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1. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA, KOPĪGIE MĒRĶI UN TO SAISTĪBA AR AUGSTSKOLAS VAI 

KOLEDŽAS KOPĒJO STRATĒĢIJU 

1.1. Augstskolas stratēģiskais mērķis: Augstskola ir sabiedrības respektēta un starptautiski atzīta izglītības 

iestāde. 

1.2. Augstskolas mērķi:  
1.2.1. Izglītības programmu starptautiska līmeņa kvalitāte.  

1.2.2. Pieaugošs eksporta apjoms, spēcīgas pozīcijas vietējā izglītības un pētniecības tirgū.  

1.2.3. Akadēmiskā un zinātniskā darbā radoši, industrijā iesaistīti, atpazīstami docētāji.  

1.2.4. Pētniecībā balstīta augstākā izglītība.  

1.2.5. Valsts un sabiedrības respektēta augstskola. 

1.3. Studiju virziena mērķis – sagatavot kvalificētus tiesību speciālistus, kas būtu spējīgi gan publisko, gan 

privāto tiesību jomā nacionālā, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību līmenī patstāvīgi veikt darbības, kas saistītas ar 

materiālo un procesuālo tiesību normu piemērošanu, tiesu prakses un doktrīnu izmantošanu.  

 

1.4. Studiju virziena attīstības stratēģija augstskolas stratēģisko mērķu sasniegšanai: 

1.4.1. Lai iegūtu sabiedrības respektu, jāveicina kvalitatīva augstākā izglītība un darba devēju prasībām 

atbilstoša profesionālā sagatavotība, tādēļ nepieciešams pastāvīgi: 

(1) uzlabot studiju kvalitāti, 

(2) pilnveidot studiju virzienā iekļautās programmas, 

(3) uzlabot akadēmisko vidi, 

(4) paaugstināt studējošo praktiskās un profesionālās iemaņas, 

(5) uzlabot metodisko darbu, 

(6) izglītot tautsaimniecībai nepieciešamos speciālistus, 

(7) veikt darba devēja pasūtītus zinātniskos pētījumus, 

(8) paaugstināt tautsaimniecības speciālistu profesionālo kvalifikāciju mūžizglītības ceļā, 

(9) intensificēt darbu ar absolventiem, 

(10) sekmēt studējošo skaita  palielināšanos. 

1.4.2. Lai sasniegtu starptautisku atzinību, jāpastiprina  zinātniskā pētniecība, iesaistoties starptautiskos 

projektos, kā arī piesaistot ārvalstu docētājus, tādēļ nepieciešams pastāvīgi: 

(a) sadarboties ar ārvalstu augstskolām, 

(b) izstrādāt monogrāfijas, mācību grāmatas un studiju līdzekļus.  

 

2. STUDIJU VIRZIENA UN STUDIJU PROGRAMMU PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS NO LATVIJAS REPUBLIKAS 

INTEREŠU VIEDOKĻA 

2.1. Studiju virziens kopumā, kā arī atsevišķās studiju programmas vērtējamas kā perspektīvas gan Latvijas 

Republikas, gan pasaules kontekstā. To apliecina Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2014. – 2020. gadam (NAP) noteiktie 

rīcības virzieni, kur, citu starpā, "Augstražīga un eksportspējīga ražošana un starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi" ir 

noteikti kā viena no prioritātēm. 

2.2. Rīcības virziena "Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā izglītība" ietvaros kā galvenie uzdevumi 

izglītības jomā norādīti: 1) Augstākās izglītības pieejamības nodrošināšana (184), Augstākās izglītības eksporta atbalsta 

pasākumi (izcilu programmu apvienošana un  vienoto programmu izveide citās ES valodās vismaz 10 studiju virzienos, 

programmu  starptautiskā publicitāte un ārvalstu studējošo atbalsta punktu attīstība, ārvalstu pasniedzēju piesaiste (189), 

Augstākās izglītības konkurētspēja un konsolidācija, materiāltehniskās bāzes (aprīkojums) attīstība, augstskolu un koledžu 

iekšējās kvalitātes sistēmas pilnveide, augstskolu personāla zinātnisko publikāciju skaita pieauguma motivēšana, starptautisko 

zinātnisko žurnālu izveide,pārvaldības sistēmas efektivitātes palielināšana (190).  

2.3. Visus šos nosacījums Juridiskā fakultāte ir ņēmusi vērā, attīstot studiju virzienu: - Juridiskās fakultātes 

domes sēdē 2017.gada 21.septembrī tika izvērtēti un iekļauti turpmākās attīstības plānā konkrēti uzdevumi, kas veicami 

stratēģisko mērķu īstenošanai (Protokols Nr.10): 

2.4. Augstākās izglītības, zinātnes un privātā sektora sadarbība, kā arī pētniecības un inovācijas pārnese 

uzņēmējdarbībā arī noteikta kā Latvijas prioritāte tuvākajiem gadiem, tādejādi studiju virziena mērķi un to īstenošana tieši 

sasaucas ar valsts interesēm un attīstības redzējumu. 

 

3. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNS 

1) Kvalitātes nodrošināšanas jomā 
a) Lai prakse vēl vairāk būtu saistīta un saturiski atbilstu teorētiskai daļai, tiek plānots nākošajā gadā noslēgt 

jaunus sadarbības līgumus ar prakses vietām. 

b) Akadēmiskais personāls un studējošie tiek stimulēti (tai skaitā – materiāli) piedalīties zinātniskās 

konferencēs un/vai radošās aktivitātēs. Labāko studiju darbu un noslēgumu darbu autori tiks uzaicināti uz BAT rīkoto 

konferenci, kas notiks 2018.gada 19.aprīlī . Jāpiezīmē, ka problemātiska ir docētāju - profesionāļu iesaiste zinātniskajā 

pētniecībā, jo viņi nodarbināti savās profesijās un ne vienmēr var atrast pietiekamu laiku pētniecībai. 

c) Lai nodrošinātu studiju virziena sasaisti ar zinātniski pētniecisko (radošo) darbu (mācībspēku iesaiste 

attiecīgās jomas zinātniskās pētniecības grantos, pētījumu programmās, sasaiste ar Valsts nozīmes pētniecības centriem), 

attiecīgo studiju kursu docētāji, kuru zināšanām atbilstošas pētījumu programmas tiks īstenotas, tiks informēti un viņu dalība 

šajās programmās tiks stimulēta. 

d) Darbs ar studējošajiem (potenciāliem studējošajiem): 



i) Jauno cilvēku piesaiste visa gada garumā, darbs ar skolām un profesionālo vidi; 

ii) Process ir visiem interesants no pirmās dienas. Vislielākais uzsvars sadarbībā uz 1. gada studējošajiem. Jājūt 

profesijas ietekme.1.kursam ievads studiju procesā, kura laikā iepazīstina ar augstskolu, bibliotēku, mācību procesu, 

nolikumiem; 

iii) Infrastruktūra jāpārkārto atbilstoši grupu lielumam, nelielas grupas, diskusiju telpas, radošāka vide utt; 

iv) Papildu darbs ar studējošajiem, kuriem ir studiju parādi; 

v) Obligātas pārrunas pie līgumu laušanas; 

e) Studiju procesa pilnveide, veicot izmaiņas studiju kursu saturos, atbilstoši darba tirgus aktualitātēm; 

i) Studiju nolikuma pilnveide par studiju darbu un prakses atskaišu izstrādi; 

ii) Attīstīt Iepriekšējā izglītībā un profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanu. 

Tiek īstenota modificēta bakalaura līmeņa tālmācība filiālēs īstenoto pirmā līmeņa studiju programmu absolventiem, kurā: 

a) Visi mācību materiāli ir pieejami elektroniski, 

b) Katrā studiju kursā paredzēta ievada lekcija, 

c) Docētāji pēc pieprasījuma sniedz papildus konsultācijas,  

d) Tiek nodrošināta iespēja izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus (e-pastu, Skype). 

 

2) Resursu pilnveidošanas jomā 
a) Bibliotēkas fondi, to aprīkojums un pakalpojumi nodrošina studiju rezultātu sasniegšanu un rada pozitīvu studiju vidi 

(t.sk. bibliotēkas fondu nodrošinājuma pieejamība svešvalodās). Katra studiju gada sākumā un beidzoties tam 

docētāji tiek aptaujāti par nepieciešamajām grāmatām un citiem studijām nozīmīgiem informatīvajiem avotiem. 

Iespēju robežās šīs trūkstošās grāmatas ūn informatīvie avoti tiek iegādāti. Docētāji tiek stimulēti paši rakstīt 

trūkstošās grāmatas par sava studiju kursa tēmu. Tiesību zinātņu katedras docērāji 2017.gadā kopīgi uzrakstīja 

kolektīvo monogrāfiju „Latvijas tiesību sistēma” (Rīga, SIA Biznesa augstskola Turība, 442.lpp.) Pastāvīga 

bibliotēkas krājumu papildināšana ar  akadēmisko publikāciju tiesību zinātnēs jaunākajiem izdevumiem, kā arī tieši 

drošības jomas profesionālajiem izdevumiem (ES kontekstā, tai skaitā – svešvalodās). 

 

3) Ilgtspējas uzlabošanas jomā 
a) Notiek regulāra akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas 

līmeņa paaugstināšanai tiek sekots – ik gadu docētājiem ir jāsniedz atskaite par iepriekšējā gadā sasniegtajiem rezultātiem. 

b) Notiek regulāra akadēmiskā personāla attīstības politikas plānošana un īstenošana. Lai stimulētu aktivitātes, 

kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi tiek atbalstīti arī finansiāli – apmaksāta dalības maksa, kā arī ceļa un uzturēšanās 

izdevumi, ja nepieciešams. 

c) Akadēmiskais personāls ir iesaistīts zinātniskās pētniecības (radošajā) darbā. Tiks noteikti atvieglojumi 

akadēmiskajam personālam un studējošajiem vairāk publicēt savus pētījumus, iespēju robežās apmaksājot tulkošanu un 

publicēšanu. 

d) Akadēmiskais personāls ir saņēmis intensīvu angļu valodas apmācību; turpmākā apmācība notiks regulāri, 

bet ar samazinātu intensitāti, 

e) Pētniecības darba rezultātu publicēšana notiek starptautiski pieejamos un recenzējamos izdevumos. Taču ir 

plānots uzlabot pētniecības darba rezultātu publicēšanu starptautiski pieejamos un recenzējamos izdevumos, lai gan šādos 

izdevumos publicēšanās maksā ļoti dārgi vai arī šīs publikācijas vispār netiek pieņemtas aizbildinoties ar neatbilstību 

publikācijas avota prasībām, sīkāk to nepaskaidrojot. 

f) Pasniedzēju prasību paaugstināšana un motivācijas palielināšana:   

i) Pasniedzēju prasmes strādāt starptautiskā vidē;  

ii) semināri pasniedzējiem darbam starpkultūru vidē;  

iii) Ārvalstu profesori, to finansējums; 

iv) Diferencēt pasniedzēju likmes lv un eng plūsmām; 

v) Radošie atvaļinājumi docētājiem; 

vi) BAT docētāju starptautiskā pieredze. 

g) Pētnieciskās darbības paplašināšana: 

i) Pārstrādāt nolikumu par zinātniski pētniecisko darbu 

ii) Seminārs par zinātniskā darba valodu (APA) 

iii) Stimulēt zinātnisko darbību, pētnieciskā darba kapitalizācija 

iv) Piemērotāko SCI žurnālu atlase, apraksts, specifisko prasību publicēšana, abonēšana, ilgtermiņa sadarbības 

ieviešana.  

 

 

4) Sadarbības uzlabošanas un pārklāšanās novēršanas jomā 
a) Studējošajiem tiek piedāvātas iespējas apgūt moduļus, priekšmetus un/vai iziet praksi (pilnībā vai daļēji) 

citu Latvijas augstskolu studiju programmās, taču līdz šim īpaša aktivitāte nav novērota. Katra studiju gada sākumā studenti 

par šādu iespēju tiks atkārtoti informēti. Sadarbības un starptautiskās apmaiņas jomā studenti tiks motivēti īslaicīgām studijām 

un/vai pētījumiem ārvalstīs, gan piešķirot papildus finansējumu, gan ieskaitot studiju rezultātus. 

b) Tiek plānots piedāvāt iespējas iziet praksi ārvalstu profesionālajā vidē, piemēram, Lielbritānijā. 

c) Atsevišķu kursu apgūšanai citu Latvijas augstskolu studiju programmās netiek izdalīti, taču studējošajam ir 

iespēja to darīt. 



d) Tiks attīstīta sadarbība ar Attīstības daļu un Studiju attīstības un starptautiskās sadarbības nodaļu, lai vairāk 

informētu studējošos par iespēju piedalīties mobilitātes projektos. 

e) Sadarbība starp augstskolām Latvijā un ārvalstīs: kopīgās programmas, Erasmus, pētnieciskie projekti, 

dubultie diplom. 

f) Tiek uzlabota sadarbība profesionālās vides nevalstiskajām organizācijām, kā arī plānots noslēgt sadarbības 

vienošanos arī jaunām Latvijā reģistrētām nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv tiesību jomu.  

g) turpinās kopīgas Doktora studiju programmas izveide kopā ar Kazimieras Simonavičiaus universitāti, Viļņa, 

Lietuva.  

 

4. STUDIJU VIRZIENA UN STUDIJU PROGRAMMU ATBILSTĪBA DARBA TIRGUS PIEPRASĪJUMAM – DARBA UN 

IZGLĪTĪBAS TIRGUS NOVĒRTĒJUMA REZULTĀTI PAR DARBA VIETU PIEEJAMĪBU STUDIJU PROGRAMMU ABSOLVENTIEM, 

DARBA DEVĒJU APTAUJAS REZULTĀTI 

4.1. Statistikas dati par tiesību jomas profesijas darba vietu pieejamību studiju programmu 

absolventiem: 

Amats Uzņēmums Darba vietas adrese Alga 
Aktuāla 

līdz 

JURISKONSULTS  

'PATĒRĒTĀJU TIESĪBU 

AIZSARDZĪBAS CENTRS'  

Rīga, Brīvības iela, 55  No 940 EUR  02.10.2017 

JURISKONSULTS  
Valsts izglītības satura centrs  Rīga  No 986 EUR  14.10.2017 

JURISKONSULTS  
Nodrošinājuma valsts aģentūra  Rīga, Čiekurkalna 1. līnija, 1 k-2  No 950 EUR  25.09.2017 

JURISKONSULTS  

UZTURLĪDZEKĻU 

GARANTIJU FONDA 

ADMINISTRĀCIJA  

Rīga  835 - 1015 EUR  21.09.2017 

JURISKONSULTS  
'LR FINANŠU MINISTRIJA'  Rīga, Smilšu iela, 1  No 940 EUR  27.09.2017 

JURISTS  
The finance group, SIA  Rīga  No 860 EUR  31.12.2017 

JURISKONSULTS  

'RĪGAS DOMES ĪPAŠUMA 

DEPARTAMENTS'  

Rīga  798 - 1064 EUR  25.09.2017 

JURISTS  
Lāču nami, SIA  Rīga  No 1200 EUR  15.09.2017 

JURISKONSULTS  
Privatizācijas aģentūra, AS  Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela, 31  

1000 - 1139 

EUR  

17.09.2017 

JURISKONSULTS  
FA Advise, SIA  Rīga, Hospitāļu iela, 23 - 33  No 860 EUR  31.12.2017 

ĀRĒJO SAKARU 

ORGANIZATORS  

Aksys Business Experts, SIA  Rīga, Republikas laukums, 3 - 317 No 860 EUR  01.10.2017 

JURISTS  
POINT OF LAW, SIA  Rīga  No 700 EUR  30.09.2017 

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra. 

Pieejams: 

https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/saraksts#eyJvZmZzZXQiOjE4LCJsaW1pdCI6MjUsInBhZ2VZIjowfQ%253D%253

D , aplūkots 18.09.2017. 

 

4.2. Darba devēju aptauja 

Darba devēju izvērtējums par Tiesību zinātņu studējošo profesionālo kompetenci parāda, ka studējošo komunikācijas 

prasmes ir augstā (32%) vai ļoti augstā (68%) līmenī. Labu sniegumu studenti parāda arī prasmē prezentēt un argumentēt savu 

viedokli – 30% pēc darba devēju domām to dara ļoti augstā līmenī, 64% - augstā, 6% - apmierinoši. Tiesību zinātnēs ir ļoti 

svarīga spēja sekot jaunākajai juridiskajai literatūrai, kā arī tiesu praksei, un darbinieki šo spēju praktikantos ir novērtējuši kā 

apmierinošu (28%), augstu (37%) un ļoti augstu (30%). 5% aptaujāto nav bijusi iespēja novērtēt. Praktikanti ir arī spējuši 

teorētiskās zināšanas pielietot praksē un konsultēt personas juridiskajos jautājumus apmierinošā līmenī (11%), augstā līmenī 

(67%), un pat ļoti augstā līmenī (17%). Studenti spēj izstrādāt juridiskos dokumentus apmierinošā (10%), augstā (62%) un 

ļoti augstā (22%) līmenī. 17% darba devēju nav varējuši novērtēt praktikanta svešvalodu zināšanas, taču 5% uzskata, ka 

līmenis ir ļoti augsts, 44% vērtē kā augstu, 28% kā apmierinošu, 6% kā zemu. Studenti prasmīgi plāno un organizē savu darbu 

(ļoti augsts līmenis – 73%, augsts – 27%). Darba devēji ir novērojuši studējošo atbildību pret uzticētajiem pienākumiem (ļoti 

augsts līmenis – 78%, augsts – 22%), kā arī lojalitāti pret iestādi (ļoti augsts – 72%, augsts – 28%). Lai arī pēc aptaujas 

rezultātu apkopošanas ir redzams, ka darba devēji atzinīgi vērtē praktikantu spēju pārzināt nozares normatīvos dokumentus 

(ļoti augsts līmenis – 29%, augsts – 57%, apmierinošs – 14%), tomēr darba devēji arī norāda uz to, ka būtu labāk jāpārzina 

Civilprocess, Krimināltiesību, Maksātnespējas procesu regulējošie normatīvie akti. Tāpat arī nepieciešams attīstīt teorētisko 

zināšanu pielietošana praksē.  

96% aptaujāto darba devēju uzskata, ka pēc programmas absolvēšanas studējošajam ir iespējama karjeras izaugsme, 

4% par to nav tik pārliecināti un vērtē kā „daļēji”. Jautājumā par studiju programmas saturu, 37% darba devēju šķiet, ka tas 

tikai daļēji nodrošina studenta kā speciālista konkurētspēju starptautiskajā tirgū, 63% ir pārliecināti, ka nodrošina pilnībā.  

 

5. STUDIJU VIRZIENA STIPRO UN VĀJO PUŠU, IESPĒJU UN DRAUDU ANALĪZE 

5.1. Studiju virziena stiprās puses: 

5.1.1. docētāju kolektīvs pamatā tiek veidots no nozares praktiķiem, kā arī pamatdarbā strādājošie docētāji tiek 

iesaistīti projektos, kas pilnveido to praktiskās iemaņas; 

5.1.2. lekciju saturs interesants, ļoti daudz faktu, prakses materiālu, pamatīgi un rūpīgi gatavotas lekcijas; 
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5.1.3. uz darba tirgu orientēta apmācība, kura ir dinamiska, jo izvēles daļā ir iespējama jaunu un darba tirgum 

aktuālu studiju kursu iekļaušana; 

5.1.4. sadarbības līgumi ar valsts institūcijām un komersantiem, kā arī ar nevalstiskajām aorganizācijām rada 

iespēju veidot sadarbību un piedāvāt prakses vietas visiem studējošajiem; 

5.1.5. augstskolas bibliotēkas resursu straujā attīstība un bibliotēkā pieejamās jaunākās zinātniskās literatūras 

elektroniskās datu bāzes;  

5.1.6. spēcīga materiāli tehniskā bāze – jaunākās paaudzes informācijas tehnoloģijas, moderns auditoriju 

aprīkojums; 

5.1.7. tika izstrādāti jauni Patstāvīgi izstrādājamo darbu noteikumi, kuros tika iekļauta prasība iesniegt darbu arī 

elektroniskā formā, tādejādi veidojot studējošo izstrādāto darbu datu bāze, kas palīdzēs efektīvi cīnīties pret plaģiātismu; 

5.1.8. lai palīdzētu studējošajiem iziet praksi un izstrādāt prakses atskaites, katrai grupai tika nozīmēts prakses 

vadītājs no BAT puses, kas pirms prakses atskaites aizstāvēšanas to izvērtē un virza (vai nevirza) uz aizstāvēšanu; 

5.1.9. aktīvi turpinājās sadarbība ar darba devējiem, nodrošinot prakses vietas studējošajiem. 

5.2. Studiju virziena vājās puses: 

5.2.1. nepietiekami straujš pieaugums docētāju īpatsvaram ar doktora grādiem, 

5.2.2. vēl joprojām nepietiekošs ievēlētais akadēmiskais personāls, kam BAT ir pamatdarba vieta, 

5.2.3.  spēcīgu zinātniskās pētniecības tradīciju trūkums augstskolā,  

5.2.4. lai gan veiksmīgākai praktisko zināšanu apguvei BAT ir noslēgusi līgumus par prakses organizēšanu ar 

vairākām valsts un pašvaldību iestadēm un tiesību jomas profesionāļiem, tomēr 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. 

5.3. Studiju virziena iespējas: 

5.3.1. Darbs ar studējošajiem: 

5.3.1.1. jāpastiprina sadarbība ar citām augstskolām, tajā skaitā ārpus Latvijas, vienojoties par studējošo apmaiņas 

iespējām, jāieinteresē studējošie doties uz ārvalstīm; 

5.3.1.2. jāuzlabo studējošo informētība par reģistrāciju uz izvēles kursiem, kā arī to , kā ietekmē studējošo izvēlētie 

kursi tālākai studiju un profesijas apguvei. 

5.3.2. Darbs ar docētājiem: 

5.3.2.1. definēt realizējamo studiju virzienu mērķus kā studiju rezultātus atbilstoši EKI un, saskaņā ar tiem pārskatīt 

studiju kursu mērķus un sagaidāmos rezultātus;  

5.3.2.2. izstrādāt skaidrākus kritērijus studiju kursa noslēguma pārbaudījumu, studiju darbu, kvalifikācijas darbu, 

diplomdarbu un maģistra darbu vērtēšanai;   

5.3.2.3. sistēmiski  kontrolēt, lai kopējie Studiju virziena mērķi tiek iekļauti un ievēroti  katrā studiju kursā, 

5.3.3. Studiju virziena pilnveidošana: 

5.3.3.1. sekot, lai studiju kursu secības būtu pareiza, lai tie tiktu sagrupēti no vienkāršā uz sarežģīto; 

5.3.3.2. pilnveidot studiju kursiem nepieciešamos metodiskos materiālus; 

5.3.3.3. atkārtoti veikt Studiju virziena absolventu aptauju, vācot un apkopojot informāciju par absolventu tālākajām 

darba gaitām un iecerēm tālākizglītībai, atbilstoši izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr.348 "Kārtība, kādā augstskola 

un koledža iesniedz izglītības un zinātnes ministrijā informāciju par savu darbību“. 

5.4. Studiju virziena draudi: 

5.4.1. docētāju pētnieciskais darbs nepietiekošs, tā rezultātā studiju virziena akreditācijas procesā tiek saņemti 

pārmetumi no ekspertiem, 

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

 

6. STUDIJU VIRZIENA IEKŠĒJĀS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMAS APRAKSTS 

6.1. BAT kopējā kvalitātes politika balstās uz BAT monolītiem pamatprincipiem, kuros definētas augstskolas prioritātes 

lai attīstītu savu konkurētspēju, nodrošinātu darbinieku konkurētspēju, kā arī nodrošinātu kvalitatīvu, darba tirgus 

prasībām atbilstošu, valstiski atzītu studiju procesu augstskolā. Kā arī iekšējā un ārējā kvalitāte notiek ievērojot  

„Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā”. 

6.1.1. Lai nodrošinātu šos pamatprincipus BAT ir savā darbībā ievēro sekojošas prioritātes: 

6.1.1.1. Klients (gan iekšējais, gan ārējais), kas ietver klienta apmierinātības regulāru noteikšanu (studenti, kursanti, 

absolventi, darbinieki, darba devēji). 

6.1.1.2. Augstvērtīga pakalpojuma piedāvājums. 

6.1.1.3. Nepārtraukta procesu pilnveide, lai nodrošinātu procesu efektivitāti, lietderību un elastību, kas ļauj 

iespējami pilnvērtīgi apmierināt klientu vajadzības. 

6.1.1.4. Profesionālā un personības izaugsme 

6.1.2. Augstskolas vīzija ir - Biznesa augstskola Turība ir starptautiski atzīta un atpazīstama biznesa augstskola, 

un Misija - Biznesa augstskola Turība dod iespēju katram iegūt savai profesionālajai jomai atbilstošu, uz biznesu orientētu 

izglītību un attīstīt sevi kā radošu līderi. Vadoties no BAT definētās vīzijas un misijas, to sasniegšanai kvalitātes politikā tiek 

vērtēti sekojoši aspekti: 

6.1.2.1. Esošo studējošo vēlmes un vajadzības 

6.1.2.2. Absolventu vēlmes un vajadzības 

6.1.2.3. Pasniedzēju zināšanas un prasmes profesionālajā jomā 

6.1.2.4. Izcilas darbības piemēri Eiropas vadošajās augstskolās  



6.1.3. Programmas īstenojuma kvalitatīvie rādītāji tiek mērīti izmantojot dažādus instrumentus, no augstskolas 

iekšējās datu sistēmas tiek atlasīti statistiskie rādītāji, piemēram, imatrikulēto, studējošo, absolventu un studējošo skaits. 

Izmantojot dažādu mērķauditoriju aptaujas u.c. tiek iegūta informācija par studējošo, darba devēju, absolventu un darbinieku 

apmierinātības līmeni, pedagoģiskā snieguma līmeni, absolventu profesionālās karjeras parametriem, kā piemēram darba 

atlīdzība, karjeras izaugsme utt.)  

6.1.4. Šo kvalitatīvo datu rezultātu dinamika tiek analizēta gan vadības līmenī, gan Juridiskās fakultātes domes, 

gan Tiesību zinātņu katedras ietvaros, tādējādi nodrošinot operatīvu un adekvātu lēmumu pieņemšanu saistībā ar 

nepieciešamajām darbībām, kas jāveic lai nodrošinātu pakalpojuma vispārējās kvalitātes un klientu apmierinātības līmeņa 

paaugstināšanu vai saglabāšanu. 

6.1.5. Lai nodrošinātu iekšējo kvalitāti tiek ievēroti sekojoši principi: 

6.1.5.1. augstākās vadības ieinteresētība nepieciešamās kvalitātes līmeņa sasniegšanā; 

6.1.5.2. augstskolas darbības fokusēšana uz studējošo, absolventu un personālu;  

6.1.5.3. personāla apzināta līdzdalība kvalitātes pilnveidošanā un nepārtrauktā uzlabošanā; 

6.1.5.4. akadēmiskā personāla iesaistīšanās zinātniskajā darbībā; 

6.1.5.5. procesu pieeja – uz faktiem par darbību balstīta procesu vadība 

6.1.5.6. uz faktiem balstītu lēmumu pieņemšana. 

6.1.6. Studiju virzienu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas pamatā ir: 

6.1.6.1. Studiju virziena kopējā analīze; 

6.1.6.2. Studiju programmu analīze un salīdzināšana gan Latvijas gan starptautiskā līmenī; 

6.1.6.3. Docētāju vērtēšana; 

6.1.6.4. Zinātniskās darbības nodrošināšana; 

6.1.6.5. Studējošo, absolventu, darbinieku un sadarbības institūciju viedokļu regulāra apzināšana un analīze; 

6.1.6.6. Rūpīga finanšu un resursu plānošana visos vadības līmeņos; 

6.1.6.7. Studējošo attīstības un sasniegumu uzraudzībā tiek vērtēti un analizēti eksāmenu rezultāti, kā 

studējošajiem katru gadu jāaizstāv studiju darbi, kuros tiek vērtētas arī studējošo zināšanas atbilstoši studiju programmai; 

6.1.6.8. Studiju programmu satura izvērtēšanā un aktualizācijā tiek piesaistīti: 

6.1.6.8.1. Studējošie - veicot ne tikai ikgadējas studējošo aptaujas par studiju rezultātiem, bet tiek ņemti 

vērā arī studējošo ierosinājumu, mainot izvēles studiju kursu daļas vai pilnveidojot esošos studiju kursu saturu, 

atbilstoši nozares aktualitātēm; 
6.1.6.8.2. nozares pārstāvji – Juridiskās fakultātes Domes sastāvā ir dažādu nozaru pārstāvji, tai skaitā 

drošības nozares pārstāvji, kas pārstāv kā privāto tā publisko sektoru, kas ik gadu izvērtē un apstiprina studiju 

programmas, rosinot tajā grozījumus un uzlabojumus. 
6.1.7. Kvalitātes kontrole tiek īstenota organizējot uzņēmuma iekšējos kvalitātes vadības sistēmas auditus, lai 

izvērtētu vai Juridiskās fakultātes un Tiesību zinātņu katedras veiktie procesi atbilst BAT misijai, vīzijai un definētajiem 

mērķiem, kā arī lai kontrolētu procesu un struktūrvienību veikto darbību atbilstību normatīvajiem dokumentiem un novērtētu 

veikto darbību efektivitāti. 

 

7. STUDIJU VIRZIENAM PIEEJAMIE RESURSI (TAI SKAITĀ FINANŠU RESURSI) UN MATERIĀLTEHNISKAIS 

NODROŠINĀJUMS 

BAT pamatdarbība ir izglītības pakalpojumu sniegšana. 2016./2017. studiju gadā tika nodrošinātas augstākās 

izglītības programmas četrās fakultātēs: 

1) Uzņēmējdarbības vadības fakultātē, 

2) Juridiskajā fakultātē, 

3) Starptautiskā tūrisma fakultātē, 

4) Komunikācijas fakultātē. 

Augstskola piedāvā visus augstākās izglītības līmeņus: koledžas, bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studijas. 

Studiju programmas, līdzīgi kā iepriekš, tiek realizētas ne tikai Rīgā, bet arī Augstskolas filiālēs Jēkabpilī, Talsos, Liepājā un 

Cēsīs. Ar mērķi attīstīt eksporta iespējas, paralēli programmām latviešu valodā tiek attīstītas arī programmas angļu valodā, 

kurās jau tagad ir gan vietējie, gan ārvalstu studenti. Ieņēmumi no ārvalstu studējošajiem turpina palielināties, pretstatā 

turpmākam ieņēmumu kritumam vietējā tirgū. 

2015./2016. finanšu gada neto apgrozījums ir EUR 4 889 710, bruto peļņa EUR 1 323 847, bet pārskata perioda 

peļņa pēc nodokļu nomaksas EUR 283 163. Pamatkapitāla atlikums pēc bilances uz 30.06.2016 ir EUR 2 134 300, nesadalītā 

peļņa pēc bilances uz 30.06.2016. ir EUR 1 323 868, pašu kapitāls kopā - EUR 5 146 394.BAT ilgtspējīgu attīstību apliecina 

ikgadējs darbs pie studiju programmu aktualizēšanas un pielāgošanas tirgus prasībām, tai skaitā gan pilnveidojot esošās 

programmas, gan veidojot jaunas. Tāpat tiek turpināta sadarbība ar ārvalstu augstskolām un zinātniski pētnieciskais darbs. 

Tādējādi Augstskola turpina ieņemt vietu starp vadošajām Latvijas augstskolām, turklāt ar ambīciju pašreizējos pārmaiņu 

laikos būt starp galvenajiem innovatoriem augstākās izglītības nozarē Latvijā. 

BAT attīstības stratēģija paredz attīstīt jaunas un pilnveidot esošās studiju programmas atbilstoši Latvijas darba tirgus 

pieprasījumam, nodrošinot studiju programmu kvalitāti starptautisko standartu līmenī. Plānots piesaistīt studējošos no Eiropas 

un Āzijas, kā arī likt lielāku uzsvaru uz studiju programmu un atsevišķu kursu pasniegšanu angļu valodā. 

Studiju procesa atbilstošas norises nodrošināšanai programmas īstenošanā tiek iesaistīts dažāda veida palīgpersonāls. 

Kā galvenos var minēt šādus: studiju procesa plānošanu, sekmju uzskaiti risina Studiju daļa; materiāli tehniskā nodrošinājuma 

jautājumus risina Tehniskā daļa; informatīvo nodrošinājumu studējošajiem un mācībspēkiem nodrošina Bibliotēka, 



Izdevniecība, Studiju informācijas centrs un Informācijas sistēmu daļa. Minēto struktūrvienību darbības mērķus un 

uzdevumus, darbības un sadarbības principus nosaka šo struktūrvienību nolikumi.  

Studijām izveidoti visi nepieciešamie apstākļi – jaunas konferenču zāles, auditorijas, datorklases, moderna bibliotēka 

ar plašu lasītavu. Auditorijās atrodas kvalitatīvas vizuālās iekārtas - baltās tāfeles, kodoskopi un ekrāni, multimediju 

projektori, audio un video aparatūra. Studējošajiem pieejamas datorizētas darba vietas. Stacionāri uzstādīti multimediju 

projektori, pieejami arī pārnēsājami multimediju projektori. Studiju procesā var izmantot arī sporta zāli. 

Praktiskajām nodarbībām studenti var izmantot visu BAT teritoriju (izņemot vietas, kuras ir iznomātas vai kā citādi 

tur atrasties ir aizliegts), tajā skaitā autostāvvietas un ēkas. 

Studējošo speciālajai apmācībai BAT mācību korpusā speciāli sagatavota auditorija, kurā programmas studenti 

praktiski var apgūt profesionālās iemaņas Kriminālistikā.  

Biznesa augstskolas Turība bibliotēka piedāvā izmantot  brīvpieejas bibliotēku ar literatūras izsniegšanas un 

saņemšanas elektronisku reģistrāciju, grāmatu un periodisko izdevumu, studentu darbu elektronisko katalogu  bibliotēku 

informācijas sistēmā ALISE. http://www.turiba.lv/lv/studijas/biblioteka/bat-katalogs/257/ 

Bibliotēkas pamatuzdevums ir studiju, pēcdiploma apmācības un zinātniskā darba nodrošināšana ar jaunāko mācību 

un zinātnisko literatūru atbilstoši studiju programmām un pētījumu virzieniem, dodot iespēju izmantot ne tikai plašo grāmatu 

un periodisko izdevumu krājumu, bet arī bibliotēkā pieejamās on-line un lokālās datu bāzes, interneta informācijas avotus. 

Katedru vadītāji, programmu direktori sadarbībā ar bibliotēkas darbiniekiem izstrādā nepieciešamo grāmatu iegādes un 

abonējamo elektronisko datu bāzu sarakstu jaunajam studiju gadam. Augstskolai ir četras filiāles- Liepājā, Cēsīs, Talsos un 

Jēkabpilī. 

Bibliotēka ir SIA ”Biznesa augstskola Turība” struktūrvienība- vispārpieejama bibliotēka, akadēmiskajai un 

zinātniskajai darbībai nepieciešamo informācijas resursu glabātāja un uzturētāja. 

Bibliotēka nodrošina bibliotēkas lietotājus ar studiju procesam un zinātniskajai darbībai nepieciešamajiem 

informācijas resursiem un pakalpojumiem; veido un papildina bibliotēkas krājumu un bibliotēkas informatīvo sistēmu (BIS) 

„Alise” ar jaunākajiem, aktuālākajiem informācijas resursiem sadarbībā ar augstskolas fakultātēm, katedrām u.c. 

struktūrvienībām atbilstoši augstskolas studiju zinātniskā darba virzieniem un studiju programmu prasībām. 

Bibliotēkas elektroniskais katalogs https://w3i.turiba.lv/Alise/lv/home.aspx 

Bibliotēkas krājumā (01.07.2017.) ir 55 688 eks. grāmatu. 

Bibliotēka nodrošina bibliotēkas krājuma, t.sk. elektronisko datu bāžu pieejamību patstāvīgo studiju un pētniecības 

īstenošanai; organizē un nodrošina bibliotekāro un bibliogrāfisko apkalpošanu, modernizējot un paplašinot sniedzamo 

pakalpojumu kvalitāti. Augstskola abonē tiešsaistes elektroniskās datu bāzes: LETA. Nozare.lv., Letonika, Lursoft,  EBSCO 

Academic Search Complete, EBSCO eBooks Academic Subscription Collection, EBSCO Business Source Complete, 

pastāvīgi tiek izmantotas arī izmēģinājuma datu bāzes: http://www.turiba.lv/lv/studijas/biblioteka/tiessaistes-datu-bazes/249/ 

Bibliotēkā lietotājiem nodrošināta ērta un darbam piemērota vide. Plašs brīvpieejas grāmatu krājums- abonements 

ar lietotājiem pieejamo elektronisko katalogu, bibliotēkas lasītava ar jaunākajiem preses izdevumiem. Šobrīd studentiem 

pieejamas 182 darba vietas, no tām 59 datorizētas. Bibliotēkā studējošajiem un citiem bibliotēkas lietotājiem tiek piedāvāti 

daudzveidīgi bibliotēkas pakalpojumi: http://www.turiba.lv/lv/studijas/biblioteka/bibliotekas-pakalpojumi/251/ 

Biznesa augstskola „Turība” katru gadu iegulda līdzekļus bibliotēkas informācijas resursu papildināšanai (gan 

literatūras iegādei, gan elektronisko datu bāžu abonēšanai). 

Biznesa augstskolas „Turība” bibliotēka ir LATABA (Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija) locekle.  

8. SADARBĪBAS IESPĒJAS LATVIJĀ UN ĀRZEMĒS ATTIECĪGĀ STUDIJU VIRZIENA  IETVAROS 

BAT kopumā šobrīd ir veiksmīgi attīstījusies sadarbība ar vairāk nekā 50 ārvalstu partneraugstskolām. Pašlaik 

BAT ir sadarbības līgumi ar 46 partneraugstskolām ārvalstīs. Sadarbības līgumi ar šiem partneriem dod iespēju kvalitatīvāk 

un plašāk organizēt zinātniskus forumus, veikt studējošo apmaiņu, kā arī pasniedzēju stažēšanos ārvalstīs. 

Virziena ietvaros turpinās veiksmīga sadarbība ar citām augstskolām Latvijā un ārzemēs, kas realizē tiesību 

zinātņu virzienus - Rēzeknes augstskolu, Juridisko koledžu, Daugavpils Universitāti, Mykolas Romeris Universitāti un 

Starptautisko Tiesību un Biznesa augstskolu Viļņā, Lietuvā; Bialostokas universitāti Polijā, Katoļu universitāti Murcia, 

Spānijā, Dogus universitāti Stambulā, Turcijā, HTM universitāti Saarbrikenā, Vācijā u.c., uz kurām Studiju programmas 

kursu docētāji dodas, lai nolasītu lekcijas un sniegtu nepieciešamās konsultācijas. 

2017/2018 studiju gada laikā plānots noslēgt sadarbības līgumu ar Paņevežas universitāti . Līguma projekts 

paredz sadarbību zinātnes jomā, veicot kopīgus pētījumus un kopīgi organizējot starptautiskas zinātniskās konferences. 

Norit aktīvs darbs pie kopējas doktora programmas izstrādes sadarbībā ar Kazimira Simanoviča Universitāti (Kazimieras 

Simonavičiaus University) Viļņā, Lietuvā.  

 

9. STUDIJU PROGRAMMU UZSKAITĪJUMS, NORĀDOT TO APJOMU KREDĪTPUNKTOS, STUDIJU VEIDU, 

IEGŪSTAMO GRĀDU, GRĀDU UN PROFESIONĀLO KVALIFIKĀCIJU VAI PROFESIONĀLO KVALIFIKĀCIJU. STUDIJU 

PROGRAMMU ATBILSTĪBA LATVIJAS REPUBLIKAS UN AUGSTSKOLAS  STRATĒĢIJAI 

Studiju virzienam atbilstošo 

studiju programmu nosaukumi un 

kodi saskaņā ar Latvijas izglītības 

klasifikāciju: 

 

1) Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma ”Tiesību zinātnes” 

(41380); 
2) Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma ”Tiesību zinātnes” 

(42380); 
3) Otrā līmeņa profesionālā maģistra studiju programma ”Tiesību zinātnes” 

(47380); 
4) Doktora studiju programma ”Juridiskā zinātne” (51380). 

http://www.turiba.lv/lv/studijas/biblioteka/bat-katalogs/257/


Studiju virzienam atbilstošo 

studiju programmu īstenošanas 

ilgums un apjoms: 

 

1) Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma ”Tiesību zinātnes”, 

ilgums 2 gadi un7 mēneši, apjoms 100 KP; 
2) Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma ”Tiesību zinātnes” - 

ilgums 4 vai 4 gadi un 3 mēneši, apjoms 160 KP; 
3) Otrā līmeņa profesionālā maģistra studiju programma ”Tiesību zinātnes” - 

ilgums 1 gads un pieci mēneši, apjoms 60 KP;  ilgums 2 gadi apjoms 80KP; 

4) Doktora studiju programma ”Juridiskā zinātne” - ilgums 3 gadi, apjoms 120 

KP. 

Studiju virzienam atbilstošo 

studiju programmu īstenošanas 

vietas adrese, studiju veids un 

forma:  

 

1) Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma ”Tiesību zinātnes”- 

īstenošanas vietu adreses: Graudu iela 68, Rīgā;  Brīvības ielā 29,Talsos;  L. 

Paegles ielā 1,  Cēsīs; Rīgas ielā 50, Liepājā; Pasta ielā 1, Jēkabpilī. Studiju 

veids un forma: nepilna laika neklātienes studijas, tālmācība; 

2) Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma ”Tiesību zinātnes” - 

īstenošanas vietu adreses: Graudu iela 68, Rīgā,  L. Paegles ielā 1, Cēsīs. 

Studiju veids un forma: pilna laika klātienes studijas, nepilna laika 

neklātienes studijas, tālmācība; 
3) Otrā līmeņa profesionālā maģistra studiju programma ”Tiesību zinātnes” - 

īstenošanas vietas adrese: Graudu iela 68, Rīga. Studiju veids un forma: pilna 

laika klātienes studijas, nepilna laika neklātienes studijas – tālmācība; 
4) Doktora studiju programma ”Juridiskā zinātne” - īstenošanas vietas adrese: 

Graudu iela 68, Rīga. Studiju veids un forma- pilna laika klātienes studijas. 

Prasības, uzsākot studiju 

virzienam atbilstošo studiju 

programmu apguvi: 

 

1) Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma ”Tiesību zinātnes” 

– vidējo izglītību apliecinošs dokuments, vērtējums centralizētajos 

eksāmenos latviešu valodā un svešvalodā – ne zemāks par E līmeni; 

2) Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma ”Tiesību zinātnes” - 

vidējo izglītību apliecinošs dokuments, vērtējums centralizētajos eksāmenos 

latviešu valodā un svešvalodā – ne zemāks par E līmeni; 

3) Otrā līmeņa profesionālā maģistra studiju programma ”Tiesību zinātnes” – 

profesionālā vai akadēmiskā bakalaura diploms studiju programmā 

Tiesību zinātnes; 
4) Doktora studiju programma ”Juridiskā zinātne” – profesionālā vai 

akadēmiskā maģistra diploms studiju programmā Tiesību zinātnes. 

Studiju virzienam atbilstošajās 

studiju programmās iegūstamie 

grādi un profesionālās 

kvalifikācijas: 

 

1) Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma ”Tiesību zinātnes”- 

pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības diploms, jurista palīga 

profesionālā kvalifikācija; 
2) Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma ”Tiesību zinātnes” - 

profesionālā bakalaura grāds tiesību zinātnēs, juriskonsulta profesionālā 

kvalifikācija; 
3) Otrā līmeņa profesionālā maģistra studiju programma ”Tiesību zinātnes”-  

profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnēs, jurista profesionālā 

kvalifikācija; 
4) Doktora studiju programma „Juridiskā zinātne” - doktora grāds Juridiskajā 

zinātnē. 

 

 

10. STUDIJU VIRZIENA ĪSTENOŠANĀ IESAISTĪTĀ AKADĒMISKĀ PERSONĀLA UZSKAITĪJUMS, NORĀDOT TĀ 

KVALIFIKĀCIJU UN PIENĀKUMUS, TAI SKAITĀ STUDIJU PROGRAMMU UN TĀS DAĻU, KURU KATRS NO AKADĒMISKĀ 

PERSONĀLA ĪSTENOS 

 

(Skat. 5. Pielikumā)  

 

11. STUDIJU VIRZIENA ĪSTENOŠANĀ IESAISTĪTĀ AKADĒMISKĀ PERSONĀLA PĒTNIECISKĀ DARBĪBA UN TĀ 

IETEKME UZ STUDIJU DARBU, STUDĒJOŠO IESAISTĪŠANA PĒTNIECĪBAS PROJEKTOS, KĀ ARĪ DALĪBA STARPTAUTISKAJOS 

PROJEKTOS, LATVIJAS ZINĀTNES PADOMES UN CITU INSTITŪCIJU FINANSĒTAJOS PROJEKTOS PĀRSKATA PERIODĀ 

 

11.1. Studiju virziena īstenošanā iesaistītais personāls, kas ir ieguvis LZP eksperta statusu: 

 

Vārds Uzvārds Zinātnes nozare 
Darbības laiks 

(dd.mm.gg. - dd.mm.gg.) 

Aivars  Endziņš Juridiskā zinātne 14.04.2019 

Aleksandrs Baikovs Juridiskā zinātne 17.12.2018 

Jānis  Grasis Juridiskā zinātne 17.05.2018 

Jānis Ivančiks Juridiskā zinātne 14.04.2019 

http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=555
http://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=518&Itemid=54
http://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=503&Itemid=54
http://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=518&Itemid=54


Sandra Kaija Juridiskā zinātne 25.11.2019 

Ivars Kronis Juridiskā zinātne 18.12.2017 

Ineta Lūka Pedagoģija 16.06.2019 

Jānis  Načisčionis Juridiskā zinātne 20.11.2017 

Jānis Pleps Juridiskā zinātne 14.04.2019 

Una  Skrastiņa Juridiskā zinātne 19.01.2020 

Jānis  Teivāns-Treinovskis Juridiskā zinātne 23.09.2019 

Ingrīda  Veikša Juridiskā zinātne 20.11.2017 

Daina Škuškovnika Psiholoģija 22.10.2018 

 

11.2. Studiju virziena īstenošanā iesaistītais  personāla līdzdalība konferencēs un semināros vai to organizēšana 

Latvijā un starptautiskā mērogā. 

 

(Skat.6. Pielikumā) 

 

11.3 Iesaistīšana pētniecības projektos, kā arī piedalīšanās starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un 

citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā. 

 

(Skat. 7. Pielikumā) 

 

12. STUDIJU VIRZIENA ĪSTENOŠANĀ IESAISTĪTĀ AKADĒMISKĀ PERSONĀLA GALVENO ZINĀTNISKO 

PUBLIKĀCIJU UN SAGATAVOTĀS MĀCĪBU LITERATŪRAS SARAKSTS PĀRSKATA PERIODĀ. 

 

(Skat. 8. Pielikumā) 

 

13. STUDIJU VIRZIENA ĪSTENOŠANĀ IESAISTĪTO STRUKTŪRVIENĪBU (PIEMĒRAM KATEDRU, PROFESORU 

GRUPU, LABORATORIJU, INSTITŪTU) UZSKAITĪJUMS, NORĀDOT TO UZDEVUMUS STUDIJU VIRZIENA UN KONKRĒTU STUDIJU 

PROGRAMMU ĪSTENOŠANĀ 

 

Studiju virziena darbību nodrošina vairākas augstskolas struktūrvienības. Fakultāte un katedras primāri iesaistītas 

akadēmiskā darba īstenošanā, turpretim studiju daļa un rektorāts. nodrošina studiju procesa īstenošanu.  

 

Struktūrvienība  Uzdevumi  

Rektorāts  Rektorāts ir BAT struktūrvienība augstskolas pedagoģiskā un zinātniskā procesa vadības un 

starptautiskās sadarbības nodrošināšanai.  

Rektorāta galvenie uzdevumi ir:  

vienota pedagoģiskā procesa augstskolā nodrošināšana;  

studiju procesa organizācija un vadība;  

zinātniski - metodiskās darbības vadība;  

studiju attīstības un starptautiskās sadarbības nodrošināšana;  

augstāk minēto uzdevumu izpildes nodrošināšanai nepieciešamo organizatorisko, rīkojuma, 

izziņu un pārskata dokumentu izstrāde.  

Juridiskā fakultāte  Fakultāte ir augstskolas struktūrvienība, kas izveidota profesionālās, akadēmiskās, metodiskās un 

zinātniskās darbības organizēšanai fakultātē īstenojamo studiju virzienos.  

Fakultātes uzdevumi ir:  

1) attīstīt starptautisku konkurētspēju;  

2) veidot jaunas programmas un jaunus kursus;  

3) pilnveidot studiju procesu;  

4) sekmēt akadēmiskā personāla, studējošo un darbinieku lojalitāti;  

5) attīstīt sadarbību ar studējošajiem, darba devējiem un absolventiem;  

6) veidot sadarbību ar citām, arī ārpus Latvijas esošām augstskolām;  

7) veicināt studējošo uzņēmējdarbības analīzes un pašanalīzes, kā arī komunikācijas 

prasmes, jaunradi un kultūras līmeņa atbilstību starptautiskajai biznesa videi.  

Tiesību zinātņu 

katedra 

 

Katedra ir Fakultātes struktūrvienība studiju, metodiskā un pētniecības darba īstenošanai (turpmāk 

tekstā – Katedra). Katedra nodrošina studiju kursu īstenošanu, atbilstīgi studiju programmu 

mērķiem, uzdevumiem un sagaidāmiem rezultātiem.  

Katedras uzdevumi:  

1) sistemātiski pilnveidot studiju procesu;  

2) piedalīties Bibliotēkas fonda veidošanā;  

3) organizēt zinātniski pētniecisko un metodisko darbu;  

4) līdzdarboties Augstskolas mūža izglītības sistēmā;  

Valodu katedra 

 

Komercdarbības 

katedra 

 

http://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=428&Itemid=54
http://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=476&Itemid=54
http://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=524&Itemid=54
http://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=474&Itemid=54
http://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=518&Itemid=54
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1042
http://www.lzp.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=532&Itemid=54


Komunikācijas 

zinātņu katedra 

5) sadarboties ar darba devējiem, studējošajiem un absolventiem studiju procesa 

modernizēšanas jautājumos;  

6) veidot studējošo kultūru un pozitīvu attieksmi pret studijām;  

7) organizēt docētāju pieredzes apmaiņu un kvalifikācijas celšanu;  

8) nodrošināt prakšu un studiju darbu vadīšanu, apstiprināt to vadītājus;  

9) organizēt katedras lietvedību.  

Tūrisma un 

viesmīlības katadra 

Studiju daļa  Studiju daļa ir BAT struktūrvienība, kas nodrošina studiju procesa plānošanu un norisi.  

Studiju daļas uzdevumi:  

Plānot un koordinēt studiju procesu.  

Nodrošināt docētāju pedagoģiskās slodzes uzskaiti.  

Organizēt studiju procesa lietvedību:  

1) veikt akadēmisko grupu veidošanu un aktualizēšanu,  

2) veikt studējošo un grupu uzskaiti,  

3) sagatavot rīkojumus par studējošo statusu un studiju grupām,  

4) sagatavot izglītību apliecinošos dokumentus,  

5) sagatavot studiju kartes.  

Nodrošināt studējošo sekmju uzskaiti un analīzi.  

Sagatavot statistikas atskaites.  

 

14. STUDIJU VIRZIENA ĪSTENOŠANĀ NEPIECIEŠAMĀ MĀCĪBU PALĪGPERSONĀLA RAKSTUROJUMS, NORĀDOT 

TĀ UZDEVUMUS STUDIJU VIRZIENA UN KONKRĒTU STUDIJU PROGRAMMU ĪSTENOŠANĀ 

 

Struktūrvienība Uzdevumi 

Studiju 

informācijas 

centrs 

Studiju informācijas centrs (turpmāk – SIC) ir BAT Attīstības daļas struktūrvienība reflektantu, 

interesentu un studējošo informēšanas un apkalpošanas nodrošināšanai. 

SIC uzdevumi: 

1) reflektantu reģistrēšana un uzņemšana sadarbībā ar Senātā apstiprinātu uzņemšanas 

komisiju; 

2) informācijas sniegšana studējošajiem un interesentiem: 

3) sniegt uzziņas par Augstskolas pakalpojumiem; 

i) izvietot studējošajiem un reflektantiem saistošu informāciju Centrālajā korpusā; 

ii) sniegt uzziņas par jautājumiem, kas saistīti ar studiju procesu, studiju maksu un studiju 

rezultātiem vai nepieciešamības gadījumā novirzīt atbildes sniegšanu atbildīgajai struktūrvienībai; 

iii) sniegt informāciju par nodarbību sarakstu; 

4) lietvedības organizēšana: 

i) kārtot reflektantu iesniegtos dokumentus (izņemot Filiālēs); 

ii) veidot un uzturēt reflektantu un studējošo personu lietas atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem; 

iii) sagatavot līgumus par izglītības iegūšanu, organizēt to slēgšanu, grozījumu veikšanu tajos; 

iv) organizēt aizdevumu līgumu slēgšanu ar studējošajiem par aizdevuma piešķiršanu 

studijām; 

v) organizēt sponsorēšanas līgumu slēgšanu ar studējošajiem; 

vi) nodrošināt SIC reģistrēto studējošo iesniegumu izskatīšanu, izpildes kontroli; 

vii) sagatavot un izsniegt studējošajiem izziņas; 

viii) sagatavot un izsniegt studējošajiem atļaujas - norīkojumus; 

ix) veikt studiju un studējošo kreditēšanas lietvedību; 

x) struktūrvienības kompetences ietvaros veikt saraksti ar studējošajiem; 

xi) nodrošināt studējošajiem ISIC karšu izgatavošanu, izsniegšanu un pagarināšanu. 

5) Augstskolas suvenīru tirdzniecība; 

6)  klientu vēlmju uzklausīšana, apkopošana un informācijas nodošana atbilstīgajām 

struktūrvienībām; 

7) studējošo un studiju datu izmaiņu veikšana datu bāzē;  

8) SIC uzdevumu izpildei nepieciešamo Augstskolas normatīvo dokumentu izstrāde; 

9) telpu atslēgu izsniegšana Centrālajā korpusā. 

Informāciju 

sistēmu daļa 

Informācijas sistēmu daļa ir BAT struktūrvienība BAT informatīvās sistēmas izveidei, uzturēšanai 

un pilnveidošanai, kā arī darba un studiju procesa nodrošināšanai ar nepieciešamo datortehniku un 

programmatūru, veicot to iegādi, uzturēšanu, modernizēšanu, atjaunošanu, uzskaiti un saglabāšanu. 

ISD uzdevumi: 

1) Programmatūras izstrāde, iegāde, ieviešana un uzturēšana BAT vajadzībām. 

2) BAT datortehnikas un programmatūras iegāde, uzstādīšana un apkope. 

3) Datortehnikas nomas pakalpojumu nodrošināšana. 

4) Datortīkla lietotāju administrēšana. 

5) Datortīkla un datu drošības nodrošināšana. 

6) Datortehnikas un datortīkla resursu izmantošanas uzskaite un kontrole. 



7) Lietotāju apmācība. 

8) Datortehnikas un datortīkla izmantošanas reglamentējošo dokumentu izstrāde. 

9) Minimālu līdzekļu izlietojumu nodrošināšana uzdevumu veikšanā. 

Bibliotēka Bibliotēka ir BAT struktūrvienība, kas veic studiju un zinātnes informācijas centra funkcijas un 

uztur BAT bibliotēkas sakarus ar Latvijas un ārvalstu bibliotēkām un informatīvajiem centriem. 

Bibliotēkas uzdevumi: 

1) Īstenot  Bibliotēkas fonda veidošanas politiku. 

2) Nodrošināt informācijas pieejamību un operativitāti. 

3) Nodrošināt fonda uzturēšanu. 

4) Sniegt pakalpojumus: izsniegt grāmatas, kopēt Bibliotēkas materiālus, brošēt materiālus, 

pārdot Augstskolas izdevniecības grāmatas, konsultēt lasītājus par Bibliotēkas fondu u.c. 

5) Popularizēt Bibliotēku. 

6) Plānot resursus sadarbībā ar fakultātēm, katedrām un citām struktūrvienībām par 

kvalitatīva fonda iegādi, darbinieku kvalifikācijas celšanu, Bibliotēkas modernizēšanu un 

nodrošināšanu ar materiāli tehniskajiem līdzekļiem. 

7) Racionāli izmantot Bibliotēkas resursus. 

Attīstības daļa Attīstības daļa ir BAT struktūrvienība, kuras darbības galvenais mērķis ir piesaistīt studējošos 

BAT. 

Attīstības daļas funkcijas un uzdevumi: 

1) BAT zīmolvedība (BAT zīmola stratēģijas izstrāde, grafiskā standarta izstrāde un 

uzturēšana); 

2) studiju programmu virzīšana tirgū un mārketinga aktivitāšu nodrošināšana un/vai 

saskaņošana  saskaņā ar BAT ilgtermiņa attīstības koncepciju; 

3) studējošo iesaistīšana studiju procesa uzlabošanā, veicot studējošo apmierinātības ar BAT 

sniegto pakalpojumu mērīšanu un rezultātu izvērtēšanu; 

4) BAT sabiedrisko attiecību plānošana, organizēšana un nodrošināšana saskaņā ar uzņēmuma 

interesēm un vadības noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem; 

5) BAT interneta lapas www.turiba.lv uzturēšana un attīstīšana; 

6) tirgus izpēte;  

7) sadarbība ar absolventiem (lojalitātes programmas izstrāde un īstenošana, datu bāzes 

atjaunošana, aptauju veikšana);  

8) BAT darbinieku pasākumu rīkošana; 

9) reklāmas un dizaina pakalpojumu sniegšana citām BAT struktūrvienībām; 

10) reklāmas un informatīvo materiālu izvietošanas BAT teritorijā koordinēšana; 

11) Studiju informācijas centra, kas nodrošina reflektantu, interesentu un studējošo 

apkalpošanu, darbības pārraudzība; 

12) Muzeja, kas nodrošina materiālo un garīgo vērtību par BAT attīstību vākšanu un 

saglabāšanu, darbības pārraudzība;  

13) sadarbības nodrošināšana starp BAT administratīvo vadību un Studējošo pašpārvaldi.  

Studējošo 

pašpārvalde 

BAT SP ir uz vienu gadu vēlēta studējošo neatkarīga, koleģiāla institūcija studējošo tiesību un 

interešu pārstāvībai BAT. 

SP mērķis ir aizstāvēt un pārstāvēt visu studējošo intereses akadēmiskos, materiālos, kultūras un 

sadzīves jautājumos augstskolā un citās valsts institūcijās. 

SP uzdevumi: 

1) veidot savu organizatorisko un pārvaldes struktūru; 

2) izstrādāt savas darbības pamatvirzienus; 

3) reprezentēt studējošos valsts un starptautiskajā vidē; 

4) sadarboties ar LR un ārvalstu izglītības iestādēm un ar to studējošo pašpārvaldēm; 

5) izzināt studējošo vajadzības, intereses un vēlmes akadēmiskā procesa uzlabošanai un 

sniegt priekšlikumus šo uzlabojumu īstenošanai; 

6) organizēt un koordinēt studējošo ārpus nodarbību aktivitātes;  

7) informēt studējošos par SP darbību un aktivitātēm; 

8) piedalīties BAT lēmējinstitūciju darbībā, pārstāvot studējošo intereses; 

9) izstrādāt SP budžeta projektu un uzraudzīt tā izlietojumu. 

 

15. INFORMĀCIJA PAR ĀRĒJIEM SAKARIEM 

15.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 

1) Tieslietu ministrija - noslēgts līgums par prakses vietu nodrošināšanu, valsts sekretāra vietniece Laila Medin 

ir ievēlēta Fakultātes domē, Juridiskā departamenta direktore Linda Berga piedalās Valsts pārbaudījuma komisijās,  

2) Latvijas Drosības biznesa asociācija – noslēgts sadarbības līgums par prakses vietu nodrošināšanu. Biznesa 

augstskola Turība ir tās biedrs. LDBA priekšsēdētājs Jāniz Zeps ir ievēlēts Juridiskās fakultātes domē, 

3) Drošības korporācija „Pentano” - noslēgts sadarbības līgums par prakses vietu nodrošināšanu. Tās 

priekšsēdētājs Genādijs Seibutis ir ievēlēts Juridiskās fakultātes domē, 



4) Satversmes tiesa - ir vienošanās par atsevišķu studējošo prakses vietu nodrošināšanu, bijušais Tiesas 

priekšsēdētājs, šobrīd Saeimas deputāts Gunārs Kūtris ir ievēlēts Juridiskās fakultātes domē, regulāri piedalās Valsts 

pārbaudījuma komisijās,  

5) Augstākā tiesa - noslēgts līgums par prakses vietu nodrošināšanu, Tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs ir 

ievēlēts Juridiskās fakultātes domē,  

6) Bauskas rajona tiesa - Tiesas priekšsēdētāja Iveta Andžāne regulāri piedalās Valsts pārbaudījuma komisijās, 

7) Zemgales apgabaltiesas tiesneši – Juris Siliņš un aigars Sniedzītis vada studējošo noslēguma darbus,  

regulāri piedalās Valsts pārbaudījuma komisijās, pasniedz studiju kursus. 

8) Latvijas Republikas Prokuratūra - noslēgts sadarbības līgums par mācību prakses nodrošināšanu, prokurori 

Juris Juriss, Aivis Zalužinskis piedalās Valsts pārbaudījuma komisijās, pasniedz studiju kursus, 

9) Ieslodzījuma vietu pārvalde - noslēgts līgums par prakses vietu nodrošināšanu,  

10) Valsts probācijas dienests - notiek sadarbība un ir sagatavots sadarbības līgums par mācību prakses 

nodrošināšanu, 

11) Valsts policija - noslēgts sadarbības nodomu protokols par prakses vietu nodrošināšanu, 

12) Latvijas Prokuroru biedrība - noslēgts Sadarbības līgums ar par akadēmiskā un zinātniski pētniecisko 

darbību un tās kvalitātes izaugsmi, kā arī veicināt abu iesaistīto pušu zinātniski pētniecisko attīstību, kā arī sadarbību 

zinātnisko pētījumu īstenošanā un juristu tālākizglītības attīstībā, un studiju kvalitātes paaugstināšanā, 

13) Zvērinātu advokātu biroji – zvērinātie advokāti Kristīne Dārzniece un Viola Supe ir iekļautas Juridiskās 

fakultātes domē. Artūrs Zvejsalnieks, Ivo Krievs, Dana Rone, Liene Cakare,  Aldis Gobzems, Jānis Vanags u.c. 

pasniedz studiju kursus, kā arī piedalās Valsts pārbaudījumu komisijās,  

14) VAS “Latvijas Dzelzceļš”, valdes loceklis Edvīns Bērziņš regulāri piedalās Valsts pārbaudījuma komisijās, 

ir ievēlēts Juridiskās fakultātes domē, 

 

15.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas 

studiju programmas 

1) iepriekšējā pārskata perioda audita laikā tika novērots, ka nav pietiekami mērķtiecīga sadarbība ar citām 

augstskolām, kas īsteno radniecīgas studiju programmas. Lai to novērstu, studija virzienā iesaistītie docētāji tiek 

mudināti paralēli docēt arī citās augstskolās, tādējādi nodrošinot savstarpēju pieredzes apmaiņu. Iespēju robežās 

tiek meklēti jauni sadarbības partneri ārvalstīs. 

2) BAT plāno paplašināt sadarbību ar citām augstskolām, kas īsteno līdzīgas virziena programmas, tādēļ šobrīd ir 

veikusi salīdzinājumus ar: 

a) divām citu valstu augstskolu 1. līmeņa līdzīgām augstākās izglītības programmām 

b) Bedfordšīras universitāte (Lielbritānija) tiesību, finanšu un grāmatvedības departamenta programmu 

„Tiesības”, 

c) Dublinas Grifita koledža (Īrija),  Biznesa un tiesību programmu. 

b) divām Latvijas augstskolu 1. līmeņa līdzīgām augstākās izglītības programmām 

d) Juridiskās koledžas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Tiesību zinātne”, 

e) Baltijas Starptautiskās akadēmijas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Tiesību 

zinātne”, 

c) divām Latvijas bakalaura studiju programmām 

f) Rīgas Stradiņu Universitāte bakalaura studiju programmu „Tiesību zinātnes”  

g) Latvijas Universitātes bakalaura studiju programma „ Tiesību zinātnes”. 

d) divām citu valstu bakalaura studiju programmām 

h) Tallinas Tehniskā Universitātes (Igaunija) piedāvāto jurisprudences studiju programmu bakalauriem. 

i) Mykolas Romeris Universitātes (Lietuva) piedāvāto bakalaura studiju programmu 

1) Studiju programmu salīdzinājumi atrodami konkrētās programmas pašnovērtējuma ziņojumā.  

2) BAT aktīvi sadarbojas ar Latvijas Koledžu asociāciju, veido kopīgus informatīvos pasākumus, sadarbojas 

izstādes „Skola” organizēšanā un reklamēšanā.BAT notika Nordplus Intensīvais mediācijas kurss no 2017.gada 

26. jūlija līdz 8. augustam :NORDPLUS Augstākās izglītības programmas intensīvais kursu “Mediācija 

civillietās un krimināllietās” (Mediation in Civil and Criminal Cases): 

a) Mediācijas vasaras skola ir ārkārtīgi populāra un piesaista studentus no visām projekta partnerības 

augstskolām – Turku Universitātes (Somija), Mikolas Romeris universitātes (Lietuva), Tallinas Tehniskās 

Universitātes (Igaunija) un Biznesa augstskolas Turība (Latvija). Šogad kursa ietvaros mācījās un gala 

pārbaudījumu veiksmīgi nokārtoja 27 studenti.            

b) Mediācijas vasaras skolu Biznesa augstskola Turība organizēja arī 2016. gadā, šogad no jauna ir izveidotas 

vairākas aizraujošas nodarbības. Pirmkārt, pasniedzēju komandai ir pievienojušies jauni mācībspēki – Andris 

Šillers un Ilze Dzenovska, kuru lekcijās būtisks akcents ir likts uz mediāciju krimināllietās un cietušo – 

vainīgo attiecību aspektiem. Otrkārt, studentu vērtējumam ir nodots svaigs un īpaši aktuāls mediācijas temats 

par apzinātību, nevardarbīgo komunikāciju, kā arī par mediāciju, kā mūsdienu diplomātijas līdzekli. 

c) Pasniedzēju komanda no projekta četrām partnervalstīm ir apdomīgi plānojusi mācību grafiku, lai nodrošinātu 

teicamu līdzsvaru starp teorētiskajām nodarbībām, grupu darbiem un mācību ekskursijām. Treškārt, 

atsevišķas lekcijas ir veltītas mediācijas nozīmei tiešsaistes režīmā internetā, tādējādi atzīstot arī Eiropas 

Savienības tiesību aktos pausto nozīmi aktīvāk izmantot šādu strīdu risināšanas metodi, īpaši pārrobežu strīdu 

lietās. 



d) Šogad studentiem bija lieliska iespēja doties mācību vizītē uz Latvijas Republikas Augstāko tiesu, kur bija 

iespējams personīgi satikt Judikatūras un pētniecības departamenta vadītāju Anitu Zikmani. Studenti varēja 

doties izglītojošā ekskursijā uz Augstākās tiesas muzeju, tādējādi apgūstot jurisprudences vēsturi. Otrā mācību 

vizīte tika plānota uz Latvijas Republikas parlamentu – Saeimu, kur padziļinātā veidā studenti ieguva 

priekšstatu par valsts konstitucionālo modeli un tradīcijām. Un, visbeidzot, noslēdzošā mācību vizīte bija uz 

Rīgas centrālcietumu, kas notiek sadarbībā starp Biznesa augstskolu Turība, Ieslodzījuma vietu pārvaldi un 

Valsts probācijas dienestu. Šīs mācību vizītes rezultātā studenti ieguva patiesu izpratni par nepieciešamību un 

apstākļiem, kādos tiek organizēti izlīgumi krimināllietās. 

 

15.3. BAT studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, norādot apmaiņas 

programmu un valsti 

1) maģistra studiju programmā „Tiesību zinātnes”  viens students bija Vācijā Erasmus programmas prakses 

ietvaros; 

2) doktora studiju programmā „Juridiskā zinātnes”  viens students bija Polijā Erasmus programmas ietvaros.  

15.4. Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa studiju programmām, 

norādot studiju ilgumu, valsti 

1) bakalaura studiju progtammā „Tiesību zinātnes” studēja viens students no Krievijas. 

2) Maģistra studiju programmā „Tiesību zinātnes” studēja viens students no Tadžikistānas un viens no 

Indijas, kā arī divi studenti no Slovākijas Erasmus programmas ietvaros. 

3) Doktora studiju programmā „ Juridiskā zinātne” studē  astoņi doktoranti no Lietuvas, Itālijas un Gruzijas.  

 

 

Juridiskās fakultātes dekāns     J.Načisčionis 

 

20.09.2017.  



1.PIELIKUMS. PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀ AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA „TIESĪBU 

ZINĀTNES” (41380) 

 

Studiju 

programmas 

nosaukums 

Kods  

Studiju virziena 

akreditācijas 

datums 

Studiju 

virziena 

akreditācijas 

termiņš 

Studiju virziens 

akreditēts līdz 
AII akreditēta no  Īstenošanas vieta 

Tiesību 

zinātnes 
41380 2013.06.26. 6 gadi 2019.06.25. 1997.05.08. 

Cēsis, Jēkabpils, 

Liepāja, Talsi, 

Rīga  

 

1. STUDIJU PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 

Sagatavot studējošo darbam jurista palīga profesijā, veicinot viņa pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu, 

atbildīgu un radošu personību, nodrošinot darba tirgū pieprasītu speciālistu sagatavošanu. 

 

2. STUDIJU PROGRAMMAS PAREDZĒTIE STUDIJU REZULTĀTI 

 

Studiju programmas sekmīgas absolvēšanas rezultātā tiek piešķirta Jurista palīga profesionālā kvalifikācija (ceturtais 

profesionālās kvalifikācijas līmenis, profesijas kods – 3411 02), atbilstoši MK 2010.gada 18.maija Noteikumiem Nr. 461 

“Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un 

Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”. 

 

 

3. STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS (STUDIJU KURSU UN MODUĻU SARAKSTS UN TO APJOMS 

KREDĪTPUNKTOS,  SADALĪJUMS PA STUDIJU PROGRAMMAS OBLIGĀTĀS, IEROBEŽOTĀS 

IZVĒLES VAI BRĪVĀS IZVĒLES DAĻĀM, NORĀDOT TO APJOMU KREDĪTPUNKTOS, ĪSTENOŠANAS 

PLĀNOJUMS). 

 

 

Studiju virziens  Tiesību zinātne 

Studiju līmenis 5 

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vidējā izglītība 

Studiju nominālais ilgums 2gadi un 7 mēneši 

Obligātās daļas apjoms 98 KP (147 ECT) 

Ierobežotās daļas apjoms 2 KP (3 ECT) 

Izvēles daļas apjoms nav 

Programmas īstenošanas valoda latviešu 

Programmas direktors Ivita Kīsnica 



Programmas ilgums – 2 gadi un 7 mēneši 
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A 1 TZK JUR1121K Konstitucionālās tiesības 4 N 12 Ek                     

A 1 TZK JUR1424K 

Latvijas un ārvalstu 

tiesību vēsture 4 N 24 Ek           

A 1 TZK JUR1526K 

Profesionālā ētika un 

saskarsmes kultūra 2 N 12 Ek                   

A 1 TZK VAD1643K 

Lietvedība un valsts 

valoda 2 N 12 Ek                   

A 1 TZK JUR1131K Tiesību teorija 4 N 24 Ek                     

A 1 TZK POL1009K Vispārējā valsts zinātne 3 N 12 Ek                     

A 1 TZK JUR1438K 

Tiesību aizsardzības 

iestādes 2 N   12 Ek                 

A 1 KDK VAD1641K 

Civilā un vides 

aizsardzība 2 N     12 Ek                 

A 1 TZK JUR1525K 

Civiltiesības. Vispārīgā 

daļa 2 N     12 Ek       

  

         

A 1 KDK EKO1184K Komercdarbība 2 N     12 Ek                 

A 1 VK VAL1115K 

Profesionālā 

terminoloģija 3 N   12 Ek                 

A 1 KDK JUR1511K 

Informācijas tehnoloģijas 

un kiberdrošība 2 N   12 Ek         

A 1 TZK JUR1102K 

Ģimenes un mantojuma 

tiesības 4 N     24 Ek         

A 2 TZK JUR1114K Administratīvās tiesības 4 N         24 Ek             

A 2 TZK JUR1075K Saistību tiesības 4 N         24 Ek           

A 2 TZK JUR1523K Krimināltiesības 2 N         12 Ek             

A 2 TZK JUR1106K Lietu tiesības 4 N         12 Ek           

A 2 TZK JUR1434K Darba tiesības 2 N         12 Ek           

A 2 TZK JUR1115K Civilprocess 3 N           12 Ek         

A 2 TZK JUR1305K 

Eiropas Savienības 

tiesības 3 N             12 Ek         

A 2 TZK JUR1524K Kriminālprocess 3 N             12 Ek         

A 2 TZK JUR1522K 

Prezentāciajs prasmes 

juristiem 2 N       12 Ek     

A 1 TZK JUR1127K Studiju darbs 2 S           1 A.         

A 1 TZK JUR1187K Prakse 8 P           8 A.         

B 2 JF   

Profesionālās izvēles 

studiju kursi (B daļa) 2 

Iz

v             12 Ek         

B 2 TZK JUR1435K Finanšu tiesības 2 N             12 Ek         

B 2 KDK EKO1020K Grāmatvedības pamati 2 N           12 Ek         

B 2 TZK JUR1436K Pašvaldību tiesības 2 N             12 Ek         

A 3 TZK JUR1437K Juridiskā tehnika 2 N                 12 Ek     

A 2 TZK JUR1113K Administratīvais process 3 N               24 Ek     

A 2 TZK JUR1120K Komerctiesības 4 N               12 Ek     

A 3 JF JUR1260K 

Pirmskvalifikācijas darba 

prakse 8 

Pp

d                 8 A.     

A 3 JF JUR1133K Valsts pārbaudījums 8 

V

P                     1 

V

P 



4. STUDIJU KURSU APRAKSTI. 

 

Pieejami BATIS datu bāzē: Studiju darbu uzdevumu folderī. 

 

5. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA. 

Studiju programmas nosaukums 

un kods saskaņā ar Latvijas 

izglītības klasifikāciju: 

”Tiesību zinātnes” (41380) 
 

Studiju programmu īstenošanas 

ilgums un apjoms: 
Ilgums 2  gadi un 7 mēneši, apjoms 100 KP 

 

Studiju programmā  

iegūstamais grāds un profesionālā 

kvalifikācija: 

Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma ”Tiesību zinātnes”- 

pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības diploms, jurista palīga 

(341102) profesionālā kvalifikācija; 

Prasības, uzsākot studiju 

programmas apguvi: 

Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma ”Tiesību zinātnes” – 

vidējo izglītību apliecinošs dokuments, vērtējums centralizētajos eksāmenos 

latviešu valodā un svešvalodā – ne zemāks par E līmeni; 

Studiju virzienam atbilstošo 

studiju programmu īstenošanas 

vietas adrese, studiju veids un 

forma:  

Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma ”Tiesību zinātnes”- 

īstenošanas vietu adreses: Graudu iela 68, Rīgā;  Brīvības ielā 29,Talsos;  L. 

Paegles ielā 1,  Cēsīs; Rīgas ielā 50, Liepājā; Pasta ielā 1, Jēkabpilī.  

Studiju veids un forma: nepilna laika neklātienes studijas. 

Izmantotās studiju metodes un 

formas: 

Studiju kursu tēmas tiek pasniegtas interaktīvā veidā, uzdodot jautājumus 

studējošajiem un rosinot diskusijas, kā arī izmantojot PowerPoint prezentācijas. 

Profesionāļu iesaiste programmas 

īstenošanā: 

 

Studiju programmā iesaistītais akadēmiskais personās ir augsti kvalificēts un 

kompetents, un nodrošina studējošajiem nepieciešamo pētniecības iemaņu, 

teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi.  

Ir noslēgti līgumi par iespējām iziet praksi Augstākā tiesā, Latvijas Republikas 

Prokuratūrā, Valsts Policijā, Ieslodzījumu vietu pārvaldē, Tieslietu ministrijā un tai 

pakļautajās iestādēs (tiesas, zemesgrāmatu nodaļas, Uzņēmumu reģistrs u.c.). Ir 

iespējams praksi iziet arī advokātu, notāru birojos, uzņēmumos, nevalstiskās 

organizācijās, vienojoties par to atsevišķi. 

Studiju programmas 

struktūrloģiskā shēma:  

Elektroniskajā mapē blakus studiju programmas aprakstam ievietota programma 

tabulas veidā. 

Studiju programmas kursi un to 

apraksti:  

Ievietoti elektroniskajā mapē blakus studiju programmas aprakstam. 

Studiju īstenošanas grafiki:  

 

Ievietoti elektroniskajā mapē blakus studiju programmas aprakstam. 

Programmas īstenošanā iesaistītās 

katedras:  

Tiesību zinātņu katedra, Komercdarbības katedra, Komunikācijas zinātņu katedra, 

Valodu katedra 

Vērtēšanas sistēma (izglītības 

kritēriji un vērtēšanas metodes 

studiju rezultātu sasniegšanai un 

novērtēšanai, pārbaudes formas un 

kārtība): 

 

Lekcijas, kā mācību metodi pielieto proporcionāli vairāk tādos priekšmetos, kuros 

ir iespēja sniegt vairāk teorētisku zināšanu un maģistrantam nav nepieciešamas 

grupu darbs vai diskusijas. 

Semināri, kā mācību metode, tiek izmantota mācību priekšmetos, kuros 

maģistrantam ir lielāka iespēja veikt patstāvīgus pētījumus. Semināru laikā 

maģistrantam ir iespēja prezentēt savu viedokli, kā arī to aizstāvēt.  

Grupu darbs, kā mācību metode, tiek pielietots tādos priekšmetos, kuros ir 

nepieciešams komandu darbs, lai izprastu teorijas būtību. Kā piemēru var minēt 

praktikumus un kāzusu risināšanu visos tiesību zinātņu priekšmetos.  

Katra studiju kursa apguves laikā studējošajam ir jānokārto studiju kursa 

programmā noteiktie kārtējie pārbaudījumi – kontroldarbi un/vai studiju 

patstāvīgie darbi.  

Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite, kas 

jākārto katra studiju kursa noslēgumā. Studiju kursa noslēguma pārbaudījumam 

tiek pielaisti tikai studenti, kuri izpildījuši visas studiju kursa aprakstā noteiktās 

prasības (nokārtojuši visus kārtējos pārbaudījumus), nokārtojuši līgumā par 

izglītības iegūšanu noteiktās saistības, kā arī ir aizstāvējuši iepriekšējā studiju gada 

prakses atskaiti un studiju darbu. Pārbaudījuma forma ir noteikta studiju kursu 

programmās. Eksāmenā Studiju programmas  apguve tiek vērtēta ar atzīmi 10 ballu 

vērtējuma skalā atbilstoši MK Noteikumiem.  

Studiju programmas izmaksas Studijām izveidoti visi nepieciešamie apstākļi – jaunas konferenču zāles, 

auditorijas, datorklases, moderna bibliotēka ar plašu lasītavu u.tml. Studiju 



materiāli tehniskā bāze ļauj pilnībā nodrošināt Studiju programmas studiju kursu 

apguvei nepieciešamos apstākļus:  

1) katrā studiju telpā atrodas multimediju projektors un dators, 

2) konferenču zālēs atrodas interaktīvās tāfeles, 

3) studējošajiem ir iespējas kopēt savus darbus un apmeklēt datoru klases, 

4) bibliotēkā atrodas liels skaits datoru studējošo ikdienas darbam. 

Ir izveidota mācību poligons krimināltiesību, kriminālprocesa u.c. studiju kursu 

atraktīvas pasniegšanas vajadzībām. 

Tā kā studiju programma tiek realizēta arī BAT filiālēs, tad ar nepieciešamo 

juridisko literatūru tiek nodrošināti arī filiālēs studējošie – ierobežotā daudzumā 

nodrošināt literatūru uz vietas filiālēs, papildus literatūru ir iespējams pasūtīt no 

bibliotēkas Rīgā. Papildus ārpus Rīgas studējošajiem ir iespējas izmantot filiālēs 

uz vietas esošos kopētājus studiju materiālu, tai skaitā grāmatu kopēšanai, 

datortehniku.  

Ir plānots veikt pasākumus, lai uz vietas visus filiālēs esošos studējošos nodrošinātu 

ar nepieciešamo mācību literatūru. Lai gan filiālēs ārpus Rīgas studiju process tiek 

organizēts nomātās telpās, tiek nodrošināts, lai auditorijas būtu pieejamas 

multimediju iekārtās un citi palīglīdzekļi studiju procesā.  

Studiju programmas atbilstība 

profesijas standartam 

Studiju programmas sekmīgas absolvēšanas rezultātā tiek piešķirta Jurista palīga 

profesionālā kvalifikācija (ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis, profesijas 

kods – 3411 02), atbilstoši MK 2010.gada 18.maija Noteikumiem Nr. 461 

“Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem 

un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un 

aktualizēšanas kārtību”. 

Studiju programmas atbilstība 

profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartam 

Saskaņā ar MK 2001.gada 20.marta Noteikumiem Nr. 141 „Noteikumi par pirmā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” studējošie ir ieguvuši 

nepieciešamo profesionālo augstāko izglītību profesionālās darbības veikšanai. 

Studējošo skaits 115 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto 

studējošo skaits 

73 

Absolventu skaits 23 

 

6. SALĪDZINĀJUMS AR VIENU TĀDA PAŠA LĪMEŅA UN TĀDAM PAŠAM STUDIJU VIRZIENAM 

ATBILSTOŠU LATVIJAS (JA LĪDZĪGA STUDIJU PROGRAMMA LATVIJĀ TIEK ĪSTENOTA) UN 

VISMAZ DIVĀM EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTS ATZĪTU AUGSTSKOLU VAI KOLEDŽU STUDIJU 

PROGRAMMĀM. 

 

Juridiskās koledžas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Tiesību zinātne”: 

Abas programmas vieno iegūstamā kvalifikācija „jurista palīgs”, kā arī programmas ir līdzīgas savā starpā ar studiju 

programmu saturu, lielākā daļa studiju kursi pēc savas būtības ir vienādi vai ļoti tuvi, piem., Lietvedība, Komercdarbība, 

Tiesību aizsardzības iestādes, Tiesību teorija, konstitucionālās tiesības, Darba tiesības, Eiropas Savienības tiesības u.c.  Daļai 

atšķiras iegūstamo kredītpunktu daudzums. Salīdzinot abas programmas, jāsecina, ka JK studējošajiem piedāvā vairāk izvēles 

kursu, taču ir arī tādi studiju kursi, kā piemēram, Kriminālprocess, kas, atšķirībā no JK, BA Turība programmā ir ietverts 

obligāto apguves priekšmetu blokā. Tāpat arī abu augstskolu studiju programmām ir vienāds prakses apjoms, taču atšķiras 

studiju ilgums, kas Juridiskajā koledžā ir par 3 mēnešiem īsāks (2 gadi 4 mēneši), likumsakarīgi, arī kredītpunktu skaitam esot 

mazākam – JK tie ir tikai 88KP, taču kopumā abas studiju programmas nodrošina atbilstību jurista palīga profesijas 

standartam. 

 

Baltijas Starptautiskās akadēmijas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Tiesību zinātne”: 

Arī BSA un BA Turības programmas vieno iegūstamā kvalifikācija „jurista palīgs”. Salīdzinot ar BSA 1.līmeņa 

augstākās izglītības studiju programmu, var secināt, ka aptuveni puse studiju kursu lielā mērā sakrīt ar BA Turības studiju 

programmā apgūstamajiem kursiem, taču jāpiemin, ka neviens no BA Turība piedāvātajiem brīvās izvēles kursiem, netiek 

piedāvāts BSA studējošajiem. Atšķirībā no Juridiskās koledžas, BSA studiju ilgums ir tikai par mēnesi īsāks kā BA Turība, 

kaut arī kopēju iegūto kredītpunktu skaits atšķiras par 20KP, kopējam studiju laikam sastādot 2 gadus un 6 mēnešus ar 80KP. 

 

Bedfordšīras universitāte (Lielbritānija) tiesību, finanšu un grāmatvedības departamenta programma „Tiesības”. 

Salīdzinot šo programmu ar Biznesa augstskolas Turība piedāvāto, varam konstatēt šādas līdzības: 

Abas programmas nodrošina pirmā līmeņa augstāko profesionālo juridisko izglītību. Abas programmas ir orientētas 

uz studējošo sagatavošanu darbam biznesā. Liela daļa studiju kursu sakrīt abās programmās. 

Atšķirīgais programmās ir studiju ilgums, jo Bedfordšīras universitātes programma ir paredzēta uz 3 gadu studijām, 

bet BAT programma 2 gadu studijām. Bedfordšīras universitātes programmā lielāks uzsvars tiek likts uz privātām tiesībām, 

savukārt BAT programmā ir sabalansēts privāto un publisko tiesību īpatsvars. Kā arī Bedfordšīras Universitātē ir plašāks un 

padziļinātāks juridisko priekšmetu klāsts, kas gan ir izskaidrojams ar to, ka pabeidzot Bedfordšīras universitāti studējošais 



iegūst juriskonsulta kvalifikāciju, bet BAT – Jurista palīga kvalifikāciju. Tas pamato arī atšķirīgo studiju ilgumu. Bedfordšīras 

Universitātē studijas tiek realizētas klātienes, neklātienes un tālmācību studiju formā. 

 

Dublinas Grifita koledža (Īrija),  Biznesa un tiesību programma. 

Programma paredzēta 3-gadīgām pilna laika studijām. 

 Salīdzinot šo programmu ar BAT programmu kā kopīgu var atzīmēt šādus aspektus: abas programmas ietver kā tiesību 

tā arī biznesa kursus, kaut arī Grifita koledžā lielāks uzsvars tiek likts uz privātām tiesībām, bet BAT ir līdzsvarots tiesību 

īpatsvars. Līdzīgi ir studiju ilgumi – BATI  studijas ilgst 2.7 gadus, bet Grifita koledžā – 3 gadus. Tai pat laikā pabeidzot 

Grifita koledžu studenti iegūst juriskonsulta profesiju, bet BAT – jurista palīga profesiju, taču var turpināt studijas 2.līmeņa 

programmā un iegūt juriskonsulta kvalifikāciju. 

 

 

7. STUDĒJOŠO APTAUJAS UN TO ANALĪZE. 

 Pārskata periodā tika veikta Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Tiesību zinātnes” 

studējošo elektroniska aptauja, kuras mērķis bija studējošo apmierinātības līmeņa noteikšana, kurā tika iegūti šādi galvenie 

secinājumi: 

 

1. Vidējie rādītāji ir tuvu maksimālajam novērtējumam, tādējādi var secināt, ka studenti ar visiem augstskolā 

notiekošajiem procesiem, tai skaitā arī ar studiju programmu un tās organizāciju ir apmierināti, 

2. Studiju procesa organizāciju, gan to, kas attiecas uz studiju gada plānojumu, gan to, kas attiecas uz nodarbību 

sarakstu atbilstību, plānojumu, tieši 1.līmeņa „Tiesību zinātnes” studenti novērtē zemāk kā citu programmu 

studenti, kas visticamāk skaidrojams ar neapmierinātību filiāļu studējošo vidū.  

3. Studenti tika lūgti novērtēt arī studiju rezultātus – vērtēšanas objektivitāti, prasības studiju kursu noslēgumu 

pārbaudījumiem, patstāvīgo studiju vērtēšanu. Kopumā studenti izteicās atzinīgi, vidēji novērtējot visus minētos 

raksturlielumus ar 4.5,  

4. Kā viens no kritērijiem studiju procesa organizācijā studējošajiem bija jānovērtē arī informācijas pieejamība un 

pietiekamība par procesiem, kas attiecas uz studiju procesu (studiju programmas apjoms un tās saturs, 

pārbaudījuma veidiem un prasībām to kārtošanai, izvēles kursiem (specializācijām), patstāvīgajām studijām. 

Vidējais novērtējums par informācijas pietiekamību un pieejamību šajos procesos bija 4.21. 

5. Arī studiju procesa organizāciju (nodarbību grafiku, studiju gada plānojumu) studējošie vērtē atzinīgi, liekot 

vidējo vērtējumu 4.08. 

6. Labi novērtēts ir arī materiāli tehniskais nodrošinājums augstskolā (auditorijas, kopēšana, bibliotēkas 

piedāvājums), ko studenti vidēji novērtējuši ar 4.15. 

7. Bibliotēkas fonda piedāvājumu, literatūras izsniegšanas kārtību un tiešsaistes datu bāzi studējošie vidēji 

novērtē ar raksturlielumu 4.65. 

 

8. ABSOLVENTU APTAUJAS UN TO ANALĪZE. 

Iepazīstoties ar 1.līmeņa Tiesību zinātnes Studiju programmas absolventu aptaujas rezultātiem, jāsecina, ka 65% 

aptaujāto strādā valsts vai pašvaldību iestādē, 11% strādā privātā uzņēmumā, 2% nevalstiskā organizācijā, bet  22% paši 

nodarbojas ar uzņēmējdarbību.  

 67% no aptaujātajiem strādā savā nozarē un 24% savā specialitātē ieņem vadītāja amatu. Jāņem vērā, ka 33% Studiju 

programmas absolventu nestrādā savā specialitātē, taču visi no aptaujātajiem ir atraduši darbu – 85% jau strādāja pirms 

absolvēšanas, 7% atrada darbu 3 mēnešu laikā pēc studiju uzsākšanas, savukārt pēc studiju uzsākšanas 4% aptaujāto atrada 

darbu gada vai vairāk kā gada laikā.  

Vairākumam – 54% absolventu studiju programmas apguve ir pilnveidojusi kompetenci amata ietvaros. Labāku 

darbu kopumā ir ieguvuši 33% no aptaujātajiem - 11% jaunā darba vietā, 22% esošajā. 2% respondentu ir nodibinājuši savu 

uzņēmumu. 11% apgalvo, ka Studiju programmas apguve nekādi nav ietekmējusi absolventa karjeru.  

Lai arī studenti savos komentāros atsaucās pozitīvi par Studiju programmu un augstskolu kopumā, tomēr vairākums 

– 58% nevēlas turpināt studijas Biznesa augstskolā Turība uzsverot, ka galvenais mērķis bija iegūt tikai 1.līmeņa augstāko 

izglītību tiesību zinātnēs, gan darba vajadzībām, gan, lai personīgām vajadzībām gūtu ieskatu un zināšanas tiesībās. 

 

9. STUDĒJOŠO LĪDZDALĪBA STUDIJU PROCESA PILNVEIDOŠANĀ. 

Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā notiek piedaloties BAT rīkotajās ikgadējās studējošo aptaujās, kā 

arī novērtējot katra studiju kursa un mācībspēka ieguldījumu katra studiju kursa noslēgumā. Ar aptaujas rezultātiem tiek 

iepazīstināti gan attiecīgie mācībspēki, katedru sēžu ietvaros, gan fakultāte, gan arī studiju programmas direktors. Līdz ar to 

studējošo izteiktie ierosinājumi tiek analizēti un iespēju robežās tiek iekļauti studiju procesa pilnveidošanā. 

Studējošajiem pēc nodarbību hospitācijām ir iespēja paust savu viedokli gan par studiju procesu, gan attiecīgo studiju 

kursu attiecīgās katedras vadītajam. Visi izteiktie studējošo viedokļi par studiju procesa pilnveidošanu tiek izvērtēti, 

nepieciešamības gadījumā izvērtēti arī attiecīgās katedras sēdē. Saskaņā ar Fakultāšu nolikumu, Juridiskās fakultātes domes 

sastāvā ir trīs Juridiskās fakultātes studenti, kas arī ļoti aktīvi iesaistās studiju procesa un programmu uzlabošanas darbībā. 

 

Programmas direktore       I.Kīsnica 

20.09.2017 

 



2.PIELIKUMS. PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA „TIESĪBU ZINĀTNES” (42380) 

Studiju 

programmas 

nosaukums 

Kods  

Studiju virziena 

akreditācijas 

datums 

Studiju 

virziena 

akreditācijas 

termiņš 

Studiju virziens 

akreditēts līdz 
AII akreditēta no  Īstenošanas vieta 

Tiesību 

zinātnes 
42380 2013.06.26. 6 gadi 2019.06.25. 1997.05.08. Rīga, Cēsis 

 

1. STUDIJU PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 

Sagatavot kvalificētus tiesību speciālistus, kas būtu spējīgi civilprocesā, administratīvajā procesā, disciplinārlietās, 

publisko, kā arī starptautisko un Eiropas Savienības (Kopienu) tiesību jomā patstāvīgi veikt darbības, kas saistītas ar materiālo 

un procesuālo tiesību normu piemērošanu, tiesu prakses izmantošanu.  

 

2. STUDIJU PROGRAMMAS PAREDZĒTIE STUDIJU REZULTĀTI 

 

Studiju programmas sekmīgas absolvēšanas rezultātā tiek piešķirta Juriskonsulta profesionālā kvalifikācija (piektais 

profesionālās kvalifikācijas līmenis, profesijas kods – 2619 01), atbilstoši MK 2010.gada 18.maija Noteikumiem Nr. 461 

“Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un 

Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”. 

 

3. STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS (STUDIJU KURSU UN MODUĻU SARAKSTS UN TO APJOMS 

KREDĪTPUNKTOS,  SADALĪJUMS PA STUDIJU PROGRAMMAS OBLIGĀTĀS, IEROBEŽOTĀS 

IZVĒLES VAI BRĪVĀS IZVĒLES DAĻĀM, NORĀDOT TO APJOMU KREDĪTPUNKTOS, ĪSTENOŠANAS 

PLĀNOJUMS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju virziens  Tiesību zinātne 

Studiju līmenis 6 

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vidējā izglītība 

Studiju nominālais ilgums Pilna laika – 4 gadi, nepilna laika – 4 gadi un 3 mēneši 

Obligātās daļas apjoms 148 KP (222 ECT) 

Ierobežotās daļas apjoms 6 KP (9 ECT) 

Izvēles daļas apjoms 6 KP (9 ECT) 

Programmas īstenošanas valoda latviešu 

Programmas direktors Ingrīda Veikša 



 

Programmas ilgums – 4 gadi 
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TZ 1 1 A VAD1596P Civilā un vides aizsardzība 2 KDK N 4 

TZ 1 1 A VAD1471P Vadība 3 KDK N 4 

TZ 1 1 A JUR1399P Profesionālā ētika 2 TZK N 4 

TZ 1 1 A JUR1518P Tiesību teorija 1 2 TZK N 4 

TZ 1 1 A JUR1398P Latvijas un ārvalstu tiesību vēsture 4 TZK N 4 

TZ 1 1 A POL1007P Vispārējā valsts zinātne 3 TZK N 4 

TZ 1 1 A VAD1642P Lietvedība un valsts valoda 2 TZK N 4 

TZ 1 2 A JUR1009P Civiltiesības. Ģimenes un mantojuma tiesības 4 TZK N 4 

TZ 1 2 A JUR1519P Tiesību teorija 2 2 TZK N 4 

TZ 1 2 A VAD1318P Komercdarbība 2 KDK N 4 

TZ 1 2 A DAT1053P Informācijas tehnoloģijas un kiberdrošība 2 KDK N 4 

TZ 1 2 A JUR1443P Tiesību aizsardzības iestādes 2 TZK N 4 

TZ 1 2 A JUR1040P Konstitucionālās tiesības 4 TZK N 4 

TZ 1 2 A JUR1403P Civiltiesības.Vispārīgā daļa 2 TZK N 4 

TZ 1 2 A JUR1015P Darba tiesības 2 TZK N 4 

TZ 1 2 A JUR1128P Studiju darbs 1 2 TZK S 4 

TZ 2 1 A JUR1462P Krimināltiesības 2 TZK N 4 

TZ 2 1 A JUR1147P Pašvaldību tiesības 3 TZK N 4 

TZ 2 1 A JUR1010P Civiltiesības. Lietu tiesības 4 TZK N 4 

TZ 2 1 A JUR1002P Administratīvās tiesības 4 TZK N 4 

TZ 2 1 A JUR1405P Ekoloģiskās tiesības 2 TZK N 4 

TZ 2 2 A JUR1463P Kriminālprocess 3 TZK N 4 

TZ 2 2 B JUR1404P Prezentācijas prasmes juristiem 2 TZK N 4 

TZ 2 2 B JUR1408P Sociālās tiesības 2 TZK N 4 

TZ 2 2 B JUR1407P Publiskās tiesības biznesā 2 TZK N 4 

TZ 2 2 A JUR1406P Maksātnespējas tiesības 2 TZK N 4 

TZ 2 2 A VAL1056P Profesionālā terminoloģija svešvalodā 3 Valodu N 4 

TZ 2 2 A JUR1029P Finanšu tiesības 3 TZK N 4 

TZ 2 2 A JUR1001P Administratīvais process 3 TZK N 4 

TZ 2 2 A JUR1129P Studiju darbs 2 2 TZK S 4 

TZ 2 2 A JUR1063P Prakse 1 7 TZK P 4 

TZ 3 1 C JUR1452P Kriminālistikas un operatīvās darbības pamati 2 TZK N 4 

TZ 3 1 A JUR1011P Civiltiesības. Saistību tiesības 4 TZK N 4 

TZ 3 1 A POL1001P Politoloģija 2 KZK N 4 

TZ 3 1 A JUR1082P Starptautiskās publiskās tiesības 3 TZK N 4 

TZ 3 1 C JUR1409P Būvniecības tiesiskais regulējums 2 TZK N 4 

TZ 3 1 C JUR1411P Patērētāju tiesību aizsardzība 2 TZK N 4 

TZ 3 1 A JUR1099P Cilvēktiesības 3 TZK N 4 

TZ 3 1 C VAD1244P Personāla vadība 2 KDK N 4 

TZ 3 1 A JUR1418P Datu aizsardzības tiesības 2 TZK N 4 

TZ 3 2 C JUR1413P Apdrošināšanas tiesības 2 TZK N 4 

TZ 3 2 C JUR1375P Maksātnespējas krimināltiesiskie aspekti 2 TZK N 4 

TZ 3 2 C JUR1374P Pārrobežu maksātnespējas process 2 TZK N 4 

TZ 3 2 C JUR1450P Kriminoloģija 2 TZK N 4 

TZ 3 2 A JUR1035P Komerctiesības 4 TZK N 4 

TZ 3 2 A JUR1081P Starptautiskās privātās tiesības 3 TZK N 4 

TZ 3 2 C EKO1265P Grāmatvedība, audīts, revīzija 2 KDK N 4 

TZ 3 2 C JUR1414P Biznesa administratīvi procesuālie aspekti 2 TZK N 4 

TZ 3 2 C JUR1508P Publiskie iepirkumi 2 TZK N 4 



TZ 3 2 A FIL1002P Filozofija 2 KZK N 4 

TZ 3 2 A JUR1006P Civilprocess 3 TZK N 4 

TZ 3 2 A JUR1130P Studiju darbs 3 2 TZK S 4 

TZ 3 2 A JUR1135P Prakse 2 6 TZK P 4 

TZ 4 1 A JUR1473P Intelektuālā īpašuma tiesības 3 TZK N 4 

TZ 4 1 B JUR1468P Biznesa civilprocesuālie aspekti 2 TZK N 4 

TZ 4 1 B JUR1285P Tiesu runa 2 TZK N 4 

TZ 4 1 B JUR1419P Juridisko dokumentu sastādīšana 2 TZK N 4 

TZ 4 1 A JUR1104P Juridiskās metodes mācība un praktikums 4 TZK N 4 

TZ 4 1 A JUR1027P Eiropas Savienības tiesības 4 TZK N 4 

TZ 4 1 B PSI1020P Saskarsmes psiholoģija 2 KZK N 4 

TZ 4 2 A JUR1266P Pirmsdiploma darba prakse 13 JF Ppd 4 

TZ 4 2 A JUR1134P Valsts pārbaudījums 12 JF VP 4 



 

Programmas ilgums – 4 gadi un 3 mēneši 
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TZ 1 1 A VAD1596P Civilā un vides aizsardzība 2 KDK N 4 

TZ 1 1 A VAD1471P Vadība 3 KDK N 4 

TZ 1 1 A JUR1399P Profesionālā ētika 2 TZK N 4 

TZ 1 1 A JUR1518P Tiesību teorija 1 2 TZK N 4 

TZ 1 1 A JUR1398P Latvijas un ārvalstu tiesību vēsture 4 TZK N 4 

TZ 1 1 A POL1007P Vispārējā valsts zinātne 3 TZK N 4 

TZ 1 1 A VAD1642P Lietvedība un valsts valoda 2 TZK N 4 

TZ 1 2 A JUR1009P Civiltiesības. Ģimenes un mantojuma tiesības 4 TZK N 4 

TZ 1 2 A JUR1519P Tiesību teorija 2 2 TZK N 4 

TZ 1 2 A VAD1318P Komercdarbība 2 KDK N 4 

TZ 1 2 A DAT1053P Informācijas tehnoloģijas un kiberdrošība 2 KDK N 4 

TZ 1 2 A JUR1443P Tiesību aizsardzības iestādes 2 TZK N 4 

TZ 1 2 A JUR1040P Konstitucionālās tiesības 4 TZK N 4 

TZ 1 2 A JUR1403P Civiltiesības.Vispārīgā daļa 2 TZK N 4 

TZ 1 2 A JUR1015P Darba tiesības 2 TZK N 4 

TZ 1 2 A JUR1128P Studiju darbs 1 2 TZK S 4 

TZ 2 1 A JUR1462P Krimināltiesības 2 TZK N 4 

TZ 2 1 A JUR1147P Pašvaldību tiesības 3 TZK N 4 

TZ 2 1 A JUR1010P Civiltiesības. Lietu tiesības 4 TZK N 4 

TZ 2 1 A JUR1002P Administratīvās tiesības 4 TZK N 4 

TZ 2 1 A JUR1405P Ekoloģiskās tiesības 2 TZK N 4 

TZ 2 2 A JUR1463P Kriminālprocess 3 TZK N 4 

TZ 2 2 B JUR1404P Prezentācijas prasmes juristiem 2 TZK N 4 

TZ 2 2 B JUR1408P Sociālās tiesības 2 TZK N 4 

TZ 2 2 B JUR1407P Publiskās tiesības biznesā 2 TZK N 4 

TZ 2 2 A JUR1406P Maksātnespējas tiesības 2 TZK N 4 

TZ 2 2 A VAL1056P Profesionālā terminoloģija svešvalodā 3 Valodu N 4 

TZ 2 2 A JUR1029P Finanšu tiesības 3 TZK N 4 

TZ 2 2 A JUR1001P Administratīvais process 3 TZK N 4 

TZ 2 2 A JUR1129P Studiju darbs 2 2 TZK S 4 

TZ 2 2 A JUR1063P Prakse 1 7 TZK P 4 

TZ 3 1 C JUR1452P Kriminālistikas un operatīvās darbības pamati 2 TZK N 4 

TZ 3 1 A JUR1011P Civiltiesības. Saistību tiesības 4 TZK N 4 

TZ 3 1 A POL1001P Politoloģija 2 KZK N 4 

TZ 3 1 A JUR1082P Starptautiskās publiskās tiesības 3 TZK N 4 

TZ 3 1 C JUR1409P Būvniecības tiesiskais regulējums 2 TZK N 4 

TZ 3 1 C JUR1411P Patērētāju tiesību aizsardzība 2 TZK N 4 

TZ 3 1 A JUR1099P Cilvēktiesības 3 TZK N 4 

TZ 3 1 C VAD1244P Personāla vadība 2 KDK N 4 



TZ 3 1 A JUR1418P Datu aizsardzības tiesības 2 TZK N 4 

TZ 3 2 C JUR1413P Apdrošināšanas tiesības 2 TZK N 4 

TZ 3 2 C JUR1375P Maksātnespējas krimināltiesiskie aspekti 2 TZK N 4 

TZ 3 2 C JUR1374P Pārrobežu maksātnespējas process 2 TZK N 4 

TZ 3 2 C JUR1450P Kriminoloģija 2 TZK N 4 

TZ 3 2 A JUR1035P Komerctiesības 4 TZK N 4 

TZ 3 2 A JUR1081P Starptautiskās privātās tiesības 3 TZK N 4 

TZ 3 2 C EKO1265P Grāmatvedība, audīts, revīzija 2 KDK N 4 

TZ 3 2 C JUR1414P Biznesa administratīvi procesuālie aspekti 2 TZK N 4 

TZ 3 2 C JUR1508P Publiskie iepirkumi 2 TZK N 4 

TZ 3 2 A FIL1002P Filozofija 2 KZK N 4 

TZ 3 2 A JUR1006P Civilprocess 3 TZK N 4 

TZ 3 2 A JUR1130P Studiju darbs 3 2 TZK S 4 

TZ 3 2 A JUR1135P Prakse 2 6 TZK P 4 

TZ 4 1 A JUR1473P Intelektuālā īpašuma tiesības 3 TZK N 4 

TZ 4 1 B JUR1468P Biznesa civilprocesuālie aspekti 2 TZK N 4 

TZ 4 1 B JUR1285P Tiesu runa 2 TZK N 4 

TZ 4 1 B JUR1419P Juridisko dokumentu sastādīšana 2 TZK N 4 

TZ 4 1 A JUR1104P Juridiskās metodes mācība un praktikums 4 TZK N 4 

TZ 4 1 A JUR1027P Eiropas Savienības tiesības 4 TZK N 4 

TZ 4 1 B PSI1020P Saskarsmes psiholoģija 2 KZK N 4 

TZ 4 2 A JUR1266P Pirmsdiploma darba prakse 13 JF Ppd 4 

TZ 5 1 A JUR1134P Valsts pārbaudījums 12 JF VP 4 

 

10. STUDIJU KURSU APRAKSTI. 

Pieejami BATIS datu bāzē: Studiju darbu uzdevumu folderī. 

 

11. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA. 

Studiju programmas nosaukums 

un kods saskaņā ar Latvijas 

izglītības klasifikāciju: 

Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma ”Tiesību zinātnes” (42380); 

 

Studiju programmu īstenošanas 

ilgums un apjoms: 

Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma ”Tiesību zinātnes” - ilgums 4 

vai 4 gadi un 3 mēneši, apjoms 160 KP  

Studiju programmā  

iegūstamais grāds un profesionālā 

kvalifikācija: 

Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma ”Tiesību zinātnes” - 

profesionālā bakalaura grāds tiesību zinātnēs,juriskonsulta profesionālā 

kvalifikācija 

Prasības, uzsākot studiju 

programmas apguvi: 

Vidējo izglītību apliecinošs dokuments,vērtējums centralizētajos eksāmenos latviešu 

valodā un svešvalodā – ne zemāks par E līmeni 

Izmantotās studiju metodes un 

formas: 

Studiju kursu tēmas tiek pasniegtas interaktīvā veidā, uzdodot jautājumus 

studējošajiem un rosinot diskusijas, kā arī izmantojot PowerPoint prezentācijas. 

Studiju virzienam atbilstošo 

studiju programmu īstenošanas 

vietas adrese, studiju veids un 

forma: 

Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma ”Tiesību zinātnes” - 

īstenošanas vietu adreses: Graudu iela 68, Rīgā,  L. Paegles ielā 1, Cēsīs. Studiju 

veids un forma: pilna laika klātienes studijas, nepilna laika neklātienes studijas, 

kā arī tālmācība (no 2016/2017 studiju gada) 

Profesionāļu iesaiste programmas 

īstenošanā: 

 

Studiju programmā iesaistītais akadēmiskais personās ir augsti kvalificēts un 

kompetents, un nodrošina studējošajiem nepieciešamo pētniecības iemaņu, teorētisko 

zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi.  

Ir noslēgti līgumi par iespējām iziet praksi Augstākā tiesā, Latvijas Republikas 

Prokuratūrā, Valsts Policijā, Ieslodzījumu vietu pārvaldē, Tieslietu ministrijā un tai 

pakļautajās iestādēs (tiesas, zemesgrāmatu nodaļas, Uzņēmumu reģistrs u.c.). Ir 

iespējams praksi iziet arī advokātu, notāru birojos, uzņēmumos, nevalstiskās 

organizācijās, vienojoties par to atsevišķi. 



Studiju programmas 

struktūrloģiskā shēma: 

Elektroniskajā mapē blakus studiju programmas aprakstam ievietota programma 

tabulas veidā. 

Studiju programmas kursi un to 

apraksti:  

Ievietoti elektroniskajā mapē blakus studiju programmas aprakstam. 

Studiju īstenošanas grafiki:  

 

Ievietoti elektroniskajā mapē blakus studiju programmas aprakstam. 

Programmas īstenošanā iesaistītās 

katedras:  

Tiesību zinātņu katedra, Komercdarbības katedra, Komunikācijas zinātņu katedra, 

Valodu katedra 

Vērtēšanas sistēma (izglītības 

kritēriji un vērtēšanas metodes 

studiju rezultātu sasniegšanai un 

novērtēšanai, pārbaudes formas un 

kārtība): 

 

Lekcijas, kā mācību metodi pielieto proporcionāli vairāk tādos priekšmetos, kuros ir 

iespēja sniegt vairāk teorētisku zināšanu un maģistrantam nav nepieciešamas grupu 

darbs vai diskusijas. 

Semināri, kā mācību metode, tiek izmantota mācību priekšmetos, kuros maģistrantam 

ir lielāka iespēja veikt patstāvīgus pētījumus. Semināru laikā maģistrantam ir iespēja 

prezentēt savu viedokli, kā arī to aizstāvēt.  

Grupu darbs, kā mācību metode, tiek pielietots tādos priekšmetos, kuros ir 

nepieciešams komandu darbs, lai izprastu teorijas būtību. Kā piemēru var minēt 

praktikumus un kāzusu risināšanu visos tiesību zinātņu priekšmetos.  

Katra studiju kursa apguves laikā studējošajam ir jānokārto studiju kursa programmā 

noteiktie kārtējie pārbaudījumi – kontroldarbi un/vai studiju patstāvīgie darbi.  

Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite, kas 

jākārto katra studiju kursa noslēgumā. Studiju kursa noslēguma pārbaudījumam tiek 

pielaisti tikai studenti, kuri izpildījuši visas studiju kursa aprakstā noteiktās prasības 

(nokārtojuši visus kārtējos pārbaudījumus), nokārtojuši līgumā par izglītības iegūšanu 

noteiktās saistības, kā arī ir aizstāvējuši iepriekšējā studiju gada prakses atskaiti un 

studiju darbu. Pārbaudījuma forma ir noteikta studiju kursu programmās. Eksāmenā 

Studiju programmas  apguve tiek vērtēta ar atzīmi 10 ballu vērtējuma skalā atbilstoši 

MK Noteikumiem.  

Studiju programmas izmaksas Studijām izveidoti visi nepieciešamie apstākļi – jaunas konferenču zāles, auditorijas, 

datorklases, moderna bibliotēka ar plašu lasītavu u.tml. Studiju materiāli tehniskā bāze 

ļauj pilnībā nodrošināt Studiju programmas studiju kursu apguvei nepieciešamos 

apstākļus:  

5) katrā studiju telpā atrodas multimediju projektors un dators, 

6) konferenču zālēs atrodas interaktīvās tāfeles, 

7) studējošajiem ir iespējas kopēt savus darbus un apmeklēt datoru klases, 

8) bibliotēkā atrodas liels skaits datoru studējošo ikdienas darbam. 

Ir izveidota mācību poligons krimināltiesību, kriminālprocesa u.c. studiju kursu 

atraktīvas pasniegšanas vajadzībām. 

Cēsu filiālē: 

1) studiju nodarbības notiek Cēsu pilsētas ģimnāzijas telpās, kur BAT filiālei 

studiju nodarbībām pastāvīgi nomā vairākas telpas, 

2) telpas ir labā stāvoklī un pietiekami aprīkotas studiju procesam. Ir izveidota 

kopēja ar ģimnāziju bibliotēka, kurā speciālai un juridiskai literatūrai ir 

atvēlēti atsevišķi stendi.  

3) filiālē studējošajiem ir iespējas izmantot filiālē uz vietas esošos kopētājus 

studiju materiālu kopēšanai, kā arī datortehniku, 

4) tiek nodrošināts, lai auditorijas būtu pieejamas multimediju iekārtās un citi 

palīglīdzekļi studiju procesā. 

Studiju programmas atbilstība 

profesijas standartam 

Saskaņā ar MK 2010.gada 18.maija Noteikumiem Nr. 461 “Noteikumi par Profesiju 

klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas 

pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību” 

studējošie ir ieguvuši nepieciešamās profesionālās prasmes un kompetences savas 

profesionālās darbības veikšanai, jo: 

1) Studiju programmā iekļautie studiju kursi nodrošina profesijas standartā 

noteikto prasību izpildi, 

2) Studiju rezultātā studenti ir ieguvuši nepieciešamās zināšanas un profesionālo 

kompetenci, lai veiktu juriskonsulta darba uzdevumus.  

Studiju programmas atbilstība 

profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartam 

Saskaņā ar MK 2001.gada 20.novembra Noteikumiem Nr. 481 „Noteikumi par otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” studējošie ir ieguvuši 

nepieciešamo profesionālo augstāko izglītību profesionālās darbības veikšanai, jo šīs 

Studiju programmas apguves rezultātā studējošo iemaņas atbilst EKI 6 kategorijai, 

Saskaņā Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI). 

Studējošo skaits 379 



Pirmajā studiju gadā imatrikulēto 

studējošo skaits 

51 

Absolventu skaits 44 

  

12. SALĪDZINĀJUMS AR VIENU TĀDA PAŠA LĪMEŅA UN TĀDAM PAŠAM STUDIJU VIRZIENAM 

ATBILSTOŠU LATVIJAS (JA LĪDZĪGA STUDIJU PROGRAMMA LATVIJĀ TIEK ĪSTENOTA) UN VISMAZ 

DIVĀM EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTS ATZĪTU AUGSTSKOLU VAI KOLEDŽU STUDIJU 

PROGRAMMĀM. 

 

Rīgas Stradiņu Universitāte bakalaura studiju programma „Tiesību zinātnes” un Latvijas Universitātes bakalaura studiju 

programma „ Tiesību zinātnes”. 

Gan Biznesa augstskolā Turība, gan Rīgas Stradiņa Universitātē tiek realizēta profesionālā bakalaura studiju programma pilna 

laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijās. Atšķirībā no Biznesa augstskolas Turība, Rīgas Stradiņa Universitāte realizē 

arī akadēmiskā bakalaura studijas ar studiju ilgumu 3 gadi. Latvijas Universitāte realizē tikai akadēmiskā bakalaura studiju 

programmu ar studiju ilgumu 3 gadi. Latvijas Universitāti absolvējot iegūstamais grāds ir sociālo zinātņu bakalaurs tiesību 

zinātnē, tāpat ir absolvējot RSU akadēmisko bakalaura programmu. Absolvējot Biznesa augstskolu Turību vai Rīgas 

Stradiņa Universitātes profesionālo bakalaura programmu, tiek piešķirta arī kvalifikācija – juriskonsults. 
Programmu studiju kursu salīdzinājums norāda uz vairākām atšķirībām.  

Pirmkārt, obligāto studiju kursu apjoms Rīgas Stradiņa Universitātes studiju programmā ir ievērojami mazāks. Proti, LU 

studiju programmā paredzēti obligātie studiju kursi 147 ECTS apmērā, kamēr Rīgas Stradiņa Universitātes programmā obligātie 

studiju kursi sastāda tikai 75 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, bet dažas izslēdz vispār, piemēram, krimināltiesības. Rīgas 

Stradiņa Universitātes studiju programma kopumā gan dod iespēju apgūt visas tiesību zinātņu apakšnozares, bet kā ierobežotās 

izvēles studiju kursus, piemēram, civiltiesības, vai kā izvēles studiju kursus, piemēram, krimināltiesības.  

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 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 studējošajiem izpratni par tiesību sistēmu 

kopumā, tās sastāvdaļām un apakšnozaru savstarpējo mijiedarbību. Rīgas Stradiņa Universitātes programmā arī nav paredzēta 

studiju darbu izstrādāšana, kas attīsta studējošo prasmes izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas patstāvīgas zinātniskās izpētes 

veikšanai. Studiju darbu izstrādāšana Juridiskās fakultātes ieskatā kalpo kā priekšnosacījums veiksmīgai bakalaura darba 

izstrādāšanai. 

 

Tallinas Tehniskā Universitāte (Igaunija) piedāvā jurisprudences studijas bakalauriem iegūt 3 gados. 

Kā Biznesa augstskola Turība, tā Tallinas tehniskā universitāte piedāvā studējošajiem gūt ieskatu gan privātajās, gan 

publiskajās tiesībās, kā arī apgūt studiju kursus, kas attiecas uz starptautiskajām tiesībām. 

Katra augstskola daļā studiju kursu dod ieskatu katras valsts tiesību aktu specifikā un regulējumā. 

Līdzīgi kā Turībā, arī Tallinas Tehniskajā Universitātē studiju programma sastāv gan no vispārējiem studiju kursiem un izvēles 

studiju kursiem. Kā kopīgus studiju kursus var minēt cilvēktiesības, komercdarbību, komerctiesības, administratīvās tiesības, 

sociālās tiesības, Eiropas Savienības tiesības u.c. Abas augstskolas piedāvā studējošajiem izvēlēties specializācijas. Tallinas 

Tehniskajā Universitātē tiek piedāvāts specializēties vai nu Eiropas Savienības, starptautiskajās un komerctiesībās vai Igaunijas 

Publiskajās un Privātajās tiesībās, savukārt Biznesa augstskola Turība saviem studējošajiem piedāvā specializēties četros 

novirzienos – komerctiesībās, pašvaldību tiesībās,  publiskajās tiesībās biznesā vai maksātnespējas tiesībās. 

Abu augstskolu studiju beigās studējošajiem ir jāraksta bakalaura darbs. 

Pēc studiju beigšanas abu augstskolu absolventi ir tiesīgi turpināt studijas maģistru studiju programmā. 

 

Mykolas Romeris Universitāte (Lietuva) piedāvā bakalaura studiju programmu apgūt 3,5 gados pilna laika studijās vai 5 gados 

nepilna laika studijās. Biznesa augstskolā Turība attiecīgi studiju ilgums ir 4 gadi pilna laika studijās un 4.3 gadi nepilna laika 

studijās. 

Mykolas Romeris Universitāte piedāvā apgūt divas bakalaura studiju programmas – „Tiesības” un „Tiesības un Vadība”. Abas 

studiju programmas piedāvā plaša spektra studijas, kas sniedz vispārēju priekšstatu par visām tiesību nozarēm, sākot ar civiltiesībām 

un beidzot ar krimināltiesībām. Studiju programmā „Tiesības un vadība” lielāka uzmanība tiek pievērsta komerctiesībām un citām 

biznesa vidi regulējošajām tiesībām. Studenti apgūst tādus priekšmetus kā Eiropas tiesības, Tiesību teoriju, vispārējo valsts zinātni, 

komerctiesības, finanšu tiesības savas valsts un ārvalstu tiesību vēsturi, politiku u.c. Abās šajās programmās ietilpstošie studiju 

kursi atbilst Turības realizētajai programmai. Katra no Mykolas Romeris Universitātes programmām aptver citu Turībā apgūto 

studiju kursu daļu. Respektīvi, Turība saviem studējošajiem piedāvā iespēju apgūt plašāku studiju kursu spektru. 

Atšķirībā no Latvijas, Lietuvā pēc bakalaura studiju programmas absolvēšanas, studenti var jau strādāt kā advokāti, prokurori, 

notāri. Lai to varētu darīt Latvijā, ir jāiegūst maģistra grāds. 

 



13. STUDĒJOŠO APTAUJAS UN TO ANALĪZE. 

Pārskata periodā tika veikta profesionālā bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātnes”studējošo elektroniska 

aptauja, kuras mērķis bija studējošo apmierinātības līmeņa noteikšana, kurā tika iegūti šādi galvenie secinājumi: 

1. Vidējie rādītāji ir tuvu maksimālajam novērtējumam, tādējādi var secināt, ka studenti ar visiem augstskolā notiekošajiem 

procesiem, tai skaitā arī ar studiju programmu un tās organizāciju ir apmierināti, 

2. Studenti augstu novērtē (4.3) studiju procesa organizāciju, gan to, kas attiecas uz studiju gada plānojumu, gan to, kas 

attiecas uz nodarbību sarakstu atbilstību, plānojumu. 

3. Studenti tika lūgti novērtēt arī studiju rezultātus – vērtēšanas objektivitāti, prasības studiju kursu noslēgumu 

pārbaudījumiem, patstāvīgo studiju vērtēšanu. Kopumā studenti izteicās atzinīgi, vidēji novērtējot visus minētos 

raksturlielumus ar 4.4. 

4. Kā viens no kritērijiem studiju procesa organizācijā studējošajiem bija jānovērtē arī informācijas pieejamība un 

pietiekamība par procesiem, kas attiecas uz studiju procesu (studiju programmas apjoms un tās saturs, pārbaudījuma 

veidiem un prasībām to kārtošanai, izvēles kursiem (specializācijām), patstāvīgajām studijām. Vidējais novērtējums par 

informācijas pietiekamību un pieejamību šajos procesos bija 4. 

5. Ļoti labi novērtēts ir arī materiāli tehniskais nodrošinājums augstskolā (auditorijas, kopēšana, bibliotēkas piedāvājums), 

ko studenti vidēji novērtējuši ar 4,5. 

 

14. ABSOLVENTU APTAUJAS UN TO ANALĪZE. 

Pārskata periodā tika veikta programmas absolventu elektroniska aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot, vai iegūtā izglītība 

palīdz iegūt darbu, kā arī noskaidrot, vai iegūtā izglītība atbilst darba tirgus vajadzībām, un tika iegūti šādi galvenie secinājumi:  

Lielākā daļa – 78% no aptaujātajiem strādā ar iegūto izglītību saistītās nozarēs, 22% atzīst, ka ar iegūto izglītību saistītā 

nozarē nestrādā.  

Gandrīz puse aptaujāto (49%) no aptaujātajiem savās darbavietās strādā par dažāda līmeņa speciālistiem – juristiem, 

juriskonsultiem, tiesneša palīgiem, personāla speciālistiem. 13% ir augstākā līmeņa vadītāji, bet 24% ir vadītāji. 7% strādā par 

asistentiem un tieši tāpat - 7% strādā kā projektu vadītāji, turklāt 84% no aptaujātajiem, darbu bija ieguvuši jau studiju laikā sevi 

labi pierādot jau mācību prakses laikā. 

Vairākums aptaujāto (34%) ir pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci sava amata ietvaros. 22% ir ieguvuši labāku darbu 

jau esošajā uzņēmumā, 18% ir ieguvuši labāku darbu jaunā darba vietā, bet 20% uzskata, ka augstskolas absolvēšana nav radījusi 

ietekmi uz karjeru, jo vai nav mainījusies darba vieta, vai nemaz nav centušies ar iegūtā grāda palīdzību kāpt pa karjeras kāpnēm. 

Vairākums (58%) no aptaujātajiem pēc bakalaura studiju programmas turpina savas studijas BA Turība maģistra studiju 

programmā vai arī plāno to tuvākajā laikā darīt. 

Aptaujas analīze liecina, ka kopumā absolventi ir apmierināti ar studiju kvalitāti un programmas atbilstību darba tirgus 

prasībām, par ko liecina arī apstāklis, ka lielākā daļa absolventu strādā savā specialitātē un pēc absolvēšanas ir ieguvuši augstāka 

līmeņa vai apmaksātāku darbu. 

 

15. STUDĒJOŠO LĪDZDALĪBA STUDIJU PROCESA PILNVEIDOŠANĀ. 

Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā notiek piedaloties BAT rīkotajās ikgadējās studējošo aptaujās, kā arī 

novērtējot katra studiju kursa un mācībspēka ieguldījumu katra studiju kursa noslēgumā. Ar aptaujas rezultātiem tiek iepazīstināti 

gan attiecīgie mācībspēki, katedru sēžu ietvaros, gan fakultāte, gan arī studiju programmas direktors. Līdz ar to studējošo izteiktie 

ierosinājumi tiek analizēti un iespēju robežās tiek iekļauti studiju procesa pilnveidošanā. 

Studējošajiem pēc nodarbību hospitācijām ir iespēja paust savu viedokli gan par studiju procesu, gan attiecīgo studiju kursu 

attiecīgās katedras vadītajam. Visi izteiktie studējošo viedokļi par studiju procesa pilnveidošanu tiek izvērtēti, nepieciešamības 

gadījumā izvērtēti arī attiecīgās katedras sēdē.  

Studenti ļoti aktīvi darbojas arī studējošo pašpārvaldē, kuras funkcijās ietilpst arī studējošo interešu pārstāvēšana attiecībās 

ar augstskolas vadību un akadēmisko personālu.  

Studējošo pašpārvaldes pārstāvji ir arī Augstskolas Senātā, kas dod tiem iespēju aktīvi līdzdarboties augstskolas 

akadēmiskajos procesos.  

Saskaņā ar Fakultāšu nolikumu, Juridiskās fakultātes domes sastāvā ir trīs Juridiskās fakultātes studenti, kas arī ļoti aktīvi 

iesaistās studiju procesa un programmu uzlabošanas darbībā. 

Studējošie vērtē Studiju programmu un salīdzina to ar līdzīgām programmām ārvalstu augstskolās, kurās tie ir mācījušies 

studējošo mobilitātes programmas Erasmus ietvaros.  

 

Programmas direktore       I.Veikša 

 

20.09.2017 

  



3.PIELIKUMS. PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA „TIESĪBU ZINĀTNES” (47380) 

 

Studiju 

programmas 

nosaukums 

Kods  

Studiju virziena 

akreditācijas 

datums 

Studiju 

virziena 

akreditācijas 

termiņš 

Studiju virziens 

akreditēts līdz 
AII akreditēta no  Īstenošanas vieta 

Tiesību 

zinātnes 
47380 2013.06.26. 6 gadi 2019.06.25. 1997.05.08. Rīga  

 

1. STUDIJU PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 

Sagatavot tiesību speciālistus, kas būtu spējīgi darboties advokāta, prokurora, tiesneša, notāra, tiesu izpildītāja, maksātnespējas 

procesa administratora vai cita kvalificēta tiesību speciālista amatā, kā arī varētu sniegt savas zināšanas izglītības procesā augstāko 

izglītības iestāžu studējošajiem. 

 

2. STUDIJU PROGRAMMAS PAREDZĒTIE STUDIJU REZULTĀTI 

 

Studiju programmas sekmīgas absolvēšanas rezultātā tiek piešķirta Jurista profesionālā kvalifikācija (piektais profesionālās 

kvalifikācijas līmenis ar profesionālās augstākās izglītības maģistra grādu tiesību zinātnē, profesijas kods – 261101), atbilstoši MK 

2010.gada 18.maija Noteikumiem nr. 461 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un 

kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”. 

 

3. STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS (STUDIJU KURSU UN MODUĻU SARAKSTS UN 

TO APJOMS KREDĪTPUNKTOS,  SADALĪJUMS PA STUDIJU PROGRAMMAS 

OBLIGĀTĀS, IEROBEŽOTĀS IZVĒLES VAI BRĪVĀS IZVĒLES DAĻĀM, NORĀDOT 

TO APJOMU KREDĪTPUNKTOS, ĪSTENOŠANAS PLĀNOJUMS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Studiju virziens  Tiesību zinātne 

Studiju līmenis 7 

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Bakalaura izglītība Tiesību zinātnē 

Studiju nominālais ilgums 1.5 gadi (ja iegūta profesionāla.bakal. izgl.),  

2 gadi ( ja iegūta akadēmiskā bakal. izgl.) 

Obligātās daļas apjoms Ja iegūta profesionāla bakal. izgl.:  

44 KP (66 ECT).  

Ja iegūta akadēmiskā bakal. izgl.:  

64 KP (96 ECT). 

Ierobežotās daļas apjoms 16 KP (24 ECT) 

Izvēles daļas apjoms nav 

Programmas īstenošanas valoda Latviešu, angļu 

Programmas direktors Jānis Načisčionis 



Programmas ilgums – 1gads un 5 mēneši 
B

lo
k

s 

K
u

rs
s 

  

K
a

te
d

ra
 

S
tu

d
ij

u
 

k
u

rs
s 

A
p

jo
m

s 

P
ā

rb
. 
v

ei
d

s 

A
p

jo
m

s 

P
ā

rb
. 
v

ei
d

s 

K
P

 

T
ip

s 

A
p

jo
m

s 

P
ā

rb
. 
v

ei
d

s 

A 1 JUR1390M TZK Eiropas Savienības konkurences tiesības 24 Ek.     4 N     

A 1 JUR1425M TZK Cilvēktiesību iedzīvināšanas mehānismi 12 Ek.     2 N     

A 1 PSI1016M KZK Sociālā psiholoģija 12 Ek.     3 N     

A 1 JUR1088M TZK Starptautisko tiesu jurisdikcija 24 Ek.     3 N     

A 1 JUR1283M TZK Tiesību aktu jaunrade 24 Ek.     2 N     

A 1 POL1005M TZK Varas dalīšana 24 Ek.     4 N     

BB 1   JF Profesionālās izvēles studiju kursi (B daļa) 12 Ek.     2 Izv     

B 1 JUR1366M TZK BusinessLaw 12 Ek.     2 N     

B 1  TZK Alternatīvo strīdu risināšana 12 Ek.     2 N   

B 1 EKO1271M KDK Ekonomiskie principi un to analīze 12 Ek.     2 N     

B 1 JUR1364M TZK Maksātnespējas tiesības 12 Ek.     2 N     

B 1 JUR1426M TZK Pašvaldību tiesību problēmas 12 Ek.     2 N     

A 1 JUR1262M JF Pirmsmaģistra darba prakse     6 A. 6 Ppd     

BB 1   JF Profesionālās izvēles studiju kursi (B daļa)     156 Ek. 14 Izv     

B 1 JUR1365M TZK BankruptcyLaw     24 Ek. 2 N     

B 1 JUR1429M TZK Eiropas Savienības sociālās un darba tiesības     24 Ek. 2 N     

B 1 JUR1136M TZK Eiropas Savienības valstu administratīvās tiesības     36 Ek. 3 N     

B 1 EKO1235M KDK 

Grāmatvedības dokumentu izvērtēšanas praktiskie 

aspekti     24 Ek. 2 N     

B 1 JUR1038M TZK Komerctiesību aktuālās problēmas     36 Ek. 3 N     

B 1 JUR1137M TZK Konstitucionālā uzraudzība     24 Ek. 2 N     

B 1 JUR1044M TZK Kriminālsodu politika     24 Ek. 2 N     

B 1 JUR1046M TZK Krimināltiesību aktuālie jautājumi     36 Ek. 3 N     

B 1 VAD1577M KDK Kvalitātes sistēmas     24 Ek. 2 N     

B 1 JUR1048M TZK Lietu un saistību tiesību aktualitātes     36 Ek. 3 N     

B 1 JUR1368M TZK Maksātnespējas tiesību aktuālās problēmas     36 Ek. 3 N     

B 1 JUR1370M TZK Maksātnespējas tiesību attīstības tendences     36 Ek. 3 N     

B 1 JUR1055M TZK Noziedzības attīstības tendences     36 Ek. 3 N     

B 1 JUR1428M TZK Patstāvīga pētījuma veikšana     24 Ek. 2 N     

B 1 JUR1066M TZK Praktikums administratīvajā procesā     36 Ek. 4 N     

B 1 JUR1067M TZK Praktikums civiltiesiskajās zinātnēs     36 Ek. 4 N     

B 1 JUR1068M TZK Praktikums krimināltiesiskajās zinātnēs     36 Ek. 4 N     

B 1 JUR1369M TZK Praktikums maksātnespējas tiesībās     36 Ek. 4 N     

B 1 JUR1069M TZK Praktikums starptautiskajās tiesībās     36 Ek. 4 N     

B 1 JUR1076M TZK Salīdzināmās konstitucionālās tiesības     36 Ek. 3 N     

B 1 JUR1454M TZK Starptautiskā tiesiskā sadarbība     24 Ek. 2 N     

B 1 JUR1085M TZK Starptautisko privāttiesību attīstība     36 Ek. 3 N     

B 1 JUR1086M TZK Starptautisko publisko tiesību izmaiņas     24 Ek. 2 N     

B 1 JUR1087M TZK Starptautisko strīdu izšķiršana     36 Ek. 3 N     

B 1 JUR1090M TZK Tiesas nolēmumu izpilde     24 Ek. 2 N     

B 1 DAT1047M KDK Vadības informatīvās sistēmas     24 Ek. 2 N     

A 2 JUR1236M JF Valsts pārbaudījums         20 VP 1 VP. 
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A 1 TZK Eiropas Savienības konkurences tiesības 24 Ek.     4 N         

A 1 TZK Cilvēktiesību iedzīvināšanas mehānismi 12 Ek.     2 N         

A 1 KZK Sociālā psiholoģija 12 Ek.     3 N         

A 1 TZK Starptautisko tiesu jurisdikcija 24 Ek.     3 N         

A 1 TZK Tiesību aktu jaunrade 24 Ek.     2 N         

A 1 TZK Varas dalīšana 24 Ek.     4 N         

BB 1 JF Profesionālās izvēles studiju kursi (B daļa) 12 Ek.     2 Izv         

B 1 TZK BusinessLaw 24 Ek.     2 N         

B 1 KDK Ekonomiskie principi un to analīze 12 Ek.     2 N         

B 1 TZK Maksātnespējas tiesības 12 Ek.     2 N         

B 1 TZK Alternatīvo strīdu risināšana 12 Ek.     2 N     

B 1 TZK Pašvaldību tiesību problēmas 12 Ek.     2 N         

A 1 TZK Prakse     6 A. 6 P         

BB 1 JF Profesionālās izvēles studiju kursi (B daļa)     156 Ek. 14 Izv         

B 1 TZK BankruptcyLaw     24 Ek. 2 N         

B 1 TZK Eiropas Savienības sociālās un darba tiesības     24 Ek. 2 N         

B 1 TZK Eiropas Savienības valstu administratīvās tiesības     36 Ek. 3 N         

B 1 KDK 

Grāmatvedības dokumentu izvērtēšanas praktiskie 

aspekti     24 Ek. 2 N         

B 1 TZK Komerctiesību aktuālās problēmas     36 Ek. 3 N         

B 1 TZK Konstitucionālā uzraudzība     24 Ek. 2 N         

B 1 TZK Kriminālsodu politika     24 Ek. 2 N         

B 1 TZK Krimināltiesību aktuālie jautājumi     36 Ek. 3 N         

B 1 KDK Kvalitātes sistēmas     24 Ek. 2 N         

B 1 TZK Lietu un saistību tiesību aktualitātes     36 Ek. 3 N         

B 1 TZK Maksātnespējas tiesību aktuālās problēmas     36 Ek. 3 N         

B 1 TZK Maksātnespējas tiesību attīstības tendences     36 Ek. 3 N         

B 1 TZK Noziedzības attīstības tendences     36 Ek. 3 N         

B 1 TZK Patstāvīga pētījuma veikšana     24 Ek. 2 N         

B 1 TZK Praktikums administratīvajā procesā     36 Ek. 4 N         

B 1 TZK Praktikums civiltiesiskajās zinātnēs     36 Ek. 4 N         

B 1 TZK Praktikums krimināltiesiskajās zinātnēs     36 Ek. 4 N         

B 1 TZK Praktikums maksātnespējas tiesībās     36 Ek. 4 N         

B 1 TZK Praktikums starptautiskajās tiesībās     36 Ek. 4 N         

B 1 TZK Salīdzināmās konstitucionālās tiesības     36 Ek. 3 N         

B 1 TZK Starptautiskā tiesiskā sadarbība     24 Ek. 2 N         

B 1 TZK Starptautisko privāttiesību attīstība     36 Ek. 3 N         

B 1 TZK Starptautisko publisko tiesību izmaiņas     24 Ek. 2 N         

B 1 TZK Starptautisko strīdu izšķiršana     36 Ek. 3 N         

B 1 TZK Tiesas nolēmumu izpilde     24 Ek. 2 N         

B 1 KDK Vadības informatīvās sistēmas     24 Ek. 2 N         

A 2 JF Pirmsmaģistra darba prakse         20 Ppd 20 A.     

A 2 JF Valsts pārbaudījums         20 VP     1 VP. 

 



 

4. STUDIJU KURSU APRAKSTI. 

Pieejami BATIS datu bāzē: Studiju darbu uzdevumu folderī. 

 

 

5. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA. 

Studiju programmas nosaukums 

un kods saskaņā ar Latvijas 

izglītības klasifikāciju: 

Otrā līmeņa profesionālā maģistra studiju programma ”Tiesību zinātnes” 

(47380); 
 

Studiju programmu īstenošanas 

ilgums un apjoms: 

Otrā līmeņa profesionālā maģistra studiju programma ”Tiesību zinātnes” - ilgums 

1gads un 5 mēneši, apjoms 60 KP;  ilgums 2 gadi apjoms 80KP 

Studiju programmā  

iegūstamais grāds un profesionālā 

kvalifikācija: 

Otrā līmeņa profesionālā maģistra studiju programma ”Tiesību zinātnes”-  

profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnēs, jurista profesionālā kvalifikācija 

Prasības, uzsākot studiju 

programmas apguvi: 

Otrā līmeņa profesionālā maģistra studiju programma ”Tiesību zinātnes” – 

profesionālā vai akadēmiskā bakalaura diploms studiju programmā Tiesību 

zinātnes 

Izmantotās studiju metodes un 

formas: 

Studiju kursu tēmas tiek pasniegtas interaktīvā veidā, uzdodot jautājumus 

studējošajiem un rosinot diskusijas, kā arī izmantojot PowerPoint prezentācijas. 

Studiju virzienam atbilstošo 

studiju programmu īstenošanas 

vietas adrese, studiju veids un 

forma, tālmācību metožu 

izmantošana: 

Īstenošanas vietas  adrese: Graudu iela 68, Rīgā.  

Studiju veids: pilna laika klātienes studijas, nepilna laika neklātienes studijas 

– tālmācība. 

Profesionāļu iesaiste programmas 

īstenošanā: 

 

Studiju programmā iesaistītais akadēmiskais personās ir augsti kvalificēts un 

kompetents, un nodrošina studējošajiem nepieciešamo pētniecības iemaņu, 

teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi.  

Ir noslēgti līgumi par iespējām iziet praksi Augstākā tiesā, Latvijas Republikas 

Prokuratūrā, Valsts Policijā, Ieslodzījumu vietu pārvaldē, Tieslietu ministrijā un tai 

pakļautajās iestādēs (tiesas, zemesgrāmatu nodaļas, Uzņēmumu reģistrs u.c.). Ir 

iespējams praksi iziet arī advokātu, notāru birojos, uzņēmumos, nevalstiskās 

organizācijās, vienojoties par to atsevišķi. 

Studiju programmas 

struktūrloģiskā shēma: 

Elektroniskajā mapē blakus studiju programmas aprakstam ievietota programma 

tabulas veidā. 

Studiju programmas kursi un to 

apraksti:  

Ievietoti elektroniskajā mapē blakus studiju programmas aprakstam. 

Studiju īstenošanas grafiki:  

 

Ievietoti elektroniskajā mapē blakus studiju programmas aprakstam. 

Programmas īstenošanā iesaistītās 

katedras:  

Tiesību zinātņu katedra, Komercdarbības katedra, Komunikācijas zinātņu katedra 

Vērtēšanas sistēma (izglītības 

kritēriji un vērtēšanas metodes 

studiju rezultātu sasniegšanai un 

novērtēšanai, pārbaudes formas un 

kārtība): 

 

Lekcijas, kā mācību metodi pielieto proporcionāli vairāk tādos priekšmetos, kuros 

ir iespēja sniegt vairāk teorētisku zināšanu un maģistrantam nav nepieciešamas 

grupu darbs vai diskusijas. 

Semināri, kā mācību metode, tiek izmantota mācību priekšmetos, kuros 

maģistrantam ir lielāka iespēja veikt patstāvīgus pētījumus. Semināru laikā 

maģistrantam ir iespēja prezentēt savu viedokli, kā arī to aizstāvēt.  

Grupu darbs, kā mācību metode, tiek pielietots tādos priekšmetos, kuros ir 

nepieciešams komandu darbs, lai izprastu teorijas būtību. Kā piemēru var minēt 

praktikumus un kāzusu risināšanu visos tiesību zinātņu priekšmetos.  
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Katra studiju kursa apguves laikā studējošajam ir jānokārto studiju kursa 

programmā noteiktie kārtējie pārbaudījumi – kontroldarbi un/vai studiju 

patstāvīgie darbi.  

Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite, kas 

jākārto katra studiju kursa noslēgumā. Studiju kursa noslēguma pārbaudījumam 

tiek pielaisti tikai studenti, kuri izpildījuši visas studiju kursa aprakstā noteiktās 

prasības (nokārtojuši visus kārtējos pārbaudījumus), nokārtojuši līgumā par 

izglītības iegūšanu noteiktās saistības, kā arī ir aizstāvējuši iepriekšējā studiju gada 

prakses atskaiti un studiju darbu. Pārbaudījuma forma ir noteikta studiju kursu 

programmās. Eksāmenā Studiju programmas  apguve tiek vērtēta ar atzīmi 10 ballu 

vērtējuma skalā atbilstoši MK Noteikumiem.  

Studiju programmas izmaksas Studijām izveidoti visi nepieciešamie apstākļi – jaunas konferenču zāles, 

auditorijas, datorklases, moderna bibliotēka ar plašu lasītavu u.tml. Studiju 

materiāli tehniskā bāze ļauj pilnībā nodrošināt Studiju programmas studiju kursu 

apguvei nepieciešamos apstākļus:  

9) katrā studiju telpā atrodas multimediju projektors un dators, 

10) konferenču zālēs atrodas interaktīvās tāfeles, 

11) studējošajiem ir iespējas kopēt savus darbus un apmeklēt datoru klases, 

12) bibliotēkā atrodas liels skaits datoru studējošo ikdienas darbam. 

Ir izveidota mācību poligons krimināltiesību, kriminālprocesa u.c. studiju kursu 

atraktīvas pasniegšanas vajadzībām. 

Studiju programmas atbilstība 

profesijas standartam 

Saskaņā ar MK 2010.gada 18.maija Noteikumiem Nr. 461 “Noteikumi par 

Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas 

pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību” 

studējošie ir ieguvuši nepieciešamās profesionālās prasmes un kompetences savas 

profesionālās darbības veikšanai, jo: 

3) Studiju programmā iekļautie studiju kursi nodrošina profesijas standartā 

noteikto prasību izpildi, 

4) Studiju rezultātā studenti ir ieguvuši nepieciešamās zināšanas un 

profesionālo kompetenci, lai veiktu jurista darba uzdevumus.  

 

Studiju programmas atbilstība 

profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartam 

Saskaņā ar MK 2001.gada 20.novembra Noteikumiem Nr. 481 „Noteikumi par otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” studējošie ir ieguvuši 

nepieciešamo profesionālo augstāko izglītību profesionālās darbības veikšanai. 

Studējošo skaits 267 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto 

studējošo skaits 

70 

Absolventu skaits 62 

 

 

6. SALĪDZINĀJUMS AR VIENU TĀDA PAŠA LĪMEŅA UN TĀDAM PAŠAM STUDIJU 

VIRZIENAM ATBILSTOŠU LATVIJAS (JA LĪDZĪGA STUDIJU PROGRAMMA 

LATVIJĀ TIEK ĪSTENOTA) UN VISMAZ DIVĀM EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTS 

ATZĪTU AUGSTSKOLU VAI KOLEDŽU STUDIJU PROGRAMMĀM. 

 

Lundas Universitāte (Zviedrija) piedāvā iegūt maģistra grādu biznesa tiesībās. 

Apgūstot šo studiju programmu, studenti gūst zināšanas starptautiskajās biznesa tiesībās. Arī Biznesa 

augstskolas Turība studiju programma ir tendēta uz biznesa vidi, piedāvājot studējošajiem apgūt tādus studiju 

kursus kā Pasaules valstu komerctiesības, starptautiskās komerctiesības, Eiropas Savienības konkurences 

tiesības, Ekonomiskie principi un to analīze u.c.  

Lundas Universitātē, lai iegūtu maģistra grādu ir jāmācās 2 gadus, bet studiju programmu ir iespējams 

absolvēt arī pēc gada, iegūstot grādu – „viena gada maģistrs” (Master (One Year) of Laws). Biznesa 

augstskola Turība maģistra programmu realizē 1.5 vai 2 gadu programmās, atkarībā no studējošo iepriekš 

iegūtās izglītības. 
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Iegūstamo kredītpunktu skaits absolvējot divu gadu maģistra studijas, ir vienādas ar Biznesa 

augstskolas Turība divu gadu programmas absolvēšanu – 120 ETCS (80 KP). Studiju process tiek realizēts 

līdzīgi – programmā ir gan obligātie studiju kursi, gan izvēles studiju kursi. 

Vienāds ir visu studiju kursu mērķis  - sagatavot augsta līmeņa juristus, kuri būtu konkurētspējīgi gan 

vietējā, gan starptautiskā mērogā. 

Amsterdamas juridiskā skola piedāvā vairākas jurista maģistra programmas, kas atšķiras pēc 

specializācijām.  

Programma paredz viena gada apmācību, kas sadalīta trijos periodos. Pirmais periods veltīts kopējiem 

kursiem, kas var būt vienādi vairākām programmām. Otrajā periodā tiek skatīti ievada studiju kursi katrai no 

programmām. Trešais periods ir pilnībā veltīts specializācijām, kurā apgūst padziļinātus moduļus izvēlētajā 

nozarē, kā arī gatavo paplašinātus pētījumus, ieskaitot maģistra darbu. 

Arī Biznesa augstskolā Turība studiju process tiek organizēts līdzīgi – pirmajā semestrī studējošajiem 

jāapgūst vispārējie priekšmeti, kas visiem ir kopīgi, vienīgi otrajā semestrī visi studenti dalās izvēles kursu 

modeļos, apgūstot sev vēlamo specializāciju, ko Amsterdamas juridiskā skola piedāvā kā atsevišķu studiju 

programmu. 

Kā kopība iezīme abām skolām ir pilna un nepilna laika studijas. 

Amsterdamas juridiskā skola līdzīgi kā Biznesa augstskola Turība, piedāvā saviem studējošajiem 

specializēties tādās jomās kā Krimināltiesības un Starptautiskās tiesības. Starptautiskās tiesības Amsterdamas 

juridiskajā skolā tiek piedāvātas dažādos novirzienos – starptautiskās publiskās tiesības, Eiropas Savienības 

tiesības, Eiropas tiesības, Savukārt Biznesa augstskola Turība saviem studējošajiem piedāvā papildus 

specializēties Civiltiesībās, Valststiesībās un Maksātnespējas tiesībās. 

Abās studiju programmās studiju noslēgumā tiek rakstīts maģistra darbs. 

Rīgas Stradiņa Universitāte piedāvā iegūt gan akadēmiskā, gan profesionālā maģistra grādu Tiesību 

zinātnēs attiecīgi ar studiju ilgumiem 1,5 vai 2 gadi. 

Biznesa augstskola studējošajiem piedāvā iegūt tikai profesionālo maģistra grādu ar studiju ilgumiem 

1.5 vai 2 gadi, atkarībā no studējošo iepriekš iegūta bakalaura grāda. 

Biznesa augstskolas Turība studiju kursu mērķis ir sagatavot augsta līmeņa juristus, kuri būtu konkurētspējīgi 

gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, tāpēc studējošajiem tiek piedāvāta iespēja padziļinātāk apgūt viņiem 

interesējošās specializācijas  - krimināltiesības, starptautiskās tiesības, maksātnespējas tiesības, valststiesības 

vai civiltiesības, savukārt Rīgas Stradiņa Universitāte saviem studējošajiem piedāvā apgūt padziļinātākas 

zināšanas sociālajās, medicīnas, kā arī starptautiskajās un Eiropas tiesībās, kā arī iegūt specifiskas zināšanas 

specializācijā “Operatīvais darbs”, kas saistītas ar darbu vadošos amatos pirmstiesas izmeklēšanas iestādē. 

Kā kopīgo studiju programmās var minēt līdzīgus studiju kursus, kā, piemēram, Vadības informatīvās 

sistēmas, Cilvēktiesības, Starptautisko tiesisko sadarbību, Eiropas Savienības darba tiesības. 

Vienāds ir arī iegūstamo kredītpunktu daudzums abos studiju ilgumos: 1,5 gadu studijās – 60 KP, bet 2 

gadu studijās – 80 Kp. 

Abās augstskolās profesionālajā studiju programmā studējošajiem ir jāiziet prakse. 

 

7. STUDĒJOŠO APTAUJAS UN TO ANALĪZE. 

Pārskata periodā tika veikta profesionālā bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātnes” 

studējošo elektroniska aptauja, kuras mērķis bija studējošo apmierinātības līmeņa noteikšana, kurā tika iegūti 

šādi galvenie secinājumi: 

1. Vidējie rādītāji ir tuvu maksimālajam novērtējumam, tādējādi var secināt, ka studenti ar 

visiem augstskolā notiekošajiem procesiem, tai skaitā arī ar studiju programmu un tās organizāciju 

ir apmierināti, 

2. Studenti augstu novērtē (4.3) studiju procesa organizāciju, gan to, kas attiecas uz studiju 

gada plānojumu, gan to, kas attiecas uz nodarbību sarakstu atbilstību, plānojumu, 

3. Studenti tika lūgti novērtēt arī studiju rezultātus – vērtēšanas objektivitāti, prasības studiju 

kursu noslēgumu pārbaudījumiem, patstāvīgo studiju vērtēšanu. Kopumā studenti izteicās atzinīgi, 

vidēji novērtējot visus minētos raksturlielumus ar 4.4,  

4. Kā viens no kritērijiem studiju procesa organizācijā studējošajiem bija jānovērtē arī 

informācijas pieejamība un pietiekamība par procesiem, kas attiecas uz studiju procesu (studiju 

programmas apjoms un tās saturs, pārbaudījuma veidiem un prasībām to kārtošanai, izvēles 

kursiem (specializācijām), patstāvīgajām studijām. Vidējais novērtējums par informācijas 

pietiekamību un pieejamību šajos procesos bija 4. 
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5. Ļoti labi novērtēts ir arī materiāli tehniskais nodrošinājums augstskolā (auditorijas, 

kopēšana, bibliotēkas piedāvājums), ko studenti vidēji novērtējuši ar 4,5. 

 

8. ABSOLVENTU APTAUJAS UN TO ANALĪZE. 

Apkopojot profesionālās maģistru studiju programmas „Tiesību zinātnes” absolventu anketas, 

jāsecina, ka 62% no absolventiem stādā valsts sektorā, 29% paši nodarbojas ar uzņēmējdarbību un 9% strādā 

privātajā sektorā.  

92% aptaujāto strādā savā specialitātē, 87% jau strādāja pirms absolvēšanas. Absolventu ieņemamie 

amati galvenokārt ir: speciālists (54%), vadītājs (27%), augsta līmeņa vadītājs (17%).  Viens procents 

absolventu strādā projektu vadībā un kā asistenti.  

Lielākoties Studiju programma ir pilnveidojusi absolventa kompetenci (62%). Daļa ir ieguvusi 

labāku darbu – 13% jaunā darba vietā, 7% absolventu tika paaugstināti esošajā darba vietā. 16% no 

absolventiem apgalvo, ka augstskolas absolvēšana nekādi nav ietekmējusi viņu karjeru, kā pamatojumu 

minot, ka šajā nozarē karjeras iespējas neietekmē iegūtais diploms. 77% nevēlas turpināt studijas, savukārt 

23% apdomā iespēju turpināt studijas doktorantūrā Biznesa augstskolā Turība. 

 

9. STUDĒJOŠO LĪDZDALĪBA STUDIJU PROCESA 

PILNVEIDOŠANĀ. 

Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā notiek piedaloties BAT rīkotajās ikgadējās 

studējošo aptaujās, kā arī novērtējot katra studiju kursa un mācībspēka ieguldījumu katra studiju kursa 

noslēgumā. Ar aptaujas rezultātiem tiek iepazīstināti gan attiecīgie mācībspēki, katedru sēžu ietvaros, gan 

fakultāte, gan arī studiju programmas direktors. Līdz ar to studējošo izteiktie ierosinājumi tiek analizēti un 

iespēju robežās tiek iekļauti studiju procesa pilnveidošanā. 

Studējošajiem pēc nodarbību hospitācijām ir iespēja paust savu viedokli gan par studiju procesu, gan 

attiecīgo studiju kursu attiecīgās katedras vadītajam. Visi izteiktie studējošo viedokļi par studiju procesa 

pilnveidošanu tiek izvērtēti, nepieciešamības gadījumā izvērtēti arī attiecīgās katedras sēdē.  

Studenti ļoti aktīvi darbojas arī studējošo pašpārvaldē, kuras funkcijās ietilpst arī studējošo interešu 

pārstāvēšana attiecībās ar augstskolas vadību un akadēmisko personālu. Studējošo pašpārvaldes pārstāvji ir 

arī Augstskolas Senātā, kas dod tiem iespēju aktīvi līdzdarboties augstskolas akadēmiskajos procesos.  

Saskaņā ar Fakultāšu nolikumu, Juridiskās fakultātes domes sastāvā ir trīs Juridiskās fakultātes 

studenti, kas arī ļoti aktīvi iesaistās studiju procesa un programmu uzlabošanas darbībā. 

 

Programmas direktors       J.Načisčionis 

 

20.09.2017 
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4.PIELIKUMS. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA ”JURIDISKĀ ZINĀTNE” (51380) 

Studiju 

programmas 

nosaukums 

Kods  

Studiju virziena 

akreditācijas 

datums 

Studiju 

virziena 

akreditācijas 

termiņš 

Studiju virziens 

akreditēts līdz 
AII akreditēta no  Īstenošanas vieta 

Juridiskā 

zinātne 
51380 2013.06.26. 6 gadi 2019.06.25. 1997.05.08. Rīga 

 

 

1. STUDIJU PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS MĒRĶI UN UZDEVUMI 

1.1. Sagatavot juridiskās zinātnes pētniekus, kas ir orientēti uz Eiropas tirgu, ir gatavi konkurēt 

starptautiskā mērogā. 

 

2. STUDIJU PROGRAMMAS PAREDZĒTIE STUDIJU REZULTĀTI 

2.1. Spēja veikt patstāvīgu zinātniski pētniecisko darbību. 

2.2. Prasme izmantot pētnieciskā darba metodes, analizēt tiesību problemātiku. 

2.3. Kompetence pētnieciskās vides veidošanai tiesību zinātņu bakalaura un maģistra studiju 

programmu īstenošanas pilnveidošanai augstskolā. 

 

3. STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS (STUDIJU KURSU UN MODUĻU SARAKSTS UN TO 

APJOMS KREDĪTPUNKTOS,  SADALĪJUMS PA STUDIJU PROGRAMMAS OBLIGĀTĀS, 

IEROBEŽOTĀS IZVĒLES VAI BRĪVĀS IZVĒLES DAĻĀM, NORĀDOT TO APJOMU 

KREDĪTPUNKTOS, ĪSTENOŠANAS PLĀNOJUMS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Studiju virziens  Tiesību zinātne 

Studiju līmenis 8 

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Maģistra izglītība Tiesību zinātnē 

Studiju nominālais ilgums 3 gadi  

Obligātās daļas apjoms 100 KP (150ECT) 

Ierobežotās daļas apjoms 20 KP (30 ECT) 

Izvēles daļas apjoms nav 

Programmas īstenošanas valoda Latviešu, angļu 

Programmas direktors Aivars Endziņš 
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Programmas ilgums – 3 gadi 
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A 1 PED1002D Augstskolu pedagoģija un vadība 10 Ek     4 N                 

A 1 JUR1191D 

Līdzdalība bakalaura un maģistra studiju 

programmu realizācijā 1 24 Ie.     0 N                 

A 1 JUR1180D Tiesību teorijas problēmas 1 8 Ie.     4 N                 

A 1 JUR1171D Tiesību vēstures problēmjautājumi 1 6 Ie.     2 N                 

A 1 JUR1246D Promocijas darbs 1 1 Ie.     5 Di                 

B

B 1   Profesionālās izvēles studiju kursi (B daļa) 6 

Ek

.     5 Izv                 

B 1 JUR1353D Administratīvā procesa tiesību problēmas 1 6 Ek     5 N                 

B 1 JUR1164D Administratīvo tiesību problēmas 1 6 Ek     5 N                 

B 1 JUR1357D Civilprocesa tiesību problēmas 1 6 Ek     5 N                 

B 1 JUR1287D Civiltiesību problēmas 1 6 Ek     5 N                 

B 1 JUR1341D Intelektuālā īpašuma tiesības 1 6 Ek     5 N                 

B 1 JUR1346D Konkurences tiesības 1 6 Ek     5 N                 

B 1 JUR1165D Konstitucionālo tiesību problēmas 1 6 Ek     5 N                 

B 1 JUR1350D Kriminālprocesa tiesību problēmas 1 6 Ek     5 N                 

B 1 JUR1290D Krimināltiesību problēmas 1 6 Ek     5 N                 

B 1 JUR1294D Starptautisko tiesību problēmas 1 6 Ek     5 N                 

B 1 JUR1455D Tiesību teorijas un vēstures problēmas 1 6 Ek     5 N                 

A 1 JUR1192D 

Līdzdalība bakalaura un maģistra studiju 

programmu realizācijā 2     24 Ie. 2 N                 

A 1 JUR1186D Tiesību teorijas problēmas 2     8 Ek. 4 N                 

A 1 JUR1167D Tiesību vēstures problēmas 2     6 Ek. 2 N                 

A 1 JUR1247D Promocijas darbs 2     1 Ie. 7 Di                 

B

B 1   Profesionālās izvēles studiju kursi (B daļa)     6 Ek. 5 Izv                 

B 1 JUR1354D Administratīvā procesa tiesību problēmas 2     6 Ek 5 N                 

B 1 JUR1168D Administratīvo tiesību problēmas 2     6 Ek 5 N                 

B 1 JUR1358D Civilprocesa tiesību problēmas 2     6 Ek 5 N                 

B 1 JUR1288D Civiltiesību problēmas 2     6 Ek 5 N                 

B 1 JUR1342D Intelektuālā īpašuma tiesības 2     6 Ek 5 N                 

B 1 JUR1347D Konkurences tiesības 2     6 Ek 5 N                 

B 1 JUR1169D Konstitucionālo tiesību problēmas 2     6 Ek 5 N                 

B 1 JUR1351D Kriminālprocesa tiesību problēmas 2     6 Ek 5 N                 

B 1 JUR1291D Krimināltiesību problēmas 2     6 Ek 5 N                 

B 1 JUR1295D Starptautisko tiesību problēmas 2     6 Ek 5 N                 

B 1 JUR1456D Tiesību teorijas un vēstures problēmas 2     6 Ek 5 N                 

A 2 JUR1193D 

Līdzdalība bakalaura un maģistra studiju 

programmu realizācijā 3         2 N 24 Ie.             

A 2 JUR1243D Promocijas darbs 3         

1

1 Di 1 Ie.             

B

B 2   Profesionālās izvēles studiju kursi (B daļa)         5 Izv 6 Ek.             

B 2 JUR1355D Administratīvā procesa tiesību problēmas 3         5 N 6 Ek             

B 2 JUR1178D Administratīvo tiesību problēmas 3         5 N 6 Ek             

B 2 JUR1359D Civilprocesa tiesību problēmas 3         5 N 6 Ek             

B 2 JUR1289D Civiltiesību problēmas 3         5 N 6 Ek             

B 2 JUR1343D Intelektuālā īpašuma tiesības 3         5 N 6 Ek             

B 2 JUR1348D Konkurences tiesības 3         5 N 6 Ek             

B 2 JUR1175D Konstitucionālo tiesību problēmas 3         5 N 6 Ek             

B 2 JUR1352D Kriminālprocesa tiesību problēmas 3         5 N 6 Ek             

B 2 JUR1292D Krimināltiesību problēmas 3         5 N 6 Ek             

B 2 JUR1296D Starptautisko tiesību problēmas 3         5 N 6 Ek             

B 2 JUR1464D Tiesību teorijas un vēstures problēmas 3         5 N 6 Ek             
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A 2 JUR1194D 

Līdzdalība bakalaura un maģistra studiju 

programmu realizācijā 4         4 N     24 Ie.         

A 2 

VAL1083

D Svešvaloda         2 N     10 PEK.         

A 2 JUR1242D Promocijas darbs 4         

1

1 Di     1 Ie.         

B

B 2   Profesionālās izvēles studiju kursi (B daļa)         5 Izv     6 Ek.         

B 2 JUR1356D Administratīvā procesa tiesības         5 N     6 PEK.         

B 2 JUR1256D Administratīvās tiesības         5 N     6 PEK.         

B 2 JUR1339D Civilprocesa tiesības         5 N     6 PEK.         

B 2 JUR1282D Civiltiesības         5 N     6 PEK.         

B 2 JUR1338D Eiropas Savienības tiesības         5 N     6 PEK.         

B 2 JUR1344D Intelektuālā īpašuma tiesības         5 N     6 PEK.         

B 2 JUR1345D Konkurences tiesības         5 N     6 PEK.         

B 2 JUR1258D Konstitucionālās tiesības         5 N     6 PEK.         

B 2 JUR1340D Kriminālprocesa tiesības         5 N     6 PEK.         

B 2 JUR1293D Krimināltiesības         5 N     6 PEK.         

B 2 JUR1297D Starptautiskās tiesības         5 N     6 PEK.         

B 2 JUR1465D Tiesību teorija un vēsture         5 N     6 PEK.         

A 3 JUR1244D Promocijas darbs 5         

2

0 Di         1 Ie.     

A 3 JUR1245D Promocijas darbs 6         

2

0 Di             1 Ie. 
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4. STUDIJU KURSU APRAKSTI. 

Pieejami BATIS datu bāzē: Studiju darbu uzdevumu folderī. 

 

5. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA. 

Studiju programmas nosaukums 

un kods saskaņā ar Latvijas 

izglītības klasifikāciju: 

Doktora studiju programma ”Juridiskā zinātne” (51380) 

Studiju programmu īstenošanas 

ilgums un apjoms: 

Doktora studiju programma ”Juridiskā zinātne” - ilgums 3 gadi, apjoms 

120 KP 

Studiju programmā  

iegūstamais grāds un profesionālā 

kvalifikācija: 

Doktora studiju programma „Juridiskā zinātne” - doktora grāds 

Juridiskajā zinātnē. 

Prasības, uzsākot studiju 

programmas apguvi: 

Doktora studiju programma ”Juridiskā zinātne” – profesionālā vai 

akadēmiskā maģistra diploms  

Izmantotās studiju metodes un 

formas: 

Studiju kursu tēmas tiek pasniegtas interaktīvā veidā, uzdodot jautājumus 

studējošajiem un rosinot diskusijas, kā arī izmantojot PowerPoint 

prezentācijas. 

Studiju virzienam atbilstošo 

studiju programmu īstenošanas 

vietas adrese, studiju veids un 

forma: 

Doktora studiju programma ”Juridiskā zinātne” - īstenošanas vietas 

adrese: Graudu iela 68, Rīga. Studiju veids un forma- pilna laika 

klātienes studijas. 

Profesionāļu iesaiste programmas 

īstenošanā: 

 

Studiju programmā iesaistītais akadēmiskais personās ir augsti kvalificēts 

un kompetents, un nodrošina studējošajiem nepieciešamo pētniecības 

iemaņu, teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi. Studiju kursa 

realizācijā ir piesaistīti pasniedzēji tikai ar doktora grādu. 

Studiju programmas 

struktūrloģiskā shēma: 

Elektroniskajā mapē blakus studiju programmas aprakstam ievietota 

programma tabulas veidā. 

Studiju programmas kursi un to 

apraksti:  

Ievietoti elektroniskajā mapē blakus studiju programmas aprakstam. 

Studiju īstenošanas grafiki:  

 

Ievietoti elektroniskajā mapē blakus studiju programmas aprakstam. 

Programmas īstenošanā iesaistītās 

katedras:  

Tiesību zinātņu katedra, Komercdarbības katedra, Komunikācijas zinātņu 

katedra, Valodu katedra 

Vērtēšanas sistēma (izglītības 

kritēriji un vērtēšanas metodes 

studiju rezultātu sasniegšanai un 

novērtēšanai, pārbaudes formas un 

kārtība): 

 

Lekcijas, kā mācību metodi pielieto proporcionāli vairāk tādos 

priekšmetos, kuros ir iespēja sniegt vairāk teorētisku zināšanu un 

maģistrantam nav nepieciešamas grupu darbs vai diskusijas. 

Semināri, kā mācību metode, tiek izmantota mācību priekšmetos, kuros 

maģistrantam ir lielāka iespēja veikt patstāvīgus pētījumus. Semināru laikā 

maģistrantam ir iespēja prezentēt savu viedokli, kā arī to aizstāvēt.  

Grupu darbs, kā mācību metode, tiek pielietots tādos priekšmetos, kuros ir 

nepieciešams komandu darbs, lai izprastu teorijas būtību. Kā piemēru var 

minēt praktikumus un kāzusu risināšanu visos tiesību zinātņu priekšmetos.

  

Katra studiju kursa apguves laikā studējošajam ir jānokārto studiju kursa 

programmā noteiktie kārtējie pārbaudījumi – kontroldarbi un/vai studiju 

patstāvīgie darbi.  

Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un 

ieskaite, kas jākārto katra studiju kursa noslēgumā. Studiju kursa 

noslēguma pārbaudījumam tiek pielaisti tikai studenti, kuri izpildījuši visas 

studiju kursa aprakstā noteiktās prasības (nokārtojuši visus kārtējos 

pārbaudījumus), nokārtojuši līgumā par izglītības iegūšanu noteiktās 

saistības, kā arī ir aizstāvējuši iepriekšējā studiju gada prakses atskaiti un 
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studiju darbu. Pārbaudījuma forma ir noteikta studiju kursu programmās. 

Eksāmenā Studiju programmas  apguve tiek vērtēta ar atzīmi 10 ballu 

vērtējuma skalā atbilstoši MK Noteikumiem.  

Studiju programmas izmaksas Studijām izveidoti visi nepieciešamie apstākļi – jaunas konferenču zāles, 

auditorijas, datorklases, moderna bibliotēka ar plašu lasītavu u.tml. Studiju 

materiāli tehniskā bāze ļauj pilnībā nodrošināt Studiju programmas studiju 

kursu apguvei nepieciešamos apstākļus:  

13) katrā studiju telpā atrodas multimediju projektors un dators, 

14) konferenču zālēs atrodas interaktīvās tāfeles, 

15) studējošajiem ir iespējas kopēt savus darbus un apmeklēt datoru 

klases, 

16) bibliotēkā atrodas liels skaits datoru studējošo ikdienas darbam. 

Studiju programmas atbilstība 

profesijas standartam 

Profesionālā kvalifikācija netiek piešķirta  

Studiju programmas atbilstība 

profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartam 

Saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 11.pantu doktora 

zinātnisko grādu personai piešķir pēc sekmīgas promocijas darba 

aizstāvēšanas. Ar promocijas darbu zinātniskā grāda pretendents apliecina, 

ka viņš ir patstāvīgi veicis oriģinālu zinātnisku pētījumu, prot patstāvīgi 

plānot pētījumu, ir apguvis pētījumu veikšanas metodoloģiju un darbam 

specialitātē nepieciešamās metodes, spēj patstāvīgi analizēt iegūtos 

rezultātus un izdarīt tiem atbilstošus secinājumus. Promocijas darbu ir 

tiesības aizstāvēt zinātniskā grāda pretendentam, kas ir persona, kura 

sekmīgi apguvusi akreditētas doktora studiju programmas akadēmisko daļu 

un sagatavojusi promocijas darbu aizstāvēšanai. 

Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesības 

augstskolai ir deleģējis Ministru kabinets (MK 2005.gada 27.decembra 

noteikumi Nr.1000 „Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas 

(promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām””, -Biznesa augstskolai 

"Turība" - juridiskajā zinātnē un komunikācijas zinātnē, 2.14.punkts) 

 

Studējošo skaits 34 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto 

studējošo skaits 

8 

Absolventu skaits 3 

Doktoru skaits 10 

 

6. SALĪDZINĀJUMS AR VIENU TĀDA PAŠA LĪMEŅA UN TĀDAM PAŠAM STUDIJU 

VIRZIENAM ATBILSTOŠU LATVIJAS (JA LĪDZĪGA STUDIJU PROGRAMMA LATVIJĀ 

TIEK ĪSTENOTA) UN VISMAZ DIVĀM EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTS ATZĪTU 

AUGSTSKOLU VAI KOLEDŽU STUDIJU PROGRAMMĀM. 

6.1. Mykolas Romeris Universitāte (Lietuva)  tāpat kā Biznesa augstskola turība piedāvā doktora 

studijas dažādās juridiskās zinātnes apakšnozarēs – civiltiesības, konstitucionālās tiesības un 

administratīvās tiesības, krimināltiesības un kriminālprocesa tiesības, starptautiskās tiesības. 

Vispieprasītākās studijas šajā augstskolā ir starptautiskajās tiesībās, jo šis studiju novirziens 

piedāvā visplašāko novirzienu skaitu. Šī studiju programma Mykolas Romeris Universitātē ir arī 

pieprasītākā no ārvalstu studējošo puses. Atšķirībā no Mykolas Romeris Universitātes, ārvalstu 

studenti izvēlas un apgūst kādu no pamatspecializācijām – konstitucionālās tiesības,  

administratīvās tiesības vai krimināltiesības.  

6.1.1. Mykolas Romeris Universitātē studijas tiek realizētas gan pilna laika klātienes, gan nepilna 

laika neklātienes studijās. Turībā šo studiju programmu ir iespējams apgūt tikai pilna laika 

klātienes studijās. 

6.1.2. Abu programmu noslēgumā ir jāraksta promocijas darbs, kura veiksmīgas aizstāvēšanas 

gadījumā, tiek piešķirts Tiesību doktora grāds. 
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6.2. Latvijas Universitāte tāpat kā Biznesa augstskola Turība piedāvā apgūt doktora studiju programmu 

trijos gados. Atšķirība ir iegūstamajā kredītpunktu daudzumā. Latvijas Universitātē tiek iegūti 144 

Kp, savukārt Turībā – 120 Kp. 

6.2.1. Abu programmu noslēgumā ir jāraksta promocijas darbs, kura veiksmīgas aizstāvēšanas 

gadījumā, tiek piešķirts Tiesību doktora grāds. 

6.2.2. Latvijas Universitāte piedāvā apgūt doktorantūras studijas gan pilna laika studijās, gan 

nepilna laika studijās (tad studiju ilgums ir 4 gadi), savukārt Turībā doktorantūras studijas ir 

iespējams apgūt tikai pilna laika studijās. 

6.2.3. Abas augstskolas saviem studējošajiem piedāvā specializēties tādās juridiskās zinātnes 

apakšnozarēs kā valststiesības, starptautiskās tiesības, tiesību teorija un vēsture, civiltiesības 

un krimināltiesības. Papildus šīm apakšnozarēm Turība piedāvā apgūt vēl civilprocesa 

tiesības, kriminālprocesa tiesības, konkurences tiesības, konstitucionālās tiesības, intelektuālā 

īpašuma tiesības, administratīvās tiesības un administratīvā procesa tiesības. 

6.3. Rīgas Stradiņa universitāte tāpat kā Biznesa augstskola Turība piedāvā doktora studiju programmu 

apgūt 3 gadu laikā par to iegūstot 120 Kp. 

6.3.1. Rīgas Stradiņa Universitāte atšķirībā no Turības piedāvā studiju programmu tikai latviešu 

valodā. Turībā šī studiju programma tiek realizēta divās valodās – latviešu valodā un angļu 

valodā. 

6.3.2. RSU studiju programmas mērķis sagatavot augsti kvalificētus, starptautiskajām prasībām 

atbilstoša līmeņa zinātniekus un pasniedzējus tiesību jomā, pievēršot īpašu uzmanību 

specializācijai sociālajās un medicīnas, ka arī starptautiskajās tiesībās. Tiek piedāvāts 

obligātajā izvēles kursu daļā apgūt starptautiskās tiesības, civiltiesības (kurā tiek apskatītas 

arī medicīnas tiesību problēmas) un krimināltiesības. Turpretī Turībā ir iespējams 

specializēties tādās juridiskās zinātnes apakšnozarēs kā valststiesības; starptautiskās tiesības; 

tiesību teorija un vēsture; civiltiesības; krimināltiesības, civilprocesa tiesības, 

kriminālprocesa tiesības, konkurences tiesības, konstitucionālās tiesības, intelektuālā īpašuma 

tiesības, administratīvās tiesības un administratīvā procesa tiesības. Līdz ar to jāsecina, ka 

Turībā studējošajiem tiek piedāvāts apgūt plašāku juridisko zinātņu klāstu, izvēloties savam 

promocijas darbam visatbilstošāko.  

6.3.3. Abās augstskolās doktorantiem ir jāpiedalās pamatstudiju programmu realizācijā. Jākārto 

Promocijas eksāmens atbilstoši tiesību specializācijas virzienam, kā arī jāraksta Promocijas 

darbs specialitātē. Promocijas darba veiksmīgas aizstāvēšanas gadījumā, tiek piešķirts Tiesību 

doktora grāds. 

  

7. STUDĒJOŠO APTAUJAS UN TO ANALĪZE. 

7.1. Elektroniska aptauja, kuras mērķis bija studējošo apmierinātības līmeņa noteikšana, kurā tika iegūti 

šādi galvenie secinājumi: 

7.1.1. Vidējie rādītāji ir tuvu maksimālajam novērtējumam, tādējādi var secināt, ka studenti ar 

visiem augstskolā notiekošajiem procesiem, tai skaitā arī ar studiju programmu un tās 

organizāciju ir apmierināti, 

7.1.2. Studenti augstu novērtē (4,3) studiju procesa organizāciju, gan to, kas attiecas uz studiju gada 

plānojumu, gan to, kas attiecas uz nodarbību sarakstu atbilstību, plānojumu, 

7.1.3. Studenti tika lūgti novērtēt arī studiju rezultātus – vērtēšanas objektivitāti, prasības studiju 

kursu noslēgumu pārbaudījumiem, patstāvīgo studiju vērtēšanu. Studenti izteicās atzinīgi, 

novērtējot visus minētos raksturlielumus ar 5,  

7.1.4. Kā viens no kritērijiem studiju procesa organizācijā studējošajiem bija jānovērtē arī 

informācijas pieejamība un pietiekamība par procesiem, kas attiecas uz studiju procesu 

(studiju programmas apjoms un tās saturs, pārbaudījuma veidiem un prasībām to kārtošanai, 

izvēles kursiem (specializācijām), patstāvīgajām studijām. Vidējais novērtējums par 

informācijas pietiekamību un pieejamību šajos procesos bija 4,5. 

7.1.5. Ļoti labi novērtēts ir arī materiāli tehniskais nodrošinājums augstskolā (auditorijas, kopēšana, 

bibliotēkas piedāvājums), ko studenti vidēji novērtējuši ar 4,8. 
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8. ABSOLVENTU APTAUJAS UN TO ANALĪZE. 

8.1. Ņemot vērā to, ka Doktora studiju programmu „Juridiskā zinātne” ir tikai desmit absolventi (kas 

aizstāvējuši savu promocijas darbu)  līdz 2016./ 2017. studiju gadam, tad absolventu aptauja šai 

studiju programmai netika veikta. 

 

9. STUDĒJOŠO LĪDZDALĪBA STUDIJU PROCESA PILNVEIDOŠANĀ. 

9.1.1. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā notiek piedaloties BAT rīkotajās ikgadējās 

studējošo aptaujās, kā arī novērtējot katra studiju kursa un mācībspēka ieguldījumu katra 

studiju kursa noslēgumā. Ar aptaujas rezultātiem tiek iepazīstināti gan attiecīgie mācībspēki, 

katedru sēžu ietvaros, gan fakultāte, gan arī studiju programmas direktors. Līdz ar to studējošo 

izteiktie ierosinājumi tiek analizēti un iespēju robežās tiek iekļauti studiju procesa 

pilnveidošanā. 

9.1.2. Studējošajiem pēc nodarbību hospitācijām ir iespēja paust savu viedokli gan par studiju 

procesu, gan attiecīgo studiju kursu attiecīgās katedras vadītajam. Visi izteiktie studējošo 

viedokļi par studiju procesa pilnveidošanu tiek izvērtēti, nepieciešamības gadījumā izvērtēti 

arī attiecīgās katedras sēdē.  

9.1.3. Doktora studiju programmā studējošie tiek iesaistīti studiju procesa organizēšanā – 

piedaloties darbu (studiju, kvalifikācijas, diplom-, maģistru darbu aizstāvēšanās), doktoranti 

studiju procesu pilnveido ar savām zināšanām un savu vērtējumu. Doktoranti tiek iesaistīti arī 

studiju kursu pasniegšanā. 

 

 

Programmas direktors       A.Endziņš 

 

20.09.2017 

 


