijas Universitātes stratēģijai – dot iespējas studējošiem 
iegūt darba tirgū nepieciešamās iemaņas, augstāko izglītību un attīstīt sevi zinātniskajā darbā, 
tādējādi veicinot Latvijas sabiedrības un valsts izaugsmi.   
Studiju programma pilnībā atbilst LU mērķiem. LU attīstības stratēģiju nosaka vairāki 
normatīvie akti, tai skaitā, LU Senāta 2008. gada 1.decembrī apstiprinātas LU stratēģijas 
pamatnostādnes, LU Attīstības stratēģija (apstiprināta ar Senāta 2004.gada 26.aprīļa lēmumu 
Nr.244) un LU darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģija 2009. – 2015.gadam (apstiprināta ar 
2009.gada 18.septembra rīkojumu Nr.1/248). Minētie tiesību akti kā LU stratēģiskos mērķus 
nosaka iekļaušanos Eiropas un pasaules izglītības telpā, vietējam un starptautiskajam darba 
tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošana, kā arī tādu speciālistu sagatavošana, kas 
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nodrošinātu LU mācībspēku atjaunošanu. Proti, LU misija un stratēģiskais mērķis laika 
periodam līdz 2019. gadam ir kļūt par vadošu zinātnes universitāti Baltijas jūras reģionā un 
ieņemt augstu vietu starp Eiropas universitātēm. Studiju programma sekmēs visu šo galveno 
mērķu sasniegšanu. Pirmkārt, studiju programmas modelis atbilst vienotās Eiropas izglītības 
telpas formai un saturam. Otrkārt, studiju programmas saturs nodrošina darba tirgū pieprasītu 
un konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu. Treškārt, LU juridiskās fakultātes darba 
organizācija, mācībspēku kompetenču nemitīga celšana nodrošina arī LU akadēmiskā 
personāla atjaunošanu.  
 
3.5. Prasības, uzsākot studiju programmu 
 

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. 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. 
 
3.6. Studiju programmas plāns  
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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)   
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Studiju programma ir organizēta atbilda Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra 

noteikumu Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu” (zaudējuši spēku); tāpat programmas saturs atbilst Ministra kabineta 2013.gada 
noteikumu projektam „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu”, Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.125 „Noteikumi par 
profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas 
pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību (profesiju 
klasifikators)” noteiktajām jurista profesijas standarta prasībām, kā arī citiem normatīvajiem 
aktiem.  

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)   
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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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.  
 
3.7. Studiju programmas organizācija  

 
Studiju programmas organizācija ir veidota atbilstoši programmas mērķiem, uzdevumiem un 
sasniedzamajiem rezultātiem. Pēc studiju programmas apguves tiek iegūta jurista 
kvalifikācija.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).  
Studijas pilna laika klātienes studiju formā notiek darbdienās ar lekciju plānojumu atbilstoši 
katras dienas nodarbību grafikam. Nepilna laika klātienes studijas tiek organizētas ar 
nodarbību plānojumu katrā trešajā nedēļas nogalē (ceturtdien, piektdien un sestdien atbilstoši 
lekciju plānojumam). Nepilna laika neklātienes studijās nodarbības tiek organizētas reizi 
semestrī, 2-3 nedēļas (nodarbības katru dienu, izņemot svētdienas atbilstoši lekciju 
plānojumam). Šajā laikā notiek ievadlekcijas pārbaudījumiem, pārskata lekcijas un studiju 
kursu pārbaudījumi.  
Sākot ar 1.semestri (neklātienes studijās - ar 3.semestri) paredzēta studentu specializācija 
(atbilstoši valsts pasūtījumam) profesionālo studiju kursu ietvaros septiņos virzienos: kārtības 
policija, kriminālpolicija, eksperti kriminālisti (tikai pilna laika studijās), pirmstiesas 
izmeklēšana, informācijas dienests (tikai pilna laika studijās), robežsardze, penitenciārais un 
probācijas dienests. Studijas penitenciārā un probācijas dienesta specializācijā notiek tikai 
neklātienē, jo pēc Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārcelšanas Tieslietu ministrijas pakļautībā 
netiek paredzēts valsts pasūtījums šīs specializācijas speciālistu sagatavošanai. Studiju 
noslēgumā studenti atbilstoši specializācijas virzienam apgūst praksi valsts pārvaldes 
iestādēs, pamatā Iekšlietu vai Tieslietu ministrijas iestādēs.  
Studiju programmas organizācija ir atbilstoša, lai varētu sagatavot programmā paredzēto 
darba virzienu speciālistus, kuru teorētiskā un praktiskā sagatavotība dod iespēju veikt 
sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu atbilstoši piektā 
profesionālās kvalifikācijas līmeņa prasībām. Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte 
nodrošina studiju programmā uzstādīto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi, veicot 
pedagoģisko darbu, studiju procesa organizēšanu un administrēšanu, piedāvājot studējošo 
apmācību iespējami augstākā kvalitātē studiju apakšprogrammas ietvaros, kā arī docētāju 
individuālā darba kontroli, lai panāktu studiju procesa kvalitātes pastāvīgu paaugstināšanu. 
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Studenti studiju programmas realizācijas gaitā tiek sagatavoti atbilstoši studiju programmas 
mērķiem un uzdevumiem.  
 
3.8. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
 
Galvenās studiju formas ir lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības un studenta 
patstāvīgais darbs ar literatūru un tiesību aktiem.  
Mācību pamatmetodes ir: problēmsituāciju analīze un risinājumi, darbs mazās grupās, lomu 
spēles, mācību testi un vingrinājumi, studiju darbu un bakalaura darba 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 
augstu kvalifikāciju un ievērojamu profesionālo pieredze. 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. 
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): 

1) studiju programmas prasību pilnīga izpilde; 
2) sekmīga rakstiska diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana. 

2. studiju kursa sekmīgai apguvei: sekmīga starppārbaudījumu nokārtošana; 
studiju kursa noslēguma pārbaudījuma (eksāmena) nokārtošana. 
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3.9. 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. 
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, 
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kura tematika atbilst tai juridiskās zinātnes apakšnozarei, kurā rakstīts diplomdarbs. 
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.   

 
3.10.Studiju programmas izmaksas 
 
Studiju programmas īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošina valsts un privātpersonu 
finanšu līdzekļi. Vienas studiju vietas izmaksas gadā sastāda EUR 1427.14. 
 
3.11. Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības valsts standartam 
 
Studiju programmas saturs un struktūra atbilda Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra 
noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu”. Tāpat studiju programma atbilst Ministra kabineta 2013.gada noteikumu 
projektam „ Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. 
Studiju programmas saturs īsteno minētajos noteikumos norādītos mērķus un uzdevumus. 
Proti – tas nodrošina valsts tautsaimniecības, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas 
profesionālās studijas, kā arī nodrošina nozares zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, 
profesijas standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās studijas. 
Studiju programmas saturs atbilst minēto Ministru kabineta noteikumu izvirzītajām 
specifiskajām prasībām attiecībā uz studiju apjomu, ilgumu un programmas saturu.  
Otrā līmeņa augstākās profesionālās studiju programmas obligāto struktūru veido: Studiju 
kursi; prakse ārpus izglītības iestādes; valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba 
vai diplomdarba (diplomprojekta) izstrādāšana un aizstāvēšana (Šīs studiju programmas plāns 
paredz visas noradītās programmas struktūras sadaļas). Bakalaura studiju programmas apjoms 
ir vismaz 160 kredītpunktu. Programmas apjoms ir 200/180 kredītpunkti. 
 
Studiju programmas kopējais kredītpunktu skaits un tā salīdzinājums ar valsts standarta 
prasībām: 
 

Valsts standartā 
iekļautā studiju kursu 

grupa 

Valsts 
standartā 
paredzētie 

kredītpunkti 

Otrā līmeņa 
studiju 

programmas 
apjoms 

kredītpunktos 

Pirmā līmeņa studiju 
programmas apjoms 

kredītpunktos 
Kopējais 

kredītpunktu 
apjoms Plūsma 

A Plūsma B 

Vispārizglītojošie 
studiju kursi 

20 7 21 20 28/27 

Nozares teorētiskie 
pamatkursi un 
informācijas 
tehnoloģiju kursi 

36 36 - - 36 

Nozares profesionālās 
specializācijas kursi 

60 24 53 36 77/60 

Izvēles studiju kursi  6 6 - - 6 
3 studiju darbi - 3 - - 3 
Prakse 26 10 18 16 28/26 
Valsts pārbaudījums 
(diplomdarbs) 

12 12 8 8 20 
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Valsts pārbaudījums 
(eksāmens) 

 2   2 

Kopā 160 100 101 81 200/180 
 
 
 
3.12. Salīdzinājums ar citu augstskolu atbilstošā līmeņa studiju programmām 
 
Studiju programma ir salīdzināta ar Latvijas Policijas akadēmijā īstenoto otrā līmeņa 
profesionālo augstākās izglītības studiju programmu „Tiesību zinātne”, Viļņas Universitātes 
studiju programmu „Tiesību profesionālā programma” un Glazgovas Universitātes 
profesionālā bakalaura studiju programmu (advokāta profesijai). 
 
Otrā līmeņa profesionālā studiju programma „Tiesību zinātne” ir ekvivalenta Latvijas 
Policijas akadēmijā īstenotajai otrā līmeņa profesionālajai studiju programmai „Tiesību 
zinātne”, un tajā iekļautie kursi satura un apjoma ziņā atbilst minētajai Latvijas Policijas 
akadēmijas studiju programmai. Profesionālā bakalaura studiju programma tiek īstenota citās 
augstskolās (piemēram, biznesa augstskolā „Turība” kā arī Rīgas Stradiņa universitātē), taču 
tās absolventi iegūst juriskonsulta, nevis jurista kvalifikāciju. Saskaņā ar MK 2010.gada 
18.maija noteikumu Nr. 461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem 
pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un 
aktualizēšanas kārtību" otro pielikumu jurista kvalifikāciju var iegūt persona, kura ieguvusi 
maģistra grādu tiesību zinātnē, kas piešķirts pēc vismaz piecus gadus ilgām tiesību zinātnes 
studijām, vai arī ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.jūlijam uzsāktās studijās iegūta piektā līmeņa 
profesionālā kvalifikācija tiesību zinātnē bez maģistra grāda, ja to apliecina valsts atzīts 
augstākās izglītības diploms.  
 
Eiropas Savienības valstīs profesionālajai studiju programmai „Tiesību zinātne” līdzīgu 
studiju programmu nevar atrast, tādēļ salīdzinājums veikts ar divām profesionālā bakalaura 
studiju programmām. Profesionālā studiju programma apjoma un piešķiramās kvalifikācijas 
ziņā neatšķiras no Viļņas Universitātē īstenotās profesionālās studiju programmas un 
Glazgovas Universitātē īstenotās profesionālās bakalaura studiju programmas. Tomēr atšķiras 
šo studiju programmu struktūra un saturs. Profesionālajā studiju programmā „Tiesību zinātne” 
kopējo kredītpunktu skaitu veido arī pirmā līmeņa profesionālajā studiju programmā apgūtie 
studiju kursi. Saturiski profesionālā studiju programma atšķiras ievērojami, jo paredzēta tieši 
iekšlietu sistēmas darbinieku profesionālajai apmācībai. Šādas specifikas nav salīdzināmajām 
studiju programmām.  
 

                                                 
9 Salīdzinājums izmantots no Latvijas Policijas akadēmijas Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas „Tiesību zinātne” 2004.gada akreditācijas materiāliem 

Otrā līmeņa profesionālā 
tiesību zinātņu studiju 
programma „Tiesību 
zinātne” (LU) 

Otrā līmeņa profesionālā 
tiesību zinātņu studiju 
programma „Tiesību 
zinātne” (LPA) 

Viļņas Universitātes 
studiju programma 
„Tiesību profesionālā 
programma”9 

Glazgovas 
Universitātes 
profesionālā 
bakalaura studiju 
programma 
(advokāta profesijai) 

Studiju ilgums pilna laika 
klātienē- 4,5-5 gadi; studiju 
programmas apjoms- 180-

Studiju ilgums pilna laika 
klātienē- 4,5-5 gadi; studiju 
programmas apjoms- 180-

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

Studiju programmas 
ilgums- 4 gadi 
Studiju programmas 
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10 Kredītpunktu pārrēķins veikts, ievērojot šādu formulu: Glazgovas Universitātē 1 kredītpunkts atbilst 10 
astronomiskajām darba vienībām. Kopējais kredītpunktu skaits (pēc Glazgovas Universitātes sistēmas) ir 480 
kredītpunkti. Šis skaitlis sareizināts ar 10 (stundu skaits 1 kredītpunktā), sareizināts ar 60 (minūšu skaits 1 
astronomiskajā stundā), iegūtais rezultāts izdalīts ar 45 (minūšu skaits 1 Latvijas akadēmiskajā stundā). Iegūtais 
akadēmisko stundu skaits izdalīts ar 40 (akadēmisko stundu skaits 1 kredītpunktā). 1 Latvijas kredītpunkts atbilst 
3 Glazgovas Universitātes kredītpunktiem. 

200 KP 200 KP apjoms- 160 
kredītpunkti10 

Vispārizglītojošie studiju 
kursi: 
Angļu/vācu valoda 
juristiem;Konfliktoloģija 
Runas māksla (Tiesu runa) 
 
 
 
 
 
Nozares teorētiskie 
pamatkursi un informācijas 
tehnoloģiju kursi: 
Ārvalstu valsts un tiesību 
vēsture 
Konstitucionālās tiesības 
Pārvaldes teorija 
Romiešu civiltiesības 
Civiltiesību vispārējie pamati 
Valstszinātne 
Latvijas valsts un tiesību 
vēsture 
Administratīvās tiesības 
Lietu (īpašuma) tiesības 
Tiesību teorija 
Starptautiskās publiskās 
tiesības 
Finanšu un nodokļu tiesības 
Tiesības un ekonomika 
Administratīvā procesa 
tiesības 
Juridisko metožu mācība 
Tiesību filozofija 
Ģimenes un mantojuma 
tiesības 
Civilprocesa tiesības 
Eiropas tiesības 
Komerctiesības 
Tiesību normu piemērošanas 
priekšmets 
Saistību tiesības 
Starptautiskās privātās 
tiesības 
 
Nozares profesionālās 
specializācijas kursi: 
 
Juridiskā psiholoģija 
Noziedzīgu nodarījumu 
kvalifikācija. Speciālais 
kurss 
Profesionālā fiziskā 
sagatavošana 
Speciālās operācijas 
Kriminālprocesa tiesības. 

Vispārizglītojošie studiju 
kursi: 
Filozofija; Latīņu valoda 
juristiem 
Vispusīgā fiziskā 
sagatavošana; Otrā 
svešvaloda 
juristiem;Socioloģija 
Konfliktoloģija; 
Runas māksla  
 
Nozares teorētiskie 
pamatkursi un informācijas 
tehnoloģiju kursi: 
Ārvalstu valsts un tiesību 
vēsture 
Konstitucionālās tiesības 
Pārvaldes teorija 
Romiešu civiltiesības 
Civiltiesību vispārīgie 
pamati 
Valsts teorija 
Latvijas valsts un tiesību 
vēsture 
Administratīvās tiesības 
Lietu (īpašuma) tiesības 
Tiesību teorija 
Starptautiskās publiskās 
tiesības 
Finanšu un nodokļu tiesības 
Tiesības un ekonomika 
Administratīvā procesa 
tiesības 
Juridisko metožu mācība 
Tiesību filozofija 
Ģimenes un mantojuma 
tiesības 
Civilprocesa tiesības 
Eiropas tiesības 
Komerciālās tiesības 
Tiesību normu piem. 
Teorija; Saistību ties. 
Starpt. Priv. ties. 
 
Nozares profesionālās 
specializācijas kursi: 
 
Juridiskā psiholoģija 
Noziedzīgo nodarījumu 
kvalifikācija. Speciālais 
kurss 
Profesionālā fiziskā 
sagatavošana 
Speciālās operācijas 
Kriminālprocesa tiesības. 

Obligātie studiju kursi: 
Loģika; Ievads 
filozofijā; Svešvaloda, 
Latīņu valoda; Tiesību 
informāt. un statistikas 
pamati; 
Tiesību teorija, 
Lietuvas valsts un 
tiesību vēsture, 
Ārzemju tiesību 
vēsture; Tiesību 
aizsardzības iest. 
Civiltiesības;Romiešu 
civiltiesības; 
LR konst. tiesības; 
Krim. ties.;  
Adm. iesības; Zemes 
ties; Darba ties., 
Nodokļu ties.,Finanšu 
ties., Ekoloģi. ties., 
Soc. ties; 
Kriminālprocess 
Civilprocess 
Starpt. Publ. Ttes., 
Starpt. privātās ties., 
Komerctiesības; 
Kriminālistika 
Kriminoloģija 
Tiesību filoz.,Civilā 
aizsardz.,Banku ties., 
Tiesību teorijas un 
prakses problēmas 
Ekonomiskā teorija 
(makroekonomika) 
Ekonomiskā teorija 
(mikroekonomika) 
ES tiesības 
Intelektuālā īpašuma 
tiesības 
Konkurences un 
patērētāju aizsardzības 
tiesības 
Lietuviešu valodas 
kultūra 
Politisko un tiesību 
ideju vēsture 
Politoloģija 
Seima tiesības 
Salīdzinošās 
konstitucionālās 
tiesības 
Starptautisko un 
Eiropas Savienības 
informātikas tiesību 
pamati 

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

Dati uz 
2013. 

 gada 1. 
oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 

maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

1. 2. 3. 4. 5. 6.
PLK - - - - - - - - - - 
NLK - - - - - - - - - 3 
NLN - - - - - - - - - 4 

 

Padziļinātais kurss 
Informācijas sistēmas 
 

Speciālais kurss 
Informācijas sistēmas 
 

Ierobežotās izvēles studiju 
kursi (nozares profesionālās 
specializācijas kursi): 
 
Kriminoloģija;  Muitas 
ties.,Kriminālistika. 
Speciālais kurss 
Ārvalstu policija 
Ieroči, sprāgstvielas un 
sabiedriskā drošība 
Kriminālistika. Personas 
identifikācijas ekspertīzes 
 
Pirmstiesas izmeklēšana 
Tiesu grāmatvedība 
Cietuma darba organizācija 
 
U.c. (sk Studiju plānu) 

Obligātās izvēles studiju 
kursi (nozares profesionālās 
specializācijas kursi): 
 
Kriminoloģija  
Muitas tiesības 
Kriminālistika. Speciālais 
kurss 
Ārvalstu policija 
Ieroči, sprāgstvielas un 
sabiedriskā drošība 
Kārtības policijas iestādes 
darba 
organizācijaKriminālā 
meklēšana  
Tiesu grāmatvedība 
 (U.c.) 

Izvēles studiju kursi: 
Ētika 
Notariāts 
Arbitrāža 
Grāmatvedības 
uzskaites pamati 

Brīvās izvēles studiju 
kursi:  13 kredītpunktu 
apjomā 
 

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

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

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

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

Prakse- 26 KP 
Valsts pārbaudījums 
(eksāmens) ar diplomdarba 
aizstāvēšanu 

Prakse- 26 KP 
Valsts pārbaudījums ar 
diplomdarba aizstāvēšanu 

Profesionālā prakse- 8 
KP. Nobeiguma 
pārbaudījums- 
eksāmens Civiltiesībās 
un Civilprocesā. 
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3.14. Studējošo aptaujas un to analīze 
 
Būtisks studiju kvalitātes kontroles instruments ir studējošo aptaujas.  Aptauju organizēšanas 
kārtība LU nosaka īpašs tiesību akts „Aptauju organizēšanas kārtība LU”, kas apstiprināts ar 
LU 17.05.2005. rīkojumu Nr.1/98. Studējošo aptaujas LU organizē ar mērķi novērtēt un 
pilnveidot studiju procesa kvalitāti un noskaidrot studējošo viedokli par studiju procesu 
kopumā, par izvēlēto studiju programmu, kursiem un to docētājiem. 
Pārskata periodā aptaujas nav veiktas. 
 
3.15. Absolventu aptaujas 
Pārskata periodā aptaujas nav veiktas. 
  
3.16. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 
Studiju procesa pilnveidošanā studiju programmā studējošie iesaistās galvenokārt ar 
Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes starpniecību. Juridiskās fakultātes Studentu 
pašpārvaldes pārstāvji darbojas Juridiskās fakultātes Domē (ar balsstiesībām), kas nodrošina 
studentu demokrātisku dalību Juridiskajai fakultātei svarīgu jautājumu izlemšanā. Tāpat 
Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes pārstāvji ir iesaistīti dažādās Juridiskās fakultātes 
darba grupās, piedaloties visās sanāksmēs un sniedzot savu viedokli par nepieciešamajām 
izmaiņām un priekšlikumiem. Studentu pārstāvji aktīvi darbojas arī Tiesību zinātņu studiju 
programmas padomē. Individuāli studējošie nemitīgi piedalās studiju procesa analīzē, kas tiek 
veikta, saņemot studējošo sūdzības, priekšlikumus un ierosinājumus. Juridiskās fakultātes 
Studentu pašpārvalde sadarbojoties ar mācībspēkiem ir iniciējusi dažādu semināru, 
konferenču, konkursu rīkošanu. Tā, piemēram, 2013.gada aprīlī Studentu pašpārvalde 
organizēja Paula Minca tiesas procesa izspēli krimināltiesībās”. Vērtējot, jāatzīst, ka 
Juridiskās fakultātes studējošie ir aktīvi savu interešu un tiesību aizstāvji. Kopīgs studējošo un 
vadības, pārvaldes institūciju darbs ir pamats auglīgam darbam fakultātē kopumā. Jāuzsver, 
ka Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes pārstāvji aktīvi piedalās LU institūciju darbā, 
kā, piemēram, ir Senāta locekļi. 
 
3.17. Studiju kursu apraksti   
 
Studiju programmas saturs atbilst 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; 

Dati uz 
2014. 

 gada 1. 
oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 

maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

1. 2. 3. 4. 5. 6.
PLK - - - - - - - - - - 
NLK - - - - - - - - - - 
NLN - - - - - - - - - 1 
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7) valsts pārbaudījums ar diplomdarba izstrādi un aizstāvēšanu (12 kredītpunkti) un 
valsts eksāmenu (2 kredītpunkti), kopā - 14 kredītpunkti. 

 
Kursu apraksti pieejami: 

http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-
mekletajs/?user_phpfileexecutor_pi1%5Bpointer%5D=16  
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4. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 
programma „Publiskās tiesības” (42380) 
 

4.1.Studiju programmas satura un realizācijas apraksts 
 

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. 

Jāņem vērā, ka studiju programmas licencēšana bija Latvijas Universitātē vienīgais 
iespējamais izpildes risinājums, nodrošinot iespēju pabeigt studijas tiem studentiem, kuri tās 
uzsākuši ekvivalentā Latvijas Policijas akadēmijas studiju programmā. Attiecīgi šīs studiju 
programmas akreditācija bija šīs rīcības nepieciešams un loģisks turpinājums. Studiju 
programmas akreditācija ir valstij finansiāli izdevīgais risinājums, ievērojot, ka Latvijas 
Republikai kā sākotnējai publisko tiesību juridiskajai personai saskaņā ar Augstskolu likuma 
55.panta astoto daļu jānodrošina likvidētajā Latvijas Policijas akadēmijā (tiešās pārvaldes 
iestādē) studējošo studentu iespējas turpināt studijas citas augstskolas studiju programmā.  
Studiju programma ir akreditēta no 17.02.2010. – 04.06.2019. 

Studiju programmā tika imatrikulēti studenti, kas uzsākuši studijas Latvijas Policijas 
akadēmijas otrā līmeņa augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programmas 
„Publiskās tiesības” nepilna laika neklātienē. Profesionālās bakalaura studiju programmas 
apjoms ir 180 kredītpunkti. Studijas tiek īstenotas nepilna laika neklātienes studiju formā 
(studiju ilgums 5,5 gadi jeb 11 semestri). Studiju programma atbilst otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartam un jurista profesijas standartam. 
Studiju procesa kvalitatīvu norisi nodrošina LU Juridiskās fakultātes akadēmiskais personāls, 
kā arī docētāji, kas piesaistīti šīs studiju programmas atsevišķu studiju kursu docēšanai. 
Studiju programmas materiāltehnisko nodrošinājumu veido Latvijas Universitātes resursi 
(telpas, tehniskais aprīkojums, informācijas resursi) un Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas 
koledžas resursi, ko LU Juridiskā fakultāte varēs izmantot atbilstoši noslēgtajiem sadarbības 
līgumiem. 
 
 
4.2. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi  
Studiju programmas mērķi ir šādi: 
 

8. nodrošināt valsts tautsaimniecības, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas 
profesionālās studijas tiesību zinātnē; 

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

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

11. 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: 



100 
 

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

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

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

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

 
4.3. Studiju programmas 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; 
2. jurista kvalifikācijai nepieciešamo teorētisko zināšanu apgūšana atbilstoši otrā līmeņa 

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

prasībām. 
 
4.4. Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un Latvijas Universitātes 
stratēģijai 
 
Izvērtējot studiju programmas mērķus, uzdevumus un arī plānotos rezultātus, secināms, ka tie 
atbilst Latvijas Republikas un Latvijas Universitātes stratēģijai – dot iespējas studējošiem 
iegūt darba tirgū nepieciešamās iemaņas, augstāko izglītību un attīstīt sevi zinātniskajā darbā, 
tādējādi veicinot Latvijas sabiedrības un valsts izaugsmi.   
Studiju programma pilnībā atbilst LU mērķiem. LU attīstības stratēģiju nosaka vairāki 
normatīvie akti, tai skaitā, LU Senāta 2008. gada 1.decembrī apstiprinātas LU stratēģijas 
pamatnostādnes, LU Attīstības stratēģija (apstiprināta ar Senāta 2004.gada 26.aprīļa lēmumu 
Nr.244) un LU darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģija 2009. – 2015.gadam (apstiprināta ar 
2009.gada 18.septembra rīkojumu Nr.1/248). Minētie tiesību akti kā LU stratēģiskos mērķus 
nosaka iekļaušanos Eiropas un pasaules izglītības telpā, vietējam un starptautiskajam darba 
tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošana, kā arī tādu speciālistu sagatavošana, kas 
nodrošinātu LU mācībspēku atjaunošanu. Proti, LU misija un stratēģiskais mērķis laika 
periodam līdz 2019. gadam ir kļūt par vadošu zinātnes universitāti Baltijas jūras reģionā un 
ieņemt augstu vietu starp Eiropas universitātēm. Studiju programma sekmēs visu šo galveno 
mērķu sasniegšanu. Pirmkārt, studiju programmas modelis atbilst vienotās Eiropas izglītības 
telpas formai un saturam. Otrkārt, studiju programmas saturs nodrošina darba tirgū pieprasītu 
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un konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu. Treškārt, LU juridiskās fakultātes darba 
organizācija, mācībspēku kompetenču nemitīga celšana nodrošina arī LU akadēmiskā 
personāla atjaunošanu.  
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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 

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 
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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 

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 20 161 (241.5)  

t.sk.:  
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4.5. Prasības, uzsākot studiju programmu 
 
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 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. 
 
4.6. Studiju programmas plāns  
 
Studiju programma ir organizēta atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra 
noteikumu Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu” (zaudējuši spēku); tāpat programmas saturs atbilst Ministra kabineta 2013.gada 
noteikumu projektam „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu”, Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.125 „Noteikumi par 
profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas 
pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību (profesiju 
klasifikators)” noteiktajām jurista profesijas standarta prasībām, kā arī citiem normatīvajiem 
aktiem.  
Studiju programmas 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; 

 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 12 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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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.  
 
4.7. Studiju programmas organizācija  
 
Studiju programmas organizācija ir veidota atbilstoši programmas mērķiem, uzdevumiem un 
sasniedzamajiem rezultātiem. Pēc studiju programmas apguves tiek iegūts profesionālais 
bakalaura grāds publiskajās tiesībās un jurista kvalifikācija, kas dod tiesības turpināt studijas 
tiesību zinātnes maģistra grāda iegūšanai.  
Studiju kursu plānojums ir izstrādāts, ņemot vērā studiju kursu apgūšanas secīgumu, to saturu 
un savstarpējo kursu saistību. Studiju kursu praktiskā norise notiek atbilstoši LU 
kalendārajam plānam, kas tiek apstiprināts katram studiju gadam.  
Studijas tiek īstenotas nepilna laika neklātienes studiju formā (studiju ilgums 5,5 gadi jeb 11 
semestri) 
Nepilna laika neklātienes studijās nodarbības tiek organizētas reizi semestrī, 2-3 nedēļas 
(nodarbības katru dienu, izņemot svētdienas, no plkst. 8:30-18:00). Šajā laikā notiek 
ievadlekcijas pārbaudījumiem, pārskata lekcijas un studiju kursu pārbaudījumi.  
Studiju programmas organizācija ir atbilstoša, lai varētu sagatavot programmā paredzēto 
darba virzienu speciālistus, kuru teorētiskā un praktiskā sagatavotība dod iespēju veikt 
sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu atbilstoši piektā 
profesionālās kvalifikācijas līmeņa prasībām.  
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte nodrošina studiju programmā uzstādīto mērķu 
sasniegšanu un uzdevumu izpildi, veicot pedagoģisko darbu, studiju procesa organizēšanu un 
administrēšanu, piedāvājot studējošo apmācību iespējami augstākā kvalitātē studiju 
apakšprogrammas ietvaros, kā arī docētāju individuālā darba kontroli, lai panāktu studiju 
procesa kvalitātes pastāvīgu paaugstināšanu. Studenti studiju programmas realizācijas gaitā 
tiek sagatavoti atbilstoši studiju programmas mērķiem un uzdevumiem.  
 
 
 
4.7.1. studiju programmas praktiskā īstenošana 
 
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 
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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. 
Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla sastāvs ir šāds: 10 profesori, 1 asociētais 
profesors, 9 docenti, 1 lektors. 
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. 
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: 

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

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

 
4.7.2. 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.  
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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 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 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. 
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4.8. Studiju programmas izmaksas 
 
Studiju programmas īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošina privātpersonu finanšu 
līdzekļi. Vienas studiju vietas izmaksas gadā sastāda EUR 1427.14. 
 
4.9.  Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības valsts standartam 
 
Studiju programmas saturs un struktūra atbilda Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra 
noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu”. Tāpat studiju programma atbilst Ministra kabineta 2013.gada noteikumu 
projektam „ Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. 
Studiju programmas saturs īsteno minētajos noteikumos norādītos mērķus un uzdevumus. 
Proti – tas nodrošina valsts tautsaimniecības, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas 
profesionālās studijas, kā arī nodrošina nozares zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, 
profesijas standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās studijas. 
Studiju programmas saturs atbilst minēto Ministru kabineta noteikumu izvirzītajām 
specifiskajām prasībām attiecībā uz studiju apjomu, ilgumu un programmas saturu.  
Bakalaura programmas obligāto struktūru veido: Studiju kursi; prakse ārpus izglītības 
iestādes; valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba vai diplomdarba 
(diplomprojekta) izstrādāšana un aizstāvēšana (Šīs studiju programmas plāns paredz visas 
noradītās programmas struktūras sadaļas). Bakalaura studiju programmas apjoms ir vismaz 
160 kredītpunktu. Programmas apjoms ir 180 kredītpunkti. 
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Studiju programmas kopējais kredītpunktu skaits un tā salīdzinājums ar valsts standarta 
prasībām: 
Valsts standartā iekļautā studiju kursu grupa Valsts standartā 

paredzētie 
kredītpunkti 

Studiju programmas 
kredītpunktu apjoms 

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

36 37 

Nozares profesionālās specializācijas kursi 60 61 
Ierobežotās izvēles studiju kursi  6 19 
Prakse 26 26 
Studiju darbi 3 3 
Valsts pārbaudījums 12 14 
Kopā 160 180 
 
4.10. Salīdzinājums ar citu augstskolu atbilstošā līmeņa studiju programmām 
 
Citās Latvijas augstskolās otrā līmeņa profesionālās studiju programmas tiesību zinātnē netiek 
īstenotas (izņēmums ir Latvijas Universitātes otrā līmeņa profesionālā studiju programma, 
taču tajā kopš 2005. gada studenti netiek uzņemti). Pašlaik profesionālā bakalaura studiju 
programma ir vienīgā šāda tipa studiju programma, kuras noslēgumā tiek piešķirts 
profesionālais bakalaura grāds un jurista kvalifikācija. Studiju programmas specializācijas 
kursu bloki nodrošina padziļinātu zināšanu un praktisko iemaņu apguvi tautsaimniecības 
attīstībai un sabiedriskajai drošībai svarīgās sfērās - publiskajā pārvaldē, tiesu darbībā un 
pirmstiesas izmeklēšanā. 
 
Profesionālā bakalaura studiju programma tiek īstenota citās augstskolās (piemēram, biznesa 
augstskolā „Turība” kā arī Rīgas Stradiņa universitātē), taču tās absolventi iegūst 
juriskonsulta, nevis jurista kvalifikāciju. Saskaņā ar MK 2010.gada 18.maija noteikumu Nr. 
461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un 
kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" 
otro pielikumu jurista kvalifikāciju var iegūt persona, kura ieguvusi maģistra grādu tiesību 
zinātnē, kas piešķirts pēc vismaz piecus gadus ilgām tiesību zinātnes studijām, vai arī ne vēlāk 
kā līdz 2010.gada 1.jūlijam uzsāktās studijās iegūta piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija 
tiesību zinātnē bez maģistra grāda, ja to apliecina valsts atzīts augstākās izglītības diploms.  
Studiju programma ir salīdzināta ar Latvijas Policijas akadēmijā īstenoto otrā līmeņa 
profesionālo augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Publiskās tiesības”, Viļņas 
Universitātes studiju programmu „Tiesību profesionālā programma” un Glazgovas 
Universitātes profesionālā bakalaura studiju programmu (advokāta profesijai). 
 
Otrā līmeņa profesionālā 
bakalaura studiju programma 
„Publiskās tiesības” (LU) 

Profesionālā bakalaura 
studiju programma 
„Publiskās tiesības” (LPA) 

Viļņas Universitātes 
studiju programma 
„Tiesību profesionālā 
programma” 11 

Glazgovas 
Universitātes 
profesionālā 
bakalaura studiju 
programma 
(advokāta 
profesijai) 

Studiju ilgums- 5,5 gadi; Studiju ilgums- 5,5 gadi; Studiju ilgums- 5 gadi; Studiju program. 

                                                 
11 Salīdzinājums izmantots no Latvijas Policijas akadēmijas Profesionālās bakalaura studiju programmas 
„Publiskās tiesības” 2006. gada akreditācijas materiāliem 
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studiju programmas apjoms- 
180 KP 

studiju programmas 
apjoms- 180 KP 

studiju programmas 
apjoms- 205 KP 

ilgums- 4 gadi 
Studiju program. 
apjoms- 160 
kredītpunkti12 

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

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

Obligātie studiju kursi: 
Loģika 
Ievads filozofijā 
Svešvaloda 
Latīņu valoda 
Tiesību informātikas un 
statistikas pamati 
Tiesību teorija 
Lietuvas valsts un tiesību 
vēsture 
Ārzemju tiesību vēsture 
Tiesību aizsardzības 
iestādes 
Civiltiesības 
Romiešu civiltiesības 
Lietuvas Republikas 
konstitucionālās tiesības 
Krimināltiesības 
Administratīvās tiesības 
Zemes tiesības 
Darba tiesības 
Nodokļu tiesības 
Finanšu tiesības 
Ekoloģiskās tiesības 
Sociālās tiesības 
Kriminālprocess 
Civilprocess 
Starptautiskās publ.ties. 
Starpt.,Priv.ties. 
Komerctiesības 
Kriminālistika 
Kriminoloģija 
Tiesību filozofija, 
Civ. aizs.,Banku tiesības; 
Tiesību teorijas un prakses 
problēmas 
Ekonom. teorija 
(makroekonomika) 
Ekonom. teorija 
(mikroekonomika) 
E S tiesības 
Intelektuālā īpaš. tiesības; 
Konkurences un pat.aizs. 
tiesības 
Lietuviešu valodas kultūra 
Politisko un tiesību ideju 
vēsture 
Politoloģija 
Seima tiesības 
Sal. Konstituc.tiesības 
Starptautisko un Eiropas 
Savienības informātikas 
tiesību pamati 

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

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

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

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

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

Izvēles studiju kursi: 
Ētika 
Notariāts 
Arbitrāža 
Grāmatvedības uzskaites 
pamati 

Izvēles studiju 
kursi: 13 
kredītpunktu 
apjomā 
 

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

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

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

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

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

Prakse- 26 KP 
Valsts pārbaudījums ar 
bakalaura darba 
aizstāvēšanu 

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

 

 
Salīdzinājuma rezultātā secināms, ka studiju programmas saturs un apjoms ir ekvivalents 
Latvijas Policijas akadēmijā īstenotajai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
bakalaura studiju programmai „Publiskās tiesības”. Tāpat satura un apjoma ziņā līdzība (ar 
atšķirībām satura niansēs) konstatējama arī ar Viļņas Universitātes studiju programma 
„Tiesību profesionālā programma” un Glazgovas Universitātes profesionālā bakalaura studiju 
programmu (advokāta profesijai). Savukārt nelielās atšķirības apjoma un satura ziņā ir 
skaidrojamas ar katras valsts atšķirīgo tiesību sistēmu, kam ir izšķiroša loma studiju 
programmas satura un apjoma noteikšanā. 
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4.11. Informācija par studējošajiem 
 

 
 
4.12. Studējošo aptaujas un to analīze 
 
Būtisks studiju kvalitātes kontroles instruments ir studējošo aptaujas.  Aptauju organizēšanas 
kārtība LU nosaka īpašs tiesību akts „Aptauju organizēšanas kārtība LU”, kas apstiprināts ar 
LU 17.05.2005. rīkojumu Nr.1/98. Studējošo aptaujas LU organizē ar mērķi novērtēt un 
pilnveidot studiju procesa kvalitāti un noskaidrot studējošo viedokli par studiju procesu 
kopumā, par izvēlēto studiju programmu, kursiem un to docētājiem. 
Pārskata periodā aptaujas nav veiktas. 
 
4.12.1.Absolventu aptaujas 
Pārskata periodā aptaujas nav veiktas. 
  
 
4.12.2. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 
Studiju procesa pilnveidošanā studiju programmā studējošie iesaistās galvenokārt ar 
Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes starpniecību. Juridiskās fakultātes Studentu 
pašpārvaldes pārstāvji darbojas Juridiskās fakultātes Domē (ar balsstiesībām), kas nodrošina 
studentu demokrātisku dalību Juridiskajai fakultātei svarīgu jautājumu izlemšanā. Tāpat 
Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes pārstāvji ir iesaistīti dažādās Juridiskās fakultātes 
darba grupās, piedaloties visās sanāksmēs un sniedzot savu viedokli par nepieciešamajām 
izmaiņām un priekšlikumiem. Studentu pārstāvji aktīvi darbojas arī Tiesību zinātņu studiju 
programmas padomē. Individuāli studējošie nemitīgi piedalās studiju procesa analīzē, kas tiek 
veikta, saņemot studējošo sūdzības, priekšlikumus un ierosinājumus. Juridiskās fakultātes 
Studentu pašpārvalde sadarbojoties ar mācībspēkiem ir iniciējusi dažādu semināru, 
konferenču, konkursu rīkošanu. Tā, piemēram, 2013.gada aprīlī Studentu pašpārvalde 
organizēja Paula Minca tiesas procesa izspēli krimināltiesībās”. Vērtējot, jāatzīst, ka 
Juridiskās fakultātes studējošie ir aktīvi savu interešu un tiesību aizstāvji. Kopīgs studējošo un 
vadības, pārvaldes institūciju darbs ir pamats auglīgam darbam fakultātē kopumā. Jāuzsver, 
ka Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes pārstāvji aktīvi piedalās LU institūciju darbā, 
kā, piemēram, ir Senāta locekļi. 
 
  

Dati uz 
2013. 

gada 1. 
oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 

maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
NLN - - - - - - 1 1 1 2 

Dati uz 
2014. 

gada 1. 
oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 

maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
NLN - - - - - - - - - - 
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4.13. Studiju kursu apraksti 
 
Studiju programmas saturs atbilst bakalaura programmas obligātajam raksturojumam, un to 
veido: 

8) vispārizglītojošie studiju kursi 20 kredītpunktu apjomā; 
9) nozares teorētiskie pamatkursi kursi 37 kredītpunktu apjomā; 
10) nozares profesionālās specializācijas kursi 61 kredītpunkta apjomā; 
11) izvēles studiju kursi 19 kredītpunktu apjomā; 
12) prakse 26 kredītpunktu apjomā; 
13) studiju darbi 3 kredītpunktu apjomā; 
14) 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. 
 
Kursu apraksti pieejami: 

http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-
mekletajs/?user_phpfileexecutor_pi1%5Bpointer%5D=16
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5. Profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību zinātne” (46380)  
 

5.1. Studiju programmas vispārējais raksturojums 

Profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību zinātne” (turpmāk - studiju 
programma) ir paredzēta augstākā līmeņa profesionālu tiesību speciālistu sagatavošanai.  

Šī studiju programma kopā ar tiesību zinātnes bakalaura akadēmisko studiju 
programmu „Tiesību zinātne” paredz apmācības modeli 3+2, t.i., 3 gadi akadēmiskā 
bakalaura studijas un 2 gadi profesionālā maģistra studijas, un tas ir pietuvināts vienotas 
izglītības telpas izveides Eiropā idejai un atbilst 1999.gada 19.jūnija Boloņas deklarācijas 
„Eiropas augstākās izglītības telpa” nostādnēm, kura paredz sasniegt vienveidīgu augstākās 
izglītības sistēmu Eiropas Savienības dalībvalstīs, kas ir priekšnoteikums elastīgas augstākās 
izglītības sistēmas izveidei visā Eiropas Savienībā.  

Profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību zinātne” pirmo reizi tika akreditēta 
2004. gadā un atkārtoti akreditēta 2010.gada 30.jūnijā uz maksimālo termiņu – 6 gadiem. 
Programma ietilpst LU īstenotā Tiesību zinātnes virziena sastāvā, kas akreditēts līdz 
2019.gada 4.jūnijam.  

Studiju programmas kopējais kredītpunktu apjoms ir 80 kredītpunkti. Studiju ilgums 
pilna laika klātienes studijās ir četri semestri, bet nepilna laika neklātienē – pieci semestri.  

Studiju programma tika izveidota atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra 
„Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu“ prasībām. 
Programmas struktūru veido obligātās (A) un ierobežotās izvēles (B) studiju kursi. Obligātās 
daļas studiju kursi veido 64 kredītpunktus. Ierobežotās izvēles daļā (B daļa) studējošie var 
brīvi izvēlēties dažādu tiesību apakšnozaru studiju kursus. Ierobežotās izvēles daļā 
studējošiem jāizvēlas studiju kursus 16 kredītpunktu apmērā. 

Sekmīga studiju programmas plāna izpildes rezultātā studējošiem tiek piešķirta jurista 
kvalifikācija un profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē. 

Studiju programma savulaik ir izstrādāta un laika gaitā pilnveidota, ņemot vērā juristu 
profesionālo organizāciju, docētāju, studentu un absolventu ieteikumus, kā arī vadoties no 
līdzīgām studiju programmām ārvalstu augstskolās. 

Pozitīvas darba devēju, LU sadarbības partneru un citu ieinteresēto institūciju 
pozitīvās atsauksmes ir bijušas pamatā studiju programmas pilnveidei un atkārotai 
akreditācijai.  

Studiju programmas attīstības pamatā ir šādi principi: 
- 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; 
- 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.  

 
5.2. Studiju programmas īstenošanas 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; 
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- sagatavot augsta līmeņa profesionālus juristus darbam jurista praksē un konkurētspējīgus 
tiesību zinātnes speciālistus; 
- iekļauties vienotā Eiropas Savienības augstākās izglītības standartā. 
 
Lai sasniegtu šos mērķus, programmas īstenošanas gaitā tiks veikti šādi 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. 
 
5.3. Studiju programmas plānotie rezultāti: 
- 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, 
- veikt pētniecību izvēlētajā apakšnozarē.  

- praktisko iemaņu apgūšana atbilstoši jurista profesijas standarta prasībām; 
- tādu kompetenču kā saskarsmes, komunikāciju prasmes, organizatoriskās un plānošanas 
prasmes apgūšana un nostiprināšana praktiskajā un zinātniskajā darbībā; 
- 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.  
 
5.4. Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un LU stratēģijai 

Studiju programmas mērķi, uzdevumi un plānotie rezultāti pilnībā atbilst LU mērķiem 
un LU attīstības stratēģijai - dot iespējas studējošiem iegūt darba tirgū nepieciešamās iemaņas, 
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augstāko izglītību un attīstīt sevi zinātniskajā darbā, tādējādi veicinot Latvijas sabiedrības un 
valsts izaugsmi.  

LU Juridiskās fakultātes darbs, realizējot studiju programmu, vērsts uz to, lai 
sagatavotu speciālistus darbam gan privātajā, gan publiskajā sektorā. Studiju programma tiek 
īstenota ciešā saiknē ar LU misiju – sekmēt latviešu valodas attīstību un pilnvērtīgu 
funkcionēšanu visos līmeņos.  

Studiju programmas rezultāti liecina, ka tās saturs un īstenošanai atvēlētie resursi, 
iesaistītais akadēmiskais un vispārējais personāls, kvalitāte un unikalitāte sasniedz izvirzītos 
mērķus un LU noteikto misiju. 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 vienlaikus nodrošina arī LU akadēmiskā personāla atjaunošanu.  

Studiju programmas perspektīvo novērtējumu no Latvijas valsts interešu viedokļa 
nosaka šādi trīs pamatkritēriji: 
1) studiju programmas atbilstība valstī noteiktam profesionālās augstākās izglītības 
standartam; 
2) studiju programmas atbilstība valstī noteiktam profesijas standartam; 
3) studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam.  
 
5.5. Prasības, sākot studiju programmu 

Pamatprasība studiju uzsākšanai studiju programmā ir iepriekšējā izglītība - bakalaura 
grāds tiesību zinātnē vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē.  
Uzņemšana notiek konkursa rezultātā, izmantojot šādus kritērijus: noslēguma pārbaudījumu 
kopējā (vai vidējā) atzīme (60%) un vidējā svērtā atzīme (40%) pamatstudijās. 

Imatrikulācija personām, kas turpina studijas, pārnākot no citām programmām un 
citām augstskolām, notiek saskaņā ar 2004. gada 16. novembra Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.932 „Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos”.  
 
5.6.Studiju programmas plāns 

Programmas kopējais apjoms ir 80 kredītpunkti.  
Studiju programma sastāv no obligātās (A daļas) un ierobežotās izvēles (B daļas) studiju 
kursiem. 
Obligātajā daļā ietilpst: 
‐ studiju kursi 16 kredītpunktu apmērā; 
‐ studiju darbs 2 kredītpunktu apmērā; 
‐ studiju prakses 26 kredītpunktu apmērā; 
‐ valsts pārbaudījums 20 kredītpunktu apmērā, kura sastāvdaļa ir: 

1) Maģistra darbs 16 kredītpunktu apmērā (tas sastāv no Maģistra darba I 6 kredītpunktu 
apmērā un Maģistra darba II 10 kredītpunktu apmērā); 
2) Jurista kvalifikācijas valsts pārbaudījums (eksāmens) 4 kredītpunktu apmērā. 

Kopumā obligāto daļu veido 64 kredītpunkti.   
Ierobežotās izvēles (B) daļu veido studiju kursi 16 kredītpunktu apmērā. Ierobežotās izvēles 
daļas studiju kursu piedāvājums ir izstrādāts tā, lai piedāvātu studējošajiem plašas iespējas 
izvēlēties studiju kursus konkrētā tiesību zinātnes apakšnozarē.  
Studiju kursu plānojums ir izstrādāts, ņemot vērā studiju kursu apgūšanas secīgumu, to saturu 
un savstarpējo kursu saistību. Studiju kursu praktiskā norise notiek atbilstoši LU 
kalendārajam plānam, kas tiek apstiprināts katram akadēmiskajam gadam. Studiju kursa 
noslēgumā, lai iegūtu kredītpunktus, studējošam ir jākārto eksāmens. Ar ieskaitīts/neieskaitīts 
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tiek vērtēts tikai studiju kurss Maģistra darbs I; citu ieskaišu kārtošana studiju programmā 
nav paredzēta.  
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5.7. Studiju programmas organizācija 
 

Studiju ilgums pilna laika studijās ir 2 gadi jeb 4 semestri un šajā studiju formā 
studējošiem notiek lekcijas un praktiskās nodarbības (semināri, tiesu izspēles un tml.) katru 
darba dienu. Pilna laika klātienes studijas tiek organizētas divās daļās – vienai daļai studējošo 
nodarbības notiek katru darba dienu laikā no plkst. 8.30-18.00 (atkarībā no lekciju 
plānojuma), bet otrai daļai studējošo nodarbības notiek katru darba dienu vakaros laikā no 
plkst. 16.30 - 21.30 (pilna laika klātiene ar lekciju plānojumu vakaros). Studējošie var brīvi 
izvēlēties, kurā no šīm grupām studēt. 

Ņemot vērā, ka pēc bakalaura studijas absolvēšanas lielākā daļa absolventu uzsāk 
aktīvas darba gaitas, t.sk., citās Latvijas pilsētās un novados, daudzi no šiem absolventiem 
bija izrādījuši interesi turpināt studijas nepilna laika neklātienes formā. Ņemot vērā izteikto 

Studiju programmas kods 20209

Kursa 3. gads Kopā Pārbaudes Lekcijas,
kods 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. veids semināri

Peda5023 1.Psiholoģijas un pedagoģijas pamati 2(3) 2(3) Eksāmens L-7,S-1
JurZ5010 2.Juridisko metožu mācība 3(4.5) 3(4.5) Eksāmens L-4 S-8
JurZ5009 3.Vides tiesības 3(4.5) 3(4.5) Eksāmens L-9,S-3
JurZ5106 4.Eiropas Savienības starptautiskās 

privāttiesības un starptautiskais civilprocess

JurZ5012 5.Komerctiesības 3(4.5) 3(4.5) Eksāmens L-9,S-3
JurZ5014 6.Tiesību filozofija 3(4.5) 3(4.5) Eksāmens L-7,S-5

JurZ5110 7.Studiju darbs 2(3) 2(3)
Kursa darbs 

/projekts
JurZ5113 8.Krimināltiesiskā prakse 7(10.5) 7(10.5) Prakse
JurZ5117 9.Civiltiesiskā prakse 7(10.5) 7(10.5) Prakse
JurZ5119 10.Administratīvi tiesiskā prakse 6(9) 6(9) Prakse

JurZ6057 11. Prakse [pirms kvalifikācijas eksāmena un 
pirms maģistra darba aizstāvēšanas] 6(9) 6(9) Prakse

JurZ6016 12.Maģistra darbs I 6(9) 6(9) Ieskaite

JurZ6059 13.Jurista kvalifikācijas valsts pārbaudījums 4(6) 4(6) Eksāmens

JurZ6054 14.Maģistra darbs II 10(15) 10(15)
Maģistra 

darbs
Obligātās izvēles studiju kursi ( B daļa )

JurZ6076 1.Tiesību socioloģija 2(3) 2(3) Eksāmens L-5,S-3
JurZ5016 2.Banku tiesības 2(3) 2(3) Eksāmens L-7,S-1
JurZ5021 3.Īpašuma tiesību īstenošanas problēmas 2(3) 2(3) Eksāmens L-4,S-4
JurZ5039 4.Salīdzinošās konstitucionālās tiesības 2(3) 2(3) Eksāmens L-7,S-1
JurZ5040 5.Salīdzinošās krimināltiesības 2(3) 2(3) Eksāmens L-6,S-2
JurZ5109 6.Satversmes tiesas procesa tiesības 2(3) 2(3) Eksāmens L-5,S-3
JurZ5018 7.Civiltiesisko strīdu alternatīvā  izšķiršana 2(3) 2(3) Eksāmens L-6,S-2
JurZ5025 8.Konkurences tiesības 2(3) 2(3) Eksāmens L-6,S-2
JurZ5042 20.  Starptautiskās tirdzniecības  tiesības 2(3) 2(3) Eksāmens L-6,S-2
JurZ5074 21. Starptautisko privāttiesību aktuālie 2(3) 2(3) Eksāmens L-5,S-3

jautājumi piemērošanā praksē
JurZ5035 21.Noziedzīgo nodarījumu   kvalifikācijas

   problēmas
JurZ5032 22.Līgumu un deliktu tiesību  aktuālās

    problēmas
JurZ5015 24.Administratīvo tiesību aktuālās problēmas 2(3) 2(3) Eksāmens L-4,S-4
JurZ5034 23.Normatīvo tiesību aktu jaunrade 2(3) 2(3) Eksāmens L-7,S-1
JurZ5036 25.Pierādīšanas problēmas kriminālprocesā 4(6) 4(6) Eksāmens L-8,S-8
JurZ5019 26.Civilprocesa aktuālās problēmas 2(3) 2(3) Eksāmens L-7,S-1
JurZ5043 27. Starptautisko investīciju piesaistīšana 2(3) 2(3) Eksāmens L-4,S-4

Kopā A daļā 10(15) 8(12) 20(30) 12(18) 14(21) 64(96)

Kopā B daļā 6(9) 6(9) 4(6) 16(24)

Kopā programmā 16(24) 14(21) 20(30) 16(24) 14(21) 80(120)

Studiju programmas plāns

2(3) Eksāmens

L-6,S-22(3)

L-5,S-3

Obligātie studiju kursi ( A daļa ) 

2(3)

L-6,S-2

Tiesību zinātnes profesionālā maģistra studiju programma nepilna laika neklātiene (pieci semestri)

Kursa nosaukums 1. gads 2. gads

2(3)

Eksāmens

Eksāmens

2(3) 2(3)
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interesi, kopš 2011. gada rudens semestra studiju programmā tiek īstenota nepilna laika 
neklātienes studiju forma. Studiju ilgums nepilna laika neklātienes studijās ir 2,5 gadi jeb 5 
semestri.  

Nepilna laika neklātienē studējošiem tiek rīkotas pārskata lekcijas, kurās tiek sniegtas 
svarīgākas 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 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 un e-studijās. 

Studiju programmā, ņemot vērā, ka tā ir profesionālā programma, liels uzsvars ir likts 
uz praktisku profesionālo iemaņu apguvi – programmā ievērojama daļa (26 KP apmērā) ir 
veltīta dažādu apakšnozaru studiju praksēm, un fakultāte nodrošina visus studējošos ar 
konkrētās prakses saturam atbilstošām prakšu vietām.  

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). Prakses studējošie iziet 
semestrī, kad paralēli nenotiek citu kursu apguve (Krimināltiesiskajai, Civiltiesiskajai un 
Administratīvi tiesiskajai praksei ir atvēlēts 3 semestris, bet pirmskvalifikācijas praksei – 4. 
semestris, kad tiek izstrādāts arī Maģistra darbs).  
 
5.8. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

Visi 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, 
angļu valodā tiek docēti studiju kursi Eiropas komerctiesības, Pasaules tirdzniecības 
organizācijas tiesības, bet vācu valodā - B daļas studiju kursi Eiropas komerctiesības un Tiesu 
prakse Eiropas integrācijas jautājumos. 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 angļu vai franču 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. 
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; 
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: 
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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 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, prof. Minca izspēlē krimināltiesībās u.tml.;  
c) starptautiskās sacensībās starp dažādu valstu augstākās izglītības iestāžu 
komandām.     

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 
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.  
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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. 
 
5.9. Vērtēšanas sistēma 
Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi ir: 
- zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātības princips, kas nodrošina katram studējošam iespēju 
orientēties, izprast un sekot vērtējuma objektivitātei; 
- vērtējuma obligātuma princips. Atbilstoši šim principam par programmas satura apguvi 
nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu katrā studiju kursā; 
- vērtēšanā izmantoto 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.  
 
Studiju rezultātus studiju programmā novērtē pēc diviem rādītājiem:  
1) kvalitātes rādītājs – atzīme 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). 
 
Studiju programmā ir šādas pārbaudījumu formas: 
- studiju programmas sekmīgai beigšanai (absolvēšanai): 
1) studiju programmas prasību pilnīga izpilde; 
2) sekmīga rakstiska maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana. 
3) sekmīga jurista kvalifikācijas valsts pārbaudījuma (eksāmena) nokārtošana. 
 
- studiju kursa sekmīgai apguvei: 
1) sekmīga starppārbaudījumu nokārtošana; 
2) studiju kursa noslēguma pārbaudījuma (eksāmena) nokārtošana.  
 
Studiju kursu pārbaudījumi 

Ar studiju kursu starppārbaudījumu un noslēguma pārbaudījumu formām, 
noteikumiem un prasībām studējošie tiek iepazīstināti studiju kursa pirmajās nodarbībās. 
Prasības studiju kursu apguvei ir norādītas katra studiju kursa aprakstā. Tās nedrīkst mainīt 
semestra laikā. Katrā studiju kursā notiek pārbaudes darbi (starppārbaudījumi), kuru 
vērtējumu kopsummas vidējais aritmētiskais veido 50% no kursa pārbaudījuma kopvērtējuma. 
Studiju kursā ar 2 kredītpunktiem jāietver vismaz viens, studiju kursā ar 3 vai 4 
kredītpunktiem vismaz divi, bet studiju kursā ar 5 un vairāk kredītpunktiem – vismaz trīs 
pārbaudes darbi.  

Kursa noslēguma pārbaudījumu drīkst kārtot tikai studējošie, kas pirms tam sekmīgi 
nokārtojuši visus paredzētos pārbaudes darbus.  

Juridiskajā fakultātē docētājam ir aizliegts izlikt galīgo vērtējumu par studiju kursu, 
nerīkojot kursa noslēguma pārbaudījumu un pamatojoties tikai uz studējošā darba rezultātiem 
semestra laikā. 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”, to ir jāizstrādā un jāiesniedz tā 
vadītājam, un jāaizstāv atbilstoši kursa aprakstam.  

Vērtējot studiju prakses, tiek ņemts vērā rakstiski iesniegtās prakses atskaites saturs, 
prakses vadītāja (iestādē) sniegtais studenta raksturojums un ieteiktais prakses novērtējums, 
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kā arī  studenta atbildes mutiskās aizstāvēšanās laikā. Detalizēti studiju prakšu vērtēšanas 
kritēriji tiek norādīti katras studiju prakses programmā. 

Kā jau iepriekš minēts, maģistra darba izstrāde ir sadalīta 2 daļās – studiju kuros 
„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. 

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 
balles). 

Diplomu par profesionālā maģistra grāda tiesību zinātnē iegūšanu un 5. līmeņa 
profesionālās kvalifikācijas – jurists iegūšanu students saņem, ja ir sekmīgi apguvis 
programmu; t.sk., aizstāvējis maģistra darbu un jurista kvalifikācijas valsts pārbaudījumu.  
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. 
 
5.10.Studiju programmas izmaksas 
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 
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Tb - vienas  studiju vietas izmaksas gadā 
(N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)  Euro 2060  

 
5.11.Studiju programmas atbilstība valstī noteiktam profesionālās augstākās izglītības 
standartam un jurista profesijas standartam 

Studiju programmas saturs un struktūra ir veidoti saskaņā ar Ministru kabineta 2001. 
gada 20.novembra noteikumiem nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu”. Minētie noteikumi 2012.gada 18.aprīlī zaudēja spēku un gandrīz 
visā pārskata periodā jauns normatīvais regulējums par profesionālās augstākās izglītības 
standartu nebija pieņemts, jo tikai 2014.gada 26.augustā tika pieņemts un 2014.gada 
12.septembrī stājās spēkā jaunais regulējums, t.i., Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu. 

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”.  

Ņemot vērā, ka studiju programma veidota uz akadēmiskā bakalaura studiju 
programmas bāzes, kas nozīmē, ka tajā var tikt uzņemtas personas, kuras absolvējušas 
akadēmiskā bakalaura studiju programmu tiesību zinātnē, izvērtējot programmas atbilstību 
profesijas standartam, tā skatāma kopsakarā ar 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.   
 
5.12. Salīdzinājums ar Latvijas un Eiropas Savienības augstskolu tāda paša līmeņa 
studiju programmām 

Studiju programmas salīdzinājums veikts ar tāda paša līmeņa Rīgas Stradiņa 
Universitātes studiju programmu tiesību zinātnē, t.i., profesionālā maģistra studiju 
programmu.  
Abu universitāšu īstenoto studiju programmu salīdzināšana norāda uz vairākām atšķirībām.  
1) RSU studiju programmā kopējais studiju programmas apjoms ir mazāks (RSU ir 60 KP, 
bet LU – 80 KP); 
2) LU ir gan lielāks obligāto studiju kursu (A daļas), gan ierobežotās izvēles studiju kursu (B 
daļas) kredītpunktu skaits; 
3) RSU īstenotajā programmā, atšķirībā no LU programmas, ierobežotās izvēles studiju kursi 
(B daļa) tiek sadalīti blokos, ņemot vērā studējošo specializāciju vienā no diviem 
specializācijas virzieniem – Medicīnas un sociālajās tiesībās vai arī Starptautiskajās un 
Eiropas tiesībās. LU programmā specializācija nepastāv un studējošais var izvēlēties jebkuru 
no sevi interesējošiem B daļas studiju kursiem; 
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4) ievērojami atšķiras abu augstskolu piedāvātais B daļas studiju kursu klāsts. LU programmā 
tiek piedāvāti 26 izvēles kursi, bet RSU programmā 13; 
5) ir vairākas atšķirības obligāto studiju kursu saturā; 
6) 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 programmā 
nav šāds prakšu veidu sadalījums. Ievērojami atšķiras arī par praksi iegūstamais kredītpunktu 
skaits; LU studiju programmā tas ir 26 KP, bet RSU programmā  6 KP. 
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 studiju programma ir vērsta uz tādu tiesību speciālistu 
sagatavošanu, kuri specializējas medicīnas un sociālo tiesību jomā vai starptautisko un 
Eiropas tiesību jomā. 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.  
Papildus jānorāda, ka Juridiskās fakultātes ieskatā, valsts kvalifikācijas eksāmena kārtošana ir 
viens no būtiskākajiem kritērijiem, kā pārbaudīt to, vai studējošie ir apguvuši programmas 
saturu un vai viņu zināšanas ir pietiekamas, lai spētu sekmīgi pildīt Jurista standartā noteiktos 
profesionālās darbības pamatuzdevumus. 
Atšķiras arī abu augstskolu piedāvātās studiju formas, piem., RSU piedāvā studijas PLK un 
NLK formās, savukārt LU programma tiek īstenota PLK un NLN formā.  
Salīdzinot abu augstskolu definētos studiju rezultātus, būtiskas atšķirības tajos nav 
saskatāmas. 

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 
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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.  
 
5.13. Informācija par studējošajiem  

 

Dati uz 
2014.gada 
1.oktobri. 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 

maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

1. 2. 3. 4. 5. 6.
PLK 190 190 177 - - - - 367 222 214 
NLN 0 0 24 20 - - - 44 44 14 

 
Pārskata periodā (uz 2014.gada 1.oktobri) programmā kopā ir imatrikulēti 190 

studējošie. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, šajā periodā imatrikulēto studējošo 
skaits ir nedaudz sarucis, kas atbilst kopējām tendencēm šī gada uzņemšanā arī citās Latvijas 
augstskolu studiju programmās. Programmā ir 411 studējošie, no kuriem 266 studē par 
privāto personu finansējuma līdzekļiem.  

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, būtiski ir pieaudzis programmas absolventu skaits – 
programmu absolvējuši 228 studējošie. 

Studijām nepilna laika neklātienes studiju formā bija pieteicies mazāks reflektantu 
skaits nekā noteiktais minimālais studējošo slieksnis (25 studējošie NLN), tādēļ 
2014./2015.ak. gada rudens semestrī rentabilitātes nolūkos studijas šajā formā netiek 
īstenotas. 

Novērtējot studiju programmas atbilstību izglītības tirgus prasībām, kopumā jāsecina, 
ka interese studēt šajā studiju programmā ir liela. Juridiskās fakultātes ieskatā tas pamatojams 
ar realizētās studiju programmas kvalitāti, saturu, LU prestižu darba devēju un profesionālo 
organizāciju vidū. Tāpat ir jānovērtē valsts budžeta finansēto vietu esamība  studiju 
programmā, uz kurām vienmēr ir liels konkurss. Lai arī turpmāk nodrošinātu lietu potenciālo 
studentu interesi, Juridiskai fakultātei ir jāīsteno tās atzītās vērtības, un vienlaikus jādomā par 
turpmākām studiju programmas attīstības perspektīvām, ņemot vērā mūsdienu attīstības 
tendences.     

 
5.14. Studējošo aptaujas un to analīze 

Studējošie regulāri tiek aptaujāti ar anketu „Par studiju kursu un tā docētāju”. Šīs 
aptaujas studējošie aizpilda e-studiju vidē (visbiežāk pēc studiju kursa noklausīšanās semestra 
beidzamajās nodarbībās vai nākamajā semestra pirmajā mēnesī par iepriekšējo semestri), lai 
varētu novērtēt kursu un tā docētāja darbu kopumā. Aptaujājot studējošos par apmēram 30 
docētājiem tika iegūti visnotaļ pozitīvi rezultāti. Kopumā studējošie augstu vērtē pasniedzēju 
sagatavotību, kas liecina par programmā iesaistīto mācībspēku kopējo augsto sagatavotības 
pakāpi un zināšanām. Arī studiju kursu docēšanas līmenis jeb iepazīstināšana ar studiju kursu 
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saturu tiek vērtēta augstu. Tāpat studenti labi novērtē pasniedzēju pasniegšanas stilu un 
attieksmi pret studentiem. Arī šajās anketās tiek veiktas atzīmes, sniegti komentāri. Ikviens 
mācībspēks tiek iepazīstināts ar studējošo aptaujas rezultātiem, kas dod iespēju veikt 
nepieciešamos uzlabojumus turpmākā mācībspēka darbā.   
 
5.15. Absolventu aptaujas un to analīze 

Atbilstoši LU noteiktajai kārtībai, ar anketu „Par studiju programmu” aptaujā pēdējā 
studiju semestra studentus, kuri var novērtēt studiju programmu kopumā. 

Vērtējumi „pilnībā apmierina” un „drīzāk apmierina” tiek norādīti, atbildot uz 
jautājumiem par studiju kursu piedāvājumu un to saturu studiju programmā, arī A un B daļas 
studiju kursu piedāvājums ir vērtēts pozitīvi. Tāpat kā labas tiek vērtētas studiju laikā iegūtās 
prasmes un iemaņas izmantot informācijas tehnoloģijas, iespēja attīstīt pētnieciskās un 
profesionālās iemaņas, iegūtās prasmes publiski uzstāties, diskutēt un pamatot viedokli. 
Aptaujas kopsavilkums rāda, ka kopumā studējošie kā labu vērtē studiju programmas saturu, 
materiāli-tehnisko nodrošinājumu un secina, ka studiju laikā ieguvuši labas teorētiskās un 
praktiskās zināšanas. Atbildot uz jautājumu – vai kopumā absolvents ir apmierināts ar izvēlēto 
studiju programmu, vērtējums ir starp skalām „drīzāk piekrītu” un „pārsvarā piekrītu”. Kā 
ievērojamu pienesumu studiju programmas kvalitātes vērtēšanā un attīstībā var minēt 
studējošo ieteikumus t.s. „atvērtajos” anketas jautājumos, piemēram, vēl vairāk organizēt 
tiesu izspēles, iesaistīt studentus dažādos projektos. Balstoties uz iepriekšējo absolventu 
ieteikumiem, nolūkā maksimāli efektīvi izmantot obligāto studiju prakšu piedāvātās iespējas, 
2014.gada pavasarī tika veiktas izmaiņas studiju prakšu saturā, papildinot administratīvi 
tiesiskās, civiltiesiskās un krimināltiesiskās prakses saturu ar praktisku uzdevumu (kāzusu) 
risināšanu u.c. papildu uzdevumiem. Paredzams, ka šādas izmaiņas varētu uzlabot arī valsts 
pārbaudījuma praktisko uzdevumu (kāzusu) vērtējumus. 
 
5.16. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studiju procesa pilnveidošanā studējošie iesaistās galvenokārt ar Juridiskās fakultātes 
Studentu pašpārvaldes starpniecību. Pieci studentu pašpārvaldes pārstāvji darbojas arī 
fakultātes domē (ar balsstiesībām), kas nodrošina studentu demokrātisku līdzdalību 
Juridiskajai fakultātei svarīgu jautājumu izlemšanā. Tāpat Juridiskās fakultātes Studentu 
pašpārvaldes pārstāvji ir iesaistīti dažādās Juridiskās fakultātes darba grupās un sanāksmēs, 
kurās sniedzot savu viedokli par nepieciešamajām izmaiņām un attiecīgus priekšlikumus.  

Studentu pārstāvji ar balsstiesībām piedalās arī Tiesību zinātņu studiju programmas 
padomē.  
Individuāli studējošie nepārtraukti piedalās studiju procesa analīzē, kas tiek veikta, saņemot 
studējošo sūdzības, priekšlikumus un ierosinājumus. Studējošie līdzdarbojas studiju procesa 
pilnveidošanā, piedaloties anketēšanā, kuras rezultāti analizēti jau iepriekš.  

Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde sadarbojoties ar mācībspēkiem ir iniciējusi 
dažādu semināru, konferenču un konkursu rīkošanu. Kopumā vērtējot, Juridiskās fakultātes 
studējošie ir aktīvi savu interešu un tiesību aizstāvji. Kopīgs studējošo, vadības un pārvaldes 
institūciju darbs ir pamats auglīgam darbam fakultātē kopumā.   

Jāuzsver, ka Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes pārstāvji aktīvi piedalās arī 
LU institūciju darbā, piemēram, ir Senāta, LU Akadēmiskās Ētikas komisijas un Akadēmiskās 
šķīrējtiesas locekļi.  

Studiju procesa atgriezeniskā saikne izpaužas studiju procesa organizēšanā un studiju 
programmas pilnveidē. Secinājumi un priekšlikumi tiek ņemti vērā turpmākā studiju procesā, 
tie tiek apspriesti visās Juridiskās fakultātes struktūrvienībās un vadībā, kā arī tiekoties ar 
studējošajiem un darba devēju pārstāvjiem. Kā piemērs tam ir veiktās izmaiņas studiju 
programmā, t.i., ņemot vērā profesionālo organizāciju un studējošo saņemtos priekšlikumus, 
studiju programmā ir tikuši iekļauti tādi jauni un praksē nepieciešami studiju kursi kā Eiropas 
Savienības starptautiskās privāttiesības un starptautiskais civilprocess, Tiesu prakse Eiropas 
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integrācijas jautājumos, Starptautisko privāttiesību aktuālie jautājumi piemērošanā praksē, 
Juridiskās palīdzības sniegšana.  

Būtisks kontroles mehānisms ir sadarbība ar Studentu pašpārvaldi, kas rūpīgi seko 
līdzi tiesību aktu ievērošanai studiju procesā. Studiju programmas kvalitāte tiek vētīta, 
analizējot studējošo iesniegumus, priekšlikumus.  Studiju programmas realizācijas trūkumus 
parāda arī iesniegtās studējošo sūdzības. Studiju procesa kvalitātes būtisks elements ir 
studējošo viedokļa uzklausīšana, gan nodarbību laikā, konsultējot studentus un sadarbojoties 
bakalaura darbu izstrādes gaitā. Tāpat kā nozīmīgs kontroles instruments ir jānorāda 
absolventu un studējošo piedalīšanās anketēšanā, aptaujās, kuras rezultāti analizēti iepriekš.  
 
5.17. Stdiju kursu apraksti 
 
Kursu apraksti pieejami: 

http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-
mekletajs/?user_phpfileexecutor_pi1%5Bpointer%5D=16
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6. Akadēmiskā maģistra studiju programma „Tiesību zinātne” (45 380)  
 

6.1. Studiju programmas satura un realizācijas raksturojums 
 

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Tiesību zinātne” sociālo zinātņu maģistra 
grāda iegūšanai tiesību zinātnē (turpmāk - studiju programma) ir paredzēta augstākā līmeņa 
profesionālu tiesību speciālistu sagatavošanai.  

Studiju programma ir vērsta uz teorētisko juridisko zināšanu un pētniecības iemaņu 
apguvi, sagatavojoties pastāvīgai darbībai izvēlētā nozarē.  

Kopējais studiju programmas kredītpunktu apjoms ir 80 kredītpunkti un 40 
kredītpunkti. Pārskata periodā, ņemot vērā potenciālo studentu interesi, studējošiem tika 
piedāvātas tikai studijas 40 kredītpunktu programmā. 

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Tiesību zinātne” tika pārņemta un 
pilnveidota, lai izpildītu Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija rīkojuma Nr. 442 „Par 
Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju” 4. punktu, kas nosaka „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”. Programma izstrādāta konsultējoties ar juristu profesionālām organizācijām, 
pilnveidota atbilstoši mācībspēku, studentu un absolventu ieteikumiem, kā arī vadoties no 
līdzīgām studiju programmām ārvalstu augstskolās. Studiju programma ir pārorientēta uz 
plašāku mērķauditoriju un papildus bijušo LPA studentu nodrošināšanai ar izglītības 
turpināšanas iespējām, programma tiek piedāvāta visiem interesentiem, kas strādā valsts 
pārvaldē un privātajā sektorā. Balstoties uz šādu pieeju studiju programma ir uzlabota 
atbilstoši pašreizējās dzīves aktualitātēm un ir orientēta uz novitātēm ne tikai akadēmiskajā 
sfērā, bet arī praktiskajā dzīvē. Rezultāts, ko pēc programmas uzdevumu realizācijas vēlas 
sasniegt Juridiskā fakultāte, ir radīt augstas klases tiesību speciālistus, kuros būtu attīstītas 
iemaņas patstāvīgu zinātnisku pētījumu veikšanai un to rezultātu praktiskai pielietošanai ne 
vien nacionālas valsts, bet arī Eiropas līmenī. 

Studiju programma ir vērsta uz nacionālo tiesību padziļinātu apguvi un orientēšanos 
uz jaunākām tendencēm jurisprudencē. Atšķirībā no citām programmām, kas saistītas ar 
1999.gada 19.jūnija Boloņas deklarāciju „Eiropas augstākās izglītības telpa” iekļautajiem 
uzstādījumiem, šī programma attiecināma uz personām, kas jau ieguvušas jurista 
kvalifikāciju, taču vēlas vēl papildināt savas akadēmiskās un arī profesionālās zināšanas 
tiesību zinātnē. 

Lai iegūtu sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē, studējošajam ir jāizpilda 
visas studiju programmas prasības un sekmīgi jāaizstāv maģistra darbs. 

Studiju programmas attīstības pamatā bija un ir šādi principi: 
- 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 studējošajiem; 
- Augsti kvalificēta mācībspēku piesaiste, tā attīstība; 
- Studiju procesa kvalitātes kontrole un realizēšana visos līmeņos; 
- Patstāvīga studiju procesa un studiju kvalitātes pilnveide; 
- Sadarbība ar citām augstskolām, universitātēm.  
 
6.2. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 
 
Studiju programmas mērķi ir sekojoši: 
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- realizēt akadēmiskās studijas, kas sakņojoties zinātnē, atbilst valsts ekonomikas un 
sociālajām vajadzībām (būtisks elements ir studējošo pētnieciskais darbs, uz kura pamata tiek 
izdarītas patstāvīgas atziņas);  
- nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu akadēmisko izglītību 
tādējādi uzlabojot praktizējošo juristu kvalifikāciju un konkurētspēju;  
- sniegt studējošiem zināšanas un kompetences tādā kvalitātē un līmenī, lai pēc programmas 
apguves varētu turpināt studijas doktorantūrā vai pilnveidot savas zināšanas specializējoties 
praktiskajā darbībā. 
 
Studiju programmas mērķi tiek 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 augsta līmeņa mācībspēkus studiju kursu docēšanai; 
- uzlabojot studējošiem prasmi patstāvīgi risināt aktuālās 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. 
  
 
6.3. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 
Absolvējot studiju programmu, sagaidāmi šādi studiju rezultāti: 
- iegūtas padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratne tiesību teorijas un vēstures, 
krimināltiesību, policijas tiesību, kriminālistikas un operatīvās darbības, valststiesību un 
civiltiesību apakšnozarē; 
- 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; 
- spēja demonstrēt tādas kompetences kā saskarsmes, komunikāciju prasmes, organizatoriskās 
un plānošanas prasmes, spēj uzņemties atbildību par darba rezultātiem un to analīzi, izprot 
jurista ētiku; 
- absolvents spēj motivēt savu izvēli turpmākajām studijām un kompetenču pilnveidošanai. 

 
6.4. Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un LU stratēģijai 
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Izvērtējot studiju programmas mērķus, uzdevumus un arī plānotos rezultātus, 
secināms, ka tie atbilst LU misijai – dot iespējas studējošajiem iegūt darba tirgū 
nepieciešamās iemaņas, augstāko izglītību un attīstīt sevi zinātniskajā darbā, tādejādi veicinot 
Latvijas sabiedrības un valsts izaugsmi. LU Juridiskās fakultātes darbs, realizējot studiju 
programmu, vērsts uz to, lai sagatavotu speciālistus darbam gan privātajā sektorā, gan 
publiskajā sektorā. Studiju programma tiek īstenota ciešā saiknē arī ar LU misiju – sekmēt 
latviešu valodas attīstību un pilnvērtīgu funkcionēšanu visos līmeņos. Studiju programmas 
rezultāti liecina, ka tās saturs un īstenošanai atvēlētie resursi, iesaistītais akadēmiskais un 
vispārējais personāls, kvalitāte un unikalitāte sasniedz izvirzītos mērķus un LU noteikto 
misiju. 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.  
 
6.5. Prasības, sākot studiju programmu 

Lai uzsāktu studijas šajā studiju programmā, nepieciešama iepriekšējā izglītība: 
bakalaura grāds tiesību zinātnē, kas iegūts četrgadīgās studiju programmās vai otrā līmeņa 
profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) tiesību zinātnē. 
Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā atzīme katras apakšprogrammas 
profilējošajos studiju kursos (100 x 10 = 1000) 
Piesakoties studijām, jānorāda apakšprogramma, kurā studējošais vēlas studēt. Konkursa 
rezultāti tiek noteikti apakšprogrammās. 
 
6.6. Studiju programmas plāns 
 
Pārskata periodā studijas tika īstenotas tikai nepilna laika neklātienes formā (skat. NLN 
studiju formas studiju plānu). 
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6.7. Studiju programmas organizācija 

Studiju programmas organizācija tika veidota atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 
3.janvāra noteikumos Nr.2 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” 
noteiktajam akadēmiskās izglītības standartam. Noteikumi 2012.gadā zaudēja spēku, un tikai 
2014.gada 16.maijā tika izsludināti jaunie MK noteikumi Nr.240. 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s.

JurZ5120 1. Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību avoti un to 
piemērošana 2 2 Eksāmens L-7, S-1

JurZ6035 2.  Administratīvo tiesību aktuālās problēmas 2 2 Eksāmens L-7, S-1

JurZ5011 3. Jurista ētika 2 2 Eksāmens L-6, S-2

JurZ6043 4. Tiesību filozofija, juridiskā metode un argumentācija 2 2 Eksāmens L-5, S-3

JurZ6039 5. Maģistra darbs I 8 8 Ieskaite

JurZ6041 6. Maģistra darbs II 12 12 Aizstāvēšana

JurZ5021 7. Īpašuma tiesību īstenošanas problēmas 2 2 Eksāmens L-4, S-4

JurZ6004 8. Civilprocesa problēmas 2 2 Eksāmens L-7, S-1

JurZ5105 9. Teritorijas (telpiskās) plānošanas un būvniecības 
tiesiskie aspekti 2 2 Eksāmens L-6, S-2

JuZ5114 10. Vides, ģimenes un mantojuma tiesību aktuālās 
problēmas 2 2 Eksāmens L-5, S-3

JurZ6076 11. Tiesību socioloģija 2 2 Eksāmens L-5, S-3

JurZ6021 12. Līgumu tiesību un deliktu tiesību problēmas 2 2 Eksāmens L-6, S-2

JurZ5108 13. Publisko un privāto tiesību mijiedarbība 2 2 Eksāmens L-6, S-2

JurZ5036 14.  Pierādīšanas problēmas kriminālprocesā 4 4 Eksāmens L-8, S-8

JurZ6006 15.  Tiesību socioloģija 2 2 Eksāmens L-6, S-2

JurZ5118 16.  Starptautiskās krimināltiesības 2 2 Eksāmens L-5, S-3

JurZ6056 17.  Kriminoloģijas problēmas 2 2 Eksāmens L-5, S-3

JurZ5108 18. Publisko un privāto tiesību mijiedarbība 2 2 Eksāmens L-5, S-3

JurZ6076 19. Salīdzinošās krimināltiesības 2 2 Eksāmens L-5, S-3

JurZ5038 20. Salīdzinošās administratīvās tiesības 2 2 Eksāmens L-5, S-3

JurZ5034 21.  Normatīvo tiesību aktu jaunrade 2 2 Eksāmens L-7, S-1
JurZ5103 22. Tiesību socioloģija 2 2 Eksāmens L-6, S-2
JurZ5109 23. Satversmes tiesas procesa tiesības 2 2 Eksāmens L-5, S-3

JurZ5039 24. Salīdzinošās konstitucionālās tiesības 2 2 Eksāmens L-7, S-1

JurZ5108 25. Publisko un privāto tiesību mijiedarbība 2 2 Eksāmens L-5, S-3

JurZ6076 26. Cilvēktiesību aktuālās problēmas Eiropas Savienības 
tiesībās 2 2 Eksāmens L-5, S-3

Kopā A daļā 4 4 8 12 28

Civiltiesiskās zinātnes 4 4 4 0 12
Krimināltiesiskās zinātnes 4 4 4 0 12
Valsts un administratīvo tiesību zinātnes 4 4 4 0 12
Kopā programmā 8 8 12 12 40

STUDIJU PLĀNS 
Tiesību zinātņu akadēmiskā maģistra studiju programma nepilna laika neklātiene (4 semestri)

Kursa 
kods Kursa nosaukums 1. gads 2. gads Kopā Pārbaudes 

veids
Lekcijas, 
Semināri

Specializācijas virziens - Valsts un administratīvo tiesību zinātnes

Kopā B daļā

Obligātie studiju kursi (A daļa) 

Ierobežotās izvēles studiju kursi (B daļa) 
Specializācijas virziens - civiltiesiskās zinātnes

Specializācijas virziens - Krimināltiesiskās zinātnes
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Apgūstamie priekšmeti akadēmiskajā maģistra studiju programmā ar 40 
kredītpunktiem ir iedalīti obligātajā (A) un ierobežotā izvēles (B) daļā. Izvērtējot darba devēju 
un programmā studējošo ierosinājumus, reflektantiem šajā studiju programmā tiek piedāvātas 
iespējas studēt  kādā no 3 apakšnozarēm – Valststiesības, Krimināltiesības un Civiltiesības. 
Obligātajā daļā ietilpst: 
‐ studiju kursi 8 kredītpunktu apmērā; 
‐ maģistra darbs 20 kredītpunktu apmērā. 

Ierobežotās izvēles daļā ietilpst studiju kursi 12 kredītpunktu apmērā un tie ir atkarīgi no 
izvēlētā specializācijas virziena. Pārskata periodā, ņemot vērā to, ka lielākā reflektantu 
interese bija izrādīta tieši par civiltiesību apakšvirzienu, studējošajiem tika piedāvāts studēt 
tikai šajā specializācijas virzienā. 

Studiju ilgums pilna laika studijās ir 1 gads jeb 2 semestri, nepilna laika klātienes 
studijās 1,5 gadi jeb 3. semestri, bet nepilna laika neklātienes studijās 2 gadi jeb 4 semestri.  

Studiju organizācija plānam ar 80 kredītpunktu apjomu pilna laika studijas ir 
paredzētas 2 gadi jeb 4 semestri un nepilna laika neklātienes studijās 2,5 gadi jeb 5 semestri, 
taču, kā jau iepriekš minēts, pārskata periodā studijas šajā formā netika īstenotas. 

Studijas maģistra 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 pieredze izvēlētajā 
tematikā, jāanalizē to un jāsniedz priekšlikumi par to, kādi elementi būtu piemērojami 
Latvijas tiesiskajā regulējumā vai praksē. Par maģistra darba tematu vēlams sagatavot arī 
publikāciju, lai maģistra darba izstrādē gūtie secinājumi, priekšlikumi un atklājumi, galvenie 
rezultāti un secinājumi būtu adaptēti zinātniskā vai praktiskā konferencē. 

Pilna laika klātienes studiju formā studējošiem lekcijas un praktiskās nodarbības 
(semināri, tiesu izspēles un tml.) tika plānotas katru darba dienu, ņemot vērā studiju kursu 
saturu. Savukārt nepilna laika klātienes studiju formā studējošiem lekcijas un praktiskās 
nodarbības plāno darba dienu vakaros. Nepilna laika neklātienē studējošajiem tiek rīkotas 
pārskata lekcijas, kurās tiek sniegtas svarīgākas ievirzes studiju kursa apguvei 2-3 reizes 
mēnesī (5 dienas semestra ietvaros), ievērojot, lai kopējais kontaktstundu skaits nebūtu 
mazāks par 25% no klātienes studiju formā noteiktā. NLN studentiem nodarbības tiek 
plānotas piecas reizes semestrī, piektdienās un sestdienās, līdz četrām lekcijām dienā no plkst. 
9.00 – 18.00 saskaņā ar konkrētās dienas lekciju grafiku. Studiju kursi tiek organizēti lekciju 
un semināru formā, kā arī pētot tiesību avotus, zinātnisko literatūru patstāvīgi vai bibliotēkās 
u.c. 

 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 specifiku. Ņemot vērā nelielo studējošo skaitu, kopš 2013./2014. ak. 
gada studijas paredzēts īstenot tikai nepilna laika neklātienes studiju formā.   

 
 
6.8. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

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 
videoprojektorus, 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 sagatavošanu, diskusijas, debates 
un kāzusu risināšanu.   
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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.   

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, sagatavojot 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; 
3) tiesu procesu izspēlēs, kas tiek veiktas vairākos līmeņos: 

a) viena semestra studentu grupas/grupu ietvaros, tai skaitā semināra nodarbību 
ietvaros; 
b) starptautiskās sacensībās starp dažādu valstu augstākās izglītības iestāžu 
komandām.     

Paralēli minētajam studiju programmas realizācijas procesam daļa studentu tiek iesaistīti citos 
ar zinātnisko pētniecību saistītos darbos, ko nodrošina un organizē fakultātes struktūrvienības.  
Lai studējošais pēc iespējas ātrāk iekļautos zinātniski pētnieciskajā darbā, NLN studējošajiem 
jau 2.semestrī tiek paredzēts izstrādāt Maģistra darbu I. Maģistra darba I izstrādes mērķis ir 
tiesību zinātņu teorētisko zināšanu, akadēmisko prasmju un iemaņu nostiprināšana un attīstība 
atbilstoši tiesību zinātnes maģistra studiju programmas prasībām, kā arī sagatavot studējošo 
zinātniski – pētnieciskam darbam, t.i., maģistra darba galīgai izstrādei un iesniegšanai 
noslēguma pārbaudījuma komisijā. Maģistra darba I sekmīgai aizstāvēšanai, kurā ietilpst 
maģistra darba plāna izstrāde, maģistra darba izstrādei nepieciešamo avotu identificēšana un 
maģistra darba izstrādes uzsākšana. Maģistra darba izstrāde tiek uzskatīta par uzsāktu, ja 
studējošais ir izstrādājis ne mazāk kā 1/4 „melnraksta” daļu no maģistra darba, kas 
iesniedzams aizstāvēšanai noslēguma pārbaudījumu komisijā. Tādējādi tiek realizēts tāds 
zinātniskā darba neatņemams princips kā pakāpeniskums un sistemātiskums, kas ļauj 
nostiprināt iegūtās zināšanas un kompetences, tās patstāvīgi padziļinot. 

Maģistra darba izstrāde ir viena no būtiskām šīs studiju programmas sastāvdaļām. 
Maģistra darba izstrāde notiek atbilstoši LU un Juridiskās fakultātes pieņemtiem tiesību 
aktiem, kā arī apstiprinātam studiju kursa aprakstam. Maģistra darbu aizstāvēšana notiek 
saskaņā ar apstiprinātu aizstāvēšanas grafiku gala pārbaudījumu komisijas sēdēs.   

 
 
6.9. Vērtēšanas sistēma 

Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi ir šādi: 
Vērtējuma obligātuma princips. Atbilstoši šim principam par 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 līdzi vērtējuma objektivitātei.  
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Zināšanu un kompetenču vērtēšana notiek atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām – 10 ballu 
skalā. Tādejādi zemākais pozitīvais vērtējums ir 4 balles (gandrīz viduvēji).  
Visas studējošo sekmes tiek apkopotas MOODLE sistēmā.  
Pārbaudījumu organizēšanas kārtību LU nosaka vairāki tiesību akti, tai skaitā JF domes 
pieņemtie noteikumi „Noteikumi studiju kursu sekmīgai apguvei Latvijas Universitātes 
Juridiskajā fakultātē” (apstiprināti LU Juridiskās fakultātes Domes 2013.gada 4.septembra 
sēdē, spēkā kopš 2013.gada 5.septembra). 
Pārbaudījumu formas studiju programmā ir šādas: 

- studiju programmas sekmīgai beigšanai (absolvēšanai): 
3) studiju programmas prasību pilnīga izpilde; 
4) sekmīga maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana. 

- studiju kursa sekmīgai apguvei: 
3) sekmīga starppārbaudījumu nokārtošana; 
4) studiju kursu noslēguma pārbaudījuma (eksāmena) nokārtošana.  

 
Studiju kursu pārbaudījumi. Katrā studiju kursā notiek pārbaudes darbi 

(starppārbaudījumi) -  kontroldarbi, testi, uzstāšanās ar zinātniskiem referātiem, kā arī citas 
studiju kursa specifikai piemērotas zināšanu pārbaudes formas, kuru vērtējumu kopsummas 
vidējais aritmētiskais veido piecdesmit procentus no kursa gala pārbaudījuma kopvērtējuma. 
Studiju kursā ar 2 kredītpunktiem jāietver viens, studiju kursā ar 3 vai 4 kredītpunktiem divi, 
studiju kursā ar 5 un vairāk kredītpunktiem – trīs pārbaudes darbi. Studiju kursa gala 
pārbaudījuma kopvērtējumu veido semestra laikā notikušo pārbaudes darbu 
(starppārbaudījumu) vērtējums un vērtējums, kas iegūts kursa noslēguma pārbaudījumā – 
eksāmenā. Šāds princips ne tikai organizē studējošos darbam semestrī, bet arī rosina viņus 
koncentrēti atkārtot būtiskākos ar kursa tematu saistītos jautājumus.  

 „Maģistra darbs I” tiek vērtēts ar vērtējumu ieskaitīts/neieskaitīts. Aizstāvot 
„Maģistra darbu I”, studējošais apliecina spējas patstāvīgi strādāt ar tiesību avotiem, 
pareizi strukturēt un izstrādāt zinātnisku darbu sociālo zinātņu maģistra darba līmenī. 
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. Vērtējumu par maģistra darbu students iegūst 
pēc tā sekmīgas aizstāvēšanas. Maģistra darba aizstāvēšanai tiek organizēta un to vērtē 
gala pārbaudījumu komisija, kura lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, ievērojot 
koleģialitātes principu. Vērtējot darbu, tiek ņemti vērā tādi kritēriji kā rakstiski 
iesniegtā maģistra darba kvalitāte, darba autora ziņojums, atbildes uz uzdotajiem 
jautājumiem; prasme diskutēt; pierādīt izvirzītās hipotēzes un analizēt.  
Visi studiju kursu un maģistra darbu rezultāti tiek apspriesti Tiesību zinātņu studiju 
programmas padomes sēdēs, Juridiskās fakultātes struktūrvienībās, tai skaitā arī starp studiju 
kursu docētājiem. Secinājumi tiek izmantoti turpmākā studiju procesa pilnveidošanai.  
 
6.10. Studiju programmas izmaksas 
Izmaksu aprēķins uz 1 studentu: 
 

Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi 

1 2 6 

N1 
darba alga uz vienu studiju vietu 
gadā Euro 1382,80 

user
Text Box
gadā, EUR 2060,00

user
Rectangle

user
Text Box
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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  

 
6.11. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam 
 

Kā jau iepriekš minēts, studiju programmas saturs un struktūra tika veidota balstoties 
uz Ministru kabineta 2002.gada 3.janvāra noteikumiem Nr. 2 „Noteikumi par valsts 
akadēmiskās izglītības standartu”, kuri kopš 2012.gada zaudējuši spēku, un jauni noteikumi 
tika pieņemti tikai 2014.gada 13.maijā. Iepazīstoties ar jauno noteikumu saturu, secināms, ka 
studiju programmas saturs pilnībā īsteno arī jaunajos 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.  
 
6.12. Salīdzinājums ar Latvijas un Eiropas Savienības augstskolu tāda paša līmeņa 
studiju programmu 
 Programma ir atšķirīga no līdzīgām programmām, piemēram, Lundas Universitātē 
īstenotā Eiropas biznesa tiesību maģistra studiju programmas, Amsterdamas Universitātes 
Starptautisko un Eiropas tiesību maģistra studiju programmas galvenokārt ar to, ka LU 
Juridiskās fakultātes īstenotai studiju programma ir visai plašas specializācijas iespējas. 
studenti pamatā apgūst studiju kursus, kas izriet no to izvēlētās specializācijas vienā no trīs 
apakšnozarēm (Civiltiesībās, Krimināltiesībās un Valststiesībās). Papildus apakšnozarē 
piedāvāto kursu klāstam studējošie var izvēlēties studiju kursu Tiesību socioloģija. Papildus 
jāvērš uzmanība uz to, ka studiju programma ir vērsta un tiesību padziļinātu apguvi, ko 
nodrošina studiju kursu saturs, apjoms, piesaistīto mācībspēku augstā profesionālā kvalitāte.  

Salīdzinot studiju programmu ar tāda paša līmeņa Rīgas Stradiņa Universitātē 
saskatāma atšķirība ar to, ka esošai Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studiju 
programmai ir spēcīgāks akadēmiskais personāls ar augstāku kvalifikāciju un orientēta uz 
akadēmisku zinātni, kas cieši saistīta ar praksi (piemēram, studiju kursi Cilvēktiesību aktuālās 
problēmas Eiropas Savienības tiesībās, Līgumu tiesību un deliktu tiesību problēmas, 
Teritorijas (telpiskās) plānošanas un būvniecības tiesiskie aspekti). 

 
 

user
Text Box
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6.13.Informācija par studējošajiem 
Salīdzinot skaitliskos rādītājus, redzams, ka uzņemto studentu skaitam šajā 

programmā ir nemainīga tendence samazināties. Novērtējot studiju programmas atbilstību 
izglītības tirgus prasībām, kopumā jāsecina, ka, lai gan interese studēt šajā studiju programmā 
ir, jārēķinās, ka studējošo skaits saruks. Iemesls tam, pirmkārt, ir valsts dotācijas neesamība. 
Otrkārt, ņemot vērā, ka šī programma neietilpst t.s. Boloņas modeļa sistēmā, šī programma 
orientējas uz studentiem, kas augstāko izglītību ieguvuši pasen un vēlas paaugstināt savu 
kvalifikāciju un iegūt maģistra akadēmisko grādu. Iemesls interesentu skaita sarukumam šajā 
programmā ir arī tiesiskais regulējums, kas izriet no 2012.gada 28.februāra Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.142 „Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība” un kuri 
ļauj pielīdzināt līdz 2000.gadam iegūtu izglītību maģistra grādam. 
 
 

Dati uz 
2014.gada 
1.oktobri. 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 

maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

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

PLK 0 0 0 - - - - 0 0 1 
NLK 0 0 0 - - - - 0 0 5 
NLN 11 11 13 - - - - 24 24 0 

 
6.14. Studējošo aptaujas un to analīze 
Realizējot aptauju ar anketu „Par studiju kursu un tā docētāju” aptaujas veic pēc studiju 
kursa noklausīšanās semestra beidzamajās nodarbībās vai nākamajā semestra pirmajā mēnesī 
par iepriekšējo semestri, lai varētu novērtēt kursu un tā docētāja darbu kopumā. Aptaujas 
liecina par studiju programmas kvalitāti. Kopumā studējošie augstu vērtē pasniedzēju 
sagatavotību, kas liecina par programmā iesaistīto mācībspēku kopējo augsto sagatavotības 
pakāpi un zināšanām. Arī studiju kursu docēšanas līmenis jeb iepazīstināšana ar studiju kursu 
saturu tiek vērtēta augstu. Tāpat studenti labi novērtē pasniedzēju pasniegšanas stilu un 
attieksmi pret studentiem. Arī šajās anketās tiek veiktas atzīmes, sniegti komentāri 
ierosinājumu veidā. Ikviens mācībspēks tiek iepazīstināts ar studējošo aptaujas rezultātiem, 
kas attiecīgi dod iespēju veikt nepieciešamos uzlabojumus turpmākā mācībspēka darbā.   

Nolūkā pilnveidot studiju kursu saturu, ir veiktas izmaiņas piedāvāto studiju kursu 
aprakstos, uzlabojot iespēju apgūt praktiskās iemaņas katrā tiesību apakšnozarē, kā arī 
nodrošinot studiju kursu atbilstību jaunākajām zinātniskajām atziņām, pašlaik spēkā esošajām 
tiesību normām un judikatūrai.     
 
6.15. Absolventu aptaujas un to analīze 

Ar anketu „Par studiju programmu” tiek aptaujāti pēdējā semestra studējošie jeb 
potenciālie absolventi, kuri var novērtēt studiju programmu kopumā.  
Aptaujās tiek izmantota šāda vērtējumu skala: 

1-pilnībā apmierina; 
2-drīzāk apmierina; 
3-drīzāk neapmierina; 
4-pilnīgi apmierina; 
5-nevaru pateikt. 

Ik gadus vērtējumi „ļoti labi” un „labi” tiek norādīti, atbildot uz jautājumiem par studiju kursu 
piedāvājumu un to saturu studiju programmā, arī noteikto daļu (A, B) studiju kursu 
piedāvājums ir vērtēts pozitīvi. Tāpat ļoti labi tiek vērtēta studiju laikā iegūto zināšanu 
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pielietojamība praksē, iegūtās prasmes publiski uzstāties, diskutēt un pamatot viedokli. 
Atzinīgi ir novērtēta arī studiju kvalitāte.  
Atbildot uz jautājumu – vai kopumā absolvents ir apmierināts ar izvēlēto studiju programma, 
dominējošais vērtējums ir “drīzāk apmierina”.  
Kā ievērojamu pienesumu studiju programmas kvalitātes vērtēšanā un attīstībā var minēt 
studējošo ieteikumus, piemēram, vēl vairāk attīstīt studējošo runas prasmes, ieviest vairāk 
priekšmetus angļu valodā, iesaistīt studentus dažādos projektos. Arī studiju programmas 
piedāvātās iespējas attīstīt pētnieciskās prasmes un iemaņas, kā arī prasmes strādāt ar 
informāciju tiek vērtētas ar atbilžu variantu „drīzāk apmierina”.  
 
6.16. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studiju procesa pilnveidošanā studiju programmā studējošie iesaistās galvenokārt ar 
Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes starpniecību. Juridiskās fakultātes Studentu 
pašpārvaldes pārstāvji darbojas Juridiskās fakultātes Domē (ar balsstiesībām), kas nodrošina 
studentu demokrātisku līdzdalību Juridiskajai fakultātei svarīgu jautājumu izlemšanā. Tāpat 
Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes pārstāvji ir iesaistīti dažādās Juridiskās fakultātes 
darba grupās. Studentu pārstāvji aktīvi darbojas arī Tiesību zinātņu studiju programmas 
padomē. Jāatzīmē, ka ņemot vērā konkrētās studijas programmas specifiku (nav budžeta 
finansējuma un visi studējošie ir praktizējoši juristi) šīs programmas studējošie nav 
iesaistījušies Studentu pašpārvaldē un citās LU studējošos pārstāvošās institūcijās. 
 Studiju procesa atgriezeniskā saite izpaužas studiju procesa organizēšanā un studiju 
programmas pilnveidē. 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. Šādam secinājumam par piemēru var kalpot veiktās 
izmaiņas studiju programmā. Tā, piemēram, līdztekus jau minētajam, var norādīt, ka, 
pateicoties abpusējai sadarbībai ar darba devējiem, studiju programmā ir ticis iekļauts studiju 
kurss Publisko un privāto tiesību mijiedarbība. 

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. Turklāt, šajā programmā 
ņemot vērā nelielo studentu skaitu, ir iespējama ciešāka sadarbība studiju procesā starp katru 
studējošo un docētāju. 
 
6.17. Studiju kursu apraksti 
 
Kursu apraksti pieejami: 

http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-
mekletajs/?user_phpfileexecutor_pi1%5Bpointer%5D=16
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7. Doktora studiju programma ”Juridiskā zinātne” (51380) 
 

7.1.Studiju programmas satura un realizācijas apraksts 
 

7.1.1. Doktora studiju programmas īstenošanas 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 padziļināt teorētiskās zināšanas un 

pētniecības kompetences juridiskajā zinātnē kopumā un izvēlētajā apakšnozarē, 
tādējādi nodrošinot iespēju kvalitatīvi izstrādāt un sekmīgi aizstāvēt promocijas 
darbu;  

•  sagatavot kvalificētus tiesību zinātniekus, speciālistus studiju 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: 
• viskvalificētāko, tai skaitā arī ārvalstu, mācībspēku, vadībā apgūt programmā 

paredzētos vispārējos studiju kursus, kā arī padziļināti apgūt doktorantūras juridiskās zinātnes 
apakšnozarē izvēlētos studiju kursus un kārtot tajos pārbaudījumus; 

• apgūt juridiskās zinātnes apakšnozares jaunākās pētījuma un zinātniskās analīzes 
metodes, iegūto datu apstrādes un pasniegšanas (prezentācijas) paņēmienus, izmantojot 
jaunākās 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. 

 
7.1.2. Studiju programmas 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. 

 
7.1.3. Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un Latvijas 

Universitātes stratēģijai 
 

Doktora studiju programmas perspektīvo novērtējumu no Latvijas Republikas interešu 
viedokļa nosaka šādi pamata kritēriji: 

1) studiju programmas atbilstība valstī noteiktajam augstākā līmeņa akadēmiskās 
izglītības standartam; 

2) studiju programmas atbilstība Eiropas Savienības vienotās izglītības telpas 
modelim; 
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3) studiju programmas atbilstība mērķim nodrošināt valsti ar augstas raudzes 
zinātniekiem, jauniem talantīgiem augstskolu pasniedzējiem, kvalificētiem, teoriju 
apguvušiem praktiskajiem darbiniekiem. 

Studiju programmas mērķu, uzdevumu un plānoto rezultātu izvērtēšana ļauj secināt, ka 
tie atbilst Latvijas Universitātes (turpmāk arī LU) misijai, stratēģiskajiem mērķiem un 
uzdevumiem, kas nosprausti Latvijas Universitātes stratēģiskajā plānā 2010.-2020.gadam  - 
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, un tādējādi veicinot Latvijas sabiedrības un valsts izaugsmi. Studiju 
programmas rezultāti liecina, ka tās 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, šī studiju programma pēc sava satura un realizācijas ir vērsta uz visu šo 
galveno mērķu sasniegšanu, jo 1) tās modelis atbilst vienotās Eiropas izglītības telpas formai 
un saturam; 2) studiju programmas saturs nodrošina augsta līmeņa tiesību zinātnieku 
sagatavošanu; 3) programmas realizācija ir vērsta uz LU akadēmiskā personāla kvalifikācijas 
celšanu un atjaunošanu. 
 

7.2. Prasības, uzsākot studiju programmu 
 

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 
Akadēmiskā departamenta Doktorantūras daļa. 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. 
 
 

7.3. 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 
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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 
 Starptautisko tiesību problēmas 
 Valststiesisko zinātņu problēmas 
 Specializācijas kurss tiesību teorijā 

un vēsturē 

 4     ieskaite 

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 

  4    promocijas 
eksāmens 
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 Specializācijas kurss tiesību teorijā 
un vēsturē 

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  
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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.  
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)   9      pārrunas ar 
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melnraksta sagatavošana I 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 

Promocijas darba daļas (1/5) 
melnraksta sagatavošana IV 

     9   pārrunas ar 
promocijas 

darba 
vadītāju 

Zinātniskas publikācijas 
sagatavošana II      4   

raksta 
akcepts vai 
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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 (skat. pielikums Nr.1 un pielikums Nr.2) ir organizēta 
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 prof. J.Bojārs), 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.  

 
 
7.4. Studiju programmas organizācija  
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Doktora studijas juridiskajā zinātnē LU ir organizētas uz Juridiskās fakultātes bāzes, 
sadarbībā ar LU Akadēmiskā departamenta Doktorantūras daļu un atbilstoši LU doktora 
studiju nolikumam, kas apstiprināts ar LU Senāta 2003.gada 26.maija lēmumu Nr.169. 

Studiju ilgums pilna laika klātienes studijās ir trīs gadi jeb seši semestri, 52 nedēļas 
gadā (40 stundas nedēļā), no kurām 48 darba un 4 atvaļinājuma nedēļas. Savukārt, nepilna 
laika klātienes studiju formā – četri gadi jeb astoņi semestri, 36 darba nedēļas gadā (40 
stundas nedēļā).  

Doktorantūrā studējošajiem nodarbības notiek lekciju un semināru formā. Doktorantiem 
tiek rīkotas arī pārskata lekcijas par problēmjautājumiem konkrētajā juridiskās zinātnes 
apakšnozarē pirms specializācijas eksāmena. Ja konkrētajā specializācijā ir maz doktorantu, 
tiek piedāvātas individuālas pārrunas ar katru. Studiju kursā „Tiesību integrācija Eiropā” 
doktoranti piedalās lekciju nodarbībās, kuras notiek ne tikai latviešu, bet arī angļu un vācu 
valodā, veic dažādus pētījumus un raksta referātus, savukārt, studiju kursā „Interaktīvās 
mācību metodes augstskolu studiju procesā” nodarbības notiek sākotnēji lekciju formā, bet 
pēc tam notiek semināri, kuros doktoranti apgūst iemaņas nodarbību vadīšanā. Referāti tiek 
rakstīti arī izvēles (specializācijas) priekšmetos, kas ir obligāts priekšnosacījums 
specializācijas eksāmena kārtošanai. Lai sasniegtu studiju programmas mērķus, liela vērība 
tiek veltīta studējošo patstāvīgajam darbam, kas norit promocijas darba vadītāja kontrolē. 

Lai iepazītu augstskolu studiju un zinātniski pētnieciskā darba pieredzi, sagatavotu 
akadēmiskajam darbam augstskolā, doktorantiem tāpat paredzēta līdzdalība mācību un 
mācību metodiskajā darbā, pedagoģiskās prakses apguve. Prakses laikā doktoranti tiek 
iesaistīti studiju darba plānošanā, metodisko izstrādņu sagatavošanā, lekciju un semināru 
vadīšanā, studentu pētniecisko darbu recenzēšanā. 

 
 
7.5. Studiju programmas praktiskā īstenošana  

 
Doktora studiju programmas īstenošanā 2013./2014. studiju gadā iesaistīti 25 

pasniedzēji ar doktora grādu, kas ievēlēti LU, no tiem 12 profesori, 4 asociētie profesori, 8 
docenti un 1 lektors. 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 un prof. J.Lazdiņš, valstststiesībās – LZA korespondētājloceklis 
prof. R.Balodis, 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 senatori (asoc. prof. J.Briede, doc. J.Neimanis), LR Satversmes tiesas tiesneši (prof. 
S.Osipova, asoc. prof. K.Balodis).  

Atskaites periodā doktorantiem bija iespēja klausīties viesprofesoru Martinez 
Inmaculada Herbosa (Spānija), Andrzej Gulczynsk, Magdalena Zielinska, Jakub Zisty 
(Polija), Helmut Heiss (Šveice), Aleksandre Fluckiger (Ženēva) lekcijas.  

Atbilstoši LU Doktora studiju programmai juridiskajā zinātnē, katrs 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 katra kursa detalizēti izstrādātam aprakstam. 
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 LU 70.konferencē 2012.gada februārī 
attiecīgajās zinātņu sekcijās piedalījās 26 doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti, kuru 
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ziņojumi ievietoti pēc šīs konferences izdotajā rakstu krājumā „Inovāciju juridiskais 
nodrošinājums. Doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti ņēma aktīvu dalību arī LU 
71.konferencs darbā 2013.gada februārī, uzstājoties ar ziņojumiem par saviem pētījuma 
tematiem. ”. Savukārt LU 72. Konferencē “Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika”, kas 
notika 2014. gada februārī,  piedalījās 20 doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti.   

Par tradīciju kļuvusi Juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu 
konferenču rīkošana. Tā 2012.gada 16.aprīlī notika jau trešā zinātniski praktiskā konference, 
kurā ar ziņojumiem uzstājās 48 doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti. Izdots konferences 
rakstu krājums „Juridiskās zinātnes teorētiskie un praktiskie problēmjautājumi”, kurā ievietoti 
28 ziņojumi. Kārtējā ceturtā doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu konference plānota 
2015.gadā. 

Ar LU un fakultātes gādību izdoti divi žurnāli Juridiskā zinātne „Tiesību zinātnes 
nākotnei”, kura saturu veido doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu publikācijas. Žurnālā 
„Tiesību zinātnes nākotnei 2”, kas nācis klajā 2012.gadā, ievietotas 28 doktorantu un 
zinātniskā grāda pretendentu publikācijas. Savukārt LU žurnālā “Juridiskā zinātne” nr.5 un 
nr.6, ir divas doktorantu publikācijas. 

Fakultātes doktoranti ir iesaistījušies LU nodibināto doktorantūras skolu – Baltijas jūras 
reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās; Politisko, sociālo un 
ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā; Valsts tautsaimniecības starptautiskās 
konkurentspējas nodrošināšana; Letonika un starpkultūru pētījumi; Biomedicīnas pētījumu un 
jauno tehnoloģiju doktorantūras skolas darbībā.  

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. 

Fakultātes telpās ir labiekārtota 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. 
 
7.6. Vērtēšanas sistēma 
 

Studiju programmā ir šādas pārbaudījumu formas: 
- studiju programmas sekmīgai beigšanai (absolvēšanai): 

1) studiju programmas prasību un individuālo plānu visam studiju laikam pilnīga 
izpilde; 

2) sekmīga rakstiska promocijas darba melnraksta izstrāde un aizstāvēšana. 
- studiju kursa sekmīgai apguvei: 

1) kursā noteikto prasību kredītpunktu iegūšanai izpildīšana – patstāvīga literatūras 
avotu un normatīvo aktu studēšana, piedalīšanās semināros, kontroldarbu, 
zinātnisko referātu izstrādāšana; 

2) studiju kursa noslēguma (eksāmena) nokārtošana. 
Doktoranti tiek pielaisti eksāmenam pēc kursā noteikto prasību kredītpunktu iegūšanai 

izpildīšanas- patstāvīgas literatūras avotu un normatīvo aktu studēšanas, piedalīšanās 
semināros, kontroldarbu, zinātnisko referātu izstrādāšanas.  

Doktorantu teorētisko zināšanu pārbaudei tiek organizēti promocijas eksāmeni 
obligātajos kursos „Tiesību integrācija Eiropā”, svešvalodā, kā arī izvēles (specializācijas) 
kursos, kurus pieņem rakstiski vai mutiski komisija triju nozares (apakšnozares) speciālistu 
sastāvā, piedaloties vismaz vienam doktorantūras padomes loceklim. Programmu eksāmena 
jautājumiem izstrādā studiju kursa vai apakšnozares vadītāji, konsultējoties ar zinātniskā 
darba vadītājiem. Zināšanu un kompetenču vērtēšana notiek 10 ballu skalā, ko vērtē katrs no 
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komisijas locekļiem, par gala rezultātu vienojas eksaminēšanas komisija. Zemākais pozitīvais 
vērtējums ir 4 (gandrīz viduvēji). Studējošie tāpat kārto eksāmenu studiju kursā „Interaktīvās 
mācību metodes augstskolu studiju procesā.  

Studiju programmas apguves vērtēšanā tiek izmantoti šādi pamatprincipi: 
1) vērtējuma obligātuma princips, atbilstoši kuram programmas satura apguvei 

nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu katrā no studiju kursiem; 
2) vērtējuma atbilstības princips, kas paredz, ka pārbaudes darbos doktorantiem tiek 

dotas iespējas apliecināt apgūtās zināšanas un zinātnisko atziņu lietošanas prasmes, 
savas analītiskās un pētnieciskās spējas; 

3) vērtēšanas sistēmas skaidrības un atklātības princips, kas nodrošina katram 
doktorantam iespēju orientēties, izprast un sekot līdzi vērtējuma objektivitātei.  

 
Promocijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana 

Promocijas darba izstrādāšanas gaitu un pētījuma rezultātu kvalitāti izvērtē zinātniskais 
vadītājs un attiecīgā katedra. Doktorantiem promocijas darba melnraksts pilnā apjomā katedrā 
iesniedzams pēdējā studiju semestrī. Pēc doktoranta ziņojuma, zinātniskā darba vadītāja 
atsauksmes un recenzentu atzinuma noklausīšanās tiek pieņemts katedras apstiprinājums 
darba turpināšanai, bet pēc melnraksta, kas iesniegts pilnā apjomā, apspriešanas tiek pieņemts 
lēmums ar ieteikumu virzīt darbu uz aizstāvēšanu vai turpināt tā pilnveidošanu.  

Juridiskajā zinātnē promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota publikāciju 
kopa vai monogrāfija, kurā atspoguļots pretendenta pabeigts oriģināls pētījums, kura rezultāti 
atzīstami par nozīmīgu ieguldījumu juridiskās zinātnes problēmu izpētē, un kurš satura un 
metodoloģijas ziņā atbilst vispārpieņemtiem un starptautiskiem standartiem, kā arī Latvijas 
zinātnes noteiktajiem kritērijiem. Promocijas darba galvenajiem rezultātiem jābūt izklāstītiem 
zinātniskās publikācijās vai pieņemtiem publicēšanai, kā arī prezentētiem zinātniskās 
konferencēs.   

Kā liecina uzkrātā pieredze, šāda vērtēšanas sistēma ļauj objektīvi noteikt doktoranta 
zināšanu līmeni, kas eksāmenos pamatā tiek vērtētas pozitīvi, kā arī promocijas darba 
sagatavošanas kvalitāti dažādos tā etapos. 
 
7.7. Studiju nodrošinājums 
 
         Finansiālais nodrošinājums 
Doktora studiju programmas īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošina divi studiju 
finansēšanas avoti: 1) valsts budžeta līdzekļi un 2) fizisko un juridisko personu līdzekļi. 

Lēmumu par līdzekļu apjomu studiju programmai katram finanšu gadam pieņem LU 
Senāts, līdzekļi tiek piešķirti LU Akadēmiskās attīstības projekta ietvaros. Tā, piemēram, 
2010.gadā tika piešķirti Ls 12 879,00, 2011.gadā – 9204,00, 2012.gadā – 8908, 2013.gadā – 
Ls 6530,00, 2014.gadā – 12 223,- EUR. Šis finansējums tiek izmantots promocijas darbu 
aizstāvēšanas procesa nodrošināšanai, doktora studiju procesa materiāli tehniskajam 
nodrošinājumam, kā arī mācību procesa nodrošināšanai. 

LU budžeta finansēto vietu skaitu doktora studiju programmā nosaka LU Zinātnes 
padome. Pilna laika studijas doktorantūrā tiek finansētas no LU budžeta pirmos trīs gadus, t.i., 
156 nedēļas. 2013./2014.akadēmiskajā studiju gadā par valsts budžeta līdzekļiem studēja 30 
doktoranti. Pārējie doktoranti studē par personiskiem finanšu līdzekļiem. Nepilna laika 
klātienē studijas doktorantūrā tiek finansētas no fizisko un juridisko personu līdzekļiem. 

  
Studiju literatūras pieejamība 
Studiju procesā aktīvi tiek izmantoti dažādi informācijas resursi, tostarp LU bibliotēkas 

fondi, LU bibliotēkas juridisko zinātņu bibliotēkas fondi, Juridiskās fakultātes Metodiskajā 
kabinetā esošie fondi. 
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2013.gadā nedaudz palielinājās Juridiskās fakultātes studiju grāmatu un periodikas 
iepirkšanas iespējas, kam tika piešķirti Ls 9550,00, no tiem Ls 8327,32 grāmatu iegādei un Ls 
1222,68 periodikas iegādei (2012.gadā šiem mērķiem bija piešķirti Ls 8750,00, no tiem 
grāmatām – Ls 6463,28 un periodikai Ls 2286,72). 2013.gadā iepirktas grāmatas -81 
nosaukums 108 eksemplāri par Ls 5502,79 un 31 e-grāmata par Ls 2794,52, 2014.g.piešķirti  
10054,- EUR. 

Doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem tiek nodrošināta pieeja plašam datu 
bāzu tīklam – LU Bibliotēkā abonētās datu bāzes, kas pieejamas visā LU (Lanet) datortīklā: 
Britannica online, Cambridge Yournals Online (CJO), Oxford Reference Online: Premium 
Collection, Scopus, EBSCO Academic Search Complete, EBSCO eBook Academic 
Collection, WestlaW International, ProQuest Dissertations & Theses u.c. , kā arī LU 
Bibliotēkas veidotajām datu bāzēm.                    

 
7.8.Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam 

 
Studiju programmas saturs un struktūra īsteno 2005.gada 14.aprīļa Zinātniskās darbības 

likuma 11.pantā un Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumu Nr.1001 „Doktora 
zinātniskā grāda (promocijas) kārtība un kritēriji” 2.punktā norādītos mērķus un uzdevumus, 
proti – prasmi patstāvīgi plānot un veikt oriģinālu zinātnisku pētījumu, izmantojot pētījumu 
veikšanas metodoloģiju un darbam specialitātē nepieciešamās metodes, spēju patstāvīgi 
analizēt iegūtos rezultātus un izdarīt tiem atbilstošus secinājumus. 

 
7.9.Salīdzinājums ar Latvijas un Eiropas Savienības augstskolu tāda paša līmeņa studiju 

programmu 
 

Salīdzinot studiju programmu ar tāda paša līmeņa Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) 
Doktora studiju programmu „Juridiskās zinātnes”, saskatāmas vairākas atšķirības: 
 
Atšķirību joma 

 
LU Doktora studiju programma 

 
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 

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 studiju programmu no Eiropas Savienības valstīm 

tika izvēlētas divas universitātes – Tartu universitāte (University of Tartu, Igaunija) un 
Mykolas Romeris universitāte (Mykolas Romeris University, Lietuva), kuru studiju 
programmas saturs ir atšķirīgs. Mykolas Romeris universitātē doktora studiju ilgums pilnā 
laikā ir 4 gadi un nepilna laika studijās – 6 gadi. 1.semestrī doktoranti studē izvēlētos studiju 
kursus savā apakšnozarē ne mazāk kā 30 ECTS apjomā. Pārējais laiks studijās tiek veltīts 
pamatdarba izstrādei – doktora darba un tēžu rakstīšanai, kā arī jāuzraksta vismaz divas 
zinātniskās publikācijas. 
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Savukārt Tartu universitātē doktora studijas ilgst 4 gadus un 240 ECTS kredītpunktu 
apjomā, no kuriem 60 ECTS ir studijas un doktora darba rakstīšana 180 ECTS. Doktorantūras 
studijas sastāv no specializācijas kursiem (36 ECTS), universitātes piedāvātajiem izvēles 
kursiem (12 ECTS), pedagoģiskās prakses (6 ECTS) un izvēles kursiem (6 ECTS). Doktora 
darba izstrādē doktorantus konsultē doktora darba vadītājs. Doktorantu sekmes vērtē vienu 
reizi akadēmiskajā gadā padome. 
 
7.10. Informācija par studējošajiem 

 

Dati uz 2008. 
gada 1. oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 
mācās 

T.sk. par 
maksu 

Aizstāvēto 
promocijas 
darbu skaits Eksmatrikulēto 

skaits 

1. 2. 3. 4.     
30201 

Doktoranti 19 19 18 18 7 62 37 11 6 

 

Dati uz 2009. 
gada 1. oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 
mācās 

T.sk. par 
maksu 

Aizstāvēto 
promocijas 
darbu skaits Eksmatrikulēto 

skaits 

1. 2. 3. 4.     
30201 

Doktoranti 10 19 20 21 5 56 29 4 29 

 

Dati uz 2010. 
gada 1. oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 
mācās 

T.sk. par 
maksu 

Aizstāvēto 
promocijas 
darbu skaits Eksmatrikulēto 

skaits 

1. 2. 3. 4.     
30201 

Doktoranti 14 20 10 26 2 58 31 3 11 

30202 
(LPA) 

Doktoranti 
 10 2 4 2 18 2  1 

  

Dati uz 2012. 
gada 1. oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 
mācās 

T.sk. par 
maksu 

Aizstāvēto 
promocijas 
darbu skaits Eksmatrikulēto 

skaits 

1. 2. 3. 4.     
30201 

Doktoranti 13 17 17 23 3 60 28 5 22 

30202 
(LPA) 

Doktoranti 
 1 1 11 1 14 1  10 

Dati uz 2013.gada 
1.oktobri          

30201 
Doktoranti 7 12 17 23 1 53 26 19 11 

30202 
(LPA) Doktoranti  0 0 1 1 2 0 3 1 

 

Dati uz 2014. 
gada 1. oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 
mācās 

T.sk. par 
maksu 

Aizstāvēto 
promocijas 
darbu skaits Eksmatrikulēto 

skaits 

1. 2. 3. 4.     
30201 

Doktoranti 8 8 9 24 1 42 12 3 9 
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30202 
(LPA) 

Doktoranti 
0 0 0 0 0 0 0 2 3 

 
 
 Novērtējot studiju programmas atbilstību izglītības tirgus prasībām, kopumā jāsecina, 

ka interese studēt šajā programmā ir visai liela. Juridiskās fakultātes ieskatā tas pamatojams ar 
realizētās studiju programmas kvalitāti, saturu, LU prestižu darba devēju vidū. Tāpat ir 
jānovērtē valsts budžeta finansēto vietu esamību studiju programmā, uz kurām vienmēr ir liels 
konkurss. Lai arī turpmāk nodrošinātu lielu potenciālo doktorantu interesi, Juridiskajai 
fakultātei ir jāīsteno tās atzītās vērtības, vienlaikus domājot par studiju programmas 
pilnveidošanu un attīstības perspektīvām, ievērojot mūsdienu attīstības tendences.  

Doktora studiju programmas ietvaros tiek pastiprināta kontrole par studiju programmas 
izpildi, kas mudina doktorantus laikus veikt plānoto. Tāpat liels stimuls sekmīgām studijām 
doktorantūrā un to pabeigšanai ir ESF realizētais projekts „Atbalsts doktora studijām Latvijas 
Universitātē -2”. No 22 zinātniskā grāda pretendentiem, kuri stipendiju saņēma 2012./2013. 
akadēmiskajā gadā, 18 grāda pretendenti jau ir iesnieguši savu promocijas darbu promocijai. 
Iepriekš minētā atbalsta projekta un pastiprinātas kontroles rezultātā pēdējos gados 
iezīmējusies pozitīva tendence – krass sekmīgi beigušo skaita pieaugums un doktora grādu 
ieguvušo skaits, kas atskaites periodā sasniedza 19 absolventus, kas paredzams arī turpmākajā 
periodā. Savukārt 2013./2014. akadēmiskajā gadā promocijai savus darbus ir iesnieguši un 
aizstāvējuši 5 zinātniskā grāda pretendenti. 

Pēdējā studiju gadā samazinājās eksmatrikulēto doktorantu skaits, un lielākoties tie ir 
doktoranti, kuri sekmīgi izpildījuši studiju programmas teorētisko daļu. Pēdējos gados ir 
tendence, ka doktorants pats izvēlas pārtraukt  studijas, kas saistīts gan ar veselības stāvokli, 
gan ar citām prioritātēm dzīvē. 

 
7.11. Studējošo un absolventu aptaujas un to analīze 

Atskaites periodā vispusīgas studējošo un absolventu aptaujas netika veiktas, ņemot 
vērā nelielo absolventu skaitu un to, ka iepriekšējā studējošo aptauja notika neilgi pirms 
2011./2012. studiju gada beigām. Taču studējošo viedoklis gan par studiju programmu 
kopumā, gan par atsevišķiem studiju kursiem un to pasniegšanu tiek regulāri apzināts un 
studējošo ieteikumi ņemti vērā darba organizācijas procesā.    

 
7.12. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

Studiju procesa pilnveidošanā doktoranti iesaistās galvenokārt ar ieteikumiem un 
priekšlikumiem gan aptauju gaitā, gan arī ikdienas kontaktos ar studiju procesā iesaistītajiem 
mācībspēkiem un promocijas darba vadītājiem. Tā, piemēram, pēc studējošo ieteikuma tika 
risināts jautājums par kontaktstundu skaita palielināšanu izvēles (specializācijas) priekšmetos. 
Ļoti veiksmīgi tika organizētas nodarbības Tiesību teorijas un vēstures specializācijā. 
Doktorantiem tika ieteikta lasāmā literatūra un periodiski doktoranti tikās ar atbildīgo 
profesori par šo apakšnozari, pārrunāja apgūto informāciju un diskusiju veidā risināja dažādus 
problēmjautājumus. 
 
7.13. Studiju kursu apraksti 
 
Tiesību integrācija Eiropā - Studiju kurss tiek lasīts latviešu, angļu un vācu valodā. Kursu 
apgūst 2.,3.semestra doktoranti. Tā ietvaros doktoranti apgūst kontinentālās Eiropas zinātniski 
pētniecisko metodoloģiju, studē tiesiski filozofisko ideju, kuras joprojām vieno Eiropu, 
izcelsmi, veidošanos un attīstību, kā arī to tiešo un netiešo ietekmi uz tiesībām Eiropā. 
Doktoranti šī studiju kursa ietvaros padziļināti apgūst izmaiņas, kas ir ienākušas Latvijas 
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tiesību teorijā un metodēs, Eiropas valstīm apvienojoties Eiropas Savienībā, aplūkojot, kā šīs 
transformācijas skar Latvijas un citu Eiropas valstu tiesu praksi un tiesību nozares.  
Kursa mērķis ir sniegt doktorantiem pamatzināšanas par zinātnisko metodoloģiju padziļinātas 
pētniecības veikšanai promocijas darba izstrādāšanai, savu zinātnisko pētījumu prezentēšanu 
un veidot studentiem priekšstatu par tiesību integrācijas procesiem, to priekšnoteikumiem un 
problemātiku Eiropā, lai katrs promocijas darba izstrādātājs savas tēmas problemātiku varētu 
skatīt šo procesu kontekstā. 

 
Interaktīvās mācību metodes augstskolu studiju procesā- Kurss ir paredzēts doktorantu kā 
nākošo mācībspēku profesionālās darbības zinātniski pedagoģiskais pamats. Kurss ietver 
jaunākās tendences terciārajā izglītības līmenī, paradigmu maiņas aspektus, jaunākās atziņas 
augstskolu pedagoģijā un psiholoģijā, mācīšanās un zināšanu pārvaldību, modernās mācību 
vides veidošanu un darbību, dažādus studiju modeļus, mācībspēku un studentu lomas un 
darbību mūsdienīgā studiju procesā. Kursa ietvaros dota iespēja doktorantiem apgūt 
interaktīvo metožu izmantošanas prasmes, attīstīt kritisko domāšanu, kompetences kā veidot 
studentu mācīšanos atbalstošu vidi, pilnveidot sevi kā augstskolas mācībspēkus. 

 
Civiltiesisko zinātņu problēmas- Studiju kursa mērķis ir palīdzēt doktorantiem padziļināt 
zināšanas civiltiesību apakšnozarē. Kurss ietver pārskatu par civiltiesisko zinātņu saturu un 
attīstības tendencēm, galvenajiem teorētiski praktiskajiem problēmjautājumiem un 
jaunākajām tiesību doktrīnas atziņām to risināšanā. Kurss ir atbalsta programma doktorantiem 
patstāvīgā darbā ar apakšnozares literatūru, kā arī gatavojot publikācijas. 

 
Krimināltiesisko zinātņu problēmas- Studiju kursa mērķis ir palīdzēt doktorantiem 
padziļināt zināšanas par krimināltiesiskajām zinātnēm – krimināltiesībām, kriminālprocesu un 
kriminoloģiju. Kurss ietver pārskatu par šo krimināltiesisko zinātņu saturu un attīstības 
tendencēm, galvenajiem teorētiski praktiskajiem problēmjautājumiem un jaunākajām tiesību 
doktrīnas atziņām to risināšanā. Kurss ir atbalsta programma doktorantiem patstāvīgā darbā ar 
apakšnozares literatūru, kā arī gatavojot publikācijas. 

 
Starptautisko tiesību problēmas - Kursa mērķis ir palīdzēt doktorantiem padziļināt 
zināšanas par starptautiskajām un Eiropas tiesībām. Kurss ietver pārskatu par starptautisko un 
Eiropas tiesību saturu un attīstības tendencēm, galvenajiem teorētiski praktiskajiem 
problēmjautājumiem un jaunākajām tiesību doktrīnas atziņām to risināšanā. Kurss ir atbalsta 
programma doktorantiem patstāvīgā darbā ar apakšnozares literatūru, kā arī gatavojot 
publikācijas un promocijas darbu starptautiskajās publiskajās, privātajās un Eiropas tiesībās. 

 
Valststiesisko zinātņu problēmas - Studiju kursa mērķis ir palīdzēt doktorantiem padziļināt 
zināšanas par valststiesību zinātnēm. Kurss ietver pārskatu par valststiesību zinātņu saturu un 
attīstības tendencēm, galvenajiem teorētiski praktiskajiem problēmjautājumiem un 
jaunākajām tiesību doktrīnas atziņām to risināšanā. Kurss ir atbalsta programma doktorantiem 
patstāvīgā darbā ar apakšnozares literatūru, kā arī gatavojot publikācijas. 

 
Specializācijas kurss tiesību teorijā un vēsturē- Kursu apgūst 2. un 3. semestru doktoranti. 
Tā ietvaros doktoranti padziļināti apgūst Jurisprudences apakšnozari „Tiesību teorija un 
vēsture”, studējot pētniecības metodoloģiju, strādājot ar avotiem, analizējot diskusijas 
ievērojamāko nozares speciālistu vidū. Kursa mērķis ir sagatavot doktorantus zinātniskam 
darbam tiesību teorijas un vēstures jautājumos. 
Kursu apraksti pieejami: 

http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-
mekletajs/?user_phpfileexecutor_pi1%5Bpointer%5D=16
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III KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS 
PLĀNIEM 
 
1. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā 
Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā 
 
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. 
 Eiropas vienotās ekonomiskās un izglītības telpas diktētās prasības modernai 
augstākajai izglītībai ir pamats LU Juridiskās fakultātes īstenotā Studiju virziena saturam un 
īstenošanai. Augsti kvalificēti, terorētiski un prakstiski sagatavoti jurisprudences speciālisti, 
kas studiju laikā iesaistīti apmaiņas programmu realizācijā, ārpusstudiju pētnieciskajos un 
zinātniskajos projektos, ir būtiska LU Juridikās fakultātes apsbolventu priekšrocība. 
 Studiju virziena turpmākā asttīstībā, 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 sartura 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.    
 
2. Studiju programmu atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās 
izglītības telpas veidošanas rekomendācijām 
 
Studiju virziens un visas tajā ietilpstošās studiju programmas atbilst visiem Latvijas, kā arī 
Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un stratēģijām. Visas LU Juridiskās fakultātes 
īstenotajā Studiju virzienā ietilpstošās studiju programmas ir akreditētas un licenzētas, līdz ar 
ko atbilst Augstskolu likuma, Izglītības likuma, kā arī citu nacionālo normatīvo tiesību aktu 
saturam un leģitīmajam mērķim, kā arī ir veidotas un tiek realizētas atbilstoši 
starptautiskajiem augstākās izglītības standartiem, proti, 1999.gada 19.jūnija Boloņas 
deklarācijas „Eiropas augstākās izglītības telpa” saturam un mērķiem, Latvijas Jurista 
profesijas standartam, kā arī LU stratēģiskajam plānam.  
 Jānorāda, ka LU Juridiskā fakultāte vienmēr uzmanīgi seko līdzi jebkādām izmaiņām 
augstāko izglītību reglamentējošajos normatīvajos tiesību aktos, līdz ar ko elastīgi var reaģēt 
uz visām izmaiņām, kas attiecas uz Studiju virziena īstenošanu. 
 
3. Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu 
nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā   
 
Šī pašnovērtējuma ziņojuma ietvaros jau ir norādīts uz to, ka LU Juridiskās fakultātes īstenotā 
Studiju virzienā ietilpstošo studiju programmu saturs, sniegtās zināšanas un kompetences 
atbilst darba tirgus pieprasījumam, pie tam nekas neliecina par būtiskām izmaiņām tuvāko 
sešu gadu perspektīvā. Darba devēji (sk. Pielikumu Nr.7) ļoti pozitīvi novērtē LU Juridiskās 
fakultātes absolventu spējas iekļauties profesionālajā darbībā, ir labi teorētiski un pietiekami 
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atzinīgi arī praktiski piemēroti tiem uzdevumiem, kas tiek izvirzīti jurista profesijai. 
Nodarbinātības perspektīvu raksturošanai, nepieciešams aplūkot vairākus būtiskus aspektus.  

Pirmkārt, LU Juridiskās fakultātes īstenotajā Studiju virzienā ietilpstošo studiju 
programmu absolventi (īpaši to, pēc kurām tiek iegūta jurista kvalifikācija) var tikt 
nodarbināti kā valsts, tā arī privātajā sektorā. Nozīmīgs ir arī fakts, ka ir pietiekami liels valsts 
sektora pieprasījums pēc labi sagatavotiem, ar teorētiskajām un praktiskajām iemaņām 
apveltītiem jurisprudences speciālistiem. LU Juridiskās fakultātes, speciāli tieši šim 
izvērtējumam, veiktā valsts sektora aptauja liecina par konsekventi ievērojama pieprasījuma 
esamību, kas liecina par stabilām un ilgtspējīgām nodarbinātības perspektīvām valsts sektorā. 
Minēto apliecina tas, ka tiesu varas iestādēs ir pietiekami stabils pieprasījums, valsts 
pārvaldes iestādēs ir stabils jurisprudences speciālistu pieprasījums utt.  

Otrkārt, nodarbinātības iespējas privātajā sektorā praktiski ir neierobežotas. Piemēram, 
zvērinātu advokātu darbību reglamentējošie normatīvie akti („Advokatūras likums”, likums 
„Par tiesu varu”) nenosaka zvērinātu advokātu skaita ierobežojumu Latvijā, līdz ar ko LU 
Juridiskās fakultātes īstenotā Studiju virzienā ietilpstošo studiju programmu absolventiem ir 
ļoti lielas nodarbinātības perspektīvas advokatūrā. Jānorāda arī uz to, ka prakstiski 
neierobežots skaits jurisprudences speciālistu var tikt nodarbināts privātajā sektorā 
(kredītiestāžu, uzņēmumu un individuālo komersantu darbībā).  

Tātad var secināt, ka darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija 
par absolventu nodarbinātības iespējām turpmākajiem sešiem gadiem rada pamatu tam, lai 
varētu pārliecinoši uzskatīt, ka Studiju virziens atbilst nodarbinātības tendencēm, pastāv 
nepārtraukts pieprasījums pēc LU Juridiskās fakultātes absolventiem un nav nekādu bažu par 
to, ka tuvākajā nākotnē pieprasījums varētu samazināties.              
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Pielikums Nr.1 
 

Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu uzskaitījums 
 

N
r. 

p.
k.

 

Studiju 
program

mas 
nosauku

ms 

Studiju 
program

mas 
kods 

Studiju 
programma

s 
īstenošanas 

ilgums 
(gadi) 

Stud
iju 

veid
s, 

form
a 

(PL
K, 

NLK
, 

NL
N) 

Stud
iju 

apjo
ms 

(KP) 

Iegūstamais grāds un/vai 
kvalifikācija 

Progra
mmas 

direktor
s 

1.  Akadēmi
skās 
bakalaur
a studiju 
program
ma 
„Tiesību 
zinātne” 
sociālo 
zinātņu 
bakalaur
a grāda 
iegūšana
i tiesību 
zinātnē 
 

(43 380) 3 gadi jeb 6 
semestri 
pilna laika 
klātienes; 
3,5 gadi jeb 
7 semestri 
nepilna laika 
klātienes; 4 
gadi jeb 8 
semestri 
nepilna laika 
neklātienes 
studijās 

PLK
, 
NL
K, 
NL
N 

120 Sociālo zinātņu bakalaura grāds Doc. A. 
Rodiņa 

2. Akadēmi
skā 
bakalaur
a studiju 
program
ma 
„Tiesību 
zinātne”  

(43 380) 3 gadi jeb 6 
semestri 
pilna laika 
studijās, 4 
gadi jeb 8 
semestri 
nepilna laika 
studijās 

PLK
, 
NL
K 

120 Sociālo zinātņu bakalaura grāds 
tiesību zinātnē 

Doc. E. 
Nīmand
e 

3. Otrā 
līmeņa 
profesio
nālās 
augstākā
s 
izglītības 
studiju 
program
ma 
„Tiesību 
zinātne”  
 

(44380 ) 2,5 gadi jeb 
5 semestri 
pilna laika 
studijās; 3,5 
gadi jeb 7 
semestri 
nepilna laika 
studijās 

PLK
, 
NL
K 

100 Jurista kvalifikācija Doc. D. 
Hamkov
a 

4. Otrā 
līmeņa 

(42380) 5,5 gadi jeb 
11 semestri 

NL
K 

180 Bakalaura grāds publiskajās 
tiesībās un Jurista kvalifikācija 

Doc. D. 
Hamkov
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profesio
nālās 
augstākā
s 
izglītības 
bakalaur
a studiju 
program
ma 
„Publisk
ās 
tiesības”  
 

nepilna laika 
neklātienes 
studijās 

a 

5. Profesio
nālā 
maģistra 
studiju 
program
ma 
„Tiesību 
zinātne”  

(46380) 2 gadi jeb 4 
semestri 
pilna laika 
klātienes 
studijās;  
2,5 gadi jeb 
5 semestri 
nepilna laika 
neklātienes 
studijās 

PKL
, 
NL
N 

80 Jurista kvalifikācija un 
profesionālais maģistra grāds 
tiesību zinātnē 

Doc. A. 
Kārkliņa 

6. Akadēmi
skā 
maģistra 
studiju 
program
ma 
„Tiesību 
zinātne”  

(45 380) 1 gads jeb 2 
semestri 
pilna laika 
klātienes; 
1,5 gadi jeb 
3 semestri 
nepilna laika 
klātienes 
2 gadi jeb 4 
semestri 
nepilna laika 
neklātienesst
udijās 

PLK
, 
NL
K, 
NL
N 

80 Sociālo zinātņu maģistra grāds 
tiesību zinātnē 

Asoc. 
prof. J. 
Kārkliņš 

7.  Doktora 
studiju 
program
ma 
”Juridisk
ā 
zinātne”  

(51380) 3 gadi (6 
semestri) 
pilna laika 
studijās; 4 
gadi (8 
semestri) 
nepilna laika  
klātienes  
studijās 

PLK
, 
NL
K 

144  Doktora grāds tiesību zinātnēs Prof. V. 
Liholaja 
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Pielikums Nr. 2 
 

 
Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts 

 
Vārds/Uzvārds Grāds/kvalifikācija Amats Ievēlēšanas 

vieta 
Īstenojamie studiju kursi, 
moduļi un programmas 

Agris Bitāns Mag. iur. Lektora p.i. LU JurZ1029 Romiešu civiltiesību 
pamati 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ2014 Saistību tiesības. 
Sevišķā daļa. 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ1030 Saistību tiesības. 
Vispārīgā daļa, 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ6021 Līgumu un deliktu 
tiesību aktuālās problēmas. 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
 

Aivars 
Lošmanis 

Dr. iur. Docents LU JurZ1090 Civiltiesību 
vispārīgā daļa 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ5016 Banku tiesības 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
JurZ5012 Komerctiesības 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
 

Andis 
Zalpēteris 

M. ties. Lektors LU JurZ2014 Saistību tiesības. 
Sevišķā daļa. 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ1051 Lietu tiesības I 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ2047 Lietu tiesības II 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ1030 Saistību tiesības. 
Vispārīgā daļa. 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
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Annija 
Švemberga 

Dr. iur. Lektora p.i. nav JurZ1051 Lietu tiesības I 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ2047 Lietu tiesības II 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 

Daina Ose Dr. iur. Docente LU JurZ4074 Civilprocess 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ5019 Civilprocesa 
aktuālās problēmas 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
 

Erlens Kalniņš Dr. iur. Docents LU JurZ1090 Civiltiesību 
vispārīgā daļa 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ1051 Lietu tiesības I 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ2047 Lietu tiesības II 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
 

Gaidis Bērziņš Mag. iur. Lektors LU JurZ2014 Saistību tiesības. 
Sevišķā daļa. 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZP145 Bankrota tiesības 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ1030 Saistību tiesības. 
Vispārīgā daļa. 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
 

Ilma Čepāne Dr. iur. Profesore LU JurZ5009 Vides tiesības 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
JurZ5015 Teritorijas 
(telpiskās) plānošanas un 
būvniecības tiesiskie aspekti 
Tiesību zinātnes 
akadēmiskā maģistra studiju 
programma (20202) 

JurZ5114 Vides. Ģimenes un 
mantojuma tiesību aktuālās 
problēmas 

Tiesību zinātnes 
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akadēmiskā maģistra studiju 
programma (20202) 

 

Inese Lībiņa – 
Egner 

Dr. iur. Docente LU JurZ3015 Ģimenes tiesības 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ5068 Juridisko tekstu 
rakstīšana un analīze 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ5114 Vides, ģimenes un 
mantojuma tiesību aktuālās 
problēmas. 
Tiesību zinātnes 
akadēmiskā maģistra studiju 
programma (20202) 

Jānis Kārkliņš Dr. iur. Asociētais 
profesors 

LU JurZ1090 Civiltiesību 
vispārīgā daļa 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ2014 Saistību tiesības. 
Sevišķā daļa. 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ1030 Saistību tiesības. 
Vispārīgā daļa, 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ5012 Komerctiesības 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
JurZ6021 Līgumu un deliktu 
tiesību aktuālās problēmas. 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
 

Jānis Lapsa Mag. iur. Pasniedzējs nav JurZ2016 Dzīvokļu tiesības
  
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
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Jānis 
Rozenfelds 

Dr.iur. Profesors LU JurZ1051 Lietu tiesības I 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ2047 Lietu tiesības II 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ5021 Īpašuma tiesību 
īstenošanas problēmas 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
JurZ3017 Intelektuālā īpašuma 
tiesības 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
 

Kalvis Torgāns Dr. h. iur. Profesors LU JurZ2014 Saistību tiesības. 
Sevišķā daļa. 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ1030 Saistību tiesības. 
Vispārīgā daļa, 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ6021 Līgumu un deliktu 
tiesību aktuālās problēmas 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
JurZ7003 Tiesību integrācija 
Eiropā  
Doktora studiju programma 
Tiesību zinātne” (30201) 
JurZ6021 Līgumu un deliktu 
tiesību aktuālās problēmas. 
Doktora studiju programma 
Tiesību zinātne” (30201) 
 

Kaspars 
Balodis 

Dr. iur. Asociētais 
profesors 

LU JurZ1090 Civiltiesību 
vispārīgā daļa 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ5012 Komerctiesības 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
 

Kristīne Zīle M. soc. zin. Lektore LU JurZ3015 Ģimenes tiesības 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ3020 Mantojuma tiesības 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ4074 Civilprocess 
Bakalaura studiju programma 
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„Tiesību zinātne „(20208) 
 

Lauris Rasnačs Dr. iur. Pasniedzējs nav JurZ5018 Civiltiesisko strīdu 
alternatīvā izšķiršana 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
JurZ6021 Līgumu un deliktu 
tiesību problēmas. 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
 

Mārcis 
Krūmiņš 

Mag. iur. Lektors LU JurZ3017 Intelektuālā īpašuma 
tiesības 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
 

Silvija Meiere Dr. iur. Docente LU JurZ5009 Vides tiesības 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 

 

Vadims 
Mantrovs 

Dr. iur. Lektors LU JurZ5025 Konkurences 
tiesības 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
JurZP070 Apdrošināšanas 
tiesības 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
 

Velga Slaidiņa Mag. iur. Lektors LU JurZ2018 Sociālās tiesības 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ2015 Darba tiesības 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
 

Juris Bojārs Dr. h. iur. profesors LU JurZ4215 Starptautiskās 
publiskās tiesības  
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne”(20208); 
JurZ5143 Starptautisko 
investīciju piesaistīšana, 
attīstīšana un aizsardzība 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209); 
JurZ5106 Eiropas Savienības 
starptautiskās privāttiesības un 
starptautiskais civilprocess 
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Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
 
JurZ5120 Starptautisko un 
Eiropas Savienības tiesību 
avoti un to piemērošana 
Tiesību zinātnes 
akadēmiskā maģistra studiju 
programma (20202) 
JurZ7005 Starptautisko tiesību 
problēmas 
Doktora studiju programma 
„Tiesību zinātne” (30201) 
 

Artūrs Kučs Dr.iur. asociētais 
profesors 

LU JurZ4215 Starptautiskās 
publiskās tiesības  
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne”(20208) 
JurZ1011 Starptautisko 
cilvēktiesību pamati 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne”(20208) 
JurZ5104 Starptautiskā 
justīcija I 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
JurZ5107 starptautiskā 
justīcija II 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
JurZ7005 Starptautisko tiesību 
problēmas 
Doktora studiju programma 
„Tiesību zinātne” (30201) 
JurZ2024 Starptautiskie 
cilvēktiesību standarti Baltijas 
valstīs  
Erasmus studentiem 
JurZ5131 Starptautiskās 
tiesības diplomātiem 
Sociālo zinātņu fakultātes 
studentiem 
JurZ5050 Salīdzinošās 
starptautiskās cilvēktiesības 
Baltijas valstīs 
Humanitāro zinātņu fakultātes 
studentiem 

Kristīne Dupate Dr. iur. asociētā 
profesore 

LU JurZ3024 Eiropas Savienības 
tiesības  
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne”(20208) 
JurZ5112 Starptautiskā 
justīcija III 
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Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
JurZ5120 Starptautisko un 
Eiropas Savienības tiesību 
avoti un to piemērošana 
Tiesību zinātnes 
akadēmiskā maģistra studiju 
programma (20202) 
JurZ5122 Eiropas Savienības 
sociālās tiesības 
Erasmus studentiem 
JurZ7005 Starptautisko tiesību 
problēmas 
Doktora studiju programma 
„Tiesību zinātne” (30201) 

Christoph 
Johann Ulrich 

Schewe 

Dr.iur. asociētais 
viesprofesors

LU JurZ5058 Eiropas iekšējās 
tirgus tiesības 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
JurZ5134 Attīstības tendences 
ES tiesībās pēc Lisabonas 
līguma-aktuālie EST 
spriedumi un to potenciālā 
ietekme  
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
JurZ5000 Eiropas 
komerctiesības 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
JurZ5132 Pasaules 
tirdzniecības organizācijas 
tiesības 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209)  
 

Inga Kačevska Dr.iur. docente LU JurZ5106 Eiropas Savienības 
starptautiskās privāttiesības un 
starptautiskais civilprocess 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
JurZ5042 Starptautiskās 
tirdzniecības tiesības 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
JurZ5104 Starptautiskā 
justīcija I 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
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programma (20209) 
JurZ5107 starptautiskā 
justīcija II 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
 

Irēna Kucina Dr.iur. docente LU JurZ5106 Eiropas Savienības 
starptautiskās privāttiesības un 
starptautiskais civilprocess 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
JurZ5074 Starptautisko 
privāttiesību aktuālie 
jautājumi piemērošanā praksē 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 

Arnis Buka Dr.iur. lektors LU JurZ3024 Eiropas Savienības 
tiesības  
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne”(20208); 
Erasmus studentiem  
JurZ5112 Starptautiskā 
justīcija III 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
JurZ5134 Attīstības tendences 
ES tiesībās pēc Lisabonas 
līguma – aktuālie EST 
spriedumi un to potenciālā 
ietekme (angļu valodā) 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 

Edmunds Broks M.ties. lektors LU JurZ3024 Eiropas Savienības 
tiesības  
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne”(20208) 
JurZ4215 Starptautiskās 
publiskās tiesības  
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne”(20208) 
JurZ1036 Ievads 
starptautiskajās vides tiesībās 
Erasmus studentiem 

Māris Lejnieks M.ties. lektors LU JurZ4215 Starptautiskās 
publiskās tiesības  
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne”(20208); 
Erasmus studentiem 
JurZ5142 Jūras tiesības  
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 



165 
 

programma (20209) 
JurZ5112 Starptautiskā 
justīcija III 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
JurZ51000 Starptautiskā 
justīcija IV 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 

Sanda Runte M.soc.zin. stundu 
pasniedzēja 

LU JurZ5106 Eiropas Savienības 
starptautiskās privāttiesības un 
starptautiskais civilprocess 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
JurZ3027 Starptautiskās 
privāttiesības. Mācība par 
kolīziju normām 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208 

Guntars 
Precinieks 

M.soc.zin. stundu 
pasniedzējs 

LU JurZ5106 Eiropas Savienības 
starptautiskās privāttiesības un 
starptautiskais civilprocess 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
JurZ3027 Starptautiskās 
privāttiesības. Mācība par 
kolīziju normām  
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne” (20208) 

Anita Apsīte Mag.med. pasniedzējs nav Tiesību zinātņu bakalaura 
studiju programma (kods-
20208) 
SDSK1044 Tiesu psihiatrija  

Dagnija  
Bērziņa 

Mag.med. pasniedzējs nav Tiesību zinātņu bakalaura 
studiju programma (kods-
20208) 
SDSK1043 Tiesu medicīna 

Diāna 
Hamkova 

Dr.iur docents LU Tiesību zinātņu bakalaura 
studiju programma (kods-
20208) 
JurZ3012 Krimināltiesības. 
Sevišķā daļa 

Jānis Ivančiks Dr.iur. pasniedzējs nav Tiesību zinātņu bakalaura 
studiju programma (kods-
20208) 
JurZ4111 Kriminālās 
meklēšanas pamati 
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Uldis Krastiņš Dr.h.iur profesors LU Tiesību zinātņu bakalaura 
studiju programma (kods-
20208) 
JurZ3012 Krimināltiesības. 
Sevišķā daļa 
Tiesību zinātņu profesionālā 
maģistra studiju programma 
(kods-20209) 
JurZ5040 Salīdzinošās 
krimināltiesības  
Tiesību zinātņu  maģistra 
studiju programma  ( kods-
20202) 
JurZ6006 Salīdzinošās 
krimināltiesības  

Gunārs Kūtris Mag.ties. lektors LU Tiesību zinātņu bakalaura 
studiju programma (kods-
20208) 
JurZ1180 Tiesību aizsardzības 
iestādes Latvijā un ārvalstīs  
JurZ3018 Kriminālprocess  

Valentija  
Liholaja 

Dr.iur. profesors LU Tiesību zinātņu bakalaura 
studiju programma (kods-
20208) 
JurZ3012 Krimināltiesības. 
Sevišķā daļa 
Tiesību zinātņu profesionālā 
maģistra studiju programma 
(kods-20209) 
JurZ5035 Noziedzīgo 
nodarījumu kvalifikācijas 
problēmas  
Tiesību zinātņu  maģistra 
studiju programma  ( kods-
20202) 
JurZ5118 Starptautiskās 
krimināltiesības 
Tiesību doktora  studiju 
programma ( kods-30201) 
JurZ7002 Krimināltiesisko 
zinātņu problēmas  

Jānis Maizītis dipl. iur. vieslektors nav Tiesību zinātņu bakalaura 
studiju programma (kods-
20208) 
JurZ3019 Kriminoloģija 
JurZ3018 Kriminālprocess 

Ārija Meikališa Dr.iur. profesors LU Tiesību zinātņu bakalaura 
studiju programma (kods-
20208) 
JurZ3018 Kriminālprocess 

Elita Nīmande Dr.iur docents LU Tiesību zinātņu bakalaura 
studiju programma (kods-
20208) 
JurZP210 Kriminālistika 
JurZ3018 Kriminālprocess 
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Tiesību zinātņu profesionālā 
maģistra studiju programma 
(kods-20209) 
JurZ5040 Pirmstiesas 
kriminālprocesa problēmas 
kriminālistikas izpratnē 
ERASMUS ( angļu val.) 
JurZ1106 Krimināltiesību 
piemērošanas pamati 
Tiesību zinātņu  maģistra 
studiju programma  ( kods-
20202) 
JurZ5118 Starptautiskās 
krimināltiesības 
Tiesību doktora  studiju 
programma( kods-30201) 
JurZ7003 Tiesību integrācija 
Eiropā  

Kristīne Strada-
Rozenberga 

Dr.iur. profesors LU Tiesību zinātņu bakalaura 
studiju programma (kods-
20208) 
JurZ3018 Kriminālprocess 
Tiesību zinātņu profesionālā 
maģistra studiju programma 
(kods-20209) 
JurZ5036 Pierādīšanas 
problēmas kriminālprocesā  
Tiesību zinātņu  maģistra 
studiju programma  ( kods-
20202) 
 JurZ5036 Pierādīšanas 
problēmas  
kriminālprocesā                          

Evija Vīnkalna Mag.soc.zin. lektors LU Tiesību zinātņu bakalaura 
studiju programma (kods-
20208) 
JurZ2010 Krimināltiesības. 
Vispārīgā daļa 
JurZ3021 Sodu izpildes 
tiesības 

Jānis Lazdiņš Dr.iur. profesors LU JurZ1068 Latvijas tiesību 
vēsture 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ6503 Nodokļu tiesības 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ5014 Tiesību filozofija 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
JurZ1121 Jaunāko laiku 
Latvijas tiesību vēsture 
Bakalaura studiju programma 
(20670) Vēsturniekiem; 
JurZ7003 Tiesību integrācija 
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Eiropā  
Doktora studiju programma 
Tiesību zinātne” (30201) 
JurZ7007 Specializācijas kurss 
tiesību teorijā un vēsturē 
Doktora studiju programma 
„Tiesību zinātne” (30201) 

Sanita Osipova Dr.iur. profesore LU JurZ1035 Eiropas tiesību 
vēsture 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ1025 Vispārējā 
valstszinātne 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ5011 Jurista ētika  
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne” (20208); 
JurZ6076 Tiesību socioloģija 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209); Tiesību 
zinātnes akadēmiskā maģistra 
studiju programma (20202) 
JurZ7003 Tiesību integrācija 
Eiropā  
Doktora studiju programma 
Tiesību zinātne” (30201) 
JurZ7007 Specializācijas kurss 
tiesību teorijā un vēsturē 
Doktora studiju programma 
„Tiesību zinātne”(30201) 
 
 

Daiga 
Rezevska 

Dr.iur. profesore LU JurZ1023 Tiesību teorija 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ5010 Juridisko metožu 
mācība 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
 

Jānis Neimanis Dr.iur. asociētais 
profesors 

LU JurZ1023 Tiesību teorija 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ5010 Juridisko metožu 
mācība 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
JurZ6043 Tiesību filozofija, 
juridiskā metode un 
argumentācija 
Tiesību zinātnes 
akadēmiskā maģistra studiju 
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programma (20202) 

Jānis Pleps Dr.iur. docents LU JurZ1025 Vispārējā 
valstszinātne 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
Juridisko tekstu analīze un 
rakstīšana 
 Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne”(20208) 
JurZ6076 Tiesību socioloģija 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) ; 
JurZ5010 Juridisko metožu 
mācība 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
JurZ7003 Tiesību integrācija 
Eiropā  
Doktora studiju programma 
„Tiesību zinātne” (30201) 

Diāna Apse Dr.iur. lektore LU JurZ1023 Tiesību teorija 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ1118 Ievads tiesību 
zinātnē 
nejuridisko specialitāšu 
studentiem 
JurZ1037Ievads Latvijas 
tiesību sistēmā 
nejuridisko specialitāšu 
studentiem 

Elīna Grigore-
Bāra 

Dr.iur. lektore LU JurZ1068 Latvijas tiesību 
vēsture 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ5014 Tiesību filozofija 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
JurZ1121 Jaunāko laiku 
Latvijas tiesību vēsture 
Bakalaura studiju programma 
(20670) Vēsturniekiem; 
JurZ1118 Ievads tiesību 
zinātnē 
nejuridisko specialitāšu 
studentiem 
JurZ1037 Ievads Latvijas 
tiesību sistēmā 
nejuridisko specialitāšu 
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studentiem 

Modrīte 
Vucāne 

M.soc.zin. lektore LU JurZ1068 Latvijas tiesību 
vēsture 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ1035 Eiropas tiesību 
vēsture 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ1118 Ievads tiesību 
zinātnē 
nejuridisko specialitāšu 
studentiem  
JurZ1037 Ievads Latvijas 
tiesību sistēmā 
nejuridisko specialitāšu 
studentiem 

Lauris Liepa M.soc.zin. lektors LU JurZ5011 Jurista ētika 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208); 
Tiesību zinātnes 
akadēmiskā maģistra studiju 
programma (20202) 
JurZ1051 Lietu tiesības I 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
JurZ2047 Lietu tiesības II 
Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne „(20208) 
 

Ginta Sniedzīte Dr.iur. pasniedzēja nav JurZ5010 Juridisko metožu 
mācība 
Tiesību zinātnes 
profesionālā  maģistra studiju 
programma (20209) 
Juridisko tekstu analīze un 
rakstīšana 
 Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne”(20208) 

Ringolds 
Balodis 

Dr.iur. profesors LU Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne” (20208): 
Konstitucionālās tiesības 
6KP(JurZ1119) 
Ārvalstu konstitucionālās 
tiesības 2KP(JurZP013) 
Baznīcu tiesības 
2KP(JurZ2009) 
Ierēdņu tiesības 
2KP(JurZ2082) 
 
Tiesību zinātnes profesionālā 
maģistra studiju programma 
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(20209): 
Salīdzinošās konstitucionālās 
tiesības 2KP(JurZ5039) 
 
Tiesību zinātnes akadēmiskā 
maģistra studiju programma 
(20202): 
Publisko un privāto tiesību 
mijiedarbība 2KP(JurZ5108) 

Jautrīte Briede             Dr.iur. profesore LU Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne” (20208): 
Administratīvās tiesības 
4KP(JurZ4083) 
Administratīvā procesa 
tiesības 3KP(JurZ4082) 
Administratīvās tiesas process 
2KP(JurZ3534) 
 
Tiesību zinātnes profesionālā 
maģistra studiju programma 
(20209): 
Administratīvo tiesību 
aktuālās problēmas 
2KP(JurZ5015)  
Juridiskās palīdzības 
sniegšana I 2KP(JurZ5075) 
Juridiskās palīdzības 
sniegšana II 2KP(JurZ5121) 
 
Tiesību zinātnes akadēmiskā 
maģistra studiju programma 
(20202): 
Administratīvo tiesību 
aktuālās problēmas 
2KP(JurZ60350)  
Salīdzinošās administratīvās 
tiesības 2KP(JurZ5038) 

Anita Rodiņa Dr.iur. asociētā 
profesore 

LU Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne” (20208): 
 
Konstitucionālās tiesības 
6KP(JurZ1119) 
 
Tiesību zinātnes profesionālā 
maģistra studiju programma 
(20209): 
Satversmes tiesas procesa 
tiesības 2KP(JurZ5109) 

Annija 
Kārkliņa 

Dr.iur. asociētā 
profesore 

LU Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne” (20208): 
Konstitucionālās tiesības 
6KP(JurZ1119) 
Ārvalstu konstitucionālās 
tiesības 2KP(JurZP013) 
Darba tiesības 4KP(JurZP095) 
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Tiesību zinātnes profesionālā 
maģistra studiju programma 
(20209): 
Salīdzinošās konstitucionālās 
tiesības 2KP(JurZ5039) 
 

Anita 
Kovaļevska 

Mag.iur. lektore LU Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne” (20208): 
Administratīvās tiesības 
4KP(JurZ4083) 
Administratīvās tiesas process 
2KP(JurZ3534) 
Administratīvā procesa 
tiesības 3KP(JurZ4082) 
 
Tiesību zinātnes profesionālā 
maģistra studiju programma 
(20209): 
Administratīvo tiesību 
aktuālās problēmas  
2KP(JurZ5015)  
 
Tiesību zinātnes akadēmiskā 
maģistra studiju programma 
(20202): 
Administratīvo tiesību 
aktuālās problēmas 
2KP(JurZ60350)  
Salīdzinošās administratīvās 
tiesības 2KP(JurZ5038) 

Gunārs Kusiņš Mag.iur. lektors LU Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne” (20208): 
Konstitucionālās tiesības 
6KP(JurZ1119) 
 
Tiesību zinātnes profesionālā 
maģistra studiju programma 
(20209): 
Normatīvo tiesību aktu 
jaunrade 2KP(JurZ5034) 
 
Tiesību zinātnes akadēmiskā 
maģistra studiju programma 
(20202): 
Normatīvo tiesību aktu 
jaunrade 2KP(JurZ5108) 

Māris Ruķers Mag.iur. lektors LU Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne” (20208): 
Administratīvās tiesības 
4KP(JurZ4083) 
Administratīvā procesa 
tiesības 3KP(JurZ4082) 
Datu aizsardzības tiesības 
2KP(JurZ4001) 
 
Tiesību zinātnes profesionālā 
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maģistra studiju programma 
(20209): 
Administratīvo tiesību 
aktuālās problēmas  
2KP(JurZ5015) 
 
Tiesību zinātnes akadēmiskā 
maģistra studiju programma 
(20202): 
Administratīvo tiesību 
aktuālās problēmas 
2KP(JurZ60350)  
Salīdzinošās administratīvās 
tiesības 2KP(JurZ5038) 

Edvīns 
Danovskis 

Dr.iur. lektors LU Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne” (20208): 
Administratīvās tiesības 
4KP(JurZ4083) 
Administratīvā procesa 
tiesības 3KP(JurZ4082) 
Ierēdņu tiesības 
2KP(JurZ2082) 
 
 
Tiesību zinātnes profesionālā 
maģistra studiju programma 
(20209): 
Juridisko metožu mācība 
3KP(JurZ5010) 
 
Tiesību zinātnes profesionālā 
maģistra studiju programma 
(20209): 
Administratīvo tiesību 
aktuālās problēmas  
2KP(JurZ5015) 
Publisko un privāto tiesību 
mijiedarbība 2KP(JurZ5108) 
 
 

Sandra Zīle 
Gereiša 

Mag.iur. 
Mag.sc.soc. 

pasniedzēja nav Brīvās izvēles studiju 
programma(20004): 
Mediācijas pamatprincipi un 
prakse 2KP(SDSK1028) 

Artis Stucka Dr.iur. pasniedzējs nav Bakalaura studiju programma 
„Tiesību zinātne” (20208): 
Pašvaldību tiesības 
2KP(JurZ2011) 
Administratīvās tiesības 
4KP(JurZ4083) 

Simona Doriņa Mag. iur. pasniedzēja nav Tiesību zinātnes profesionālā 
maģistra studiju programma 
(20209): 
Salīdzinošās konstitucionālās 
tiesības 2KP(JurZ5039) 
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Pielikums Nr.3 

 
Studiju vierziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla  
dalība starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes  

un citu institūciju projektos  
pārskata periodā 

 
N.p.k. Personāla pārstāvis Projekts 

1.  Dupate Kristīne Eiropas Komisijas dzimumu līdztiesības tiesību 
ekspertu tīkls 

2.  Dupate Kristīne Eiropas Komisijas brīvas darbaspēku kustības tiesību 
ekspertu tīkls 

3.  Dupate Kristīne ES darba tiesību profesoru sadarbības projekts 
(ELLN), Eiropas Komisijas darba tiesību nacionālo 
ekspertu tīklā 

4.  Dupate Kristīne Pētījums „Eiropas nacionālo darba tiesību 
kodificēšana”, Eiropas Komisijas darba tiesību 
nacionālo ekspertu tīkls 

5.  Zeppa-Priedīte Violeta Eiropas Padomes Pretkorupcijas grupa (GRECO) 
6.  Kūtris Gunārs Tieslietu ministrijas ekspertu darba grupa 

Kriminālprocesa likuma pilnveidošanai 
7.  Kūtris Gunārs Eiropas Padomes komisija „Demokrātija caur 

tiesībām” (Venēcijas komisija) 
8.  Strada-Rozenberga Kristīne Eiropas Krimināltiesību akadēmiskais tīkls (European 

Criminal Law Academic Network – ECLON) 
9.  Strada-Rozenberga Kristīne Eiropas Komisijas projekts “Protecting victims’ 

rights in the EU: the theory and practice of diversity 
of  treatment during the criminal trial” 
 

10.  Balodis Ringolds European Consortium for Church and  State research  
11.  Osipova Sanita Šveices valdības finansēts projekts „Sciex 

Fellowship  13.021” par likumdošanas efektivitātes 
kritēriju un kāpināšanas iespējām 

12.  Liholaja Valentija Pētījums "Tiesu prakse, izskatot lietas par noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanu un par izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas”  pēc LR Augstākās tiesas 
pasūtījuma   

13.  Liholaja Valentija Pētījums "Tiesu prakse noziedzīgo nodarījumu 
kvalificēšanā, ja lietas izskatītas bez pierādījumu 
pārbaudes" pēc LR Augstākās tiesas pasūtījuma 

14.  Liholaja Valentija Latvijas Tiesnešu mācību centra īstenots Eiropas 
komisijas projekts "Tiesu sistēmas dalībnieku un citu 
juridisko profesiju pārstāvju starpdisciplināras 
mācības par finanšu un ekonomisko noziegumu 
izcelsmi un tiesu praksi" 
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15.  Balodis Ringolds 2013. gada Latvijas Universitātes prioritārs 
zinātniskais projekts  „LR Satversmes 4.nodaļas 
komentāru izstrāde” ar VAS „Latvijas Vēstnesis” 
atbalstu 

16.  Balodis Ringolds Latvijas Universitātes atbalstīts zinātniskais projekts  
„Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tiesību 
piemērošanas prakse. Komerctiesības, biedrošanās 
tiesības un publiskie reģistri.” 

17.  Balodis Ringolds Projekts “Constitution in the Global Financial Crisis” 
Eiropas konstitucionālo tiesību centra vadībā 

18.  Rodiņa Anita, Pleps Jānis Starptautisks projekts „Constitutionalism in new 
century: paradigms of reality and challanges” ar 
Eiropas Padomes Venēcijas komisijas „Democracy 
through law” atbalstu 

19.  Meiere Silvija Eiropas Komisijas projekts „Study on the 
Implementation of Article 9.3 and 9.4 of the Aarhus 
Convention in 17 of the Member States of the 
European Union” 

20.  Jānis Lazdiņš  1. LZP Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts: 
Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas pieredze, 
mācības un starptautiskā nozīme (vēsturiskie, 
politiskie un tiesiskie aspekti). Apstiprināts 2014. 
gada 30. janvārī (Nr. 653/2014). 3. apakšprojekta 
vadītājs (apakšprojekta nosaukums – Nepārtrauktības 
doktrīnas īstenošanās Latvijas neatkarības atgūšanā). 
Projekta termiņš, 2014–2017. 
 
2. Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas Stratēģisko 
pētījumu centra projekts. Oriģināla, iepriekš 
nepublicēta raksta ar ilustrācijām sagatavošana 
enciklopēdiskā zinātnisko rakstu krājuma II sējumam 
„Latvijas valsts” par tēmu – Dzimtbūšanas atcelšana, 
pagasta sabiedrības organizācija un nacionāli 
valstiskas domāšanas pirmsākumi. Dalībnieks. 
Projekta termiņš: 2011–2014 (autora līgums Nr. 48, 
Rīgā, 2011.g. 20.jūlijs).  
 
3. LU Fundamentālu pētījumu projekts 2014. gada 5. 
februārī Nr. 2927/14 „Tiesību-politiskā situācija 4. 
Baltijas jūras reģionā pirms un pēc Pirmā pasaules 
kara (1917–1922). Jaunu valstu dibināšana un to 
konstitucionāli tiesiskā dimensija”. (Pamats: Baltijas-
Vācijas Augstskolu biroja projektu programmas 
finansēšanas līgums Nr. 2014/6). Vadītājs. Projekta 
termiņš: 2014.g. 15. janvāris – 15. decembris. 
 
4. LU Autora līgums (zinātnes projekta ietvarā) 
„Rakstu un materiālu sagatavošana. Grāmatas 
„Latvijas Republikas satversmes komentāri. I nodaļa. 
Vispārējie noteikumi. Preambulas komentāra 
sagatavošana. Dalībnieks. Projekta termiņš, 2012–
2014 (autorlīgums Nr. A80-AL/793 2012. gada 15. 
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novembrī).  
 
5. Auβergerichtliche&gerichtliche Konfliktlösung 
(Vormoderne Alternativen – Alternativen in der 
Moderne). Dalībnieks. Kontakta adreses: Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, 
Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte Frankfurt 
am Main, Fachhochschule Frankfurt (Frankfurt am 
Main), Gesellschaft für 
Reichskammergerichtsforschung e.V. (Wetzlar), 
Geschäftsstelle (Johamm Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am Main). Vadītājs prof. Pēteris 
Kolins (Peter Collin), collin@rg.mpg.de. Projekta 
termiņš, 2013–2015. Dalībnieks. 
 
6. LR MK apstiprināts pētnieks VDK materiālu 
izvērtēšanai. 2014.–2018. gads. 
 
 
 

21.  Sanita Osipova  1.2014. gada 1. janvāris līdz 31. decembris mentors 
Sciex-NMS (Šveices universitāšu zinātnieku 
apmaiņas programma) piešķirtā grantā Nr. 13.021 
LVA 
2. 2014.gada 15.janvāris līdz. 2014.gada 15. 
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Pielikums Nr.5 
 

Apmaiņas programmās ārvalstīs studējošo  
studentu saraksts pārskata periodā 

 
 
 

Nr. Studiju programma Apmaiņas 
programma Valsts 

1. Profesionālā maģistra studiju 
programma „Tiesību zinātne” 

ERASMUS Ungārija 

2. Profesionālā maģistra studiju 
programma „Tiesību zinātne” 

ERASMUS Vācija 

3. Profesionālā maģistra studiju 
programma „Tiesību zinātne” 

ERASMUS Norvēģija 

4. Profesionālā maģistra studiju 
programma „Tiesību zinātne” 

ERASMUS Nīderlande 

5. Profesionālā maģistra studiju 
programma „Tiesību zinātne” 

ERASMUS Čehija 

6. Profesionālā maģistra studiju 
programma „Tiesību zinātne” 

ERASMUS Igaunija 

    

8. Bakalaura studiju programma „Tiesību 
zinātne” 

ERASMUS Norvēģija 

9. Bakalaura studiju programma „Tiesību 
zinātne” 

ERASMUS Francija 

10. Bakalaura studiju programma „Tiesību 
zinātne” 

ERASMUS Horvātija 

11. Bakalaura studiju programma „Tiesību 
zinātne” 

ERASMUS Nīderlande 

12. Bakalaura studiju programma „Tiesību 
zinātne” 

ERASMUS Nīderlande 

13. Bakalaura studiju programma „Tiesību 
zinātne” 

ERASMUS Slovākija 
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Pielikums Nr.6 
Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā 

 
 

Nr. Studiju 
programma 

Apmaiņas 
programma Studiju ilgums Valsts 

1. 
Bakalaura studiju 
programma 
„Tiesību zinātne” 

ERASMUS Semestris (10 
mēneši) 

Vācija 

2. 
Bakalaura studiju 
programma 
„Tiesību zinātne” 

ERASMUS Semestris (10 
mēneši) 

Spānija 

3. 
Bakalaura studiju 
programma 
„Tiesību zinātne” 

ERASMUS Semestris (5 
mēneši) 

Slovākija 

4. 

Bakalaura studiju 
programma 
„Tiesību zinātne” 

Divpusējs 
universitāšu 
sadarbības līgums 
(Bilateral 
agreement) 

Semestris (5 
mēneši) 

Gruzija 

5. 

Bakalaura studiju 
programma 
„Tiesību zinātne” 

Divpusējs 
universitāšu 
sadarbības līgums 
(Bilateral 
agreement) 

Semestris (5 
mēneši) 

Krievija 

6. 

Bakalaura studiju 
programma 
„Tiesību zinātne” 

Divpusējs 
universitāšu 
sadarbības līgums 
(Bilateral 
agreement) 

Semestris (5 
mēneši) 

Ķīna 

7. 
Bakalaura studiju 
programma 
„Tiesību zinātne” 

ERASMUS Semestris (5 
mēneši) 

Vācija 

8. 
Bakalaura studiju 
programma 
„Tiesību zinātne” 

ERASMUS Semestris (5 
mēneši) 

Vācija 

9. 
Bakalaura studiju 
programma 
„Tiesību zinātne” 

ERASMUS Semestris (5 
mēneši) 

Vācija 

10. 

Profesionālā 
maģistra studiju 
programma 
„Tiesību zinātne” 

ERASMUS Semestris (5 
mēneši) 

Polija 

11. 

Profesionālā 
maģistra studiju 
programma 
„Tiesību zinātne” 

ERASMUS Semestris (5 
mēneši) 

Polija 

12. 

Profesionālā 
maģistra studiju 
programma 
„Tiesību zinātne 

ERASMUS Semestris (5 
mēneši) 

Vācija 
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13. 

Profesionālā 
maģistra studiju 
programma 
„Tiesību zinātne 

ERASMUS Semestris (5 
mēneši) 

Čehija 

14. 

Profesionālā 
maģistra studiju 
programma 
„Tiesību zinātne 

ERASMUS Semestris (5 
mēneši) 

Polija 

15. 

Profesionālā 
maģistra studiju 
programma 
„Tiesību zinātne 

ERASMUS Semestris (5 
mēneši) 

Polija 

16. 

Profesionālā 
maģistra studiju 
programma 
„Tiesību zinātne 

ERASMUS Semestris (5 
mēneši) 

Čehija 

17. 

Profesionālā 
maģistra studiju 
programma 
„Tiesību zinātne 

ERASMUS Semestris (5 
mēneši) 

Bulgārija 

 
 
STUDENTU MOBILITĀTE PRAKSEI  
 

Prakse Valsts, pilsēta Mēneši Prakses periods  

Strazdiņš Ģirts* München, DE 4 02.12.13 – 02.04.14  
Kolomijceva Jūlija* Berlin, DE 3 01.07.14 – 30.09.14  
Neimane Leila* Chiasso, CH 4 01.06.14 – 30.09.14  
 
 

 
DOCĒTĀJU  MOBILITĀTE 
  

Uzvārds, vārds Augstskola, valsts Dienas 

Rodiņa Anita Univ. Napoli, IT 5 
Osipova Sanita Univ. Poznan, PL 5 
Pleps Jānis Vilnius Univ., LT 5 
Kučs Artūrs Vilnius Univ., LT 5 
 
 

 
PERSONĀLA  MOBLITĀTE 
  
  

Uzvārds, vārds Augstskola, valsts Dienas 

Brakša Anita Un.Veliko Turnovo, BG 7 
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Pielikums Nr.7 
 

Darba devēju aptauja:  
LU Juridiskās fakultātes absolventi darba tirgū 

Respondentu skaits: 277 
Darba devējs: 

 
LU JF absolventi ir konkurētspējīgi: 

 
LU JF absolventi spēj izpildīt uzdotos darba pienākumus: 

 

Advokātu/juridiskais 
birojs; 113

Notāra prakses 
vieta; 56

Tiesu varas iestāde; 
41

Prokuratūra; 34

Valsts pārvaldes 
iestāde; 14

Tiesu izpildītāja 
birojs; 11

Tiesībsarga birojs; 4 Privāts uzņēmums; 
3

Policija vai 
izmeklēšanas 
iestāde; 1

Pilnībā 
piekrītu
38%

Piekrītu
44%

Daļēji piekrītu
17%

Nepiekrītu
1%

Pilnībā 
piekrītu
28%

Piekrītu
48%

Daļēji 
piekrītu
24%

Nepiekrītu
0%
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LU JF absolventi spēj patstāvīgi plānot laiku: 

 
LU JF absolventiem ir nepieciešamās teorētiskās zināšanas: 

 

Pilnībā 
piekrītu
22%

Piekrītu
52%

Daļēji 
piekrītu
24%

Nepiekrītu
2%

Pilnībā 
piekrītu
23%

Piekrītu
49%

Daļēji piekrītu
26%

Nepiekrītu
2%



193 
 

 
LU JF absolventiem ir nepieciešamās praktiskās iemaņas: 

 

 
 

Pilnībā piekrītu
14%

Piekrītu
24%

Daļēji piekrītu
43%

Nepiekrītu
19%
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LU JF absolventi prot sagatavot procesuālus un citus rakstveida dokumentus: 

 
LU JF absolventiem ir atbilstošas komunikācijas prasmes: 

  
LU JF absolventi patstāvīgi pieņem lēmumus un prot tos motivēt: 

 
 
 

Pilnībā piekrītu
8%

Piekrītu
37%Daļēji 

piekrītu
46%

Nepiekrītu
9%

Pilnībā piekrītu
15%

Piekrītu
56%

Daļēji 
piekrītu
27%

Nepiekrītu
2%

Pilnībā piekrītu
13%

Piekrītu
48%

Daļēji piekrītu
34%

Nepiekrītu
5%
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LU JF absolventi spēj lietot vismaz vienu svešvalodu darba pienākumu izpildei: 

 
LU JF absolventi ir motivēti kļūt par nozares profesionāļiem: 

  
Vai izvēloties darbiniekus (juristus) svarīgi ir tas, kurā augstskolā iegūta augstākā izglītība? 

 

Pilnībā piekrītu
24%

Piekrītu
45%

Daļēji 
piekrītu
27%

Nepiekrītu
4%

Pilnībā 
piekrītu
29%

Piekrītu
50%

Daļēji 
piekrītu
19%

Nepiekrītu
2%

Pilnībā piekrītu
45%

Piekrītu
30%

Daļēji 
piekrītu
17%

Nepiekrītu
8%




