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PĀRSKATS 
PAR STUDIJU VIRZIENA „IEKŠĒJĀ DROŠĪBA UN CIVILĀ AIZSARDZĪBA” VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

STUDIJU PROGRAMMU PILNVEIDEI 2017./2018. AKADĒMISKAJĀ GADĀ 
 
 
1. Studiju virziena raksturojums: 
 
a. Stratēģija, mērķi. 
 
2017./2018. akadēmiskajā gadā (turpmāk – pārskata periodā) netika veiktas izmaiņas ne studiju virziena 
stratēģijā, ne mērķī. 
 
b. Studiju virzienam atbilstošās programmas. 
 
Stusiju virzienā iekļautas šāda programma: 

1. Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma „ORGANIZĀCIJAS DROŠĪBA” (41861) 
2. Profesionālā bakalaura studiju programma „ORGANIZĀCIJAS DROŠĪBA” (42861) 

 
c. Atbilstība darba tirgus pieprasījumam1. 
 
Ir izvērtētas studiju virzienā vājās puses un draudi un veikti šādi uzlabojumi: 

Studiju virziena vājās puses Veiktie pasākumi 

Nepietiekami straujš pieaugums docētāju 
īpatsvaram ar doktora grādiem 

BAT ik gadu cenšas piesaistīt docētājus ar doktora 
zinātnisko grādu, piedāvājot viņiem gan tikt 
ievēlētiem akadēmiskajos amatos, gan lasīt 
vieslekcijas. Šis process turpināsies, cenšoties 
piesaistīt jaunos doktorus, kuri vēl nav piesaistīti 
citām augstskolām. 
Pārskata periodā ir piesaistīti vairāki docētāji ar 
doktora grādiem (Rolands Neilands, Jeļena Alfejeva 
u.c.) 

Nepietiekošs ievēlētais akadēmiskais personāls, 
kam BAT ir pamatdarba vieta 

TZK virza uz asociēta profesora amatam Gati Litvinu 

Spēcīgu zinātniskās pētniecības tradīciju 
trūkums augstskolā,  

Tradīcijas veidojas, docētji piedalās profesionālās 
pilnveides kursos par zinātnisko rakstu rakstīšanu 

Noslēgtie prakses līgumi liecina, ka studējošie 
visbiežāk Studiju virzienā paredzētās prakses 
iziet savās darba vietās. Tam ir izskaidrojams, ka 
liela daļa studējošo jau strādā apgūstamās 
profesijas jomā un vēlas savu profesionalitātes 
apjomu sniegt darba devēja vidē 

Studējošie tiek aicināti prakses laikā izvēlēties citu 
prakses devāju, lai viņiem būtu iespēja paskatīties 
plašāk uz pētāmo jomu 

 
 

Studiju virziena draudi Veiktie pasākumi 

Docētāju pētnieciskais darbs nepietiekošs, tā 
rezultātā studiju virziena akreditācijas procesā 
tiek saņemti pārmetumi no ekspertiem 

Docētāji ir publicējušies aktīvāk pēc tam, kad ir 
pieņemts lēmums apmaksāt publikācijas, ka 
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 iekļautas WoS vai Scopus datu bāzēs, kā arī prēmēt 

viņus par viedokļu paušanu presē 

Pārāk zems atalgojuma līmenis, lai varētu 
piesaistīt atpazīstamus zinātniekus vai 
profesionāļus 

Tiek meklēti dažādi varianti, kā piesaistīt naudas 
līdzekļus docētāju darba papildus apmaksai, 
piemēram, iesaistot viņus dažādos projektos 

 
d. Pārvaldība, pasniedzēji. 
 

1. Pārskata periodā nav mainījusies studiju virziena pārvaldība. 
2. Katrā studiju gadā divas reizes BAT izsludina konkursu uz vakancēm akadēmiskajos amatos. Tā ir 

ilgtermiņa stratēģija, kas ļauj katru gadu par 1-2 docētājiem palielināt akadēmiskā personāla īpatsvaru, 
kuri ir ievēlēti BAT un kam augstskola ir pamatdarba vieta. Taču šādu docētāju ievēlēšana saistīta ar 
finansiāliem ieguldījumiem, tāpēc nav īstenojama strauji, it sevišķi periodā, kad vidusskolu absolventu 
un augstskolā studējošo skaitam ir tieksme samazināties. 

3. Studiju virziena pasniedzēji katru gadu tiek pārskatīti un nepieciešamības gadījumā nomainīti. Pārskata 
periodā tika piesaistīti jauni pasniedzēji: Sigita Bebre, Jānis Belkovskis, Pudelis Dainis un Olga Buķe – 
Fleitmane. 

4. Tā kā daļai ekspertu termiņš bija beidzies, viņu eksperta statuss tika atjaunots. Papildus eksperta 
statusam ir pieteikts Guntis Zemītis (virziens - Tiesību zinātnes). 

 
e. Ārējie sakari. 
 

1. Noslēgts sadarbības līgums ar PAŅEVEŽAS UNIVERSITĀTI, paredzot sadarboties gan studiju 
procesā, gan zinātniskajā pētniecībā 

2. Norit aktīva sadarbība ar vairākām ārvalstu augstskolām, gan veidojot kopīgus projektus, gan īstenojot 
docētāju un studējošo mobilitāti. BAT docētāji apmeklē citu augstskolu zinātniskās konferences, uzņem 
pie sevis citu augstskolu docētāju savās konferencē. Piemēram, XIX Starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē „Latvijai 100: cerības,  sasniegumi un izaicinājumi”, kas notika 2018. gada 19. aprīlī BAT, 
ar referātiem piedalījās Olena De Andres Gonzalez no Turku Universitātes (Somija), Ralitza Dimitrova 
no Sofijas Tehniskās universitātes u.c. 

3. Ik gadu docētāji dodas Erasmus programmā gan pieredzes apmaiņas, gan mācīšanas īstenošanai. 
Piemēram, TZK docētāji (I.Veikša un I.Kīsnica) Erasmus programmas ietvaros apmeklēja AMERICAN 
COLLEGE Kiprā, kā arī piedalījās starptautiskā zinātniskā konference Paņevežas universitātē 
2018.gada 18.oktobrī, kur teica uzrunu, kā arī iesaistījās turpmākos sadarbības projektos starp abām 
augstskolām. 

4. Viesprofesore no Polijas Anna Budņik (BJALOSTOKAS UNIVERSITĀTE) periodiski docē studiju kursu 
„Administratīvās tiesības un process” un „ ES tiesības”. 
 

2. Studiju virziena attīstība, ņemot vērā iepriekšējās akreditācijas rekomendācijas. 
 
Tika izvērtēti veiktie pasākumi, lai ievērotu rekomendācijas, kas tika sniegtas virzienam „IEKŠĒJĀ DROŠĪBA 
UN CIVILĀ AIZSARDZĪBA”: 
 

1) Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi 
kvalitātes paaugstināšana” ietvaros (2013.gadā); 

2) saskaņā ar nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” Studiju akreditācijas komisijas 2017. 
gada 8. maija lēmumu Nr. 41-A (2017.gadā). 

 
 

a. Studiju process. 
 

Rekomendācijas Veiktie pasākumi 

Attīstīt un ieviest studiju kursus, 
kas saistīti ar drošības riska 
analīzi uzņēmumos. 

Ir izveidota profesionālā bakalaura studiju programmu „Organizācijas 
drošība”. Šīs programmas saturā iekļauti tādi priekšmeti kā 
Organizācijas drošība, Noziedzīgu nodarījumu novēršanas un 
atklāšanas pamati, kas sniedz plašākas zināšanas un prasmes 
drošības riska analīzes jautājumos. 

Attīstīt un ieviest studiju kursus, 
kas saistīti ar Eiropas Savienības 
un starptautisko drošības politiku . 

Ir izveidota profesionālā bakalaura studiju programmu „Organizācijas 
drošība”. Šīs programmas saturā iekļauta drošības teorijas, kuras 



 
 

 
 ietvaros tiek apskatīti jautājumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības un 

starptautisko drošības politiku 

Apsvērt iespēju studiju procesā 
ieviest vairāk studiju kursus, kas 
saistīti ar mārketingu, ekonomiku, 
psiholoģiju utml. 
 

Profesionālā bakalaura studiju programmā „Organizācijas drošība” 
iekļautui studiju kursi Komercdarbība, Komerctiesības, Līderība, 
Starpkultūru komunikācija, Saskarsmes psiholoģija, Drošības 
psiholoģija, Mārketings, Vadība u.c., kas sniedz plašas zināšanas un 
prasmes mārketinga, ekonomikas un  psiholoģijas jautājumos. 

Ieviest tālmācības iespējas. Tā kā tālmācības formas ieviešana tika minēta kā iemesls studiju 
virziena akreditēšanai uz diviem gadiem, Augstskola ir atteikusies 
realizēt studiju virzienam atbilstošo studiju programme īstenošanu 
tālmācības formā.  

Fokusēties studijām drošības 
jomas virzienā. Studiju virzienā 
jāievieš vairāk studiju kursus, kas 
tieši saistīti ar drošības zinātni, 
samazinot tiesību un ekonomikas 
zinātnes dominanti studiju 
virzienā. 

Tika veikta studiju kursu aprakstu aktualizēšana, analīze, izmaiņu 
ieviešana ņemot vērā aktualitātes organizāciju drošības jomā. 
Studiju kursu procentuālās proporcionalitātes saglabāšana ievērojot 
Ministru kabineta noteikumus Nr.141, „Noteikumi par pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” un Ministru 
kabineta noteikumi Nr.512, „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu” un citus normatīvos aktus. 
Tādējādi tiek uzlabota atbilstība darba tirgus pieprasījumam. 

Vairāk ieguldīt līdzekļus un attīstīt 
moderno apsardzes 
infrastruktūru: informācijas 
tehnoloģijas, video tehniku un 
citas modernās tehnoloģijas. 
 

Ņemot vērā, ka modernās tehnoloģijas prasa papildus finanšu 
līdzekļus, tad ir izstrādāts plāns papildus tehnisko līdzekļu iegādei, 
vadoties no studiju kursa satura. Lai gan BAT ir moderns biroju 
aprīkojums, tomēr šai specifiskajai programmai ir nepieciešami speciāli 
tehniskie līdzekļi, kuri pakāpeniski  tiek iegādāti, atbilstoši BAT 
finansiālajām iespējām. 

Vairāk attīstīt un piedāvāt studiju 
kursus par informācijas drošību. 
 

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Organizācijas drošība” 
ietvaros sadarbībā ar Drošības asociāciju notiek darbs, lai izveidotu 
profesijas standartu „drošības speciālists”, ņemot vērā jaunās 
programmas saturu. Šīs programmas saturā iekļauti tādi priekšmeti kā 
Datu aizsardzības tiesības, Informāciju tehnoloģijas un citus, kas 
sniedz plašas zināšanas un prasmes informācijas drošības jautājumos 

 
b. Zinātniskā pētniecība. 

 

Rekomendācijas Veiktie pasākumi 

Sadarboties vairāk ar citām 
augstskolām, tai skaitā ārvalstu 
augstākās izglītības iestādēm.  
 

Juridiskās fakultātes darbības plāns 2018.-2019. gadam paredz attīstīt 
sadarbību ar citām augstskolām, tajā skaitā ārpus Latvijas, vienojoties 
par studējošo un docētāju apmaiņas iespējām. Docētāji un studējošie 
tiek stimulēti piedalīties Erasmus programmā gan lasot lekcijas, gan 
pieredzes apmaiņā. Studiju procesā regulāri piedalās vieslektori no 
ārvalstu augstskolām, kā arī profesori no ASV Senior Lawyer 
programmas ietvaros.  
 

Studiju procesā iesaistīt vairāk 
ārzemju viesprofesorus. 
 

Juridiskās fakultātes darbības plāns 2018.-2019. gadam paredz 
noteikts attīstīt zinātnisko pētniecību, stimulējot docētājus  un 
koordinējot to darbību monogrāfiju, mācību grāmatu un citu zinātnisko 
publikāciju  sagatavošanā, īpašu uzsvaru liekot uz zinātniskajām 
publikācijām starptautiskajās citējamajās datu bāzēs (Thomson 
Reuters, SCOPUS, EBSCO u.c.) 
Sadarbība ar citām augstskolām, tajā skaitā ārpus Latvijas, paplašinās 
–vienojoties gan par studējošo, gan docētāju apmaiņas iespējām, gan 
regulāri pieaicinot vieslektorus no ārvalstu augstskolām. Atbilstoši 
Augstskolu likuma noteikumiem, ārvalstu profesori tiek plašāk iesaistīti 
studiju procesā. Piemēram – ik gadu viesprofesori no ASV lasa lecijas 
par kiberdrošības un intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumiem. 
Docētāji un studenti tiek stimulēti piedalīties Erasmus programmā - gan 
lasot lekcijas, gan pieredzes apmaiņā.  
 

 



 
 

 
c. Studējošo iesaiste. 

 
Rekomendācijas Veiktie pasākumi 

Vairāk komunicēt ar studentiem 
un pasniedzējiem par 
atgriezenisko saiti, aptaujām un 
turpmāko darbību. 
 

Studentiem ir zināmi gan katedras vadītāja, gan dekāna pieņemšanas 
laiki, kā arī studenti nepieciešamības gadījumā ar saviem jautājumiem 
var vērsties ārpus pieņemšanas laikiem. Līdz ar to atsevišķas vadlīnijas 
nav nepieciešamas, bet ir jānodrošina studenti ar papildus informāciju.  
Sagaidāmie rezultāti ir ietverti kursu aprakstos, tomēr tiek veikts 
papildus darbs ar docētājiem, lai viņi izskaidrotu studentiem ne tikai 
katrā studiju kursā sagaidāmos rezultātus, bet arī studiju programmā 
kopumā. 

Iesaistīt vairāk studentus 
zinātniski pētnieciskajos darbos. 
 

Ar Juridiskās fakultātes iekšējiem normatīvajiem aktiem ir uzdots 
akadēmiskajam personālam veikt zinātniskos pētījumus, iesaistot 
studentus. Ir izstrādātas zinātnisko pētījumu virzienu vadlīnijas, ņemot 
vērā darba tirgū pastāvošās prasības un aktualitātes. Fakultāte 
sadarbojas ar ar nozares asociāciju pētījumu veikšanā. 
 
Juridiskās fakultātes darbības plānā paredzēts  stimulēt zinātnisko 
pētniecību,  atbalstot docētāju  un studējošo to darbību zinātnisko 
publikāciju  sagatavošanā, kā arī koordinēt fakultātes akadēmiskā 
personāla darbību, lai attīstītu kopējos docētāju un studējošo 
zinātniskos pētījumus. Labākie studējoši izstrādātos patstāvīgos 
pētījumi tiek virzīti uz publicēšanu izdevumā „Jurista vārds”. Labāko 
studiju darbu autori piedalās studentu zinātniskajās konferencēs.  
 
Sadarbība un starptautiskā apmaiņa tiek stimulēta, piesaistot ārvalstu 
docētājus un studentus Erasmus+ programmas ietvaros. Juridiskā 
fakultāte sadarbojas šīs programmas ietvaros ar augstskolām ārvalstīs: 
Mykolas Romeris University (Lietuva), University of Bialystok 
(Polija),Hanze University Groningen (Nīderlande), Universidade de 
Santiago de Compostela (Spānija) un Kozminsky University (Polija). 
 
Ik gadu potenciālie darba devēji izveidot sarakstus ar pētījumu tēmām 
par darba devējiem nepieciešamiem, konkrētiem, aktuāliem 
jautājumiem drošības jomās. Ir saņemti konkrētu pētījumu tēmu 
pieteikumi no Valsts kontroles, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts 
Probācijas dienesta u.c. un akadēmiskais personāls un studenti izskata 
šīs tēmas, lai uzsāktu zinātniskos pētījumus. 
 
Sadarbībā ar Kazimieras Simonavičius Universitāti (Lietuva) un Laurea 
Universitāti (Somija) NORDPLUS programmas augstākajai izglītībai 
(projekts Nr.:NPHE-2017/10115) ietvaros izdotajā kolektīvajā 
monogrāfija „Organization and Individual Security” trīs rakstus rakstīja 
arī programmā Organizācijas drošība studējošie.  
 
 

 
d. Kvalitāte. 

Rekomendācijas Veiktie pasākumi 

Izstrādāt stratēģiju fakultātes 
angļu valodas prasmju 
pilnveidošanai 
 

Lai arī studiju programmas tiek realizētas tikai latviešu valodā, turpināt 
iesākto darbinieku angļu valodas apmācību. Biznesa augstskolas 
Turība stratēģiskās pamatnostādnes 2016-2020 nosaka, ka viens no 
mērķiem ir, ka akadēmiskais personāls ir zinošs, pieredzējis un veic 
praksē noderīgu zinātniski pētniecisko darbu, tai skaitā virzot un 
atbalstot personāla pilnveidošanos starptautiskajās programmās, 
dalību projektos un pieredzes paplašināšanu praksē, tai skaitā 
svešvalodas zināšanu papildināšana. Apmācības notiek pēc 
brīvprātības principa.  



 
 

 
Izstrādāt un īstenot studiju kursus 
angļu valodā par drošības 
jautājumiem. 

Studiju virzienā ietverto studiju programmu īstenošanas valoda ir  
latviešu valoda. Tomēr, ņemot vērā starptautiskā pieredzi drošības 
jomā tiek turpināta sadarbība ar līdzīgu studiju programmu 
realizējošām augstskolām ārvalstīs, pirmkārt, Eiropas Savienības 
telpā. 
2017. un 2018.gadā vasarā Biznesa augstskolā Turība norisinājās 
NORDPLUS intensīvais kurss par organizācijas un individuālo drošību. 
Šo kursu realizēja Biznesa augstskola Turība (Latvija) sadarbībā ar 
Kazimieras Simonavičius Universitāti (Lietuva) un Turku Ekonomikas 
skolu / Turku Universitāti (Somija), kuras darba valoda bija angļu 
valoda. Ir plānots līdzīga rakstura vasaras skolas īstenot arī 
turpmākajos gados. 
Laika posmā no 2017.gada septembra līdz 2018. gada 1.oktobrim 
Biznesa augstskolā Turība organizē NORDPLUS augstākās izglītības 
programmas sadarbības projektu “Sabiedrības un organizācijas 
drošības programmu attīstība 2017” realizāciju. Šo projektu realizē 
Biznesa augstskola Turība (Latvija) sadarbībā ar Kazimieras 
Simonavičius Universitāti (Lietuva) un Laurea Universitāti (Somija), ko 
uzsāka 2017. gada septembrī un pabeidza 2018.gada oktobrī. 
Programmas galvenais mērķis bija veicināt, izvērtēt un uzlabot visu 
sadarbības augstskolu drošības sektora studiju programmas, veicināt 
pieredzes apmaiņu un izstrādāt grāmatu, kas kalpotu kā jauns un 
noderīgs mācību materiāls dažādu drošības programmu studentiem un 
nozares profesionāļiem. Tā rezultātā, sadarbībā ar Kazimieras 
Simonavičius Universitāti (Lietuva) un Laurea Universitāti (Somija) 
NORDPLUS programmas augstākajai izglītībai (projekts Nr.:NPHE-
2017/10115) ietvaros ir izveidota kopīga kolektīvā monogrāfija angļu 
valodā „Organization and Individual Security”.  
Uzsākta sadarbības ar Viļņas Gedimino tehnisko universitāti 
pasniedzēju apmaiņas programmā drošības jomas tehnisko līdzekļu 
apgūšanas studiju kursu lasīšanai. 
2017.gada 22. septembrī Biznesa augstskolā Turība norisinājās 
Drošības un stratēģiskās pētniecības centra direktora Dr. oec. Jāņa 
Bērziņa vieslekcija „Hibrīdie draudi un sociālā noturība” („Hybrid 
Threats and Social Resilience”)                                  
Darba valoda – angļu. Ar šo vieslekciju tika uzsākts Nordplus 
sadarbības projekts “Sabiedrības un organizācijas drošības 
programmu attīstība”. 
Tika organizēta Dr.iur.prof. Ryshardas Burda vieslekcija „Crime 
Prevention. Crime detection and investigation., kā arī citu ārvalstu 
augstskolu vieslektoru lekcijas, tai skaitā arī no Somijas un no 
Igaunijas. 
 

Izstrādāt stratēģisko plānu 
bibliotēkas resursu uzlabošanai 
Rīgā un Liepājas bibliotēkās, īpaši 
drošības jomā. Paplašināt 
bibliotēkas resursus svešvalodās, 
it īpaši angļu valodā. Izstrādāt 
bibliotēkas grāmatu, periodisko 
izdevumu un elektronisko resursu 
pastāvīgas atjaunināšanas 
stratēģiju organizācijas drošības 
pētījumiem. 
 

Bibliotēka sadarbībā ar katedrām katru gadu pavasarī, pirms jaunā 
studiju gada sākuma, sastāda, pamatojoties uz katedru pasūtījumiem, 
iespieddarbu iegādes sarakstu, veic iepirkumu. Ja nepieciešama 
aktuāla literatūra steidzami, tad šis iespieddarbs tiek iepirkts 
nekavējoties. Katra gada novembrī, decembrī notiek periodisko 
izdevumu un elektronisko datu bāžu pasūtīšana, saskaņojot ar 
fakultātēm. Pastāvīgi tiek papildināti  bibliotēkas resursi ar jaunāko 
literatūru drošības jomā, tai skaitā arī svešvalodās: angļu, krievu. 
 
Šobrīd no starptautiskajām elektroniskajām datu bāzēm abonējam 
EBSCO, bieži tiek piedāvātas izmēģinājuma datu bāzes. 
2017. gada rudenī aktuālās: 

  Britannica Academic - tematiskais aptvērums: māksla, literatūra, 
filozofija, ģeogrāfija, reliģijā, politika, sports, tehnoloģijas, vēsture, 
daba un citas zinātņu nozares; 

http://academic.eb.com/levels/collegiate


 
 

 
 Image Quest - viena no vadošajām attēlu datubāzēm pasaulē un 
satur vairāk nekā 3 miljonus attēlu. 
Datubāzes pieejamas no 1. oktobra līdz 31. oktobrim; 

 PressReader ir vietējo un starptautisko ziņu avots, kas aptver 
7000+ laikrakstu un žurnālu no vairāk nekā 100 pasaules valstīm. 
Pieejama līdz 18.10.2017; 

 International Law & World Order: Weston's & Carlson's Basic 
Documents - nodrošina ērtu un ātru piekļuvi svarīgākajiem 
starptautiskajiem juridiskajiem materiāliem: kara likumi, 
cilvēktiesības, starptautiskā tirdzniecība, vides aizsardzība utt; 
Foreign Law Guide on Referenceworks - ārvalstu tiesību 
rokasgrāmata (FLG) datu bāze, kas piedāvā informāciju par ārvalstu 
tiesību avotiem, tostarp bibliogrāfiskās atsauces uz tiesību aktiem; 

 International Maritime Boundaries Online - Starptautiskās jūras 
robežas: likumi, robežu apraksti, kartes utt.  
Datubāzes pieejamas no 1. oktobra līdz 30. oktobrim; 

 De Gruyter un Bloomsbury resursu izmēģinājums: 
BLOOMSBURY FOOD LIBRARY (ebooks collection) - nozare: 
ēdināšana, uzturs, pārtika  
Bloomsbury Ebooks Collections - ALL Subjects 

 MIT Press piedāvā bezmaksas izmēģinājumu datubāzes žurnālu 
kolekcijai. Pieejama līdz 11. novembrim.  

 
Vairāk informācijas: 
http://www.turiba.lv/lv/studijas/biblioteka/tiessaistes-datu-bazes/249/ 
 
http://www.turiba.lv/lv/studijas/biblioteka/izmeginajuma-
datubazes/476/ 
2018. gada pavasarī tikai iegādātas vairākas grāmatas angļu valodā 
dažādās ar drošību saistītās sfērās.  
Piemēram,  
Wheeler, Evan.  Security risk management : building an information 
security risk management program from the ground up.; Dempsey, 
John S.  Introduction to private security / John S. Dempsey. - 2nd ed.; 
Lee Brotherston. Defensive Security Handbook: Best Practices for 
Securing Infrastructure.1st ed./ O'Reilly Media; 2017; ISBN: 
9781491960387; 
Nākotnē ir plānots iegādāties vēl papildus grāmatas. 
Vairāk informācijas: 
https://w3i.turiba.lv/Alise/lv/home.aspx 

 
 

http://quest.eb.com/
https://www.pressreader.com/
http://referenceworks.brillonline.com/browse/international-law-and-world-order
http://referenceworks.brillonline.com/browse/international-law-and-world-order
http://referenceworks.brillonline.com/browse/foreign-law-guide
http://referenceworks.brillonline.com/browse/international-maritime-boundaries
https://www.bloomsburyfoodlibrary.com/
https://www.bloomsburycollections.com/about/collections
https://mitpress.mit.edu/
http://www.turiba.lv/lv/studijas/biblioteka/tiessaistes-datu-bazes/249/
http://www.turiba.lv/lv/studijas/biblioteka/izmeginajuma-datubazes/476/
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