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PĀRSKATS 
PAR STUDIJU VIRZIENA „TIESĪBU ZINĀTNES” 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. 

 
Iepriekšējas akreditācijas laikā (Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu 
izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšana” 2013.gadā)  studiju virzienā bija šādas programmas: 
1. Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Tiesību zinātnes”, (41380); 
2. Profesionālā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātnes” (42380); 
3. Profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību zinātnes” (47380); 
4. Doktora studiju programma „Juridiskā zinātne”. (51380). 
 
Līdz šī pārskata sagatavošanas brīdim papildus licencētas un iekļautas studiju virzienā šādas studiju 
programmas: 
1. Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātnes” (43380) 
2. Kopīgā doktora studiju programma „Juridiskā zinātne” (51380). 
 
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 

Studējošie tiek aicināti prakses laikā izvēlēties citu 
prakses devāju, lai viņiem būtu iespēja paskatīties 
plašāk uz pētāmo jomu 
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liela daļa studējošo jau strādā apgūstamās 
profesijas jomā un vēlas savu profesionalitātes 
apjomu sniegt darba devēja vidē 

 
 

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 
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. Saņemta licence kopīgās doktora studiju programmas „Juridiskā zinātne” (kopā ar KAZIMIERAS 

SIMONAVIČIAUS UNIVERSITY, Lietuva) īstenošanai studiju virzienā „Tiesību zinātnes”; 
3. Norit aktīva sadarbība ar vairākām ārvalstu augstskolām, gan veidojot kopīgus projektus, gan īstenojot 

docētāju un studējošo mobilitāti. Piemēram, 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.  

4. 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. 

5. 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. 

6. 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 „Tiesību zinātnes”: 

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

2) jauno studiju programmu licencēšanas ietvaros (2018.gadā): 
a. Akadēmiskā bakalaura studiju programmai „Tiesību zinātnes”; 
b. Kopīgajai doktora studiju programmai „Juridiskā zinātne. 

 



 
 

 
a. Studiju process. 

 
Rekomendācijas Veiktie pasākumi 

Stiprināt Turības un tās filiāļu saiknes, piemēram, 
paplašinot tālmācību, kā arī sadarbojoties ar 
citām vietējām AII, ja iespējams 

Tiek veidota ciešāka saikne ar filiālēm. Šīs trūkums 
tiks novērsts paplašinot docētāju loku, kas regulāri 
brauc uz filiālēm no Rīgas. Šis process jau ir uzsākts, 
un docētāji no Rīgas piedalās gan studiju darbu, gan 
prakšu atskaišu aizstāvēšanas komisijās. 
Sadarbībā ar Attīstības daļu un Starptautisko sakaru 
prorektoru filiāļu studenti tiek informēti par iespēju 
piedalīties mobilitātes projektos. 
Tiks pastiprināta saite starp Turības centrālo 
institūciju un filiālēm, kā arī paplašināta sadarbību ar 
citām reģiona augstskolām, kur iespējams. 

Nepieciešams aktualizēt atsevišķos studiju 
kursos rekomendējamo avotu sarakstu, iekļaujot 
tajos jaunākos izdevumus 

Apstiprinot studiju kursu aprakstus jaunajam studiju 
gadam, docētājiem ir  pieprasīts ievietot jaunāko 
literatūru (2017.vai 2018.gadā izdotās grāmatas, 
zinātniskos žurnālus u.c.), kuru esamība pietiekamā 
skaitā tiks nodrošināta bibliotēkā.  Par šo prasību 
docētāji tika informēti 2018.gada 09.aprīļa Tiesību 
zinātņu katedras sēdē (Katedras sēdes protokols Nr. 
12/2018). 

Studiju kursu aprakstos precizēt kontroles 
formas, prasības un kritērijus studiju kursu 
apguvē un pārbaudījumu sekmīgā nokārtošanā 

Ir izstrādāta tipveida forma vērtējumu kritēriju 
ievietošanai katrā studiju kursā - gan gala 
pārbaudījumiem, gan kārtējiem pārbaudījumiem 
(pielikumā). Katedrā apstiprinot patstāvīgo studiju 
aprakstus jaunajam studiju gadam, docētājiem tiek 
pieprasīts ievietot vērtējuma tabulu ne vien gala 
pārbaudījumam, bet arī katram kārtējam 
pārbaudījumam. 

Pārskatīt studiju kursu aprakstus “Studiju darbs„ 
un "Bakalaura darbs”, iekļaujot to ievaddaļā arī 
pētījumu metodes 

Ir izstrādāti studiju kursu apraksti 2018/2019 studiju 
gadam, iekļaujot studiju kursos par patstāvīgo 
pētījumu (studiju darbu un bakalaura darba) 
veikšanu arī pētījumu metodes. 

Izvēles B daļas studiju kursos nepieciešams 
iekļaut otru svešvalodu 

Apstiprinot studiju programmu un plānus Senātā, C 
daļā tika pievienota arī otra svešvaloda. 

Izvēles C daļas studiju kursu skaits būtu 
palielināms, lai studējošiem būtu iespējas 
izvēlēties brīvās izvēles studiju kursus 

Izvēles C daļas studiju kursu skaits tika palielināts, 
iekļaujot tajā četrus studiju kursus, lai studējošiem 
būtu lielākas iespējas izvēlēties brīvās izvēles studiju 
kursus (ir jāiegūst 4 kredītpunkti, līdz ar to 
studējošajam ir jāizvēlas divi no četriem studiju 
kursiem – katru ar 2 kredītpunktiem). 

Būtu vēlams studiju kursu "Filozofija” pārveidot 
par kursu "Tiesību filozofija”. Vienlaicīgi vēlams 
izskatīt iespējas studiju programmā iekļaut 
studiju kursus "Loģika”, "Praktiskā komunikācija”, 
"Konfliktoloģija un mediācija”, "Tiesu medicīna 
un psihiatrija”; 

Ir uzsākta docētāja meklēšana, kurš varētu lasīt 
specifisko studiju kursu "Tiesību filozofija”, ar ko pēc 
tam tiktu nomainīts studiju kurss "Filozofija”. 
Diemžēl, šobrīd šo kursu lasa docētāji, kas nav 
tiesību speciālisti, tādēļ vienkārši pārveidot to uzreiz 
ir problemātiski.  
Esam apsprieduši iespēju studiju programmā iekļaut 
studiju kursus "Loģika” un "Praktiskā komunikācija”, 
taču studiju kursus "Konfliktoloģija un mediācija” un 
"Tiesu medicīna un psihiatrija” šobrīd iekļaut 
programmā nav plānots, ko programma tomēr vairāk 
ir orientēta uz biznesa apkalpošanu, mazāk uz 
krimināltiesībām. 
Tiek pilnveidotas studiju programmas, lai tās vairāk 
atbilstu aktualitātēm un studiju programmas mērķu 
sasniegšanai. Piemēram, no B uz A daļu tikai pārcelti 
tādi studiju kursi, kā „Informācijas tehnoloģijas un 
kiberdrošība” un „Juridisko metožu mācība un 



 
 

 
praktikums”. Tā vietā no A uz B daļu tika pārvietots 
studiju kurss „Komercdarbība” un vispār tika izņemts 
studiju kurss „Politoloģija”. 
 

Par studiju programmas apgūšanu izsniedzamā 
diploma un tā pielikuma paraugs pilnībā neatbilst 
kārtībai, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko 
izglītību apliecinošus dokumentus.  

Ir sagatavots diploma un tā pielikuma paraugs, 
atbilstoši kārtībai, kādā izsniedz valsts atzītus 
augstāko izglītību apliecinošus dokumentus. 
 

Sakarā ar to, ka studiju programmas ir paredzēts 
īstenot arī tālmācības formā, to tālākajā attīstībā 
un studiju programmu sekmīgā īstenošanā būtu 
vēlams veidot videolekcijas, organizēt 
videokonferences (seminārus). 

Ir uzsākta lekciju sagatavošana tālmācības formā. 
Piemēram, TZK docētājs Edgars Oļševskis ir 
izveidojis video lekciju studiju kursā „Tiesību teorija”.  
Tika veikta aptauja un apkopoti dati par docētājiem, 
kas vēlas veidot videolekcijas, tiek organizēta to 
gatavošana. 

Nepieciešams ieviest skaidrākus nosacījumus 
potenciālo doktorantu uzņemšanai programmā 
attiecībā uz angļu valodas zināšanu prasībām. 
 
 

Prasības potenciālo doktorantu uzņemšanai 
programmā attiecībā uz angļu valodas zināšanām 
jau ir  iekļautas 2018./2019. STUDIJU GADA 
UZŅEMŠANAS NOTEIKUMOS (apstiprināti Senātā 
28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3): "3.5.11. 
reflektanti, kas reģistrējas studijām angļu valodā, 
uzrāda angļu valodas zināšanas apliecinošu 
dokumentu - sertifikātu centralizētajā eksāmenā 
angļu valodā (A1, A2, B1, B2, C1 vai C2 līmenis) vai 
starptautiski atzītos eksāmenos: CambridgeExam 
(vismaz Cambridge First Certificate līmenī), TOEFL 
(minimums - iegūti vismaz 500 punktu klātienē 
kārtotajam testam un 70 punktu internetā kārtotajam 
testam) vai IELTS (minimums - 6.0 punkti), vai kārto 
angļu valodas testu Augstskolā " (3.5.11.punkts). 
 

Nepieciešams izveidot ilgtspējīgu stratēģiju 
doktorantu piesaistei, visupirms no Latvijas un 
Lietuvas: 

Doktorantu piesaistei tiek izmantota konkurētspējīga 
doktora studiju maksa, kas piesaista ārvalstu 
studējošos (gan no Lietuvas, gan citām ES 
dalībvalstīm, kā arī no citām valstīm). Atbilstoši 
augstskolas attīstības stratēģijai šī cena paliks 
nemainīga. Iespējas apgūt doktora studiju 
programmu angļu valodā piesaista ne vien ārvalstu, 
bet arī Latvijas potenciālos doktorantus, jo tādējādi 
tiek uzlabotas jauno doktoru profesionālās 
terminoloģijas prasmes. Studijas svešvalodā, 
ieskaitot rakstu rakstīšana svešvalodā, palielina 
konkurētspēju starptautiskajā tirgū. Ņemot vērā, ka 
esam uz biznesu orientēta augstskola, arī studijas 
doktorantūrā ir orientētas uz biznesa attīstības 
nodrošināšanu gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. 

 
b. Zinātniskā pētniecība. 

 

Rekomendācijas Veiktie pasākumi 

Ieinteresēt akadēmisko personālu un studentus 
vairāk publicēt zinātniskus rakstus saistībā ar 
viņu veiktajiem pētījumiem. 

Ik gadu docētājiem ir jāsniedz atskaite par 
iepriekšējā gadā sasniegtajiem rezultātiem. Lai 
stimulētu aktivitātes, BAT atbalsta kvalifikācijas 
paaugstināšanas pasākumus arī finansiāli – 
apmaksā mācību maksu, kā arī ceļa un uzturēšanās 
izdevumus, ja nepieciešams.  Akadēmiskais 
personāls un studenti tiek motivēti vairāk publicēt 
savus pētījumus, iespēju robežās apmaksājot 
tulkošanu un publicēšanu. 

Studiju programmā iesaistīto pasniedzēju CV 
nepieciešams veidot vienveidīgi, Europass 

Par savu zinātnisko darbību (dalību konferencēs, 
veiktos projektus, publikācijas u.c.) docētāji informē 



 
 

 
formā, tai skaitā, ietverot informāciju par 
zinātnisko darbību, veiktajiem projektiem, 
publikācijām recenzējamos izdevumos 

katedru divas reizes gadā, veicot ierakstu BAT 
izstrādātajā tabulā. Visiem docētājiem, kuriem CV ir 
atšķirīgos formātos, tika lūgts tos pārveidot Europass 
formātā, kā arī pievienot galvenās publikācijas. 

Studiju virziena īstenošanā ir iesaistīts 
akadēmiskais  personālas ar nevienmērīgu 
pētniecisko darbu un nepietiekošām publikācijām 
recenzējamos izdevumos. Studiju programmas 
pārvaldībā un tās attīstībā lielāku uzmanību būtu 
nepieciešams veltīt akadēmiskā personāla 
pētnieciskā darba  organizēšanai un 
nodrošināšanai, lai divu gadu laikā visiem 
docētājiem būtu publikācijas  recenzējamos 
izdevumos. 

Docētāji ir informēti par prasību divu gadu laikā 
iesniegt publikācijas  recenzējamos izdevumos. Par 
šo prasību docētāji tika informēti 2018.gada 09.aprīļa 
Tiesību zinātņu katedras sēdē (Katedras sēdes 
protokols Nr. 12/2018), kā arī tika izsūtīts 
atgādinājums elektroniskā formātā. 
 

Attīstīt zinātnisko un akadēmisko sadarbību ar 
ārvalstu mācību iestādēm, kuras īsteno tiesību 
zinātņu studiju programmas, nodrošinot kopēju 
zinātnisko projektu izstrādi, pasniedzēju un 
studējošo mobilitāti, tai skaitā, viespasniedzēju 
iesaisti studiju programmas īstenošanā 

Skatīt. 1.e punktu 

Palielināt docētāju īpatsvaru ar doktora 
zinātnisko grādu, it īpaši tiesību zinātņu doktoru, 
kas noteiktu augsta teorētiska līmeņa 
pasniedzēju, kuri ir orientēti uz zinātniski 
pētniecisko darbu, iesaisti mācību procesā. Tas 
atbilstu akadēmiskās studiju programmas 
būtībai. 

Skatīt 1.c punktu 

Nodrošināt doktora studiju programmā iesaistīto 
mācībspēku pastāvīgu akadēmisko izaugsmi un 
kvalifikācijas paaugstināšanu, tostarp zinātniskā 
darba rezultātu publicēšanu Latvijas un 
starptautiskajos juridiskajos izdevumos, angļu 
valodas zināšanu līmeņa paaugstināšanu. 

BAT ir noteikusi kārtību, kā tiek stimulēta docētāju 
zinātniskā darbība, paredzot atlīdzību par veiktajiem 
pētījumiem: 
1) Vienreizēja atlīdzība zinātniskās 
publikācijas, kas ir publicēta SCI, SSCI vai SCOPUS 
sarakstos iekļautajos izdevumos, autoram (autoru 
kolektīvam) 
2) Samaksa par BAT zinātniskajā žurnālā “Acta 
Prosperitatis” iesniegtā zinātniska raksta recenzijas 
sagatavošanu. 
BAT regulāri rīko Profesionālās kompetences 
pilnveides programmu BAT docētājiem „Augstskolu 
didaktika un inovācijas augstākajā izglītībā”. Tās 
ietvaros ir noticis arī praktisks seminārs „Docētāju 
svešvalodu kompetences pilnveides iespējas jauktās 
mācīšanās (blended learning) valodu kursā”, kas 
veicināja  angļu valodas zināšanu līmeņa 
paaugstināšanu. Ir noticis arī metodiskais seminārs 
docētājiem „Mācību mērķi, mācīšanās rezultāti, 
patstāvīgās studijas” 
 

 
c. Studējošo iesaiste. 

Rekomendācijas Veiktie pasākumi 

Sadarbības un starptautiskās apmaiņas  jomā 
vairāk tiesību zinātņu studentus, it sevišķi – 
doktorantus, motivēt īslaicīgām studijām vai 
pētniecībai ārvalstīs. 

Sadarbība un starptautiskā apmaiņa tiek stimulēta, 
piesaistot ārvalstu docētājus un studentus Erasmus+ 
programmas ietvaros. 
Iespējas apgūt moduļus, priekšmetus un/vai iziet 
praksi (pilnībā vai daļēji) citu Latvijas augstskolu 
studiju programmās tiek piedāvātas studentiem. 
Katra studiju gada sākumā studenti par šādu iespēju 
tiks atkārtoti informēti. Sadarbības un starptautiskās 
apmaiņas jomā studenti tiek motivēti īslaicīgām 



 
 

 
studijām un/vai pētījumiem ārvalstīs, gan piešķirot 
papildus finansējumu, gan ieskaitot studiju 
rezultātus. 
Juridiskās fakultātes domes 21.09.2017. sēdē 
(protokols Nr. 10/2017) apstiprināti JURIDISKĀS 
FAKULTĀTES DARBĪBAS PAMATVIRZIENI 
2017/2018. STUDIJU GADĀ, kuros, cita starpā, 
noteikts: 
1) attīstīt sadarbību ar ārvalstu augstskolām, lai 

noslēgtu sadarbības līgumus par kopīgu studiju 
programmu izveidi un sadarbību zinātniskās 
pētniecības jomā; 

2) regulāri analizēt JF studiju procesu citu 
augstskolu sasniegumu kontekstā, meklēt 
studiju kvalitātes paaugstināšanas iespējas; 

3) regulāri pieaicināt vieslektorus; 
4) regulāri izmantot ASV viesprofesoru lekcijas 

studentu informēšanai par tiesību zinātnes 
attīstību ASV, kompetenču paplašināšanai 
starptautiskā mērogā; 

5) sadarbībā ar citām Latvijas augstskolām tiesu 
izspēļu procesa organizēšanā; 

6) stimulēt studējošo sadarbību ar vidusskolām, 
organizējot lekcijas par tiesību jautājumiem 
vidusskolniekiem. 

 
d. Kvalitāte. 

Rekomendācijas Veiktie pasākumi 

Nodrošināt augsti kvalificētu mācībspēku 
iesaistīšanu studiju kursu docēšanā, ne vien no 
Latvijas un Lietuvas, bet arī no citām Eiropas 
Savienības dalībvalstīm. Palielināt akadēmiskā 
personāla īpatsvaru, kuri ir ievēlēti Biznesa 
augstskolā Turība un kam augstskola ir 
pamatdarba vieta, kas lautu plašāk docētājus 
iesaistīt zinātniskajā darbā, mācību metodisko 
materiālu sagatavošanā, nodrošinātu biežāku 
saskarsmi ar studējošiem 

Skat.1.d punktu 

Kvantitatīvi un kvalitatīvi papildināt bibliotēkas 
nodrošinājumu ar doktora programmas 
īstenošanai nepieciešamo juridisko literatūru, it 
īpaši angļu valodā 

Tiek veikta bibliotēkas krājumu papildināšana ar  
akadēmisko publikāciju tiesību zinātnēs jaunākajiem 
izdevumiem, tai skaitā – svešvalodās un ES tiesību 
jomā, katru gadu.  Katra studiju gada sākumā 
docētāji tiek  aptaujāti par viņu studiju kursa 
pasniegšanai nepieciešamajām grāmatām un 
iespēju robežās šīs trūkstošās grāmatas tiek 
iepirktas. Docētāji tiks stimulēti paši rakstīt 
trūkstošās grāmatas par sava studiju kursa tēmu.  
Pārskata periodā tika izdota kolektīvā monogrāfija 
„Latvijas tiesību sistēma” ,  kuru veidoja TZK 
docētāji. Grāmata tika ievietota pietiekamā apjomā 
arī BAT bibliotēkā.  
Bibliotēkas datu bāze  ir vienotā tīklā ar pārējām 
Latvijas augstskolām. 
 

Patstāvīga bibliotēkas krājumu atjaunošana, 
iegādājoties akadēmisko publikāciju  jaunākos 
izdevumus arī svešvalodās, tai skaitā ES 
tiesībās. 
 

Ir papildināti un uzlaboti noteikumi "BIBLIOTĒKAS 
KRĀJUMA VEIDOŠANAS PROCEDŪRA", kuri tika 
apstiprināti Senātā 2018.gada 25.aprīlī. Noteikumi 
paredz, ka katedru vadītāji un programmu direktori 
ik gadu izstrādā nepieciešamo informācijas resursu 
(grāmatu u.c. dokumentu) iegādes sarakstu 



 
 

 
jaunajam studiju gadam un nosūta Bibliotēkas 
vadītājam e-pastā līdz 30. maijam. Pēc 
saskaņojuma ar katedras vadītāju jebkurš docētājs 
var iesniegt Bibliotēkas vadītājam pieteikumu 
literatūras iegādei. Par jaunākajiem izdevumiem 
pasniedzēji saņem regulāru informāciju no dažādām 
izdevniecībām, tai skaitā - ārvalstu. Doktora 
studijām ļoti svarīga ir iespēja izmantot elektroniskās 
datu bāzes. Tādēļ katra kalendārā gada beigās 
Bibliotēkas vadītājs  informē par iespējām abonēt 
elektroniskās datu bāzes.  
Datu bāžu sarakstu pieejams augstskolas mājas 
lapā: 
http://www.turiba.lv/lv/studijas/biblioteka/tiessaistes-
datu-bazes/249/.  
 
2018.gada 9.aprīļa TZK katedras sēdē visiem 
docētājiem tika norādīts uz nepieciešamību līdz 
25.maijam pārskatīt studiju kursu aprakstos esošo 
literatūru angļu valodā, pasūtot jaunāko literatūru 
 
2018.gada 15.maijā Bibliotēkai tika iesniegts 
saraksts ar nepieciešamo jaunāko literatūru 
kopskaitā - 110 vienības. 
 

 
 
 


