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SATURA RĀDĪTĀJS  

 

I STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS  lpp. 

1.  Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar RA 

darbības un attīstības stratēģiju 

 

2.  Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu perspektīvais 

novērtējums no LR interešu viedokļa 

 

3.  Studiju virziena attīstības plāns   

4.  Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilstība darba 

tirgus pieprasījumam:  

 

4.1.  darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību 

studiju programmu absolventiem 

 

4.2.  darba devēju aptaujas rezultāti.  

5.  Studiju virziena SVID analīze  

6.  Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts  

7.  Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un 

materiāltehniskais nodrošinājums 

 

8.  Sadarbība Latvijā un ārzemēs studiju virziena ietvaros.  

9.  Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju 

veidu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai 

profesionālo kvalifikāciju.  

 

10.  Studiju programmu atbilstība LR un RA attīstības stratēģijai  

11.  Studiju virziena īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls 

(uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā studiju 

programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īstenos.) 

 

12.  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.) 

 

13.  Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno 

zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata 

periodā. 

 

14.  Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot 

to uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā. 

 

15.  Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla 

raksturojums 

 

16.  Informācija par ārējiem sakariem:  

16.1.  sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām  

16.2.  sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledţām, kuras īsteno 

līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas 

 



 

16.3.  studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiľas programmu ietvaros, 

norādot apmaiľas programmu un valsti; 

 

II STUDIJU VIRZIENAM „NOSAUKUMS” ATBILSTOŠO STUDIJU 

PROGRAMMU RAKSTUROJUMS  

17.  Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi.  

18.  Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti.  

19.  Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to 

apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, 

ierobeţotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu 

kredītpunktos, īstenošanas plānojums). 

 

20.  Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti.  

21.  Studiju programmas organizācija.  

22.  Prasības, uzsākot studiju programmu.  

23.  Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un 

formas, tālmācības metoţu izmantošana). 

 

24.  Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju 

rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

 

25.  Studiju programmas izmaksas.  

26.  Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam 

vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā. 

 

27.  Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeľa un tādam pašam studiju 

virzienam atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek 

īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai 

koledţu studiju programmām. 

 

28.  Informācija par studējošajiem:  

28.1.  studējošo skaits;  

28.2.  pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits;  

28.3.  absolventu (ja tādi ir) skaits.  

29.  Studējošo aptaujas un to analīze.  

30.  Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze.  

31.  Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.  

III. KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM 

32.  Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ľemot 

vērā Latvijas uzdevumus ES kopējo stratēģiju īstenošanā  

 

32.1.  Studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas 

augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām; 

 

32.2.  Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par 

absolventu nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā 

 

 

IV. STUDIJU VIRZIENA PAŠNOVĒRTĒJUMA PIELIKUMI 

1.  Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās  



 

pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas 

2.  Par katras studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma pielikuma 

paraugs (aizpildīts). 

 

3.  Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja studiju programmu likvidē, 

pieteicējs nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju 

turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā augstskolā vai 

koledţā (finansiālais pamatojums vai līgums ar citu akreditētu augstskolu 

vai koledţu). 

 

4.  Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju materiāli.  

5.  Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziľas, kas nodrošinās prakses 

vietas, kā arī prakses nolikumi. 

 

6.  Rakstiskas vienošanās ar iesaistīto augstskolu vai koledţu par kopīgas 

studiju programmas izstrādi un īstenošanu, ja studiju virzienam atbilst 

kopīgā studiju programma. 

 

7.  Dokumenti, kas apliecina, ka kopīgā studiju programma ir atzīta 

attiecīgajā ārvalstī noteiktajā kārtībā, ja studiju virzienam atbilst kopīgā 

studiju programma, kura tiek īstenota kopā ar ārvalsts augstskolu vai 

koledţu. 

 

8.  Citi dokumenti pēc virziena ieskatiem.  

 



 

I. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS 

 

1. STUDIJU VIRZIENA „TIESĪBU ZINĀTNE” ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA, KOPĪGIE 

MĒRĶI UN TO SAISTĪBA AR RĒZEKNES AUGSTSKOLAS (RA) KOPĒJO STRATĒĢIJU 

 

Studiju virziena „Tiesību zinātne” īstenošana RA uzsākta 1995. gadā. Šobrīd studiju virzienam 

atbilst divas studiju programmas – profesionālā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” un 

profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību zinātne”. Studiju virziens ir starptautiski izvērtēts 

un akreditēts uz 6 gadiem līdz 2019.gada 18.jūnijam. Studiju virziena īstenošana un attīstības 

plānošana notiek saskaľā ar RA darbības un attīstības stratēģiju 2009.-2015.gadam, kā arī pamatojas 

uz stratēģiskajiem ES un Latvijas plānošanas dokumentiem: „Europa2020”, „Eiropas augstākās 

izglītības sistēmu modernizācijas programma”, „Nacionālās attīstības plāns 2020”, „Latvija 2030”, 

„Latgales stratēģija 2030”, „Latgales programma 2010-2017”. 

Studiju virziena „Tiesību zinātne” stratēģiskais mērķis ir līdzdarboties Latvijas tiesu sistēmas 

un tiesībsargājošo institūciju darbības un procesu uzlabošanā un kapacitātes stiprināšanā, nodrošinot  tādu 

augstākās juridiskās izglītības modeli, kas balstīts valsts un Latgales reģiona tautsaimniecības vajadzībās, 

saskaľots ar profesiju standartos noteiktajām prasībām un vērsts uz tā plānveidīgu pilnveidošanu, 

sadarbojoties ar darba devējiem un citām augstākās juridiskās izglītības institūcijām Latvijā un ārzemēs.     

Studiju virziena vīzija – studiju virziens „Tiesību zinātne” RA ir juridiskās izglītības centrs 

Austrumlatgales reģionā, kas, apvienojot augstas kvalitātes profesionālās studijas un uz 

tiesībsargājošo institūciju darbības un procesu uzlabošanu vērstu pētniecību, sagatavo daţādu 

profesionālās kvalifikācijas līmeľu tiesību speciālistus daţādām tautsaimniecības nozarēm atbilstoši 

darba devēju pieprasījumam, veicina kvalificētu juristu iesaistīšanos tiesu varas un tiesiskuma 

stiprināšanā. 

Studiju virziena attīstības kopējie mērķi un uzdevumi RA stratēģijas īstenošanā: 

1.1.  Piedāvāt kvalitatīvas studiju programmas un pievilcīgas studijas, kas sagatavotu tiesību 

zinātnes nozarē kompetentus speciālistus darbam reģionā, valstī un starptautiskajā darba 

tirgū.  

Uzdevumi: 

- Veicināt jaunu studiju moduļu izstrādi, kas specifizē juridiskās studijas RA un paplašina 

studiju iespējas Latvijas un ārzemju studējošajiem, kā arī nodrošina pilnvērtīgu docētāju 

akadēmiskā potenciāla izmantošanu; 

- Regulāri pilnveidot studiju kursu saturu, kas balstīts akadēmiskā personāla pētījumu 

rezultātos,  jaunākajās atziľās tiesību zinātnes teorijā un praksē; 

- Paplašināt sadarbību ar Latvijas un ārzemju augstskolām studiju programmu pilnveides 

nodrošināšanai; 

- Veicināt cilvēktiesību un savstarpējās tolerances principu atspoguļošanu studiju kursu 

saturā un īstenošanu studiju procesā. 
 

1.2.Attīstīt akadēmiskā personāla metodisko un zinātniski pētniecisko kapacitāti. 

Uzdevumi: 



 

- Veicināt akadēmiskā personāla monogrāfiju un mācību metodisko līdzekļu sagatavošanu 

un izdošanu; 

- Nodrošināt akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un profesionālo 

pilnveidi; 

- Piesaistīt ārzemju viesdocētājus un zinātniekus kopēja akadēmiska darba veikšanai; 

- Paaugstināt zinātnisko pētījumu kvalitāti un nodrošināt to rezultātu atspoguļošanu 

starptautiskās konferencēs un starptautiski citējamās publikācijās; 

- Veicināt studējošo iesaisti zinātniski pētnieciskajā darbā un tā rezultātu prezentēšanu 

konferencēs un publikācijās; 

- Veicināt zinātnisko rezultātu ieviešanu tiesībaizsardzības iestāţu praksē. 
 

1.3.Izveidot mūsdienīgu studiju programmu īstenošanas studiju vidi, nodrošinot modernu 

aprīkojumu studiju procesam un zinātniski pētnieciskajam darbam. 

Uzdevumi: 

- Izveidot pievilcīgu studiju vidi studējošajiem un akadēmiskajam personālam; 

- Paplašināt studiju iespējas e-studiju vidē; 

- Pilnveidot IT nodrošinājumu studijām un zinātniskajam darbam; 

- Paplašināt bibliotēkas fondu un elektronisko pieejamību informācijai. 

 

 

2. STUDIJU VIRZIENA UN PROGRAMMU PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS NO 

VALSTS INTEREŠU VIEDOKĻA 

 

2.1. Studiju virziens, kā arī tam atbilstošās studiju programmas vērtējamas kā perspektīvas gan 

Latvijas Republikas, gan Eiropas kontekstā. To apliecina Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2014.- 

2020. gadam (NAP) noteiktie rīcības virzieni, kur, citu starpā, noteikts, ka "tiesiskuma un efektīvas 

likumu piemērošanas nodrošināšana ikvienā darbības jomā ir svarīgākais princips”. 

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, programmu starptautiskā publicitāte un ārvalstu studentu 

atbalsta punktu attīstība, ārvalstu pasniedzēju piesaiste (189), Augstākās izglītības konkurētspēja un 

konsolidācija, materiāltehniskās bāzes (aprīkojums) attīstība, augstskolu un koledţu iekšējās 

kvalitātes sistēmas pilnveide, augstskolu personāla zinātnisko publikāciju skaita pieauguma 

motivēšana, starptautisko zinātnisko ţurnālu izveide, pārvaldības sistēmas efektivitātes palielināšana 

(l90). 

2.3. Visus šos nosacījums RA Tiesību zinātľu katedra ir ľēmusi vērā, attīstot studiju virzienu 

„Tiesību zinātne”. Studiju virziena absolventi un arī daudzi studenti jau studiju laikā strādā Valsts 

un pašvaldību iestādēs un citos amatos, kas saistīti ar juridisko zināšanu piemērošanu, tādējādi 

stiprinot tiesiskumu reģionā. Studiju virziena „Tiesību zinātne” studiju programmu īstenošana ir 



 

saistīta ar valsts pasūtījumu, lai nodrošinātu valstij nepieciešamo juristu sagatavošanu. 

2012./2013.studiju gadā RA bija pieejamas 95 valsts finansētas budţeta vietas. Analizējot LR 

Tieslietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, pašvaldību un tiesībaizsardzības iestāţu 

amatpersonu un izglītības iestāţu vadītāju atzinumus par Studiju virziena „Tiesību zinātne” studiju 

programmu īstenošanas lietderību, speciālistu sagatavošanas kvalitāti, kā arī programmu attīstības 

nepieciešamību, jāsecina, ka RA darbība noris, respektējot sabiedrības intereses, ciešā sadarbībā ar 

ieinteresētajām personām un absolventiem.  

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

inovācijas pārnese uzľēmējdarbībā 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 

 

Nr. 

p.k. 

Plānotie 

pasākumi  

Plānotais rezultāts  Izpildes termiņš 

1. Studiju un pētniecības darba pilnveide un attīstība 

1.1.  Jaunu studiju moduļu 

veidošana 

Studiju moduļi profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmā „Tiesību zinātne” - Starptautisko 

tiesību modulis angļu valodā. 

Pieprasījuma gadījumā izveidojamas 

maģistra līmeľa studiju apakšprogrammas 

policijas un robeţsardzes darbiniekiem.  

No 

2015/2016.st/g. 

 

 

No 

2014./2015.st.g. 

1.2. Akadēmiskā personāla 

piesaiste un plānošana 

Vēlētā personāla skaita palielināšana; 

viesdocētāju piesaiste studiju kursos, kurus 

nevar nodrošināt vēlētais akadēmiskais 

personāls (maģistru – programmas 

absolventu un darba tirgus profesionāļu 

iesaistīšana studiju procesa nodrošināšanā).  

No 

2014./2015.st.g. 

1.3. Ārzemju studenti  Katru studiju gadu vismaz astoľi studenti Katru studiju 

gadu    

1.4. E studijas Atsevišķu e-studiju kursu sagatavošana 2013./2014.st.g. 

1.5. Pētniecība  E-ţurnāla izveidošana studējošo pētījumu 

(bakalaura darbu, maģistra darbu) izvilkumu 

publicēšanai RA virtuālajā vidē (internetā). 

Pētniecības laboratorijas izveidošana 

Tiesību zinātľu katedras pakļautībā. 

No 

2013./2014.st.g. 

1.6. Sadarbība ar citām 

Latvijas un ārzemju 

augstskolām  

Pleskavas Universitātes Juridiskā fakultāte; 

Vroclavas universitāte; Daugavpils 

Universitāte studentu un akadēmiskā 

personāla apmaiľas jomā, piedalīšanās 

savstarpējās zinātniskās aktivitātēs 

(konferences, projekti)  

2013./2014.st.g. 

2. Iekšējās kvalitātes vadības pilnveide pastāvīgi 

2.1. Sadarbība ar vispārējās Lekciju cikli skolēniem: No 



 

izglītības iestādēm Valsts uzbūve un tiesību pamati; 

Nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakse; 

Bērnu tiesību aizsardzība;  

Ģimenes tiesību pamati. 

2013./2014.st.g. 

2.2. Aktivitātes mūţizglītībā  Programma probācijas jomā. 

Programma bērnu tiesību 

aizsardzības jomā 

 Lekciju kursi izglītības iestāţu 

darbiniekiem - Psiholoģija nepilngadīgo 

deviantā (novirzītā) uzvedībā, problēmas 

ģimenes attiecībās un to tiesiskās sekas. 

 

Lekciju kursi medicīnas tiesību un 

sociālo tiesību jomā. 

No 

2013./2014.st.g. 

 

3.1. Studiju virziena „Tiesību zinātne” attīstības virzieni: 

3.4.1 Studiju un pētniecības darba pilnveide un attīstība: 

- pilnveidot esošās studiju programmas atbilstoši Augstskolu likuma 01.08.2011.grozījumiem, 

- aktualizēt studiju saturu un pilnveidot pasniegšanas metodes: 

- sekmēt tiesiskā plurālisma un studiju darba daudzveidības attīstību; 

- nodrošinot studentu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību, pilnveidot profesionālās 

prakses īstenošanu; 

- nodrošinot profesionālo vidi zinātniski pētnieciskā darba veikšanai studējošajiem, sekmējot 

jauno zinātnieku, tai skaitā studentu iekļaušanos nacionālās tiesību sistēmas apzināšanā un 

pētniecībā; 

- daţādojot studiju satura apguves metodes, nodrošināt mācību līdzekļu pieejamību, turpināt ieviest 

studiju kursu apguvi e-studiju formā; 

3.4.2 Iekšējās kvalitātes vadības pilnveide: 

- atbilstoši Augstskolas Studiju programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas stratēģijai, katra 

akadēmiskā gada studiju virziena „Tiesību zinātne” attīstības plānu pārskatīt un aktualizēt atbilstoši 

ārējo normatīvo aktu prasībām; 

- nodrošināt studiju virziena iekšējās kvalitātes sistēmas turpmāku ieviešanu, veicinot labvēlīgus 

apstākļus studiju, pētniecības un pedagoģiski radošās darbības līdzsvarotai attīstībai; 

- nodrošinot atklātu un ticamu studiju programmu pašnovērtēšanu par katru akadēmisko gadu, 

darbības novērtēšanā plašāk iesaistīt studējošos, absolventus un darba devēju pārstāvjus; 

- izstrādāt iekšējās kvalitātes vadības audita pasākumu plānu katram akadēmiskajam gadam. 

3.4.3. Akadēmiskā personāla atlases un profesionālās meistarības pilnveide. 

Augstskola izmanto visas iespējas augstākās kvalifikācijas intelektuālā potenciāla un starptautiski 

atpazīstamu speciālistu piesaistei galvenajos darbības virzienos. Akadēmiskā personāla vēlēšanām 

izvirzāmi vienoti, īpašas pieejas kritēriji, no kuriem nozīmīgākie ir starptautiskie panākumi tiesību 

pilnveides un pedagoģiskajā darbībā. 

Uzdevumi, kas tieši saistīti ar akadēmiskā personāla konkurētspēju: 

- izveidot reāli funkcionējošu akadēmiskā personāla aprites un akadēmiskā personāla atjaunošanas 

un profesionālās pilnveides sistēmu, kas veicina kvalificētāko mācībspēku piesaisti, stimulējot gados 



 

jaunu speciālistu ievēlēšanu akadēmiskajos amatos, turpināt veikt akadēmiskā personāla darba 

pašnovērtēšanu, būtisku nozīmi piešķirot studējošo aptaujas rezultātiem; 

- nodrošināt akadēmiskā personāla profesionālo pilnveidi vismaz 160 akadēmisko stundu apjomā 

vienā ievēlēšanas periodā, ietverot profesionālās pilnveides mērķim atbilstošu starptautisko 

mobilitāti, piedalīšanos konferencēs, semināros. 

3.4.4. Valsts tiesību sistēmas attīstības vajadzībām atbilstošu izglītotu, prasmīgu un radošu 

speciālistu sagatavošanas pilnveide 

- turpināt sadarbību ar tiesībaizsardzības iestādēm, lai sekmētu: 

* studējošo piesaisti,  

* pedagoģiski metodiskās domas attīstību, 

* satura apguves pēctecību, 

* sabiedriskās kārtības nostiprināšanu reģionā; 

- pilnveidot sadarbību ar valsts institūcijām, profesionālajām nevalstiskajām organizācijām un 

absolventiem, lai šīs sadarbības rezultātā Augstskolas piedāvātā izglītība būtu kvalitatīva, 

ilgtspējīga, mūsdienīga un atbilstu darba tirgus prasībām; 

- turpināt palielināt valsts budţeta vietu skaitu juristu sagatavošanai. 

3.4.5. Starptautiskās sadarbības sekmēšana un mobilitātes veicināšana: 

- apmaiľas programmu ietvaros turpināt nodrošināt studiju, prakses un pētniecības darba 

iespējas ārvalstu augstskolās (vidēji 2 līdz 5 studējošie akadēmiskajā gadā); 

- sekmēt Augstskolas mācībspēku profesionālās meistarības pilnveidi ārvalstu augstskolās (vidēji 1 

līdz 3 docētāji akadēmiskajā gadā); 

- sekmēt ārvalstu augstskolu mācībspēku piesaisti darbam Augstskolā (vidēji 1 - 3 docētāji 

akadēmiskajā gadā); 

- sekmēt studējošo piesaisti no ārvalstīm (vidēji 6 studējošie akadēmiskajā gadā). 

3.4.6. Finansējuma avoti un infrastruktūras nodrošinājums: 

a) materiālās bāzes pilnveide kvalitatīvai studiju programmu apguvei un profesijas ieguvei: 

- nodrošināt telpu (īpaši metodiskā kabineta) aprīkojuma pilnveidi un modernizāciju; 

- nodrošināt studējošos ar mācību un patstāvīgā darba veikšanai nepieciešamo telpu pieejamību; 

- nodrošināt visas auditorijas ar video/audio aprīkojumu, kurās plānotas grupu un lekciju 

nodarbības; 

- attīstīt informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību un metodisko materiālu izstrādē, turpināt 

docētāju apmācību datortehnikas lietošanā un apmācību moderno informācijas tehnoloģiju 

izmantošanai konkrētā studiju kursa apguvei; 

- modernizēt bibliotēkas aprīkojumu, paplašināt fondus ar juridiskās literatūru un materiāliem; 

b) daudzveidīgu finanšu avotu piesaistes un izmantošanas uzlabošana: 

- nodrošināt valsts budţeta dotācijas no vispārējiem ieľēmumiem taupīgu, racionālu izmantošanu; 

- veicināt finansējuma piesaistīšanu zinātniskajiem projektiem no starptautiskajiem avotiem; 

3.4.7. Pastiprināt Medicīnas tiesību virziena Civiltiesībās studiju apjomu un zinātniski 

pētniecisko darbu, izveidojot RA HJZF TZK Medicīnas tiesību problēmu izpētes sekciju (ārpus 

štata). Termiľš – līdz 2018.gadam. 

 

 



 

 

4. STUDIJU VIRZIENA UN TAM ATBILSTOŠO STUDIJU PROGRAMMU ATBILSTĪBA 

DARBA TIRGUS PRASĪBĀM 

 

4.1. Studiju virziens un studiju programmas visumā atbilst jurista profesijas apguvei 

izvirzītajām prasībām un atbilstoši Augstskolu likuma 01.08.2011. grozījumiem, kas saistās ar 

5.panta Augstskolu uzdevumi kompetences paplašināšanu 

augstskolām, katedra uzsāka vākt un analizēt informāciju par 

absolventu nodarbinātību. Tika izstrādāti sadarbības līgumi starp 

Augstskolu un tiesībaizsardzības iestādēm. Saskaľā ar Latvijas 

Republikas Ekonomikas ministrijas 2013.gada informatīvo 

ziľojumu par darba tirgus vidēja un ilgtermiľa prognozēm 

bezdarba līmenis iedzīvotājiem ar augstāko izglītību sociālo 

zinātľu, komerczinību un tiesību tematiskajā grupā 2012.gadā 

bija 6,2%. Tas ir trešais zemākais rezultāts, salīdzinot ar citām 

tematiskajām grupām. Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma 

prognozēs iedzīvotājiem ar augstāko izglītību sociālo zinātľu, 

komerczinību un tiesību tematiskajā grupā norādīts, ka šai tematiskajai grupai saglabāsies pozitīvā 

tendence (ziľojums pieejams: 

http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/darba_tirgus/EMZino_21062013.pdf). Saskaľā 

ar Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldes institūcijas Eiropas migrācijas tikla veikto 2010.gada 

pētījumu „Migrācija – iespēja risināt pieprasījumu pēc darbaspēka Latvijā” 2015.gadā augstākās 

izglītības profesiju grupā juristu profesijās tiek prognozēts darbaspēka pieprasījuma pieaugums par 

6% (pētījums pieejams: http://www.emn.lv/wp-

content/uploads/Labour_migration_09_08_2010_LV.pdf). Saskaľā ar Rēzeknes Augstskolas 

Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes Tiesības zinātľu katedras absolventu Latgales reģiona 

darba devēju  aptaujas anketēšanas rezultātiem savu pakļautībā esošo darbinieku (RA absolventu) 

profesionālo izaugsmi kā augstu vērtē 85% respondentu un 15% respondentu to vērtē kā vidējo.   

4.2. Raksturojot mūsu absolventu zināšanas, prasmes un atbildību, absolventu iegūtās 

kompetences konkrētajā specialitātē jāatzīmē mūsu absolventu augsts profesionālisms, vēlme savā 

darbībā būt inovatīviem, papildināt savu profesionālo kvalifikāciju, aktīvi iekļaujoties daţādos 

projektos. Vienlaikus jāatzīmē ierobeţotas komunikāciju spējas svešvalodās. Svešvalodu studiju 

kursu apguve tika izvērtēta Fakultātes domes sēdē. Saskaľā ar Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un 

juridisko zinātľu fakultātes Tiesības zinātľu katedras absolventu Latgales reģiona darba devēju  

aptaujas anketēšanas rezultātiem 75% respondentu RA absolventu profesionālo kompetenci vērē kā 

ļoti labu, 20% respondentu kā labu, bet 5% respondentu kā apmierinošu. Attiecībā uz absolventu 

izredzēm konkurēt darba tirgū 100% respondentu atbildēja, ka izredzes ir labas.  

 

 

5. STUDIJU VIRZIENA SVID ANALĪZE 

 

 Veicot stipro un vājo pušu, kā arī iespēju un draudu analīzi nonākts pie secinājumiem: 

http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/darba_tirgus/EMZino_21062013.pdf
http://www.emn.lv/wp-content/uploads/Labour_migration_09_08_2010_LV.pdf
http://www.emn.lv/wp-content/uploads/Labour_migration_09_08_2010_LV.pdf


 

 

5.1. Virziena vieta Latvijas augstākajā izglītībā un zinātnē:  

 

Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 

Stiprās puses 

- RA Tiesību zinātľu virziena atpazīstamība 

lielā daļā Latvijas sabiedrības tiek asociēta ar 

kvalitatīvu izglītību, radošu darbību un 

nopietnu pētniecību: 

- „Pro bona” juridiskās klīnikas esamība – 

Rēzeknes augstskolas Juridisko konsultāciju 

centrs, kurā studenti var nostiprināt  

profesionālās kvalifikācijas pielietošanas 

iemaľas un sniegt bezmaksas konsultācijas 

sociāli maznodrošinātiem iedzīvotājiem; 

- darba dēvēju iesaistīšana studiju procesā, 

studiju programmas iekšējā izvērtēšanā un 

kvalitatīvas studentu profesionālas prakses 

nodrošināšana lokālā līmenī; 

Iespējas 

Studiju virziens savā darbībā ir pietiekami 

autonoms, tāpēc tiesīgs: 

- patstāvīgi izlemt daudzus savas attīstības 

jautājumus; 

- izmantot daţādas sadarbības formas ar 

sociālajiem partneriem un saviem absolventiem, 

kuri pārstāv sociālo partneru intereses, nodrošinot 

resursus attīstībai, pieprasījumu pēc speciālistiem 

un lietišķiem pētījumiem. 

Studiju virziena „Tiesību zinātne” mācībspēki un 

pētnieki sadarbojas un sniedz lielu ieguldījumu 

tiesībaizsardzības un citu izglītības iestāţu darbā 

Latvijā un ārvalstīs, piedalās daudzu valsts un 

pašvaldību institūciju darbā. 

Studiju virziena ietvaros tiek dota izglītība par 

valsts budţeta līdzekļiem lielam studentu skaitam, 

nodrošinot studiju iespējas personām arī par studiju 

maksu. 

Vājās puses 

Valsts finansējums, kurš tiek iedalīts Studiju 

virziena darbības nodrošinājumam (rēķinot uz 

vienu studējošo), ir nepietiekošs. Materiāli tehniskā 

bāze ir nepietiekoša, bieţi vien aprīkojums ir 

nepiemērots un neatbilst studiju programmu 

kvalitatīvai apguvei. 

Akadēmiskā personāla zemais atalgojums 

nestimulē radošu vidi, akadēmiskā personāla 

atjaunošanās Studiju virzienā ir lēna. 

Draudi 

Nepietiekama visu veidu resursu ieguldījuma 

rezultātā samazināsies un tālāk novecos Studiju 

virzienā piesaistītais akadēmiskais un pētniecības 

potenciāls, kas izraisīs arī studiju kvalitātes 

pazemināšanos. 

Akadēmiskā darba zemās samaksas dēļ zaudēsim 

personālu. 

 

5.2. Virziena vieta Eiropas vienotā izglītības, pētniecības un darba telpā:  

 

Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 

Stiprās puses 

Studiju virziena potenciālu kopējā Eiropas 

telpā apliecina docētāju un studējošo 

sasniegumi starptautiskajos projektos, 

pieprasījums Eiropas valstu darba tirgū (sk. 

pielikumu Nr.__) Tiek izmantotas kredītpunktu 

pārneses iespējas, vienotais diploma pielikums, 

Iespējas 

Iekļaušanās Eiropas vienotajā izglītības un 

pētniecības telpā sekmē visa veida resursu, tai 

skaitā arī pētnieku un studentu, piesaisti no ES 

un visas pasaules. Ar vecuma ierobeţojuma 

atcelšanu ir labvēlīgi apstākļi latviski runājošo 

pensionēto akadēmisko spēku piesaistei. 



 

bet piešķirtie grādi un kvalifikācijas tiek atzītas 

ES valstīs. 

 

Vājās puses 

Studiju virzienā studijas un pētniecības darbs ir 

orientēts pārsvarā uz Latvijas tirgus  

pieprasījumu. Vērojama nepietiekama 

akadēmiskā personāla, tiesību nozares studentu 

mobilitāte, mazs ārzemju pastāvīgo 

viesprofesoru, studentu skaits 

Akadēmiskajam personālam nereti nav 

pietiekamu svešvalodu zināšanu, lai aktīvi 

darbotos starptautiskajā akadēmiskajā apritē. 

Samērojot ar ES valstu vidējiem rādītājiem, 

Studiju virziena akadēmiskā darba un īpaši 

pētniecības finansējums ir nepietiekams. 

Draudi 

Aizplūstot mācībspēkiem, nepiesaistot 

līdzekļus infrastruktūras attīstībai, studiju 

virziens nespēs nodrošināt Eiropas vienotās 

izglītības telpai atbilstošu izglītību bakalaura 

un maģistra studiju līmenī, kā arī zaudēs 

konkurētspēju. 

 

 

 

6. STUDIJU VIRZIENA IEKŠĒJĀS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMAS 

APRAKSTS 

 

Ikdienas darbā studiju virziena iekšējās kvalitātes sistēma balstās uz RA studiju kvalitātes un 

vadības sistēmu, kas izstrādāta saskaľā ar ENQUA standartiem. Lai nodrošinātu darbības kvalitāti, 

ir veikta īstenojamo studiju programmu aktualitātes nodrošināšana, tiek veikta nepārtraukta 

pilnveidošana, ievērojot visu juridiskajā augstākajā izglītībā ieinteresēto pušu intereses sistemātiski 

izzinot un novērtējot šādus aspektus: 

- topošo studējošo un absolventu vajadzības; 

- esošo studējošo vēlmes un to apmierinātības līmeni; 

- darba devēju prasības; 

- labas prakses piemērus augsti kvalificētu juristu sagatavošanai. 

Lai nodrošinātu kvalitāti studijās studiju virziena administrācija: 

- nodrošina studiju procesu ar augsti kvalificētiem Latvijas un ārvalstu docētājiem; 

- pilnveido vadības sistēmas procesus, veicinot augstskolas personāla iesaistīšanos studiju un 

administratīvo procesu nepārtrauktā pilnveidošanā; 

- plāno un nodrošina studiju procesam nepieciešamos finanšu, personāla un materiālos resursus; 

- veicina akadēmiskā un vispārējā personāla nepārtrauktu izglītošanos un profesionālās kompetences 

pilnveidi; 

- regulāri novērtē studiju virziena mērķu sasniegšanas progresu; 

- mērķtiecīgi sadarbojas ar studējošajiem, absolventiem, darba devējiem, izglītības iestādēm, 

valsts un profesionālajām nevalstiskajām organizācijām, ārvalstu juridiskām augstskolām un 

tiesībaizsardzības institūcijām; 

- sekmē studējošo un docētāju apmaiľas un sadarbības programmu īstenošanu ar ārvalstu 

augstskolām; 



 

 

Kvalitātes vadības sistēma ietver kvalitātes nodrošināšanas nepieciešamo posmu 

īstenošanu: 

- studiju virziena darbības plānošanu, aptverot kā akadēmisko, tā zinātnisko darbību; 

- darbības plānu īstenošanu: lai sasniegtu vēlamos rezultātus, tiek izmantoti pieejamie resursi un 

piesaistīti jauni, veidotas aizvien jaunas sadarbības formas ar citām akadēmiskajām institūcijām, 

valsts pārvaldes iestādēm, privātām institūcijām un citiem sadarbības partneriem; 

- iegūto rezultātu novērtējumu, kas pamatots uz pastāvīgas saiknes nodrošinājumu ar vēlamo 

rezultātu sasniegšanas procesā iesaistīto personālu; 

- vadoties no veiktā novērtējuma, tiek pieľemti lēmumi par nepieciešamajām izmaiľām studiju 

virziena studiju programmu darbības procesā ar mērķi nodrošināt pastāvīgu kvalitāti, kas atbilstu 

augstām akadēmiskajām un zinātniskajām prasībām. 

 

Studiju programmu īstenošanas akadēmiskās un zinātniskās darbības kvalitātes 

nodrošinājuma pamatā ir: 

- studiju programmu satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma ziľojumus par 

aizvadīto akadēmisko gadu. Iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti RA Tiesību zinātľu katedras 

sēdēs, 

- studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontrole un analīze, ko regulāri veic fakultātes un 

katedras administrācija, 

- absolventu darba iemaľu un piemērotības darba tirgum aptaujas un analīze, 

- studentu aptaujas, iegūstot viedokli par studiju programmu konkrētu studiju kursu īstenošanu, 

satura un pasniegšanas formas atbilstību studiju kvalitātes prasībām, 

- ārējo ekspertu izmantošana studiju procesa un studējošo zināšanu novērtēšanai, 

- studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmu vājos punktus, to novēršanu un 

programmu attīstības iespējas, 

- docētāju savstarpējs nodarbību apmeklējums, kas ļauj izvērtēt darba stiprās un vājās puses; 

- docētāju ikgadēju pārskatu sagatavošana par akadēmisko, zinātnisko un radošo darbību, 

publikācijām, dalību zinātniskos pētījumos, konferencēs; 

- docētāju starptautiskas apmaiľas veicināšana, piesaistot starptautisku fondu finansējumu un radot 

iespēju docētājiem gūt pieredzi ārvalstu augstskolās; 

 

 

7. STUDIJU VIRZIENAM PIEEJAMIE RESURSI 

 

Studiju procesa veiksmīgai nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola (RA) izmanto gan valsts budţeta 

dotāciju, gan privātos līdzekļus un finansiālais stāvoklis ir vērtējams kā stabils. Ieľēmumus veido: 

 

 dotācija no vispārējiem ieľēmumiem, 

 studiju maksas augstākajā izglītībā,  

 ES struktūrfondu finansējums,  

 

Proporcionāli ieľēmumiem studiju virziena budţetā tiek plānoti izdevumi, kur galvenās pozīcijas ir ; 



 

 mācību procesa materiālie izdevumi,  

 jaunu iekārtu iegāde kriminālistikas laboratorijai.  

 

Plānojot studiju virzienu izmaksas, studiju programmu realizācijai tiek piešķirts valsts budţeta attiecīgais 

finansējuma apjoms, kā arī noteikts procents no prognozētiem studiju programmas ieľēmumiem ( studiju 

maksa un citi ar studiju procesu saistītie maksājumi). Līdz ar to tiek nodrošināta stabila studiju programmu 

kvalitāte. 

Studiju virziena TIESĪBU ZINĀTNES pieejamie finanšu resursi:  

 

Ieņēmumu veids 2012.gads % 

Dotācija no vispārējiem ieľēmumiem 92 016 51 

Studiju maksas ieľēmumi  62 300 35 

ERASMUS LLP projekts 25 478 14 

KOPĀ 179 794 100 

 

8. SADARBĪBA LATVIJĀ UN ĀRZEMĒS STUDIJU VIRZIENA IETVAROS   

 

 Notiek sadarbība ar partneriem Lietuvas Republikā (Utenas koledţa, Kauľas koledţa), Polijā 

studentu apmaiľas programmu un docētāju vieslekciju lasīšanas programmu ietvaros. Lai sekmētu 

Augstskolu likumā noteiktās akadēmiskās brīvības iespēju nodrošināšanu, Augstskola ir noslēgusi 

sadarbības līgumus ar Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības 

universitāti un Daugavpils Universitāti. 

Docētāji 2012.-2013.studiju gadā bija braukuši lasīt lekcijas: 

Docente Makarova Gaļina, no 30.septembra līdz 5.oktobrim Utenas koledţā (Lietuva); 

Docents Marcinkevičs Modris, no 31.aprīļa līdz 6.maijam Utenas koledţā (Lietuva); 

 Lektore Karpoviča Kristīne, no 28.aprīļa līdz 4.maijam Utenas koledţā (Lietuva). 

 

Starptautiskā sadarbība 

Nolūkā veicināt studentu un docētāju apmaiľu un nodrošināt augstu kvalitāti juridiskajā 

izglītībā Augstskolas darbība ir vērsta uz starptautiskās sadarbības attīstību globālā mērogā un 

vispirms uz integrāciju Eiropas juridiskās sistēmā. Studentu un mācībspēku apmaiľa galvenokārt 

notiek ES Mūţizglītības programmas ERASMUS ietvaros, kas piedāvā unikālu iespēju pavadīt 

mācību periodu no 3 mēnešiem līdz mācību gadam partneru augstskolās. 

2012.-2013.studiju gadā ārvalstī bija: 

studenti Kaspars Usenieks un Vadims Fjodorovs, no 2012.gada 29.septembra līdz 2013.gada 

21.jūnijam studēja Vroclavas universitātē (Polija). 

 

9. STUDIJU PROGRAMMU UZSKAITĪJUMS, NORĀDOT TO APJOMU 

KREDĪTPUNKTOS, STUDIJU VEIDU, IEGŪSTAMO GRĀDU, GRĀDU UN 

PROFESIONĀLO KVALIFIKĀCIJU VAI PROFESIONĀLO KVALIFIKĀCIJU. STUDIJU 

PROGRAMMU ATBILSTĪBA LR UN RA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI 

 

9.1. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” Kods 42380 



 

160 KP LV/240 KP ECTS, pilna un nepilna laika studiju formā, iegūstamais grāds – profesionālais 

bakalaurs tiesību zinātnēs ar kvalifikāciju jurists; 

9.2. Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Tiesību zinātne” Kods 46380    

60 KP LV / 80 KP ECTS, pilna laika formā 

 

10. STUDIJU PROGRAMMU ATBILSTĪBA LR UN RA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI  

 

Studiju programmas mērķis saskan ar augstskolas misiju – integrētajās inţenieru, sociālajās, 

izglītības un humanitārajās zinātnēs Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā starptautiski 

konkurētspējīgu Latgales augstākās izglītības institūciju ar motivētiem, radošiem un darba tirgū 

pieprasītiem studentiem un atvērtu, dinamisku akadēmisko un zinātnisko vidi ilgtspējīgai 

sabiedrības attīstībai. (RA darbības un attīstības stratēģija 2009.-2015.gadam). Lai noskaidrotu 

attīstības perspektīvas, RA iesaistās visu svarīgāko stratēģisko dokumentu izstrādē: Latgales 

programmas 2007.-2017.gadam un Latgales stratēģijas 2030 izstrādē. RA darbojas Padomnieku 

konvents. Kopš 2010.g. RA ir Rēzeknes Uzľēmēju biedrības biedrs. 2011.gadā ir noslēgts līgums ar 

„Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”, kura ietvaros notiek sadarbība ar Latvijas darba 

devēju konfederāciju. Kopš 2011.gada RA darbojas Rēzeknes pilsētas un novada trīspusējā 

konsultatīvā padomē, kuras uzdevums cita starpā ir skatīt arī izglītības jautājumus. RA darbojas 

Rēzeknes novada pašvaldības Uzľēmēju konsultatīvajā padomē, kuras mērķis ir veicināt 

uzľēmējdarbības attīstību reģionā. Šīs sadarbības ietvaros arī tiesību zinātnes programmas 

studējošajiem tiek piedāvātas prakses vietas.  

RA attīstību nosaka RA darbības un attīstības stratēģija 2009.-2015.gadam. Katru gadu Senātā 

tiek apstiprināti aktuālie uzdevumi mācību un zinātniskā darba jomā. Fakultātes, balstoties, uz 

katedru plāniem, izstrādā fakultātes darba plānus, par kuriem atskaitās un sniedz izvērtējumu katra 

studiju perioda noslēgumā. Atsevišķi tiek analizēti būtiskākie riski studiju programmas attīstībā – 

specifika reģionā, studējošo skaita samazināšanās un studentu piesaistīšanas iespējas, akadēmiskā 

personāla attīstība studiju virzienā u.tml. Darba tirgus analīzei tiek pieaicināti reģiona lielāko 

uzľēmumu vadītāji. Regulāri tiek pieprasīta informācija no Valsts nodarbinātības dienesta par RA 

absolventiem-bezdarbniekiem, informācija tiek analizēta, tiek ieviestas izmaiľas studiju 

programmās, galvenokārt spēcinot profesionālās specializācijas daļu. Tiek papildināta arī brīvās 

izvēles kursu daļa, piedāvājot studējošajiem plašākas izvēles iespējas. Programmā, ľemot vērā 

reģiona specifiku, tiek piedāvāta iespēja apgūt juridisko krievu valodu. 

 

11. STUDIJU VIRZIENA ĪSTENOŠANĀ IESAISTĪTAIS AKADĒMISKAIS PERSONĀLS 

 

Vārds, uzvārds kvalifikācija Akadēmiskais 

amats  

Katedra 2012./2013. 

st.g. 

Andris Plotnieks Dr.iur. Viesprofesors Tiesību zinātľu TB – 4 

TM – 5  

Zigurds Mikainis Dr.phyl. Asociētais 

profesors 

Tiesību zinātľu TB – 6 

TM – 4  

Pēteris Vucenlazdāns Dr.paed. Profesors Izglītības un dizaina  



 

fakultātes Izglītības 

un metodiku katedra 

TM – 1  

Aivars Buls Dr.psych. Viesasociētais 

profesors 

Tiesību zinātľu TB – 6 

TM – 1  

Gaļina Makarova Dr.iur. docente Tiesību zinātľu TB – 2  

TM – 2  

Līga Mazure Dr.iur. docente Tiesību zinātľu TB – 12 

TM – 10  

Linda Damane Dr.iur. viesdocente Tiesību zinātľu TB – 3 

Ilona Bulgakova Dr.iur. Viesasociētā 

profesore  

Tiesību zinātľu TM – 2  

Jānis Zarāns Dr.iur. viesdocents Tiesību zinātľu TB – 1  

Ingars Gusāns Dr.phil. viesdocents Humanitāro zinātľu 

katedra 

TB – 2  

Iluta Arbidāne Dr.oec. Asociētā 

profesore 

Finanšu vadības TB – 2  

TM – 2  

Anna Biksiniece M.iur. viesdocente Tiesību zinātľu TB – 7  

TM – 8  

Staľislavs Linkēvičs M.iur. viesdocents Tiesību zinātľu TB – 7 

TM – 2  

Valentīna Lohova M.iur. vieslektore Tiesību zinātľu TB – 4  

Modris Marcinkevičs M.iur. docents Tiesību zinātľu TB – 13  

TM – 4  

Aleksejs Lapsa M.iur. lektors Tiesību zinātľu TB – 4  

TM – 10  

Ilga Krampuţa M.iur. lektore Tiesību zinātľu TB – 10 

TM – 6  

Kristīne Karpoviča M.iur. lektore Tiesību zinātľu TB – 6  

Aija Jermacāne M.iur. lektore Tiesību zinātľu TB – 7  

Kristaps Gailis M.iur. lektors Tiesību zinātľu TB – 3 

TM – 2  

Arturs Gaveika M.iur. viesdocents Tiesību zinātľu TB – 11 

TM – 2  

Andris Ušpelis M.paed. vieslektors Tiesību zinātľu TB – 1  

Līga Biksiniece-

Martinova 

M.iur. lektore Tiesību zinātľu TM – 2  

Aija Kuzminska M.iur. lektore Tiesību zinātľu TB – 3 

Aivars Bernāns M.iur. lektors Tiesību zinātľu TB – 8  

Veronika Korkla M.paed. vieslektore Humanitāro zinātľu 

katedra 

TB – 2  

Ingūna Tabore M.iur. lektore Tiesību zinātľu TB – 2  



 

Pēteris Kivrāns M.hist. lektors Humanitāro zinātľu 

katedra 

TB – 5  

Vija Pleiksne-Gutāne Mg.philol. lektore Humanitāro zinātľu 

katedra 

TB – 6  

Mārīte Opincāne Dr.philol. lektore Humanitāro zinātľu 

katedra 

TB – 4  

Liene Amantova – 

Salmane 

Mg.soc.sc. lektore  Humanitāro zinātľu 

katedra 

TB – 2  

Inese Brīvere Mg.paed., 

Mg.hist. 

lektore  Humanitāro zinātľu 

katedra 

TB – 2  

Anita Puzule Mg.oec. lektore  Ekonomikas un 

vadības fakultātes 

Finanšu vadības 

katedra 

TB – 2  

TM – 2  

Sandra Laizāne Mg.philol. Lektore Humanitāro zinātľu 

katedra 

TB – 2  

Sanita Lazdiľa Dr.philol. Asoc.prof. Humanitāro zinātľu 

katedra 

TB – 1 

 Ivars Jurčs Mg.sc.env. Vieslektors Ekonomikas un 

vadības fakultātes 

TB – 1  

Olga Senkāne Dr.philol. Asoc.prof. Humanitāro zinātľu 

katedra 

TB – 1 

Jurijs Musatovs Mg.sc.comp. Vieslektors Inţenieru fakultātes 

Datorzinātľu un 

matemātikas katedra 

TB – 1  

Andrejs Vanags Mg.iur. Vieslektors Tiesību zinātľu TM – 4  

 

12. STUDIJU VIRZIENA ĪSTENOŠANĀ IESAISTĪTĀ AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 

PĒTNIECISKĀ DARBĪBĀ UN TĀ IETEKME UZ STUDIJU DARBU 

 

Akadēmiskā personāla attīstībā būtiska nozīme tiek ierādīta tā darba novērtēšanai, kas RA 

notiek saskaľā ar Metodiskajiem ieteikumiem RA akadēmiskā personāla darba kvalitātes vērtēšanā, 

kas sastāv no divām daļām – no akadēmiskā personāla pašvērtējuma un administratīvā vērtējuma. 

Akadēmiskā personāla vērtēšanas kvantitatīvie rādītāji noteikti Nolikumā par RA docētāju un 

Nolikumā par akadēmiskajiem amatiem, kas reglamentē galvenos kritērijus docētāju ievēlēšanai. 

Zinātniskās un metodiskās darbības veicināšanai tiek veidots mācību un zinātniskā darba fonds, kur 

akadēmiskais personāls konkursa veidā var pieteikties uz mācību metodiskā un zinātniskā darba 

finansējumu. 

Zinātniskā pētniecība ir viens no RA darbības pamatvirzieniem, priekšplānā izvirzot tiesību 

sistēmas detalizētu izpēti teorētiskā, vēsturiskā un sociālās nozīmības uztveres kontekstos. Sekmīga 

pētniecības procesa nodrošināšanai RA darbojas Zinātnes padome un Tiesību zinātľu katedra. 

Pētījumu rezultāti tiek apkopoti zinātniskos semināros un konferencēs un publicēti daţādos 



 

izdevumos. Docētāju zinātniskā darbība, studējošo rosināšana patstāvīgiem oriģinālpētījumiem 

pilnveido viľu  pētnieciskās  prasmes  un  akadēmiskās  zināšanas.  Katru gadu juristu dienu ietvaros 

tiek rīkota zinātniski praktiskā konference, kurā piedalās ar referātiem darba devēju pārstāvji, 

Rēzeknes Augstskolu studenti, citu augstskolu studenti, Rēzeknes Augstskolas un citu augstskolu 

akadēmiskā personāla pārstāvji. Konferences rezultāti tiek publicēti Rēzeknes Augstskolas rakstu 

krājumā. Šī izdevuma mērķis ir iesaistīt zinātnisko pētījumu veikšanā gan pieredzējušus Augstskolas 

docētājus un pētniekus, gan topošos zinātniekus no bakalaura un maģistra studiju programmām. 

 

13. Tiesību zinātņu katedras zinātniskās darbības rezultāti atskaites periodā un publikācijas 

2012./2013. gadā: 

 

Asoc. profesors. Z.  Mikainis 

Nolasīti 2 referāti, kuri sagatavoti arī rakstu formā un iekļauti grāmatā: "Creating Communities: 

Local, National and Global," - London: CiCe, 2012 ( London Metropolitan University, Institute for 

Policy Studies in Education, UK:  

     a)   " The potential for bilingual education to help integrate ethnic minority communities within 

Latvian multicultural society." P. 145-152  

    b)    "The role that student clubs and associations play in ctizenship education within Latvia." 

p.24-34 

      c)  2013.g. 13. – 15. jūnijā CICE fifteenth European conference “ Identities and citizenship education: 

Controversy, crisis and challenges,” Lisabonas Universitātē. Tika nolasīts referāts “Issues and Solutions in 

Citizenship Education – the Education of Values in Extracurricural  Activities in the Crisis Situation in 

Latvia.” 

     d) Tiek turpināta līdzdalība Londonas Metropolitāna Universitātei piesaistītajā projektā  - “Thematic 

Network project   “Children’s Identity and Citizenship in Europe.”  -  2007.-2013.g. ietvaros 

 

  Docente L.Mazure 

Publikācijas: 

1) Influence of the economic factor on the voluntary expression of patient’s will. The Quality of 

Legal Acts and its Importance in Contemporary Legal Space”. Riga: University of Latvia, 

2012, p.575-585, ISBN 978-9984-45-564-8. 

2) Pacienta gribas pamatprincipi un ārstniecības tiesisko attiecību nākotnes attīstības 

perspektīvas. MĒS LAIKĀ, TELPĀ, ATTĪSTĪBĀ: 2012.gada 10.maija studentu zinātniskās 

konferences rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība, 2013, 133.-142.lpp. 

Referāti konferencēs: 

1) Ekonomiskā faktora ietekme uz pacienta gribas izteikšanas brīvprātību. Referāts Latvijas 

Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Tiesību aktu kvalitāte un nozīme 

mūsdienu tiesiskajā telpā”. Rīga, 2012.gada 4., 5.oktobris. 

2) Ekonomiskā faktora ietekme uz pacienta gribas izteikšanas brīvprātību. Referāts Rēzeknes 

Augstskolas zinātniski–praktiskā konferencē „Nacionālās tiesību sistēmas problēmas un to 

risinājumi” (Juristu dienas 2013). Rēzekne, 2013.gada 4.aprīlis. 



 

3) Pacienta veselības traucējumi un neatļauta ietekme ārstniecības tiesisko attiecību 

nodibināšanā. Referāts Rēzeknes Augstskolas studentu un docētāju 15.zinātniski praktiskā 

konferencē „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”. Rēzekne, 2013.gada 

30.maijs. 

Monogrāfijas izdošana: 

21 autorloksne (427 lpp., 840 000 zīmes) -  

Pacienta griba un tās civiltiesiskā aizsardzība. Promocijas darbs aizstāvēts 2012.gada 23.martā 

Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē (zinātniskā monogrāfija) - iesniegta. 

 

Lektore I.Krampuţa 

Publikācijas: 

1) Vietējās pašvaldības plānojumu īstenošanas problēmas. 87.-96.lpp. Grām.: MĒS LAIKĀ, 

TELPĀ UN ATTĪSTĪBĀ. 2012.gada 10.maija studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. 

Rēzekne: 2013, 264 lpp, ISBN 978-9984-44-114-6. 

2) Būvniecības procesa posmi kā pamats būvni8ecības procesa civiltiesiskajai aizsardzībai. 

Tēzes. 10.-12.lpp. Grām.: Zinātniski praktiskās konferences „Nacionālās tiesību sistēmas problēmas 

un to risinājumi” tēzes. Juristu dienas 2013. 2013.gada 04.aprīlis. Rēzekne, 2013. 

Dalība konferencēs 

1) Studentu un docētāju 15.zinātniski praktiskā conference “Tautsaimniecības attīstība: 

problēmas un risinājumi”. Rēzeknes Augstskola. Ekonomikas un vadības fakultāte. Piedalīšanās ar 

referātu “Pāsvaldības plānojumi kā būvniecības uzsākšanas pamats”. Rēzekne, Rēzeknes 

Augstskola. Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultāte. Referāts ir recenzēts, nodots 

publicēšanai. 

2) Zinātniski praktiskā konference 2013.gada 4.aprīlī “Nacionālās tiesību sistēmas problēmas un 

to risinājumi”. Nolasīts referāts “Būvniecības procesa posmi kā pamats būvniecības procesa 

civiltiesiskajai aizsardzībai”. Rēzekne. Rēzeknes Augstskola. 

 

Docents M.Marcinkēvičs 

1) Piedalīšanās starptautiskā konferencē: ERASMUS programmas ietvaros Utenas Kolegija 

konference „Aspects of sustainable development: THEORY AND PRACTICE” kura notika 

2013.gada 02. - 03.  maijā. Ar referātu „Institutions of Pretrial investigation and their Funcions in 

Latvija” /apl. Nr.11258/ 

 

2) Konference „Eiropas policija rītdien” (bez publikācijas); „Nacionālās tiesību sistēmas 

problēmas un to risinājumi” Rēzeknes augstskolas Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes 

zinātniski praktiskā konference; Rēzekne 04.04.2013. 

 

Asociētā viesprofesore I.Bulgakova 

Publikācijas: 

1) Daugavpils Universitātes 55.starptautiskās zinātniskās konferences (10.-12.-4.2013.) tēţu 

rakstu krājumā ar rakstu krājumā. 



 

 2) Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Inovatīvās jurisprudences aktuālās problēmas” 

Rīgas Stradiľa Universitātē (25.04.2013.) ar rakstu: „Personas izdošanas ārvalstij: tiesiskie un 

politiskie aspekti” (līdzautors J.Ievītis) 

3) Personas izdošanas ārvalstij aktualitātes (14.05.2013. iesniegts publicēšanai ţurnālā „Jurista 

Vārds”) 

 

Konferences: 

1) 01.02.2013. Latvijas Biznesa Koledţā Rīgā, Stabu ielā 63 organizētajā Rīgas pilsētas 

Latgales priekšpilsētas praktizējošo advokātu seminārā „Advokātu darbības aktualitātes” ar 

referātu „Procesa dalībnieku piedalīšanās iztiesāšanā krimināllietās aktuālie jautājumi.” 

2) 13.03.2013. centrā „Providus” Alberta ielā 13, Rīgā, organizētajās mācībās prokuroriem, 

tiesnešiem, policijas darbiniekiem seminārā „Cietušo tiesības” ar referātu „Cietušo tiesības un to 

nodrošināšanas garantijas kriminālprocesā.” Aplūkot: http://www.slideshare.net/providus/cietusa-

tiesibas 

 

Zinātniskā recenzija  un priekšvārda autore pētījumam „Bērniem draudzīga tiesiskā vide 

Latvijā: fokusā –  likumpārkāpumu prevencija”. Pētījuma autori: Ilona  Kronberga, Ţans Ţermens 

(ISBN 978-9984-9911-1-5). Aplūkot: 

http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Berniem_draudziga_tiesiska_vide_LV_1.pdf 

 

Lektors A.Lapsa  

Publikācijas: 

1) К вопросу о применении игровых методов в перевоспитании несовершеннолетних.// 

Научно-методический журнал «Диалог» №7. Июль 2013. Главный редактор журнала доктор 

психологических наук, профессор Л.А.Пергамнщик. - Республика Беларусь, Минск, 2013. 

2) Preventīvā rakstura piespiedu līdzekļu leģitimēšanas problēmas.// Zuģicka I. sast. Daugavpils 

Universitātes 54.starptautiskās zinātniskās konferences materiāli// Proceedings of the 54th 

International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitātes 

Akadēmiskais apgāds "Saule", 2013., ISBN 978-9984-14-613-3 

3) Nodoma atklāšanas kā patstāvīgās juridiskās konstrukcijas raksturojums Krimināllikumā.// 

Oļehnovičs D., Zuģicka I. sast. Daugavpils Universitātes 53.starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli// Proceedings of the 53rd International Scientific Conference of Daugavpils University. 

Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2012., ISBN 978-9984-14-

563-1 

 

Konferences: 

1) 2013.gada 10.-12.aprīlī piedalīšanās ar referātu „Amatnoziegumu sastāvā paredzētā būtiskā 

kaitējuma kritēriju izpratne teorijā un praksē”. The 55
th

 International Scientific Conference 

of Daugavpils University. Daugavpils, Latvia. 

 

2) 2013.gada 4.aprīlī piedalīšanās ar referātu „Atkārtotības institūts Krimināllikumā: empīriskās 

un teorētiskās problēmas” Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes 

zinātniski praktiskajā konferencē „Nacionālās tiesību sistēmas problēmas un to risinājumi”. 

http://www.slideshare.net/providus/cietusa-tiesibas
http://www.slideshare.net/providus/cietusa-tiesibas
http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Berniem_draudziga_tiesiska_vide_LV_1.pdf


 

 

3) 2012.gada 18.-20.aprīlī piedalīšanās ar referātu „Preventīvā rakstura piespiedu līdzekļu 

leģitimēšanas problēmas”. The 54
th

 International Scientific Conference of Daugavpils 

University. Daugavpils, Latvia. 

 

Asociētais viesprofesors A.Buls 

 Dalība RA Zinātniski praktiskā konference „Nacionālo tiesību sistēmas problēmas un to 

risinājumi” (04.04.2013.) Referāts: „Modernā sociāli psiholoģiskā paradigma (juridiskais aspekts)”. 

  

NBS karavīru personības satura izmaiľas starptautisko misiju apstākļos”, Rīga, NAA 

izdevniecība, 2012, 168.lpp., ISBN 978-9934-8183-2-5. 

 

14. STUDIJU VIRZIENA ĪSTENOŠANĀ IESAISTĪTO STRUKTŪRVIENĪBU 

UZSKAITĪJUMS, NORĀDOT TO  UZDEVUMUS STUDIJU VIRZIENA UN KONKRĒTU 

PROGRAMMU ĪSTENOŠANĀ  

Studiju virziena īstenošanā pamatā ir iesaistīts Humanitāro  un  juridisko  zinātľu  fakultātes 

Tiesību katedras personāls. Daţu vispārējo studiju kursu realizācijai tiek izmantots Humanitāro  un  

juridisko  zinātľu  fakultātes Humanitāro zinātľu katedras un Izglītības un dizaina fakultātes 

Izglītības un metodiku katedras personāls.  

Augstāk minēto struktūrvienību uzdevums  nodrošināt  studiju  virziena  „Tiesību zinātne”  

programmu realizēšanu, veicināt docētāju un studējošo zinātnisko un radošo darbību. 

Brīvās izvēles daļas realizēšanai var tikt piesaistīta arī citas RA struktūrvienības. 

 

15. STUDIJU VIRZIENA ĪSTENOŠANĀ NEPIECIEŠAMĀ MĀCĪBU PALĪGPERSONĀLA 

RAKSTUROJUMS  

2008.gada 29.janvārī saskaľā ar Rēzeknes Augstskolas Senāta lēmumu Nr.11 tika nodibināts 

RA Juridisko konsultāciju centrs, kura darbību reglamentē RA Juridisko konsultāciju centra 

nolikums (apstiprināts ar Rēzeknes Augstskolas Senāta 2008.gada 29.janvāra lēmumu Nr.11). 

Saskaľā ar iepriekš minēto Juridisko konsultāciju centram noteikti šādi uzdevumi: 

 - realizēt praksē RA studējošo iegūtās teorētiskās zināšanas, attīstot studējošajos praktiskās 

iemaľas tiesību normu piemērošanā darbā ar klientiem; 

 - veicināt studējošo Centra darbībā gūtās pieredzes izmantošanu bakalaura darbu un citu 

pētniecisko darbu izstrādē; 

 - sniegt juridiskās konsultācijas vai juridisko palīdzību klientiem, tai skaitā Latgales reģiona 

maznodrošinātām vai trūcīgām personām juridisko palīdzību Valsts nodrošinātās juridiskās 

palīdzības likumā un Rēzeknes Augstskolas juridisko konsultācijas centra nolikumā noteiktajā 

apjomā un savas kompetences ietvaros. 

 Šī centra darbības nodrošināšanai tiek izmantots Rēzeknes Augstskolas personāls un 

Rēzeknes Augstskolas studējošie. Palīgpersonāls RA Juridisko konsultāciju centra uzturēšanai un 

darbībai netiek izmantots limitētā finansējuma dēļ. 

 

16. INFORMĀCIJA PAR ĀRĒJIEM SAKARIEM 



 

Par  studija  virziena  partneriem  un  sadarbības  formām  ar  ārzemju  partneriem  un  citām 

organizācijām sk. 8. punktu. 

Papildus 8.punktā minētajām Rēzeknes Augstskola sadarbojas ar CILS (The Centre of International 

Legal Studies) un studiju virziena studentiem ir iespēja katru gadu klausīties lekciju kursus  

starptautisko tiesību jomā, kā arī par ASV tiesu sistēmu, ko docē vieslektori, pārsvarā no ASV, kuri 

iziet sagatavošanas kursus CILS (Zalcburgā, Austrijā). CILS vieslektors Steven Champlin (ASV) 

vadīja studiju kursu „Amerikas procesuālās tiesības. Ievads tiesu prāvas norisē un arbitrāţas loma 

ASV”, kas tika iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Tiesību 

zinātne” 2012./2013. studiju gada plānā (C daļa , 1 KP).  

Vieslekcijas „Constitutional Law of Lithuania” 2012./ 2013.st g. akadēmiskās bakalaura studiju 

programmu studentiem vadīja arī vieslektore no Lietuvas augstskolas Kauno kolegija Vitalija 

Skeruviene  

Rēzeknes Augstskolai noslēgti sadarbības līgumi ar Latvijas Universitāti, Daugavpils 

Universitāti, Baltijas Starptautisko akadēmiju, Utenas kolēgiju u.c.  Līgumi paredz sadarbību studiju 

un zinātľu jomā. Tā, piemēram, sadarbībā ar Utenas kolēģiju uzsākts plānošanas darbs pie 

Starptautisko tiesību studiju moduļa izveidošanas. 

 



 

Studiju virziena „TIESĪBU ZINĀTNE” pašnovērtējuma ziņojums 

 

II. DAĻA 

Rēzeknes Augstskolas 

studiju programmu raksturojums 

par 2012./2013.studiju gadu 

 



 

II STUDIJU VIRZIENAM „TIESĪBU ZINĀTNE” ATBILSTOŠO STUDIJU 

PROGRAMMU RAKSTUROJUMS 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” 

 

17. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

 

Studiju programmas mērķis: 

- nodrošināt kvalitatīvas tiesību zinātnē balstītas profesionālās bakalaura studijas, kuru apguves 

rezultātā studējošie būtu spējīgi veikt juriskonsulta profesijai nepieciešamās darbības saskaľā ar 

starptautiskajiem, Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kas ir spējīgi 

darboties jebkurā juriskonsulta arodā, it īpaši veikt tiesneša, zvērināta advokāta, prokurora, zvērināta 

notāra, zvērināta tiesu izpildītāja palīga pienākumus , kā arī ieľemt juriskonsulta amatus valsts un 

pašvaldību institūcijās, iestādēs, komercsabiedrībās, biedrībās, nodibinājumos, it īpaši Latgales 

reģionā. 

Uzdevumi:  

- sniegt studējošiem teorētiskas zināšanas un profesionālās iemaľas, lai sagatavotie 

juriskonsulti būtu spējīgi patstāvīgi strādāt izvēlētajā juridiskajā specialitātē, risināt teorētiskus un 

praktiskus jautājumus juriskonsulta profesionālās darbības jomā, kur tiesības saskaras ar citām 

radniecīgām profesijām, kā arī sekmēt viľu konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos 

apstākļos starptautiskajā un ES darba tirgū; 

- īstenot padziļinātu zināšanu apguvi jurisprudencē, kas nodrošinātu radošu pieeju 

profesionālo pienākumu un funkciju pildīšanai, tiesību jaunradei, kā arī sagatavotu kandidātus 

turpmākajam pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam tiesību nozarēs, kuru jo sevišķi trūkst 

Latgales novadā; 

- īstenot tiesību nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju 

izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās tiesību sistēmas, kā arī sagatavot jaunrades un pētnieciskajam 

darbam nozarē; 

- veicināt personības vispusīgu attīstību, sniedzot plašas zināšanas sociālo procesu 

vēsturiskajā, ekonomiskajā, politiskajā un filozofiskajā izpratnē; 

- attīstīt spēju analītiski izprast tiesības, pielietot likumus un citus normatīvos aktus;  

- nodrošināt studiju procesā iespēju apgūt nepieciešamo vadoša praktiska darba pieredzi 

kreatīvai darbībai tiesību aizsardzības iestādēs, valsts un pašvaldību institūcijās un privātās 

uzľēmējsabiedrībās, veicināt pētniecisko darbu tiesību zinātnes nozarē.  



 

 

18. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

 

Izpildot visas studiju programmas prasības, studējošie iegūs profesionālo bakalaura grādu 

tiesību zinātnēs, kas šādi apliecina profesionālā bakalaura grāda un juriskonsulta kvalifikācijas 

ieguvēju: 

 Spēju parādīt civiltiesību un civilprocesa, krimināltiesību un kriminālprocesa, 

administratīvo tiesību un administratīvā procesa, starptautisko tiesību un Eiropas 

Savienības tiesību nozarei un juriskonsulta profesijai raksturīgās pamata un specializētas 

zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt zināšanas izvēlētajā specializācijas 

jomā (civiltiesību un civilprocesa, krimināltiesību un kriminālprocesa, administratīvo 

tiesību un administratīvā procesa, starptautisko tiesību un Eiropas Savienības tiesību 

nozarē) atbilst tiesību zinātnes un juriskonsulta profesijas augstāko sasniegumu līmenim; 

 Spēju parādīt civiltiesību un civilprocesa, krimināltiesību un kriminālprocesa, 

administratīvo tiesību un administratīvā procesa, starptautisko tiesību un Eiropas 

Savienības tiesību nozarei un juriskonsulta profesijai svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni;  

 Spēju izmantojot apgūtās juridiskās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas 

juriskonsulta darbā, veikt profesionālu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski 

aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus, kas saistīti ar materiālo un procesuālo 

tiesību normu piemērošanu, juridiskās prakses izmantošanu, tos izskaidrot un 

argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; 

 Spēju patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un 

profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju juridiska rakstura problēmu risināšanā, 

uzľemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu uzľēmumos, kā pašnodarbinātai personai 

vai kā individuālam komersantam, pieľemt lēmumus un rast radošus risinājums mainīgos 

vai neskaidros apstākļos; 

 Spēju patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieľemt lēmumus 

un risināt problēmas attiecīgajā tiesību zinātnes nozarē, parādīt, ka izprot juriskonsulta 

profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un 

piedalīties tiesību zinātnes jomas attīstības darbā. 

Studiju programmas īstenošana Rēzeknē nodrošina profesionālā bakalaura grāda un juriskonsulta 

kvalifikācijas iegūšanu tuvāk dzīvesvietai un darbam Latgalē. Aptuveni 70 % programmas absolventu 



 

strādā Latgalē. 

 Studiju programmā izvirzītais mērķis, uzdevumi un studiju rezultāti saskan ar RA darbības un attīstības 

stratēģiju 2009.-2015.gadam.  

19. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms 

kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās 

izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojums). 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Tiesību zinātne” 

Studiju kursi 
KP/ 

ECTS 
Pārbaudes forma Docētājs 

Vēlēts/ 

viesdocētājs 

Studiju 

programmas 

daļa 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI  

Profesionālā ētika 

Professional Ethics 
2/3 Diferencēta ieskaite 

Dr.psych. asoc.prof. A.Buls 

 

Viesdocētājs A 

 

 

 

Latīņu valoda 

Latin 
2/3 Diferencēta ieskaite 

Dr. philol. doc. I.Gusāns RA vēlēts 
A 

Sociālā (saskarsmes) 

psiholoģija 

Social (Communication) 

Psyhology 

2/3 Diferencēta ieskaite 

Dr.psych. asoc.prof. A.Buls 

 

Viesdocētājs 

B 

Politoloģija 

Political Science 
2/3 Diferencēta ieskaite 

Lekt. Mg.hist. P.Kivrāns RA vēlēts 
B 

Juridiskā svešvaloda 

Legal Foreign Language 
4/6 Ieskaite, dif.ieskaite 

Mg.philol. lekt. V.Pleiksne-

Gutāne 

Dr.philol. lekt. M.Opincāne 

 

RA vēlēta 

 

RA vēlēta 

 

B 

Ekonomika un 

uzņēmējdarbības pamati 

(projektu vadīšana) 

Economics and Basics of 

Business (Project 

Management)     

2/3 Diferencēta ieskaite 
Mg.soc.sc., lekt. L.Amantova-

Salmane 

 

 

RA vēlēts 
B 

Vadības teorija 

(organizācijas psiholoģija) 

Management Theory 

(Organization Psychology) 

2/3 Diferencēta ieskaite 

Dr.oec. asoc.prof. I.Arbidāne  RA vēlēta 

B 

Kultūras vēsture 

History of Culture 
2/3 Diferencēta ieskaite Mg.paed. lekt. I.Brīvere RA vēlēta B 

         

NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI 

UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU KURSI 

 

Zinātniskā darba pamati 

Basics of Scientific 

Research 

1/1,5 Ieskaite  

Mg.iur., Mg.soc.sc. lekt. 

K.Karpoviča  

 

 

RA vēlēta 
A 

Tiesību  teorija 

Theory of Law 
4/6 Ieskaite, eksāmens 

Dr.iur. asoc.prof. A.Plotnieks 

Dr.iur. doc. L.Damane 

Viesdocētājs 

 

Viesdocētāja 

A 



 

Valsts  zinātne 

State science 
2/3 Eksāmens 

Dr.iur. asoc.prof. A.Plotnieks 

Mg.iur., Mg.soc.sc. lekt. 

K.Karpoviča 

Viesdocētājs 

 

RA vēlēta 

A 

Konstitucionālās tiesības 

Constitutional Law 
4/6 Ieskaite, eksāmens Dr.phil. asoc. prof. Z.Mikainis 

 

RA vēlēts  A 

Cilvēktiesības 

Human Right 

3/ 4,5 Eksāmens Mg.iur. lekt. K.Gailis  

 

RA vēlēts 

 

 

A 

Tiesību vēsture:  

Latvijas  tiesību  vēsture 

Ārvalstu tiesību  vēsture 

History of Law: History of 

Latvian Law  

History of Law of Foreign 

Countries 

3 /4,5 Eksāmens Mg.hist. lekt. P.Kivrāns RA vēlēts A 

Loģika tiesību zinātnēs 

Logics in Law Sciences 
1/1,5 Ieskaite 

Mg.paed. lekt. V.Korkla viesdocētāja 
A 

Tiesību  aizsardzības  

iestādes 

Institutions of Rights 

Protection 

2/3 

Eksāmens  Dr.iur. doc. G.Makarova 

Mg.paed. A.Ušpelis 

RA vēlēts 

 

Viesdocētājs 
A 

Starptautiskās  tiesības  

Starpt. publiskās tiesības 

Starpt. Privāttiesības 

International law, 

International Public Law 

International Private Law 

8/12 Ieskaite, eksāmens Mg.iur. doc. A.Gaveika 

 

RA vēlēta 

 

RA vēlēts 
A 

Ievads tiesību socioloģijā 

Introduction in to 

Sociology of Law 

2/3 Diferencēta ieskaite 

Dr.iur. doc. L.Mazure RA vēlēta 

B 

Tiesību filosofija 

Philosophy of  Law 
2/3 Diferencēta ieskaite Dr.phil. asoc.prof. Z.Mikainis 

RA vēlēts 
B 

Juridiskā metodoloģija 

Legal Methodology 2/3 

Diferencēta ieskaite Dr.iur. asoc.prof. A.Plotnieks 

Mg.iur., Mg.soc.sc. lekt. 

K.Karpoviča 

Viesdocētājs 

 

RA vēlēta 

B 

Juridiskā psiholoģija 

Legal Psycology 
2/3 Diferencēta ieskaite 

 

Dr.psych. asoc.prof. A.Buls 

 

 

 

Viesdocētājs 
B 

Lietišķā informātika un 

dokumentu pārvalde 

Applied Informatics and 

Document Management   

2/3 Diferencēta ieskaite 
 Mg.oec. doc. A.Puzule 

Lekt. J.Musatovs 

RA vēlēta 

 

RA vēlēts 
B 

Retorika un tiesu runa 

Rhetorics  and Judicial 

Speech   

2/3 Diferencēta ieskaite 
Dr.philol. asoc.prof O.Senkāne 

Doc. A.Biksiniece 

RA vēlēts 

 

RA vēlēta 

B 

      
   

NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIĀLIZĀCIJAS STUDIJU KURSI 

 

Administratīvais process 

AdministrativeProcedure  
3/ 4,5 Eksāmens Mg.soc.sc. lekt. S.Linkevičs 

 

 

Viesdocētājs A 

Administratīvās tiesības 

AdministrativeLaw  
4/6 Ieskaite, eksāmens 

Mg.iur., Mg.soc.sc. lekt. 

I.Krampuţa 
RA vēlēta A 

Pašvaldību tiesības 

Municipality law 
2/3 Eksāmens 

Mg.soc.sc. lekt. S.Linkevičs 
Viesdocētājs A 

Civiltiesības. Vispārīgā 

daļa. 

Civil law. General part 

2/3 Eksāmens 

Dr.iur. doc. L.Mazure 
RA vēlēta 

 
A 

Civiltiesības. Ģimenes un 4/6 Ieskaite, eksāmens Dr.iur. doc. L.Mazure RA vēlēta A 



 

mantojuma. 

Civil law. Family and 

Inheritance Law 

Civiltiesības. Lietu 

tiesības. 

Civil law. Property law 

2/3 Eksāmens  

Mg.iur. lekt. I.Tabore viesdocētāja A 

Civiltiesības. Saistību 

tiesības. 

Civil la.w. Obligation law 

 4/6 

Ieskaite, eksāmens Doc. A.Biksiniece viesdocētāja A 

Civilprocess 

Civil Procedure 
4/6 Ieskaite, eksāmens 

 

Mg.iur. lekt. V.Lohova 

viesdocētāja 

A 

Vides tiesības 

Environmental Law 
2/3 Eksāmens 

Mg.iur. lekt. A.Kuzminska Viesdocētāja 

 

 

 

A 

Darba un sociālās  tiesības 

Labour and Social Law 
4/6 Eksāmens 

Mg.iur.., Mg.soc.sc. lekt. 

I.Krampuţa 

 

 

RA vēlēta 

 

 

 

A 

Eiropas Savienības 

tiesības 

European Union Law 

3/ 4,5 

Eksāmens Mg.iur. doc. A.Gaveika Viesdocētājs 

A 

Komerctiesības 

Commercial Law 

3/ 4,5 
Eksāmens Mg.oec. lekt. A.Bernāns 

Viesdocētājs 
A 

Kriminālistika 

Criminalistics 

4/6 Ieskaite, eksāmens Mg.iur. doc. M.Marcinkēvičs RA vēlēts 
A 

Kriminālprocess 

Criminal Procedure 

4/6 Ieskaite, eksāmens Mg.iur. doc. M.Marcinkēvičs RA vēlēts 
A 

Krimināltiesības. 

Vispārīgā daļa. 

Criminal Law. General 

Part 

4/6 Ieskaite, eksāmens Mg. Iur. Lekt. A.Lapsa RA vēlēts 

A 

Krimināltiesības. Sevišķā 

daļa. 

Criminal Law. Special 

Part 

5/ 7,5 Ieskaite, eksāmens Doc. A.Jermacāne Viesdocētāja 

A 

Intelektuālā īpašuma 

tiesības 

Intellectual Property Law 

2/3 Diferencēta ieskaite 
Mg.iur., Mg.soc.sc. lekt. 

K.Karpoviča 

RA vēlēta 

 B 

Muitas tiesības 

Customs Law 

2/3 Diferencētā ieskaite Mg.soc.sc. lekt. S.Linkevičs Viesdocētājs 
B 

Civiltiesības. Romiešu 

civiltiesību pamati 

Civil law.Basics of 

Romans’ civil law 

2/3 Diferencēta ieskaite Dr.iur. doc. L.Mazure RA vēlēta 

B 

Finanšu un nodokļu 

tiesības 

Finance and Tax Law 

 

4/6 Diferencēta ieskaite Mg.oec. lekt. A.Bernāns Viesdocētājs 

B 

Kriminoloģija 

Criminology 

2/3 Diferencēta ieskaite Mg.iur. doc. M.Marcinkēvičs RA vēlēts 
B 

Tiesību normu 

piemērošanas praktikums 

Practicum of law 

implementation 

3/ 4,5 Diferencēta ieskaite Mg.iur.., Mg.soc.sc. lekt. 

I.Krampuţa 

Doc. A.Jermacāne 

Doc. A.Biksiniece 

RA vēlēta 

 

RA vēlēta 

RA vēlēta 

B 

Juridisko kāzusu 

risināšanas tehnika 

The technique of legal 

cases’ solution 

1/1,5 Ieskaite Doc. A.Jermacāne RA vēlēta 

B 



 

Sodu  izpildes  tiesības 

Laws Related to 

Implementation of 

Punishments 

2/3 Diferencēta ieskaite 

Mg.iur. doc. M.Marcinkēvičs 

RA vēlēts 

B 

Iepazīšanās prakse 

Introductory practice 

2/3 Diferencētā ieskaite 
 

 
B 

Profesionālā prakse valsts 

un pašvaldību iestādēs 

Professional Practice in 

State and Municipal 

Institutions 

7/10,5 Diferencētā ieskaite 

 

 

B 

Profesionālā prakse 

tiesību aizsardzības 

iestādēs 

Professional Practice in 

Law Enforcement 

Institutions 

7/10,5 Diferencētā ieskaite 

 

 

B 

Pirmsdiploma prakse 

Pre-diploma Practice 

10/15 Diferencētā ieskaite 
 

 
B 

Studiju darbs I, II, III 

Study paper 

3/ 4,5 Diferencētā ieskaite 
 

 
B 

BRĪVĀS IZVĒLES KURSI 

 

Juridiskā (otrā) svešvaloda 

(angļu, krievu)  

Juridicial (Second) 

Foreign Language 

(English, Russian) 

 

2/3 Diferencēta ieskaite Mg.phil. lekt. V.Pleiksne-

Gutāne 

Mg.philol. lekt. S.Laizāne 

RA vēlēta 

 

 

RA vēlēta 
C 

Valodas kultūras pamati 

Basics of Language 

Culture 

1/1,5 Ieskaite Dr.philol. asoc.prof. S.Lazdiľa 

RA vēlēta 

C 

Juridiskās valodas kultūra 1/1,5 Ieskaite 
Mg.iur., Mg.soc.sc. lekt. 

K.Karpoviča 
RA vēlēta C 

Polemikas kultūra 

Culture of polemics 
1/1,5 Ieskaite Mg.paed. lekt. V.Korkla 

viesdocētāja 
C 

Grāmatvedība 

Accounting 

1/1,5 Ieskaite  Mg.oec. lekt. A.Puzule RA vēlēta 
C 

Administratīvā atbildība 

Administrative 

responsibility 

1/1,5 

Ieskaite 
Mg.iur.., Mg.soc.sc. lekt. 

I.Krampuţa 

RA vēlēts 

C 

Būvniecības tiesības 

Building Law 

1/1,5 Ieskaite Mg.iur.., Mg.soc.sc. lekt. 

I.Krampuţa 

RA vēlēts 

C 

Patērētāju tiesības 

Consumer  Law 

1/1,5 Ieskaite Doc. A.Biksiniece RA vēlēts 
C 

Informācijas tehnoloģiju 

tiesības 

Information Technologies 

Law 

1/1,5 Ieskaite 

Mg.iur. lekt. A.Kuzminska 

viesdocētāja 

C 

Konkurences tiesības 

Competition Law 

1/1,5 Ieskaite Mg.oec. lekt. A.Bernāns viesdocētājs 
C 

Advokatūras tiesības 

Advocacy law 

1/1,5 
Ieskaite Dr.iur. doc. G.Makarova 

RA vēlēta 
C 

Notariāta tiesības 

Notary 

1/1,5 Ieskaite Dr.iur. doc. L.Damane RA vēlēts 
C 



 

Policijas tiesības 

Police Law 
1/1,5 Ieskaite Mg.iur. doc. M.Marcinkēvičs 

RA vēlēts 
C 

Medicīnas tiesības 

Medical law 

1/1,5 
Ieskaite 

dr.iur. doc. L.Mazure RA vēlēta 
C 

Mediācija tiesību 

sistēmā 
 

1/1,5 

Ieskaite 

dr.iur. doc. L.Mazure RA vēlēta 

C 

Civilā aizsardzība 

Civil Defence 

1/1,5 Ieskaite Mg.ing. lekt.I.Jurčs RA vēlēts 
C 

Baznīcas tiesības 

Church Law 

1/1,5 Ieskaite Dr.iur.can. doc. J. Zarāns Viesdocētājs 
C 

Vispārējā  fiziskā  

sagatavošana  

General Physical Training 

0 Ieskaite Dr.paed. lekt. A.Kaupuţs RA vēlēts 

C 

Valsts pārbaudījums  
Bakalaura darbs 

Bachelor Paper 

10/15 Eksāmens 
 

 
A 

Valsts eksāmens 

Final examination 

2/3 Eksāmens 
 

 
A 

 

 

20. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti. 

Studiju kursi 
KP/ 

ECTS 

Pārbau

des 

forma 

Docētājs Studiju rezultāti 
Studiju 

programm

as daļa 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI  

Profesionālā ētika 
Professional Ethics 

2/3 Die 

Dr.psych. 

asoc.prof. 

A.Buls 

 

Studējošais kursa noslēgumā:  

Zina un prot izmantot ētikas atziľas, kuras 

piemērojamas jurista darbā konkrētā vidē un 

situācijā.  

Sava viedokļa pamatošanai un aizstāvēšanai spēj 

izmantot studiju kursā iegūtas zināšanas mutiskā 

un rakstiskā polemikā, kā arī darba tikuma 

izkopšanā 

A 

 

 

 

Latīņu valoda 

Latin 
2/3 Die 

Dr. philol. 

doc. I.Gusāns 
Studējošais kursa noslēgumā:  

- spēj pareizi izrunāt, lasīt un tulkot teikumus 

latīľu valodā;  

- apguvis svarīgākos juridiskos terminus un to 

nozīmes;  

- izmantojot apgūtās morfoloģijas un sintakses 

zināšanas, spēj izmantot juridisko terminoloģiju 

konkrētās situācijās;  

- spēj darboties ar juridiskajiem terminiem 

oriģinālvalodā. 

A 

Sociālā (saskarsmes) 

psiholoģija 

Social (Communication) 

Psyhology 

2/3 Die 

Doc. Dr.psyh. 

A.Buls 
Iegūts priekšstats par sociālo psiholoģiju kā 

zinātni, tās galvenajām problēmām, 

likumsakarībām, iemaľas grupas darba vadīšanā. 

Orientējas svarīgākajās saskarsmes psiholoģijas 

problēmās. Spēj veikt praktiskus pasākumus 

personīgās un lietišķās saskarsmes uzlabošanā. 

B 

Politoloģija 

Political Science 
2/3 Die 

Lekt. Mg.hist. 

P.Kivrāns 
Kursu apgūstot, studējošie  

• Izprot politoloģijas pamatjēdzienus  

• Spēj raksturot politisko procesu norises un 

likumsakarības  

• Prot analizēt un vērtēt politiskās ideoloģijas  

• Izprot politiskos procesus Latvijā, to norises un 

B 



 

risinājumus 

Juridiskā svešvaloda 

Legal Foreign Language 
4/6 

Ieskaite, 

dif.ies. 

Mg.philol. 

lekt. 

V.Pleiksne-

Gutāne 

 

 

Attīstīta prasme efektīvi izmantot svešvalodu 

juridiskās komunikācijas nolūkā un veicot 

rakstisko tulkojumus šajā jomā. B 

Ekonomika un 

uzņēmējdarbības pamati 

(projektu vadīšana) 

Economics and Basics of 

Business (Project 

Management)     

2/3 Die 

Mg.soc.sc., 

lekt. 

L.Amantova-

Salmane 

Studējošais kursa noslēgumā:  

• Pārzina projekta vadīšanas un plānošanas procesu 

un tā saturu.  

• Izprot projekta norises vadību. 
B 

Vadības teorija 

(organizācijas 

psiholoģija) 

Management Theory 

(Organization 

Psychology) 

2/3 Die 

Dr.oec. 

asoc.prof. 

I.Arbidāne 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

izprast, risināt problēmas un pieľemt lēmumus 

saistībā ar vadītāja funkcijām;  

noteikt konflikta veidu un tā vadīšanu;  

noteikt stresu ,tā cēloľus un samazināšanas vai 

novēršanas iespējas;  

patstāvīgi izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas 

praksē 

B 

Kultūras vēsture 

History of Culture 
2/3 Die 

Mg.paed. lekt. 

I.Brīvere 

Studējošais kursa noslēgumā  

Izprot nozīmīgākos kultūrfaktus, avotus, cilvēces 

vēstures attīstības posmus.  

Prot skaidrot likumsakarības kultūras procesu 

kontekstā.  

Prot analizēt modernās kultūras iezīmju cēloľus un 

tendences. 

B 

NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI 

UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU KURSI 

 

Zinātniskā darba pamati 

Basics of Scientific 

Research 

1/1,5 Ie Mg.iur., 

Mg.soc.sc. 

lekt. 

K.Karpoviča  

Studējošais kursa noslēgumā: 

Pārzina zinātniskās pētniecības procesa posmus 

un spēj plānot zinātniskās darbības norisi studiju 

procesā; 

 Prot izvēlēties un pielietot pētīšanas metodes; 

Spēj vērtēt informācijas avotus;  

Apguvis pētnieciskā darba noformēšanas un 

prezentēšanas  iemaľas. 

A 

Tiesību  teorija 

Theory of Law 
4/6 Ie, E 

Dr.iur. 

asoc.prof. 

A.Plotnieks 

Mg.iur., 

Mg.soc.sc. 

lekt. 

K.Karpoviča 

Studējošais kursa noslēgumā 

Apguvis un zina tiesību pamatelementus, daţādas 

teorijas un uzskatus par  tiesībām. 

Izprot valsts un tiesību savstarpējo saistību un 

mijiedarbības divpusējo raksturu  

Spēj pamatot tiesību nozīmi valstī, atklāt 

sabiedrības lomu tiesiskas valsts, juridiskās 

kultūras, tiesiskās un politiskās apziľas veidošanā 

Ieguvis nepieciešamās zināšanas, lai orientētos 

spēkā esošajā tiesību normu masīvā, noteiktu 

tiesību normu realizācijas priekšnoteikumus jeb 

apstākļus, kuriem pastāvot norma būtu realizējama 

un izprastu uzvedības priekšrakstu 

Apguvis prasmes pielietot interpretācijas 

paľēmienus, zināšanas par tiesību normu 

piemērošanas aktiem 

A 

Valsts  zinātne 

State science 
2/3 E 

Dr.iur. 

asoc.prof. 

A.Plotnieks 

Mg.iur., 

Studējošais kursa noslēgumā 

Apguvis zināšanas par valsts  pamatelementiem, 

daţādām teorijām un uzskatiem par valsti , spēj 

pamatot valsts un tiesību savstarpējo saistību un 

A 



 

Mg.soc.sc. 

lekt. 

K.Karpoviča 

mijiedarbības divpusējo raksturu. 

Izprot valsts dzīves demokrātiskas organizācijas 

attīstības likumsakarības teorijā un praksē,  

Apguvis  konstitucionālo tiesību studijām 

nepieciešamo metodoloģiju. 

Spēj vērtēt konkrētas valsts dzīves norises 

vēsturiskā un globālā aspektā. 

Konstitucionālās tiesības 

Constitutional Law 
4/6 E 

Dr.phil. asoc. 

prof. 

Z.Mikainis 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

1. Patstāvīgi izvērtēt un interpretēt Latvijas 

konstitucionālo tiesību pamatprincipu, normu, 

institūtu un avotu saturu, lomu un vietu Latvijas 

tiesību sistēmā.  

2. Patstāvīgi analizēt un raksturot Latvijas 

konstitucionālās iekārtas uzbūves un varas 

institūciju funkciju un reālās darbības norišu 

specifiku.  

3. Analītiski formulēt un klasificēt daţādas 

konstitucionāli tiesiskās prakses problēmas un 

izvirzīt saprātīgus racionālus priekšlikumus.  

4. Patstāvīgi pieľemt konstitucionāli pamatotus 

lēmumus, identificēt konstitucionāli tiesiskās 

problēmas un demonstrēt radošas pieejas 

ieteikumus to praktiskās atrisināšanas aspektā. 

A 

Cilvēktiesības 

Human Right 

3/ 4,5 E Mg.soc.sc., 

Mg.iur. lekt. 

A.Kuzminska

/ K.Gailis  

 

Studējošais kursa noslēgumā spēj  

orientēties , analizēt , interpretēt un salīdzināt 

cilvēktiesību regulējumu , juridiskās literatūras 

avotus un juridiskās prakses materiālus,  

sistematizēt iegūto informāciju, pielietot 

cilvēktiesības praksē.  

Studējošais izprot cilvēktiesību pielietojumu un 

nozīmi gan nacionālajā, gan Eiropas , gan pasaules 

valstu līmenī. 

A 

Tiesību vēsture:  

Latvijas  tiesību  vēsture 

Ārvalstu tiesību  vēsture 

History of Law: 

History of Latvian Law 

History of Law of 

Foreign Countries 

3 /4,5 E Mg.hist. lekt. 

P.Kivrāns 
Kursu apgūstot, studējošie  

- ir apguvuši tiesību vēstures pamatjēdzienus;  

- izprot tiesu sistēmas funkcionēšanas īpatnības un 

vēsturiskās izmaiľas;  

- spēj raksturot politiskos un likumdošanas 

procesus Latvijā un Eiropā;  

- spēj raksturot tiesību unifikācijas un 

humanizācijas procesu pēc II pasaules kara. 

A 

Loģika tiesību zinātnēs 

Logics in Law 

Sciences 

1/1,5 Ie 

Mg.paed. lekt. 

V.Korkla 
Studējošais kursa noslēgumā  

Pārzina loģiskās domāšanas satura organizācijas 

pamatprincipus un metodes,  

Spēj nodefinēt un interpretēt precīzas domāšanas 

likumus (domāšanas metodoloģiskos principus);  

Spēj sistematizēt verbālās domāšanas formas un 

metodes, kā arī to izskaidrot to pielietojuma 

robeţas,  

Ir apguvuši domāšanas pamatformu loģisko 

struktūru, to lietošanas praktiskās iespējas;  

demonstrē prasmi patstāvīgi izmantot apgūtās 

zināšanas teorētiskajos meklējumos, analizējot 

informāciju, kā arī argumentācijas procesā tiesību 

nozarē un ikdienas komunikācijā.. 

A 

Tiesību  aizsardzības  

iestādes 

Institutions of Rights 

Protection 

2/3 

E   

Mg.paed. 

A.Ušpelis 

Studējošais kursa noslēgumā:  

• Pārzina tiesību aizsardzības iestāţu sistēmu 

Latvijā, izprot šo iestāţu izveidošanas un darbības 

principus, pārvaldes organizāciju, darbības mērķi.  

A 



 

• Students orientējas tiesībsargājošo iestāţu 

darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos, spēj 

atrast un pielietot nepieciešamo informāciju. 

 

Starpautiskās. publiskās 

tiesības 

International Public 

Law 

 

4/6 E Mg.iur. doc. 

A.Gaveika/ 

mg.iur. lekt. 

A.Kuzminska 

Studējošais kursa noslēgumā spēj  

Orientēties , analizēt , interpretēt un salīdzināt 

Starptautisko publisko tiesību regulējumu , 

starptautisko situāciju risināšanas veidus, 

juridiskās literatūras avotus un juridiskās prakses 

materiālus  

Sistematizēt iegūto informāciju, pielietot 

Starptautiski publiskās tiesības praksē 

A 

Starptautiskās 

Privāttiesības 

International Private 

Law 

4/6 E Mg.iur. lekt. 

A.Kuzminska 
Studējošais kursa noslēgumā spēj  

Orientēties , analizēt , interpretēt un salīdzināt 

Starptautisko privāto tiesību regulējumu , 

juridiskās literatūras avotus un juridiskās prakses 

materiālus  

Izstrādāt juridiskos dokumentus, tos interpretēt un 

prezentēt  

Sistematizēt iegūto informāciju, pielietot 

Starptautiski privātās tiesības praksē  

Izprot Starptautisko privāto tiesību pielietojumu un 

nozīmi gan nacionālajā, gan Eiropas , gan pasaules 

līmenī. 

A 

Ievads tiesību socioloģijā 

Introduction in to 

Sociology of Law 

2/3 Die 

Dr.iur.doc. 

L.Mazure 
Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

• orientēties tiesību socioloģijas kā patstāvīgas 

juridiskas zinātnes izpratnē mijiedarbībā ar citām 

zinātnes nozarēm;  

• analizēt tiesību socioloģijas klasiķu ieguldījumu 

tiesību socioloģijā, kā arī pamatot tiesību 

socioloģijas skolas nākotnes attīstības virzienus 

Latvijā, kontinentālajā Eiropā un Amerikā;  

• pārzināt tiesību socioloģijas metodes un tās 

praktiski pielietot tiesību socioloģijas pētījumos;  

• argumentēt tiesību un sabiedrības savstarpējo 

mijiedarbību un izmantot tās aspektus jurista 

praktiskajā darbībā. 

B 

Tiesību filosofija 

Philosophy of  Law 
2/3 Die 

Dr.philos. 

Asoc.prof. 

Z.Mikainis 

Studējošais kursa noslēgumā:   

Pārzina sociālo un politisko ideju ģenēzi daţādās 

pasaules valstīs un spēj vērtēt to nozīmi tiesību 

zinātnē; 

Izprot  filozofiskās atziľas, idejas un mācības par 

tiesību būtību un nozīmi sabiedrības attīstībā, to 

ietekmi uz valsts iekārtu un politisko reţīmu. 

Ieguvis priekšstatu un izprot koncepcijas par 

tiesību iekšējām likumsakarībām saistībā ar 

brīvības un taisnības idejām 

Spēj noteikt tiesību filozofijas nozīmi citu tiesību 

zinātľu, humanitāro zinātľu un mācību disciplīnu 

vidū 

B 

Juridiskā psiholoģija 

Legal Psycology 
2/3 Die 

 

Doc. Dr.psyh. 

A.Buls 

Studējošais kursa noslēgumā:  

- Prot izmantot psiholoģijas zinātnes atziľas, kuras 

piemērojamas jurista darbā konkrētā vidē un 

situācijā.  

- Sava viedokļa pamatošanai un aizstāvēšanai spēj 

izmantot studiju kursā iegūtas zināšanas mutiskā 

un rakstiskā polemikā 

B 

Lietišķā informātika un 

dokumentu pārvalde 
2/3 Die 

 Mg.oec. doc. 

A.Puzule 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

1. Strādāt ar datora standarta lietotnēm (MS Word, 
B 



 

Applied Informatics and 

Document Management   

Lekt. 

J.Musatovs 
MS Excel, MS Powerpoint, MS Access, MS 

Outlook) kā pamatu izmantojot ECDL 

sertifikācijas prasības. Apguvis zināšanas par 

informācijas sistēmu projektēšanas principiem un 

pielietošanas iespējam.  

2. Ieguvis zināšanas par lietvedības normatīviem 

dokumentiem, tās pareizas organizācijas procesu, 

pārvaldes dokumentu sagatavošanas un 

noformēšanas noteikumiem un dokumentu 

glabāšanas organizācijas sistēmu, iegūtas 

praktiskās prasmes dokumentu izstrādāšanā.  

3. Pārzināt dokumentu pārvaldi reglamentējošos 

normatīvos aktos.  

4. Patstāvīgi sagatavot pārvaldes dokumentu, 

nodrošinot tam juridisko spēku.  

5. Izprast lietu veidošanas un arhivēšanas 

principus. 

Retorika un tiesu runa 

Rhetorics  and Judicial 

Speech   

2/3 Die 

Dr.philol. 

asoc.prof 

O.Senkāne 

Doc. 

A.Biksiniece 

Studiju kurss sniedz pamatzināšanas un izpratni 

par runas mākslu, attīsta prasmi uzstāties publikas 

priekšā, piedalīties diskusijās, argumentēti un 

pārliecinoši paust savu viedokli. 

Studējošais kursa noslēgumā: 

Izprot runas mākslu, spēj uzstāties publikas 

priekšā. 

Pārzina advokāta un prokurora runas īpatnības 

Spēj veidot advokāta un prokurora runu 

civiltiesībās, administratīvajās tiesībās un 

krimināltiesībās. 

Spēj izteikties tiesai un lietas dalībniekiem 

saprotamā juridiskā valodā. 

B 

      
   

NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIĀLIZĀCIJAS STUDIJU KURSI 

 

Administratīvais process 

AdministrativeProcedure  
3/ 4,5 E 

 

Mg.soc.sc. lekt. 

S.Linkevičs 

Kursa ietvaros studenti nostiprina zināšanas 

publisko un privāto tiesību nošķiršanas teorijā. 

Iegūst zināšanas administratīvā akta nošķiršanā no 

citiem tiesību aktiem, kā arī pārzina faktiskās 

rīcības esošās pazīmes. Studentiem ir zināšanas 

par administratīvās lietas virzību gan iestādē, gan 

arī tiesā, pārzinot administratīvā akta apstrīdēšanas 

un pārsūdzēšanas kārtību. Studentiem praktiski 

jāsagatavo iesniegums un pieteikums, kā arī notiek 

praktiskās diskusijas par administratīvo procesu 

iestādē un tiesā, lai praktiski spētu aizstāvēt 

tiesības administratīvā procesa stadijās. Studenti 

pārzina administratīvā akta un tiesas nolēmumu 

izpildes kārtību. 

A 

Administratīvās tiesības 

AdministrativeLaw  
4/6 E 

Mg.iur., 

Mg.soc.sc. lekt. 

I.Krampuţa 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

Argumentēti analizēt administratīvo tiesību aktu 

piemērošanu.  

Sistematizēt iegūto informāciju, pielietot 

administratīvo tiesību aktus praksē.  

Sekot, analizēt un piemērot tiesu prakses 

materiālus, juridisko literatūru administratīvo 

tiesību jomā un to pielietot praktiskā darbā.  

Konsultēt personas administratīvo tiesību 

jautājumos. 

A 



 

Pašvaldību tiesības 

Municipality law 
2/3 E 

Mg.soc.sc. lekt. 

S.Linkevičs 
Pēc studiju kursa noklausīšanās ir zināšanas par 

pašvaldību nozīmi centrālās varas decentralizācijā 

un pašvaldību loma publisko tiesību jomā, kā arī 

noteiktos gadījumos esot par privāto tiesību 

subjektu. Studenti pārzina aktīvo un pasīvo 

vēlēšanu gaitu pašvaldībās, vēlot domes. Iegūtās 

zināšanas ļauj orientēties pašvaldību lēmumu 

pieľemšanas kārtībai un gaitai, tādējādi ir iespēja 

aktīvi ľemt dalību. Pēc kursa apgūšanas ir zināma 

dzīvesvietas deklarēšanas loma, saistot ar 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa nozīmi pašvaldības 

budţetā. Pēc mācību kursa ir zināmi pašvaldības 

budţeta veidošanās kritēriji. Orientējas 

administratīvo aktu tiesiskuma izvērtēšanā un to 

apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas tiesiskajā 

regulējumā. 

A 

Civiltiesības. Vispārīgā 

daļa. 

Civil law. General part 

2/3 E 

Dr.iur. doc. 

L.Mazure 
Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

-orientēties par civiltiesību kā tiesību nozares 

izpratni un civiltiesību vietu kopējā tiesību 

sistēmā, patstāvīgi izmantot civiltiesību avotus, kā 

arī patstāvīgi sekot juridiskajai praksei un 

juridiskajai literatūrai civiltiesībās;  

- analizēt civiltiesisko attiecību jēdzienu un to 

sastāvdaļas teorētiskajā aspektā, kā arī identificēt 

civiltiesisko attiecību elementus juridiskajā praksē;  

- izvērtēt civilo tiesību īstenošanas un aizsardzības 

tiesiskos nosacījumus, paralēli argumentējot civilo 

pienākumu izpildes nozīmību un aspektus;  

- veikt zinātnisko pētniecību civiltiesībās, 

orientējoties politiskajos, sociālajos un kultūras 

jautājumos Latvijā, reģionā, Eiropas Savienībā un 

pasaulē. 

A 

Civiltiesības. Ģimenes 

un mantojuma tiesības 

Civil law. Family and 

Inheritance Law 

4/6 

Ie 

E 

Dr.iur. doc. 

L.Mazure 
Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

- orientēties Latvijas, starptautisko un Eiropas 

Savienības tiesību sistēmās, patstāvīgi izmantot 

tiesību avotus un piemērot tiesību normas ģimenes 

tiesībās, kā arī patstāvīgi sekot juridiskajai praksei 

un juridiskajai literatūrai;  

- atlasīt nepieciešamo juridisko informāciju 

tiesisko konfliktu identificēšanai ģimenes 

tiesiskajās attiecībās un pielietot atbilstošāko 

juridisko metodi konflikta risināšanai, konsultējot 

personas un argumentējot juridiskos slēdzienus;  

-izstrādāt juridiskos dokumentus un prezentēt 

informātīvos ziľojumus, kā arī normatīvo aktus 

projektus ģimenes tiesībās;  

-veikt zinātnisko pētniecību ģimenes tiesībās un 

prognozēt ģimenes tiesību principu nākotnes 

attīstības perspektīvas, orientējoties politiskajos, 

sociālajos un kultūras jautājumos Latvijā, reģionā, 

Eiropas Savienībā un pasaulē. 

 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

-orientēties Latvijas, starptautisko un Eiropas 

Savienības tiesību sistēmās, patstāvīgi izmantot 

tiesību avotus un piemērot tiesību normas 

mantojuma tiesībās, kā arī patstāvīgi sekot 

juridiskajai praksei un juridiskajai literatūrai;  

A 



 

-atlasīt nepieciešamo juridisko informāciju tiesisko 

konfliktu identificēšanai mantojuma tiesiskajās 

attiecībās un pielietot atbilstošāko juridisko metodi 

konflikta risināšanai, konsultējot personas un 

argumentējot juridiskos slēdzienus;  

-izstrādāt juridiskos dokumentus un prezentēt 

informātīvos ziľojumus, kā arī normatīvo aktus 

projektus mantojuma tiesībās;  

-veikt zinātnisko pētniecību mantojuma tiesībās un 

prognozēt mantojuma tiesību principu nākotnes 

attīstības perspektīvas, orientējoties politiskajos, 

sociālajos un kultūras jautājumos Latvijā, reģionā, 

Eiropas Savienībā un pasaulē. 

Civiltiesības. Lietu 

tiesības. 

Civil law. Property law 

2/3 E  

Mg.iur. lekt. 

I.Tabore 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

teorētiskā zināšanu līmenī analizēt lietu, lietu 

tiesību jēdzienu, lietu klasifikāciju  

teorētiskā zināšanu līmenī analizēt valdījumu, 

īpašumu un tiesības uz cita lietu  

teorētiskās zināšanas piemērot tiesu praksē, tiesas 

spriedumu analīzē, izmantojot juridiskās literatūras 

un teorijas atziľas. Problēmlēmjautājumu analīze 

Satversmes tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas 

spriedumos lietu tiesību jautājumos. 

 Izzina  aktualitātes nekustama īpašuma 

reģistrācijas regulējumā Eiropā. 

A 

Civiltiesības. Saistību 

tiesības. 

Civil la.w. Obligation 

law 

4/6 

Ie 

E 

Doc. 

A.Biksiniece 

Spēj orientēties saistību tiesību normās; apguvis 

zināšanas par darījumiem, līgumiem, to veidiem, 

noslēgšanas, aizsardzības un izbeigšanas kārtību, 

kā arī zināšanas par prasībām, kas izriet no darba 

attiecībām, personiskiem un mantas aizskārumiem; 

orientējas svarīgākajās saistību tiesību problēmās, 

prot raksturot tās; spēj piemērot saistību tiesību 

normas praksē. 

A 

Civilprocess 

Civil Procedure 
4/6 

Ie  

E 

Mg.iur. lekt. 

V.Lohova 
Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

Teorētiski un praktiski pārzināt civilprocesa 

virzību, tiesvedības veidus un kārtību, tiesas 

nolēmumu pieľemšanas, pārsūdzēšanas un izpildes 

kārtību  

Praktiski risina konkrētas tiesiskas situācijas un 

sastāda civilprocesuālus dokumentus civillietās  

Sekot tiesu praksei un juridiskai literatūrai 

civilprocesuālajā jomā, analizēt un piemērot to 

praktiskā darbā  

Konsultēt personas civilprocesuālos jautājumos 

(Latvijas, starptautisko un Eiropas Savienības 

(kopienu ) juridiskos dokumentus )un pārstāvēt 

tiesā civiltiesiskos strīdos 

A 

Vides tiesības 

Environmental Law 
2/3 E 

Mg.iur. lekt. 

A.Kuzminska 
Studējošais kursa noslēgumā spēj  

Orientēties , analizēt , interpretēt un salīdzināt 

Vides tiesību regulējumu , juridiskās literatūras 

avotus un juridiskās prakses materiālus.  

Izstrādāt juridiskos dokumentus, tos argumentēt un 

prezentēt  

Sistematizēt iegūto informāciju, pielietot Vides 

tiesības praksē  

Izprot Vides tiesību pielietojumu un nozīmi gan 

nacionālajā, gan Eiropas , gan pasaules līmenī. 

A 



 

Darba un sociālās  

tiesības 

Labour and Social Law 

4/6 E 

Mg.iur.., 

Mg.soc.sc. lekt. 

I.Krampuţa 

  

Darba tiesību jomā studējošais kursa noslēgumā  

spēj:  

Izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un 

prasmes, nošķirt darba tiesiskās attiecības no citām 

nodarbinātības formām un formulēt darba 

tiesiskajās attiecībās radušās situācijas.  

Juridiski pareizi sagatavot dokumentāciju darba 

tiesisko attiecību nodibināšanai, grozīšanai un 

pārtraukšanai, kā arī sagatavot citu dokumentāciju 

darba tiesību jautājumos.  

Patstāvīgi pareizi interpretēt darba tiesību normas, 

izvērtēt un izvēlēties pareizāko darba tiesību 

normu piemērošanu, risinot kāzusus darba tiesībās.  

Darba tiesiskajās attiecībās pieľemt un pamatot 

lēmumus, nepieciešamības gadījumā veikt analīzi 

un radīt bāzi lēmumu pieľemšanai.  

 

Sociālo tiesību jomā studējošais kursa noslēgumā 

spēj:  

Argumentēti analizēt sociālo tiesību normatīvos 

aktus  

Sistematizēt iegūto informāciju, pielietot sociālās 

tiesības regulējošos normatīvos tiesību aktus 

praksē  

Sekot, analizēt un piemērot tiesu prakses 

materiālus, juridisko literatūru sociālo tiesību jomā 

un to pielietot praktiskā darbā  

Konsultēt personas sociālo tiesību jautājumos. 

A 

Eiropas Savienības 

tiesības 

European Union Law 
3/ 4,5 

E Mg.iur. doc. 

A.Gaveika 

/Mg.iur. lekt. 

A.Kuzminska 

Studējošais kursa noslēgumā spēj  

Orientēties , analizēt , interpretēt un salīdzināt 

Eiropas Savienības tiesību regulējumu , juridiskās 

literatūras avotus un juridiskās prakses materiālus  

Sistematizēt iegūto informāciju, pielietot Eiropas 

Savienības tiesības praksē 

A 

Komerctiesības 

Commercial Law 

3/ 4,5 

E 
Mg.oec. lekt. 

A.Bernāns 

Studējošais kursa noslēgumā:  

Izprot komerctiesību nozares būtību, pārzina 

komersantu veidus, to darbības pamatprincipus un 

tiesisko regulējumu  

Pārzina komercreģistra darbību, prot sastādīt 

komercsabiedrību dibināšanas dokumentus, 

dokumentus grozījumu veikšanai 

komercsabiedrību pamatdokumentos, kā arī 

reorganizācijas un likvidācijas procesu norises 

noformēšanai nepieciešamos dokumentus, to 

reģistrācijai LR UR komercreģistrā.  

Pārzina komercķīlas normatīvo regulējumu un to 

piemērošanas īpatnības, ka arī spēj noformēt 

komercķīlas reģistracijai LR UR nepieciešamos 

dokumentus.  

Pārzina komercdarījumus un to regulējumu, spēj 

noformēt ar komercdarījumu noslēgšanu saistītos 

dokumentus.  

Pārzina maksātnespējas procesa pazīmes un spēj 

noformēt pieteikumu tiesiskās aizsardzības procesa 

ierosināšanai, kā arī maksātnespējas procesa 

ierosināšanai.  

Pārzina komercķīlu piemērošanas īpatnības, spēj 

sagatavot dokumentus LR UR komercķīlu 

A 



 

reģistrācijai, komerķīlu grozījumiem, komercķīlu 

dzēšanai.  

Demonstrē prasmi argumentēt un izklāstīt savu 

viedokli par aktuālām problēmām komerctiesību 

jomā, iesaistoties diskusijās. 

Kriminālistika 

Criminalistics 

4/6 Ie 

E 

Mg.iur. doc. 

M.Marcinkēvičs 
Apgūstot studiju kursa programmas prasības, 

studējošais spēs analītiski, noformulēt un risināt 

kriminālistikas problēmas un izvēlēties ceļus to 

risinājumam; patstāvīgi pieľemt 

kriminālprocesuālos lēmumus un precīzi 

identificēt kriminālprocesuālās un kriminālistikas 

problēmas un attīstīt radošas praktiskās pieejas to  

atrisināšanai; spēs brīvi integrēties komandas 

darbā un komunicēties ar sabiedrību un attiecīgas 

tiesību nozares darba kolektīvu. 

A 

Kriminālprocess 

Criminal Procedure 

4/6 Ie 

E 

Mg.iur. doc. 

M.Marcinkēvičs 
Studiju kursa rezultātā students ir apguvis 

zināšanas par: amatpersonu-procesa virzītāju 

(iestāţu) un procesā iesaistīto personu tiesību un 

pienākumu saturu visās kriminālprocesa stadijās; 

procesuālo darbību un tiesību ierobeţošanas 

īstenošanas pamatiem un procesuālo kārtība; 

lēmumu un citu procesuālo dokumentu 

sastādīšanu; pierādījumu vākšanu un 

nostiprināšanu, pierādīšanu. 

A 

Krimināltiesības. 

Vispārīgā daļa. 

Criminal Law. General 

Part 

4/6 Ie 

E 

Mg. iur. lekt. 

A.Lapsa 
 

1)izprot tiesību sistēmu, sadalījumu pa tiesību 

nozarēm un krimināltiesību nozares vietu tiesību 

sistēmā;  

2)izprot krimināltiesību nozares sistēmu, principus 

un institūtus;  

3)zina krimināltiesību avotus un krimināltiesības 

reglamentējošo normatīvo aktu bāzi un prot 

orientēties tajā  

4)zina krimināltiesību piemērošanas problēmas un 

prot raksturot tās. 

A 

Krimināltiesības. 

Sevišķā daļa. 

Criminal Law. Special 

Part 

5/ 7,5 Ie  

E 

Doc. 

A.Jermacāne 
Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

- noteikt Krimināllikuma sevišķās daļas normās 

norādītās noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes 

un izprot normās iekļauto jēdzienu saturu,  

- noteikt juridiskajā kāzusā aprakstītā nodarījuma 

sastāva pazīmes, kvalificēt nodarījumu, noteikt 

kvalificējošās pazīmes, pamatot kvalifikāciju  

- patstāvīgi izmantot iegūtās zināšanas 

teorētiskajos pētījumos un tās praktiski pielietot  

juridiskajā praksē 

 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

Noteikt Krimināllikuma Sevišķās daļas 9.-

19.nodaļas normās norādītās noziedzīgā 

nodarījuma sastāva pazīmes un izprot normās 

iekļauto jēdzienu saturu,  

noteikt juridiskajā kāzusā aprakstītā nodarījuma 

sastāva pazīmes, kvalificēt nodarījumu, noteikt 

kvalificējošās pazīmes, pamatot kvalifikāciju  

patstāvīgi izmantot iegūtās zināšanas teorētiskajos 

pētījumos un tās praktiski pielietot juridiskajā 

praksē. 

A 

Intelektuālā īpašuma 2/3 Die Mg.iur. Studējošais kursa noslēgumā:  



 

tiesības  

Intellectual Property 

Law 

Mg.soc.sc. lekt. 

K.Karpoviča 
Spēj izmantot iegūtās zināšanas par intelektuālā 

īpašuma tiesību  normatīvo regulējumu , prot 

pamatot tā nepieciešamību 

Spēj pilnveidot savas zināšanas, patstāvīgi iegūstot 

nepieciešamo informāciju intelektuālā īpašuma 

tiesību jomā. 

Prot izvērtēt un izvēlēties problēmu  risinājumus 

intelektuālā īpašuma  aizsardzības jomā  savas 

profesionālās darbības ietvaros 

Muitas tiesības 

Customs Law 

2/3 Die Mg.soc.sc. lekt. 

S.Linkevičs 
Studējošais kursa noslēgumā:  

Izprot muitas tiesību principus, normas un 

pamatnostādnes, muitas tiesības kā zinātnes nozari 

un saskarsmi ar citām tiesību nozarēm. 

Ir apguvis muitas tiesību subjektu darbības tiesisko 

regulējumu un muitas iestāţu darbību valsts 

robeţu ekonomiskai aizsardzībai un valsts muitas 

politikas īstenošanai. 

Spēj kvalificēt muitas noteikumu pārkāpumus un 

noteikt atbildību par tiem.  

Demonstrē prasmi argumentēti izklāstīt savu 

viedokli par muitas darbību reglamentējošiem 

normatīvajiem aktiem (ES regulām, LR likumiem, 

Ministru kabineta noteikumiem, ministriju, Valsts 

ieľēmumu dienesta, Galvenās muitas pārvaldes un 

citu institūciju rīkojumiem), kas regulē Latvijas 

muitas iestāţu organizāciju un darbību. 

B 

Civiltiesības. Romiešu 

civiltiesību pamati 

Civil law.Basics of 

Romans' civil law 

2/3 Die D.iur. doc. 

L.Mazure 
Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

• orientēties Romiešu civiltiesību izcelšanās un 

attīstības vēsturē, patstāvīgi izmantot Romiešu 

civiltiesību avotus, kā arī patstāvīgi sekot 

juridiskajai literatūrai par Romiešu civiltiesībām;  

• analizēt Romiešu civiltiesību recepcijas cēloľus, 

norisi un sekas, kā arī argumentēt Romiešu 

civiltiesību recepcijas ietekmi uz pasaules valstu 

tiesisko sistēmu veidošanos;  

• salīdzināt galvenos Romiešu civiltiesību un 

mūsdienu Latvijas tiesību sistēmas institūtus, 

atspoguļojot un pamatojot Romiešu civiltiesību 

ietekmi uz šodienas tiesību normu interpretāciju un 

piemērošanu;  

• veikt zinātnisko pētniecību Romiešu civiltiesībās, 

orientējoties politiskajos, sociālajos un kultūras 

jautājumos Latvijā, reģionā, Eiropas Savienībā un 

pasaulē. 

B 

Finanšu un nodokļu 

tiesības 

Finance and Tax Law 

 

4/6 Die  

Mg.oec. lekt. 

A.Bernāns 

Studējošais kursa noslēgumā: 

 Spēj analizēt un pielietot finanšu un nodokļu 

tiesību regulējumu publisko tiesību ietvaros.  

 Orientējas finanšu tiesību klasifikācijā un tās 

būtībā.  

 Pārzina finanšu tiesību galveno valsts pārvaldes 

iestādi un tai pakļautās iestādes, un to funkcionālo 

nozīmi publiskās varas īstenošanā.  

 Orientējas nodokļu un nodevu politikas 

īstenošanas nepieciešamībā, kā arī to sadalē pa 

budţetiem.  

 Spēj nošķirt tiešos un netiešos nodokļus un to 

maksātājus. 

B 



 

Kriminoloģija 

Criminology 

2/3 Die Mg.iur. doc. 

M.Marcinkēvičs 
Studējošais kursa noslēgumā: 

Spēj izprast kriminoloģijas nozares sistēmu, 

principus un uzdevumus. 

Zina kriminoloģijas avotus (statistiku) un saistošos 

normatīvos aktus un prot orientēties tajos; 

Izprot un māk noteikt un prognozēt noziedzības 

cēloľus un veicinošos apstākļus; 

Zina kriminoloģijas piemērošanas problēmas un 

prot raksturot tās, kā arī atrast to risinājumus. 

B 

Tiesību normu 

piemērošanas 

praktikums 

Practicum of law 

implementation 

3/ 4,5 Die Mg.iur.., 

Mg.soc.sc. lekt. 

I.Krampuţa 

Doc. 

A.Jermacāne 

Doc. 

A.Biksiniece 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

-atrast problēmas tiesību aktu piemērošanā;  

-kritiski analizēt un argumentēt problēmsituācijas;  

-izvērtēt problēmsituācijas atbilstoši tiesību 

metodēm;  

-konsultēt personas tiesību normu piemērošanas 

jautājumos. 

B 

Juridisko kāzusu 

risināšanas tehnika 

The technique of legal 

cases’ solution 

1/1,5 Ie Doc. 

A.Jermacāne 
Studējošais prot analizēt kāzusa tekstu un spēj 

izdalīt tajā ietvertos juridiski nozīmīgos faktus, 

noteikt kāzusa atrisināšanai izmantojamo tiesību 

nozari.  

Studējošajam ir iemaľas kāzusa atrisināšanai 

nepieciešamo tiesību satura noskaidrošanā un 

salīdzināšanā ar kāzusā norādītajiem apstākļiem.  

Studējošajam ir iemaľas kāzusa pareizai 

atrisināšanai svarīgo tiesību jautājumu 

noskaidrošanā un atbildes noformēšanā. 

B 

Juridisko konsultāciju 

praktikums 

2/3 Ie Mg.iur. lekt 

K.Gailis 
Sagatavo, organizē un veic juridisko problēmu 

atrisināšanai nepieciešamās tiesiskās darbības 

materiālo un procesuālo tiesību jomā. 

Orientējas valsts pārvaldes institucionālajā sistēmā 

un zina nacionālo normatīvo aktu pieejamības 

iespējas. 

Izprot un pielieto juridiskās analīzes un sistēmas 

likumsakarības. 

Izmanto juridiskās metodes juridisko problēmu un 

konfliktu risināšanā. 

Spēj identificē juridiskās problēmas un šo 

problēmu atrisināšanai nozīmīgos faktus. 

Spēj izstrādā juridiskos dokumentus 

B 

Sodu  izpildes  tiesības 

Laws Related to 

Implementation of 

Punishments 

2/3 Die 

Mg.iur. doc. 

M.Marcinkēvičs 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

- analizēt un orientēties tiesībsargājošās iestādēs, 

kuras Latvijā un Eiropas Savienības valstīs izpilda 

sodus;  

- analītiski noformulēt un risināt soda izpildes 

problēmas un izvēlēties ceļus to risinājumam;  

- pastāvīgi izmantot apgūtās zināšanas 

teorētiskajos meklējumos un praktiski tos pielietot 

tiesībsargājošās iestāţu darbā. 

B 

Iepazīšanās prakse 

Introductory practice 

4/6 Die 

 

Students orientējas un izprot normatīvos aktus, kas 

reglamentē tiesību aizsardzības iestāţu darbību 

Latvijā, pārzina tiesību aizsardzības iestāţu 

galvenās funkcijas, uzdevumus, darbības formas. 

B 

Profesionālā prakse 

valsts un pašvaldību 

iestādēs 

Professional Practice in 

State and Municipal 

Institutions 

6/9 Die 

 

Studējošais orientējas ar prakses vietu saistītajos 

normatīvajos aktos, pārzina tiesisko 

nodrošinājumu; apguvis organizatoriskā darba 

iemaľas; spēj patstāvīgi izstrādāt valsts pārvaldes 

iestādes vadības vai pašvaldības iestādes lēmuma 

projektus; apguvis iemaľas darbā ar 

B 



 

apmeklētājiem. 

Profesionālā prakse 

tiesību aizsardzības 

iestādēs 

Professional Practice in 

Law Enforcement 

Institutions 

6/9 Die 

 

Prakses noslēgumā studējošais:  

- nostiprinājis un aprobējis iegūtās teorētiskās 

zināšanas praksē;  

-izprot un orientējas ar prakses vietu saistītajos 

normatīvajos aktos, pārzina prakses iestādes 

tiesisko nodrošinājumu;  

- apguvis organizatoriskā darba iemaľas;  

- spēj veikt prakses vietas darbības analīzi, 

izklāstot savu viedokli un sniegt priekšlikumus, 

ieteikumus par labojumiem un papildinājumiem 

tiesību aktos, kā arī priekšlikumus prakses vietas 

darba apstākļu un organizācijas pilnveidošanai. 

B 

Pirmsdiploma prakse 

Pre-diploma Practice 

10/15 Die 

 

Prakses noslēgumā studējošais:  

- nostiprinājis un aprobējis iegūtās teorētiskās 

zināšanas praksē;  

-izprot un orientējas ar prakses vietu saistītajos 

normatīvajos aktos, pārzina prakses iestādes 

tiesisko nodrošinājumu;  

- apguvis organizatoriskā darba iemaľas;  

- spēj veikt prakses vietas darbības analīzi, 

izklāstot savu viedokli un sniegt priekšlikumus, 

ieteikumus par labojumiem un papildinājumiem 

tiesību aktos, kā arī priekšlikumus prakses vietas 

darba apstākļu un organizācijas pilnveidošanai;  

- apkopojis empīriskos materiālus bakalaura darba 

izstrādei. 

B 

Studiju darbs I, II, III 

Study paper 

3/ 4,5 Die 

 

Studiju darba izstrāde un sekmīga aizstāvēšana 

apliecina studējošā prasmes:  

- apzināt un pētīt avotus un literatūru, saskaľā ar 

izvēlēto studiju darba tēmu;  

- izveidot darba struktūru un noteikt pētījuma 

apjomu atbilstoši studiju darba tēmai;  

- analizēt un kritiski vērtēt citu autoru viedokļus 

izpētāmajā jautājumā;  

- izdarīt secinājumus un priekšlikumus izvēlētās 

studiju darba tēmas ietvaros. 

B 

BRĪVĀS IZVĒLES KURSI 

 

Juridiskā (otrā) 

svešvaloda (angļu, 

krievu)  

Juridicial (Second) 

Foreign Language 

(English, Russian) 

 

2/3 Die Mg.phil. lekt. 

V.Pleiksne-

Gutāne 

Mg.philol. 

lekt. 

S.Laizāne 

Studējošais kursa noslēgumā spēj  

sagatavot procesuālo dokumentu krieviski  

sagatavot un norunāt krieviski apsūdzību vai 

aizstāvību  

diskutēt krievu valodā par juridiskām problēmām 

C 

Juridiskās valodas 

kultūra  

Basics of Language 

Culture 

1/1,5 Ie 

Mg.iur., 

Mg.soc.sc. 

lekt. 

K.Karpoviča 

Studējošais spēj vērtēt juridisko tekstu atbilstību 

juridiskās valodas prasībām, identificēt to izstrādē 

pieļautās kļūdas un nepilnības. Apguvis iemaľas 

juridisku tekstu strukturēšanā. 

C 

Grāmatvedība 

Accounting 

1/1,5 Ie  Mg.oec. lekt. 

A.Puzule 
Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

1) Izprast grāmatvedības jēdzienus un 

likumsakarības.  

2) Klasificēt un uzskaitīt grāmatvedības objektus.  

3) Pielietot grāmatvedības uzskaites objektu 

novērtēšanas principus un metodes.  

4) Interpretēt grāmatvedības pārskatus. 

C 



 

Administratīvā atbildība 

Administrative 

responsibility 

1/1,5 

Ie 

Mg.iur.., 

Mg.soc.sc. 

lekt. 

I.Krampuţa 

Kursa apguves rezultātā studenti būs ieguvuši:  

1.Izpratni par administratīvo atbildību.  

2. Zināšanas par administratīvā pārkāpuma 

jēdzienu un administratīvā soda jēdzienu un 

veidiem.  

3. Prasmes administratīvā soda piemērošanā, 

dokumentu sastādīšanā.  

4.Izpratni par pie administratīvās atbildības 

sauktās personas tiesībām un pienākumiem, to 

pielietošanu.  

5.Zināšanas un prasmi pielietot tiesiskās 

aizsardzības līdzekļus administratīvās atbildības 

tiesiskajās attiecībās.  

6.Prasmi orientēties lietvedībā administratīvo 

pārkāpumu lietās, sastādīt dokumentus.  

7.Pieredzi savu zināšanu izmantošanā juridisku 

problēmu risināšanai.  

8.Spēju orientēties administratīvo pārkāpumu 

īpatnībās atsevišķās lietās: administratīvie 

pārkāpumi tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas 

un finanšu jomā, administratīvajos pārkāpumos 

ceļu satiksmē, administratīvajos pārkāpumos, kas 

apdraud sabiedrisko drošību. 

C 

Būvniecības tiesības 

Building Law 

1/1,5 Ie Mg.iur.., 

Mg.soc.sc. 

lekt. 

I.Krampuţa 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

Argumentēti analizēt būvniecības procesu 

regulējošo tiesību aktu piemērošanu  

Sistematizēt iegūto informāciju, pielietot 

būvniecības procesu regulējošos tiesību aktus 

praksē  

Sekot, analizēt un piemērot tiesu prakses 

materiālus, juridisko literatūru būvniecības 

procesu regulējošo tiesību jomā un to pielietot 

praktiskā darbā  

Konsultēt personas būvniecības procesu regulējošo 

tiesību jautājumos 

C 

Patērētāju tiesības 

Consumer  Law 

1/1,5 Ie Doc. 

A.Biksiniece 
Studējošais kursa noslēgumā: 

Pārzina patērētāju tiesību normatīvo aktu saturu un 

prot tajās orientēties. 

Prot atšķirt patērētāju un citu darījuma dalībnieku 

tiesības. 

Spēj komentēt likuma normas , atklāt to saturu. 

Pārzina patērētāj tiesību pārkāpuma pārsūdzēšanu. 

C 

Informācijas tehnoloģiju 

tiesības 

Information 

Technologies Law 

1/1,5 Ie 

Mg.iur. lekt. 

A.Kuzminska 

Studējošais kursa noslēgumā spēj  

orientēties , analizēt , interpretēt un salīdzināt 

informāciju tehnoloģiju tiesībās , juridiskās 

literatūras avotus un juridiskās prakses materiālus.  

Sistematizēt iegūto informāciju, pielietot 

informāciju tehnoloģiju tiesības praksē.  

Izprot informāciju tehnoloģiju tiesību pielietojumu 

un nozīmi gan nacionālajā, gan Eiropas , gan 

pasaules līmenī. 

C 

Konkurences tiesības 

Competition Law 

1/1,5 Ie Mg.oec. lekt. 

A.Bernāns/ 

E.Eglīte 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

noteikt un definēt tirgus dalībnieku, konkrēto tirgu 

un kāda veida vienošanās  

noteikt vai konkurence tiek ierobeţota un 

deformēta  

patstāvīgi izmantot apgūtās zināšanas praksē un 

spēj analizēt konkurences tiesību normu 

C 



 

piemērošanu Latvijā un Eiropas Savienībā  

pielietot zināšanas par konkurences tiesībām un 

tiesību normu piemērošanu praksē 

Advokatūras tiesības 

Advocacy law 

1/1,5 

Ie 
Dr.iur. doc. 

G.Makarova 

Studējošais kursa noslēgumā spēj izprast 

advokatūras institūta būtību un nozīmi Latvijā kā 

tiesiskā valstī, analizēt tiesību normas saistībā ar 

advokāta darbību publiskajās tiesībās un risināt 

problēmas. Spēj izskaidrot un diskutēt par 

sareţģītiem aspektiem advokātu darbībā 

administratīvo lietu, civillietu un krimināllietu 

iztiesāšanā. Analizēt un izvērtēt advokātu ētikas 

teorētiskos aspektus un praktisko piemērošanu.   

C 

Notariāta tiesības 

Notary 

1/1,5 Ie Dr.iur. doc. 

L.Damane 
Iegūtas zināšanas par notariāta būtību un 

organizāciju Latvijā, par notariālās darbības 

principiem un vispārīgiem noteikumiem, par 

darījumu un bezstrīdus juridisko faktu notariālo 

apliecināšanu, par universālajām, aizsargājušajām 

un nodrošinošajām notariālajām darbībām, kā arī 

par sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību 

par notariālajām darbībām. Orientējas notariālo 

aktu un citu notariālo dokumentu sastādīšanas 

praksē. 

C 

Policijas tiesības 

Police Law 
1/1,5 Ie 

Mg.iur. doc. 

M.Marcinkēvi

čs 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

* Analizēt valsts policijas sistēmu, noteikt to 

darbības pamatprincipus un izrietošos uzdevumus  

* Sistematizēt policiju struktūru un to funkciju 

sadali starp iestādēm un struktūrvienībām  

* Sastādīt iesniegumu par izdarīto administratīvo 

vai kriminālo pārkāpumu  

 

C 

Medicīnas tiesības 

Medical law 

1/1,5 

Ie 

Dr.iur. doc. 

L.Mazure 
Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

- orientēties Latvijas, starptautisko un Eiropas 

Savienības tiesību sistēmās, patstāvīgi izmantot 

tiesību avotus un piemērot tiesību normas 

medicīnas tiesībās, kā arī patstāvīgi sekot 

juridiskajai praksei un juridiskajai literatūrai  

-atlasīt nepieciešamo juridisko informāciju tiesisko 

konfliktu identificēšanai ārstniecības tiesiskajās 

attiecībās un pielietot atbilstošāko juridisko metodi 

konflikta risināšanai, konsultējot personas un 

argumentējot juridiskos slēdzienus  

-izstrādāt juridiskos dokumentus un prezentēt 

informatīvos ziľojumus, kā arī normatīvo aktus 

projektus medicīnas tiesībās  

-veikt zinātnisko pētniecību medicīnas tiesībās un 

prognozēt medicīnas tiesību principu nākotnes 

attīstības perspektīvas, orientējoties politiskajos, 

sociālajos un kultūras jautājumos Latvijā, reģionā, 

Eiropas Savienībā un pasaulē 

C 

Mediācija tiesību 

sistēmā 
 

1/1,5 

Ie 

Dr.iur. doc. 

L.Mazure 
Studējošais kursa noslēgumā spēj: 

- orientēties Latvijas, starptautisko un Eiropas 

Savienības tiesību sistēmās, patstāvīgi izmantot 

tiesību avotus un piemērot tiesību normas attiecībā 

uz mediāciju daţādās tiesību nozarēs, kā arī 

patstāvīgi sekot juridiskajai praksei un juridiskajai 

literatūrai 

- atlasīt nepieciešamo juridisko informāciju 

tiesisko konfliktu identificēšanai personu 

C 



 

tiesiskajās attiecībās un pielietot atbilstošāko 

mediācijas metodi konflikta risināšanai, 

konsultējot personas un argumentējot juridiskos 

slēdzienus 

- izstrādāt juridiskos dokumentus un prezentēt 

informatīvos ziľojumus, kā arī normatīvo aktus 

projektus saistībā ar mediāciju tiesību sistēmā 

- veikt zinātnisko pētniecību saistībā ar mediāciju 

tiesību sistēmā un prognozēt mediācijas principu 

nākotnes attīstības perspektīvas, orientējoties 

politiskajos, sociālajos un kultūras jautājumos 

Latvijā, reģionā, Eiropas Savienībā un pasaulē 
Civilā aizsardzība 

Civil Defence 

1/1,5 Ie Mg.ing. 

lekt.I.Jurčs 
Apgūstot studiju kursu students:  

1) zina civilās aizsardzības sistēmas pamatus;  

2) zina katastrofu iedalījums;  

3) izprot reaģēšanas pasākumu organizācija 

katastrofu seku likvidācijas darbos;  

4) prot sniegt palīdzību un rīkoties ekstremālās 

situācijās. 

C 

Baznīcas tiesības 

Church Law 

1/1,5 Ieskaite Dr.iur.can. 

doc.  

J. Zarāns 

Kursu apgūstot,  

- studentiem ir izveidojies padziļināts priekšstats 

par reliģijas lomas sabiedrībā tiesiskajiem 

aspektiem,  

- studenti spēj analizēt Latvijas normatīvo 

regulējumu starptautisko likumdošanas aktu 

kontekstā. 

C 

Vispārējā  fiziskā  

sagatavošana  

General Physical 

Training 

0 Ieskaite Dr.paed. lekt. 

A.Kaupuţs 
Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

Zināšanas (zināšana un izpratne).  

• Zina sporta spēļu galvenos noteikumus.  

• Zina vingrošanas un sporta spēļu terminoloģiju.  

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, 

vispārējās prasmes.  

• Spēj patstāvīgi veikt iesildīšanās daļu pirms 

sporta nodarbībām.  

• Izmanto piejamos resursus nepieciešamās 

informācijas iegūšanai.  

• Spēj veikt Eirofit testa kontrolvingrinājumus 

optimālā līmenī.  

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana).  

• Prot veikt uzdevumus sadarbojoties komandā.  

• Papildina savas zināšanas par sportiskām 

aktivitātēm.  

• Prot formulēt un argumentēt savu viedokli. 

C 

 

 

 

21. Studiju programmas organizācija.  

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas  „Tiesību zinātne” struktūra 

pašnovērtēšanas periodā nav mainījusies. Studiju programmas apguve paredzēta pilna laika studijās 

8 semestru periodā un nepilna laika studijās 9 semestru periodā  160 (240 ECTS) kredītpunktu 

apjomā. Kredītpunkti tiek uzskaitīti par katru apgūtu studiju kursu (arī par praksi), ja vērtējums 



 

pārbaudījumā ir pozitīvs. Studiju programmas apguve tiek plānota kontaktstundu un patstāvīgā 

darba formās.  

Studiju procesā tiek nodrošinātas individuālās konsultācijas ar docētājiem. Akadēmiskajam 

personālam slodzē ir paredzētas 20 kontaktstundas semestrī individuālajām konsultācijām. Docētāju 

konsultāciju grafiki ir publiski izziľoti RA mājas lapā un studentiem pieejamās vietās fakultātē. 

Saziľa starp studentiem un docētāju notiek telefoniski, ar e-pasta, Skype palīdzību., Modle. 

Akadēmiskais personāls sniedz atbalstu studējošiem gan kontaktnodarbību, gan konsultāciju, gan 

patstāvīgā darba veikšanas laikā.  

Profesionālā prakse nodrošina teorētisko zināšanu pārbaudi un nostiprināšanu praksē. Prakses 

apjoms ir 26 KP.  

Studiju programmas prakses veidi 

Kurss Prakses veids 
KP 

skaits 
Raksturojums 

1.kurss Iepazīšanās prakse 2 Iepazīstināt ar tiesību aizsardzības iestāţu uzdevumiem 

un galvenajām darbības formām (mācību ekskursijas, 

tiesu sēţu apmeklēšana, tikšanās ar nozares 

profesionālajiem darbiniekiem). 

2.kurss Profesionālā prakse 

valsts un pašvaldību 

iestādēs 

7 Praktiski iepazīstināt studentus ar juridisko darbu valsts 

un pašvaldību iestādēs, pārbaudīt viľu teorētiskās 

zināšanas praksē, pārliecināties par studiju procesa 

atbilstību praktiskajām vajadzībām. 

3.kurss Profesionālā prakse 

tiesību aizsardzības 

iestādēs 

7 Praktiski iepazīstināt studentus ar juridisko darbu 

tiesību aizsardzības iestādēs, pārbaudīt viľu teorētiskās 

zināšanas praksē, pārliecināties par studiju procesa 

atbilstību praktiskajām vajadzībām. 

4.kurss Pirmsdiploma 

prakse 

10 Nostiprināt un padziļināt iegūtās teorētiskās zināšanas 

izraudzītajā juridiskā darba nozarē un savākt empīrisko 

materiālu bakalaura darba izstrādei. 

 

 

Studiju prakšu nodrošināšanai tiek slēgti līgumi par RA studentu prakses vietu nodrošināšanu ar 

Tieslietu ministriju, Ģenerālprokuratūru, Iekšlietu ministriju, Valsts policiju un pašvaldības policijas 

iestādēm, tiesu institūcijām un citām valsts un pašvaldību institūcijām.  

Praktiskās iemaľas studējošie var apgūt arī Rēzeknes Augstskolas Juridisko konsultāciju 

centrā. Saskaľā ar RA Juridisko konsultāciju centra nolikumu (apstiprināts ar Rēzeknes Augstskolas 

Senāta 2008.gada 29.janvāra lēmumu Nr.11), kurā Juridisko konsultāciju centram noteikti šādi 

uzdevumi: 



 

 - realizēt praksē RA studējošo iegūtās teorētiskās zināšanas, attīstot studējošajos 

praktiskās iemaľas tiesību normu piemērošanā darbā ar klientiem; 

 - veicināt studējošo Centra darbībā gūtās pieredzes izmantošanu bakalaura darbu un citu 

pētniecisko darbu izstrādē; 

- sniegt juridiskās konsultācijas vai juridisko palīdzību klientiem, tai skaitā Latgales 

reģiona maznodrošinātām vai trūcīgām personām juridisko palīdzību Valsts 

nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā un Rēzeknes Augstskolas juridisko 

konsultācijas centra nolikumā noteiktajā apjomā un savas kompetences ietvaros.  

 

22. Prasības, uzsākot studiju programmu.  

 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Tiesību zinātne” uzľem 

personas, kuras ir apguvušas vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo vidējo izglītību. Uzľemšanai 

studiju programmā ir jākārto divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles): 

matemātika; svešvalodas latviešu valoda un literatūra.  

 Uzľemšana programmā pilna/ nepilna laika studijās notiek konkursa kārtībā, par konkursa 

kritērijiem nosakot centralizēto eksāmenu rezultātus. Papildus punkti tiek piešķirti ľemot vērā gada 

atzīmi atestātā par vidējo izglītību politikā un tiesībās, kā arī gada atzīmi atestātā par vidējo izglītību 

svešvalodā, latviešu valodā un literatūrā, ja tā ir 8 (ļoti labi) un vairāk. Kā papildus kritērijs ir  arī 

reflektanta sasniegumu pētnieciskajā jomā vērtējums- ja reflektants ir ieguvis godalgoto 1.-3.vietu 

republikas vai reģiona skolēnu  zinātniski pētniecisko darbu konferences sekcijās –Tiesības, 

Politoloģija- tas dod papildus punktus reflektantu reitingā.  

             Kārtību, kādā studiju programmās tiek uzľemtas personas, kuras nav kārtojušas 

centralizētos eksāmenus, nosaka Rēzeknes Augstskolas Uzľemšanas noteikumi. 

 

23. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metožu izmantošana). 

      Studiju programma tiek īstenota pilna laika un nepilna laika studijās. Studiju programmas 

īstenošana balstās uz tradicionālajām studiju formām: lekcijām, kolokvijiem, semināriem, 

studentu patstāvīgo darbu bibliotēkā, datorzālēs) un tā kontroli. Bez tam tiek izmantotas 

interaktīvās mācību metodes, sokratiskā metode, studentu sagatavoto ziľojumu prezentācija un  

apspriešana, kāzusu analīze, u.c. Studiju metodes vērstas uz studējošo patstāvīgas, kritiskas un 

radošas domāšanas iemaľu ieguvi, komunikācijas spēju paaugstināšanu un spēju darboties 

grupās, uzsvaru liekot uz zinātniskās izziľas metoţu apguvi. Būtiska loma ir studiju darbu  



 

izstrādei, jo, saskaľā ar programmas prasībām, studentiem studiju laikā jāuzraksta un jāaizstāv 

trīs studiju darbi. Studiju darbu izstrādes procesā studējošie attīsta pētnieciskās prasmes, kas 

nepieciešamas bakalaura darba izstrādē, turpmākajā studiju procesā maģistra studiju līmenī, kā 

arī praktiskajā darbā.   

Teorētiskās un praktiskās zināšanas tiek sniegtas, izmantojot šādas organizatoriskās formas: 

 teorētiskās zināšanas studējošie var apgūt: 

1) lekcijās; 

2) semināros, praktiskajās nodarbībās; 

3) strādājot patstāvīgi ar tiesību avotiem un zinātnisko literatūru bibliotēkās un internetā, 

 praktiskās iemaľas studējošie var apgūt: 

1) praktiskajās nodarbībās (kāzusu analīze, situāciju simulācija, tiesību normu vērtēšana un 

analīze); 

2) tiesu procesa izspēlēs;  

3) profesionālajā praksē (26 nedēļas) daţādās tiesību aizsardzības iestādēs (tiesās, 

prokuratūrās, advokatūrās, tiesu izpildītāju kantoros, u.c.), kā arī valsts un pašvaldību 

iestādēs, komercstruktūrās, uzľēmējsabiedrībās u.c.  

4) darbojoties RA Juridisko konsultāciju centrā. 

Studiju darba formu izvēli tiesību zinātľu izglītības ieguvē nosaka konkrēto studiju kursu 

specifika. 

 

 

24. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

Kopumā zināšanu vērtēšanas sistēmu nosaka RA Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem 

RA (http://staff.ru.lv/senats/nolikumi), kā arī eksāmenu un ieskaišu sesijas norises reglaments RA 

(http://staff.ru.lv/macibu daļas informācija). 

  Studiju kursu studiju rezultāti ir definēti un izriet no studiju programmai noteiktajiem studiju 

rezultātiem. Tie, savukārt, izriet no juriskonsulta profesijas standartam (apstiprināts ar Ministru 

kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.461) atbilstošo zināšanu, prasmju un kompetences 

apraksta. Studiju kursu rezultāti tiek izvērtēti studiju programmas pašnovērtējuma sagatavošanas 

procesā, kā arī tiekoties ar darba devējiem.  

http://staff.ru.lv/senats/nolikumi
http://staff.ru.lv/macibu


 

 Studentu sasniegumu vērtēšana norit divās stadijās: formatīvā (veidojošā) un summatīvā 

(apkopojošā). Formatīvā vērtēšana nodrošina docētājam un studējošajam atgriezenisko informāciju 

par nepieciešamo studiju procesa turpmāko organizēšanu. Šī vērtēšana dod informāciju studiju 

procesa dalībniekiem, bet neietekmē studenta statusu. Tā mudina studentu papildināt zināšanas, bet 

docētājam ļauj spriest par izvēlēto metoţu lietderīgumu. Savukārt, summatīvā vērtēšana apstiprina 

noteikto prasību – kritēriju sasniegšanu, atklāj, kā apgūts studiju kurss kopumā. Šāda vērtēšana 

(ieskaite, diferencētā ieskaite, eksāmens) apstiprina izvirzītā studiju kursa mērķa sasniegšanu. 

Lietojot daţādas summatīvās vērtēšanas formas (testus, pārbaudes darbus, referātus, esejas u.c.), 

docētājs pārbauda, kādā līmenī studējošais ir sasniedzis studiju rezultātus. 

Studiju rezultāti programmā tiek vērtēti arī balstoties uz pozitīvo sasniegumu summēšanas principu- 

iegūtās zināšanas un prasmes tiek vērtētas, summējot pozitīvos sasniegumus semestra laikā un 

sesijā. 

Studiju procesa plānošanā ir svarīgi nodrošināt atgriezenisko saikni, kas RA tiek īstenots, veicot 

zināšanu, prasmju un iemaľu kontroli studiju kursu apguvē. Balstoties uz Eiropā dominējošo 

vērtēšanas izpratni, vērtēšana studiju programmas īstenošanā uzskatāma par procesu, kurā tiek 

apkopota un sintezēta informācija, lai veidotu spriedumu par studentiem, kā arī lai dotu studentiem 

atgriezenisko saiti par viľu progresu, stiprajām un vājajām vietām un spriestu par studiju efektivitāti 

kopumā. Vērtējums, kurš rodas vērtēšanas rezultātā, ir dinamisks un visbieţāk neformāls pēc 

rakstura. Savukārt novērtēšana ir kognitīva norise, kurā tiek izteikts spriedums par kvalitāti un 

piešķirta fiksēta vērtība.  

Novērtēšanas skalu izveidē docētāji vadās pēc sekojošām atziľām:  

1) kādas kompetences attiecīgais studiju kurss nodrošina; 

2) kādas kompetences iegūšanu grib akcentēt, izmantojot kontroli attiecīgajā studiju kursā.       

    Formālā vērtēšana balstās uz novērtēšanā pielietotās 10 ballu vai “ieskaitīts- neieskaitīts” sistēmu. 

Precizējumi novērtēšanas sistēmā tiek ieviesti, balstoties uz studējošo aktivitāti, protestiem un 

ieteikumiem vērtēšanas pamatotības un caurskatāmības nodrošināšanā. 

 Novērtēšanas kritēriji tiek veidoti tā, lai tie izrietētu no studiju rezultātiem, būtu pamatoti, 

pārbaudāmi un studentam pieejami, jau uzsākot studiju programmas/ studiju kursa apguvi. Studiju 

rezultātus profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Tiesību zinātne” novērtē 

pēc šādiem pamatprincipiem: 

- pozitīvo sasniegumu summēšanas princips - iegūtās zināšanas tiek vērtētas, summējot pozitīvos 

sasniegumus gan semestra laikā, gan semestra sesijās, gan valsts pārbaudījumos. 



 

- vērtējuma obligātuma princips - nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas daļās 

ietvertā satura apguvi; 

- prasību atklātības un skaidrības princips- atbilstoši izvirzītajiem studiju programmas mērķiem, 

uzdevumiem un studiju rezultātiem, kā arī studiju kursa mērķiem, uzdevumiem un studiju 

rezultātiem kalendārajos plānos ir noteikts pamatprasību kopums sasniegumu vērtēšanai; 

- vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu daţādības princips- programmas apguves vērtēšanā izmanto 

daţādus vērtēšanas veidus. 

Vērtējuma atbilstības princips - pārbaudes laikā tiek dota iespēja apliecināt analītiskās un radošās 

spējas, zināšanas, prasmes un attieksmes visiem kursiem, atbilstošos uzdevumos un situācijās. 

Pārbaudēs iekļaujamais satura apjoms atbilst kursa programmās noteiktajam saturam un profesiju 

standartā noteiktajām prasmju, zināšanu un kompetenču prasībām. 

Katra studiju kursa apgūšanai nepieciešamo zināšanu apjomu nosaka attiecīgā studiju kursa 

programma. Studiju kursu programmas satur prasības kredītpunktu iegūšanai, kā arī nepieciešamos 

avotus šo prasību izpildīšanai (zinātniskā literatūra, normatīvie akti, juridiskā prakse u.c.).   

Studiju rezultāti tiek novērtēti pēc diviem rādītājiem: 

1) kvalitatīvais vērtējums – atzīme (10 ballu sistēmā); 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, RA ir izstrādāts un 2001.gada 

26.februārī Senāta sēdē apstiprināts nolikums “Par kursa eksāmeniem un ieskaitēm”, kurā paredzēti 

vērtēšanas kritēriji un kārtība. Nolikums ir pieejams RA iekšējā mājas lapā http://staff.ru.lv, ar to ir 

iepazinušies docētāji un, uzsākot studijas, tiek iepazīstināti arī studenti. Studiju programmā ietverto 

studiju kursu pārbaudes formas ir eksāmeni, diferencētās ieskaites un ieskaites. Prakse tiek vērtēta ar 

diferencēto ieskaiti. Prakse (saskaľā ar 2002.gada 16.decembra nolikumu Nr.4 „Par praksēm 

Rēzeknes Augstskolā”, ar grozījumiem, kuri veikti līdz 2007.gada 25.septembrim) ir jāaizstāv  un to 

vērtējot tiek ľemts vērā gan rakstiski iesniegto dokumentu saturs (prakses pārskats, praktikanta 

raksturojums), gan studenta spēja raksturot prakses laikā paveikto, problēmas, ar kurām nākas 

saskarties, izpildot prakses uzdevumus, tāpat – studenta izteiktie priekšlikumi radušos problēmu 

risinājumam. Studentu zināšanas eksāmenos un diferencētās ieskaitēs tiek vērtētas ar atzīmi 10 ballu 

sistēmā. Valsts pārbaudījumā un studiju kursu eksāmenos jāiegūst vērtējums, ne zemāks kā 4 balles 

(gandrīz viduvēji). Kredītpunkti tiek ieskaitīti tikai tad, ja ir saľemts pozitīvs vērtējums. 

2) kvantitatīvais vērtējums – kredītpunkti (KP) atbilstoši priekšmetu  apjomam. 

KP tiek ieskaitīti par katru apgūto kursu vai studiju veidu, ja vērtējums pārbaudījumā 10 ballu 

sistēmā nav zemāks par 4 (gandrīz viduvēji). Ieskaitīto KP skaits nav atkarīgs no pārbaudījumā iegūtā 

vērtējuma. Vienā semestrī tiek apgūti vidēji 20 KP pilna laika studijās un 18 KP nepilna laika 

http://staff.ru.lv/


 

studijās. Pārbaudījumus organizē mutiski un rakstiski, iekļaujot teoriju, uzdevumus un situāciju 

analīzi. Studiju noslēgumā valsts pārbaudījums tiek organizēts saskaľā ar RA Senāta 2006.gada 

25.aprīļa lēmumu Nr.3 apstiprināto nolikumu “Par valsts un gala pārbaudījumiem” (ar grozījumiem, 

kuri veikti līdz 2010.gada 27.aprīlim). Komisijas izveido katrā studiju programmā vienam studiju 

gadam ne mazāk kā 5 cilvēku sastāvā. Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja 

vietniekam jābūt ar doktora grādu un visiem locekļiem jābūt vismaz ar maģistra grādu. Valsts 

pārbaudījumu komisiju sastāvā ir arī darba devēju pārstāvji - tiesību aizsardzības iestāţu vadītāji 

(Latgales apgabaltiesa, Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nams), kas vērtē studentu 

sasniegumus un gatavību pielāgoties darba tirgus prasībām.  

Sadarbībā ar darba devējiem izstrādātas izmaiľas valsts eksāmena saturā, paredzot, ka valsts 

eksāmens tiek balstīts tieši uz teorētisko zināšanu praktiskās pielietošanas prasmju pārbaudi. 

 

25. Studiju programmas izmaksas. 

Nepilna laika studijas tiek finansētas no studiju kredītiem vai pašu studentu, fizisko vai 

juridisko personu iemaksām. Studiju programmas izmaksas tiek aprēķinātas RA grāmatvedībā. 

Studiju maksas lielumu katram studiju gadam izskata un apstiprina RA Senāts. Studiju maksa 

2012./2013.st.g. nepilna laika studijām – Ls 790 gadā, pilna laika studijām- Ls 880. 

 Finanšu resursu izmantošana notiek atbilstoši struktūrvienībās sastādītām un RA rektora 

apstiprinātām tāmēm. Atskaites par finanšu izlietojumu tiek sniegtas regulāri fakultātes domē un 

Senāta sēdēs. Finanšu resursu izmantošanas iekšējo kontroli veic RA Revīzijas komisija. 

 

26. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas 

standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem 

aktiem augstākajā izglītībā. 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Tiesību zinātne” saturs atbilst 

profesionālās augstākās izglītības standarta izvirzītajām prasībām profesionālajām bakalaura studiju 

programmām, kuras noteiktas MK 20.11.2001. noteikumos nr.481 “Noteikumi par otrā līmeľa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. Nodrošinot programmas atbilstību standartam, 

programmā ir ietverti vispārizglītojošie kursi 21 KP apjomā (Sociālā (saskarsmes) psiholoģija, 

Ekonomika un uzľēmējdarbības pamati (projektu vadīšana), Vadības teorija (organizācijas 

psiholoģija),  Retorika un tiesu runa, Lietišķā informātika un dokumentu pārvalde), nozares 

teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi, kuru apjoms ir 39 kredītpunkti (no tiem 

jāizvēlas 36 KP), nozares profesionālās specializācijas kursi, kuru apjoms ir 70 kredītpunktu (no 



 

tiem jāizvēlas 60 KP), profesionālās bakalaura programmas brīvās izvēles kursi, kuru apjoms ir  25 

kredītpunkti (no tiem jāizvēlas 9 KP). Programmā ir paredzēta prakse, kuras apjoms ir 26 

kredītpunkti, trīs studiju darbu izstrāde un aizstāvēšana. Valsts pārbaudījums sastāv no bakalaura 

darba  izstrādes un aizstāvēšanas un valsts eksāmena (12 KP). 

 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Tiesību zinātne” pilnībā 

atbilst juriskonsulta profesijas standartam (apstiprināts ar Ministru Kabineta 2010.gada 18.maija 

noteikumiem Nr.461). Studiju programma ietver juriskonsulta profesijas standartā norādīto 

zināšanu, prasmju un kompetenču apguvei nepieciešamos studiju kursus. Studiju kursu rezultāti 

paredz profesijas standartā noteikto kompetenču sasniegšanu. Studiju programmā paredzētā prakse 

26 KP apjomā dod iespēju pilnveidot studenta praktiskās prasmes un iemaľas, kas nepieciešamas 

juriskonsulta darbā. 

 

27. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu 

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

Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām. 

Salīdzinot ar Latgales reģionā un Rīgā realizējamajām analoģiskām profesionālajām 

augstākās izglītības bakalaura studiju programmām, kuras realizē Daugavpils Universitāte un 

Biznesa augstskola „Turība”, var secināt, ka programmas ir ļoti līdzīgas, jo tajās integrēts 

juriskonsulta standarts un Boloľas procesa radītie priekšnoteikumi. Studiju programmu struktūra, 

studiju organizācija augstskolās pamatā ir līdzīga. Atšķirīgs ir izvēles studiju kursu piedāvājums, 

prakses organizācijas kārtība, gala pārbaudījuma apjoms. RA bez bakalaura darba izstrādes ir 

paredzēts arī kvalifikācijas eksāmens, kura mērķis ir identificēt studiju programmas absolventa 

gatavību iekļauties darba tirgū un spēju veikt profesionālos pienākumus.   

Studiju programma tika salīdzināta ar divām ārzemju augstskolu realizētajām bakalauru 

programmām- Mykolas Romeris Universitātes (Lietuva) un Tallinas Tehnoloģiju Universitāte 

(Igaunija) bakalaura studiju programmām.  

Salīdzinot RA profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu “Tiesību 

zinātnes” ar Mykolas Romeris Universitātes realizēto bakalaura programmu (informācija no 

https://stdb.mruni.eu/studiju_programu_katalogas.php?l=en.), konstatējams, ka abas programmas ir 

ļoti līdzīgas. Mykolas Romeris Universitātes piedāvātā bakalaura studiju programma paredz četru 

gadu bakalaura studiju programmu.  

Tallinas Tehnoloģiju Universitāte (Starptautiskā Universitāte Audentes apvienojās ar Tallinas 

Tehnoloģiju Universitāti) (informācija no http://www.ttu.ee/faculty-of-social-sciences/tallinn-law-



 

school/admissions-2/academic-programs/.  ) piedāvā bakalaura programmu  180 ECTS apjomā, kuru 

pabeidzot var iegūt bakalaura grādu tiesību zinātnēs.  

 Tallinas Tehnoloģiju Universitātes programma ir orientēta uz starptautiskajām un Eiropas 

Savienības tiesībām (gan studiju pamatkursos, gan izvēles daļā), akcentējot tiesību globalizāciju un 

jaunākos virzienus starptautiskajās, Eiropas un konkurences tiesībās. Tās bakalaura programmā nav 

vispārizglītojošu priekšmetu un nav paredzēta prakse, bet RA akreditējamā programmā šie studiju 

kursi un prakse iekļauti, lai nodrošinātu programmas atbilstību Ministru kabineta 2001.gada 

20.novembra noteikumiem nr.481 “Noteikumi par otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartu”.  

 

 

 

 RA 

Humanitāro un 

juridisko 

zinātņu 

fakultāte  

Tiesību zinātņu 

katedra 

DU 

Sociālo zinātņu 

fakultāte 

Tiesību katedra 

Mykolas Romeris 

Universitātes  

Juridiskā fakultāte 

(Lietuva)* 

Tallinas Tehnoloģiju 

Universitāte 

Tiesību skola 

(Igaunija)** 

Nosaukums Profesionālā 

bakalaura studiju 

programma 

„Tiesību zinātne” 

Profesionālā 

bakalaura studiju 

programma 

„Tiesību zinātne” 

Bakalaura studiju 

programma 

„Tiesības” 

Maģistra studiju programma 

tiesībās vai maģistra studiju 

programma tiesībās un 

tehnoloģijās 

Specializācija - - - Eiropas Savienības, 

starptautiskās un salīdzinošās 

tiesības (angļu val.) 

Igaunijas publiskās tiesības 

(igauľu val.) 

Apjoms 160 KP/240 

ECTS 

160 KP/ 240 

ECTS 

210 ECTS 180 ECTS 

Studiju ilgums 4 gadi 4 gadi 3,5 gadi 3 gadi 

Piešķiramais 

grāds un 

kvalifikācija 

profesionālais 

bakalaura  grāds 

tiesību zinātnē un 

juriskonsulta 

kvalifikācija 

profesionālais 

bakalaura  grāds 

tiesībās un 

juriskonsulta 

kvalifikācija 

bakalaura grāds 

tiesībās 

Bakalaura grāds sociālajās 

zinātnēs 

Studiju 

programmas 

struktūra 

St.k. – 34 KP  

Prof.prakse – 

6/26KP 

G.pārb. – 20 KP  

St.k. – 34 KP 

Prof.prakse – 

6/26KP 

G.pārb. – 20 KP 

St.k. – 40 KP 

(pamatā tikai 

specializācijas 

st.kursi) 

G.pārb. – 20 KP 

St.k. – 60 KP 

(ir arī vispārīgie studiju 

kursi) 

G.pārb. – 20 KP 

Gala 

pārbaudījumi 

-bakalaura  darbs 

-valsts eksāmens 

diplomdarbs bakalaura darbs  

gala pārbaudījums 

bakalaura darbs 

 



 

*Mykolas Romeris Universitātes Juridiskā fakultāte (Lietuva) - 

https://stdb.mruni.eu/studiju_programu_katalogas.php?l=en. 

 

**Tallinas Tehnoloģiju Universitāte (Starptautiskā Universitāte Audentes apvienojās ar Tallinas 

Tehnoloģiju Universitāti) (Igaunija) -  

http://www.ttu.ee/faculty-of-social-sciences/tallinn-law-school/admissions-2/academic-programs/.  

Salīdzinot kopumā Latvijā un ārzemēs realizējamās bakalaura studiju programmas tiesību 

zinātnēs ar RA profesionālo augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Tiesību zinātne”, var 

secināt, ka šajās programmās ir gan kopējais, gan atšķirīgais, jo programmu saturu un praktisko 

realizāciju nosaka daudzi faktori. Zināmas atšķirības ir neizbēgamas, ľemot vērā daţādu valstu 

nacionālo tiesību atšķirības, valstī pastāvošo šīs jomas normatīvo regulējumu, piederību tiesību 

sistēmām, izveidojušos praksi tiesību zinātnes jomas speciālistu sagatavošanā, taču, izstrādājot RA 

profesionālo augstākās izglītības bakalaura studiju programmu “Tiesību zinātne” tika ľemta vērā 

gan Eiropas Savienības valstu, gan Latvijas augstskolu pozitīvā pieredze speciālistu sagatavošanā 

tiesību zinātnes apakšnozarē, ievērojot Boloľas procesa radītos priekšnoteikumus tālāk izglītības 

sistēmas sakārtošanā Eiropas Savienībā. 

 

 

28. Informācija par studējošajiem: 

28.1. studējošo skaits; 

2012./2013.st.g. studējošo skaits profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā 

„Tiesību zinātne” pilna laika studijās – 109 studenti, nepilna laika studijās 63 studenti. 

 

28.2. pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits; 

2012./2013.st. g. 1.kursā tika imatrikulēti 20 studenti pilna laika studijās un 5 studenti nepilna 

laika studijās.  

 

28.3. absolventu (ja tādi ir) skaits. 

2012./2013.st.g. kā bakalaura grādu un profesionālo kvalifikāciju ieguvuši tika eksmatrikulēti 25 

pilna laika studiju studenti un 9 nepilna laika studiju studenti.  

 

29. Studējošo aptaujas un to analīze. 

Iekšējās pašnovērtēšanas procesā tiek veiktas studējošo aptaujas. Studējošo pašpārvalde reizi 

gadā organizē studentu aptaujas, lai noskaidrotu studentu viedokli par studiju procesa norisi. Tāpat 

katrā semestrī tiek veiktas studējošo aptaujas par tādiem aktuāliem un nozīmīgiem studiju procesa 

īstenošanas jautājumiem kā studiju kursu nozīmīgums, docētāju darba kvalitāte. Reizi gadā studenti 

veic studiju programmas SVID analīzi, norādot, viľu skatījumā, stiprās un vājās puses programmas 



 

īstenošanas procesā un sniedzot ierosinājumus studiju procesa pilnveidošanai. Studējošo aptaujas 

apkopotie dati liecina par sekojošo:  

1) studiju kursu piedāvājums studiju programmā apmierina 93% studentu; 

2) studiju programmā noteiktais obligātās daļas kursu saturs apmierina 93% studentu; 

3) piedāvātās iespējas attīstīt pētnieciskās/ profesionālās prasmes un iemaľas apmierina 

80% studentu; 

4) iegūtās prasmes pielietot informācijas tehnoloģijas apmierina 78% studentu; 

5) iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt to) apmierina 93% studentu; 

6) iegūtās prasmes izklāstīt informāciju, diskutēt un pamatot viedokli apmierina 83%; 

7) sadarbība ar studiju kursu docētājiem  apmierina 93% studentu; 

8) 82% studentu plāno pēc studiju programmas apguves strādāt atbilstoši iegūtajai 

izglītībai.       

Kā stiprās studiju programmas puses studenti savos komentāros norādīja, ka studiju programmas 

apguves rezultātā var iegūt zināšanas visās tiesību zinātnes apakšnozarēs. Pozitīvi tiek vērtēta 

saskarsmes ar docētājiem. Tiek uzsvērts, ka programmā ir zinoši docētāji, daudz profesionāļu, kuri 

teoriju sasaista ar tiesību normu piemērošanu praksē.  

Kā trūkumi, kas apgrūtina  studiju programmas apguvi,  tiek norādīta ierobeţotā piekļuve 

bibliotēkas resursiem un datoru zālēm  (darba laiks), īpaši vakara stundās. Juridiskā literatūra 

bibliotēkā nav pieejama pietiekošā apjomā, kā arī ir  nepietiekošs eksemplāru skaits, kas nedod 

iespēju grāmatu izmantot ilgstoši.  

 

30. Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze. 

Absolventus kopumā apmierina sniegto zināšanu kvalitāte. Aptaujātie studiju programmu 

vērtē pozitīvi, ir apmierināti ar studiju plānu un tā realizāciju, iegūtajām prasmēm strādāt ar 

informāciju, veikt pētniecisko darbu, kā arī pozitīvi vērtē studiju programmas īstenošanā 

iesaistīto docētāju darbu, sadarbību ar docētājiem. 

 

31. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

 

Katru gadu tiek izstrādāts studiju programmas pašnovērtējums. Pašnovērtējuma darba grupā 

piedalās arī studiju programmas studenti, kas sniedz savu vērtējumu par studiju programmas 

realizāciju, kā arī piedalās studiju procesa pilnveidošanā, sniedzot savus priekšlikumus. Reizi gadā 



 

studenti veic studiju programmas SVID analīzi, norādot, viľu skatījumā, stiprās un vājās puses 

programmas īstenošanas procesā un sniedzot ierosinājumus studiju procesa pilnveidošanai.  

Studējošo studiju rezultāti tiek analizēti pēc katra studiju kursa apguves, pēc katra studiju 

gada, noslēdzot studijas. Docētāji veic darba kvalitātes pašvērtējumu. Lai nodrošinātu atgriezenisko 

saikni, organizē studiju kursa izvērtēšanu, kuras laikā studenti rakstiski izvērtē kursa norisi un 

saturu. 

Studiju plānu izstrādē tiek ľemti vērā studējošo aptaujās izteiktajiem priekšlikumi un 

ierosinājumi. Tā, piemēram, pēdējos divos gados studējošie aptaujās par studiju organizāciju un 

studiju programmas atbilstību viľu vēlmēm un vajadzībām norāda, ka kopumā programma un tās 

organizācija viľus apmierina.  

Arī citās institūcijās, kas veidotas ar studiju procesu saistītu problēmu risināšanai, piedalās 

studentu izvirzītie pārstāvji (http://staff.ru.lv/senats/nolikumi). 

   Studējošiem RA normatīvajos dokumentos ir noteiktas tiesības apstrīdēt jebkuru administratīvo 

lēmumu. Tiem ir veto tiesības Senātā visos jautājumos, kas skar studējošo intereses (RA Senāta 

darbības nolikums). RA darbojas Akadēmiskā šķīrējtiesa un Ētikas komisija, kas tiesīga izskatīt visus ar 

studijām saistītos problēmjautājumus. Studentiem pastāv iespējas neskaidrību un problēmu gadījumā 

griezties dekanātā un risināt problēmas kopīgi ar studiju programmas direktoru, dekānu. Nolikums par 

kursu eksāmeniem un ieskaitēm un Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem RA nosaka 

pārbaudījumu norises kārtību un apelāciju iesniegšanas un izskatīšanas kārtību.  

 

 

 

 

2.2. Rēzeknes Augstskolas  profesionālās augstākās izglītības 

maģistra studiju programmas „Tiesību zinātne“ kods 46380    

raksturojums 

 
Raksturojumu sagatavoja: 

Līga Mazure, Dr.iur. – programmas direktore 

Modris Marcinkēvičs, Mg.iur., doc. – Tiesību zinātľu katedras vadītājs 

 

17. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

Studiju programmas mērķis - nodrošināt tiesību zinātnes un pedagoģijas teorētiskajās atziľās 

sakľotas, valsts ekonomikas, sociālajām vajadzībām un jurista profesijas standartiem atbilstošas 

http://staff.ru.lv/senats/nolikumi


 

praktiski piemērojamas un konkurētspējīgas profesionālas studijas; īstenot tiesību zinātnes nozarei 

kopumā un attiecīgajai apakšnozarei atbilstošu padziļinātu akadēmisko zināšanu un profesionālu 

prasmju apguvi, kas nodrošina iespēju veikt augsti kvalificētas funkcijas jurista profesijā, kā arī dod 

iespēju, iegūstot normatīvajos aktos noteikto darba stāţu un nokārtojot attiecīgus kvalifikācijas 

pārbaudījumus, strādāt tādās specializētās jurista profesijās kā advokāts, prokurors un tiesnesis. 

Studiju programma ir vērsta arī uz profesionālo maģistru tiesību zinātnē skaita palielināšanu Latgalē 

un Latvijā kopumā, tādējādi novēršot to skaita pastāvošo trūkumu.  

Studiju programmas mērķis saskan ar RA stratēģiju, kas atbilst arī Latvijas un Latgales reģiona 

tautsaimnieciskajām prioritātēm un prasībām, kā arī Eiropas Savienības kritērijiem. 

 

Lai īstenotu izvirzīto mērķi, studiju programmai noteikti šādi uzdevumi: 

1) sniegt studējošiem padziļinātas akadēmiskās zināšanas un profesionālās iemaľas, lai sagatavotie 

speciālisti būtu spējīgi radoši strādāt izvēlētajā juridiskajā specialitātē, kā arī risināt komplicētus 

teorētiskus un praktiskus jautājumus jurista profesionālās darbības jomā, tajā skaitā tur, kur 

tiesības saskaras ar citām radniecīgo zinātľu nozaru profesijām, tādējādi veicinot viľu 

konkurētspēju starptautiskajā un Eiropas Savienības darba tirgū; 

2) īstenot padziļinātu zināšanu apguvi par jaunākajām atziľām tiesību zinātnē un attīstības 

tendencēm juridiskajā praksē, kā arī veicināt to pastāvīgu apguvi un izpēti, kas paaugstina 

sagatavojamo speciālistu kvalitāti un pielāgošanās spēju mainīgajiem sociālekonomiskajiem 

apstākļiem un sabiedrības paradigmai ilgtermiľā;  

3) nodrošināt pedagoģijas un psiholoģijas zināšanu apguvi un veicināt to praktisku pielietošanu gan 

jurista profesijā, īpaši vadošos amatos, gan sagatavotu kandidātus turpmākajam pedagoģiskajam 

darbam tiesību nozarēs; 

4) attīstīt analītisko pieeju studējošajiem, kas dod spēju analizēt un izstrādāt normatīvo aktu 

projektus tiesībās, tādējādi veicot tiesību tālākveidošanu, kā arī organizēt un veikt pētījuma ar 

zinātnisko vērtību izstrādāšanu tiesību nozarēs; 

5) veicināt arī studējošo pašizglītību un motivēt viľus tālākizglītībai un sistemātiskai profesionālās 

kvalifikācijas pilnveidei, kas jurista profesijai ir īpaši būtiski. 

 

18. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

Izpildot visas studiju programmas prasības, studējošie iegūst profesionālās augstākās izglītības 

maģistra grādu tiesību zinātnēs un jurista kvalifikāciju.  

Studiju programmas absolventi: 

1. spēj izprast padziļināti un kritiski tiesību zinātnes un attiecīgās profesionālās jurisprudences 

jomas svarīgākos jēdzienus un likumsakarības, t.sk., prot vērtēt tiesību jaunrades praksi; kā arī 

orientēties Latvijas, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību sistēmā, izvērtēt tiesību normu 

pieľemšanas vēsturiskos aspektus, nosakot to mērķi un vietu tiesību sistēmā; analizēt un 

izstrādāt normatīvo aktu projektus; 

2. spēj demonstrēt izsmeļošas un analītiskas zināšanas un izpratni tiesību nozarēs par tiesību 

normu piemērošanu; metodoloģiski pareizi atrast, analizēt un piemērot tiesību normas, 

konstatējot pastāvošās problēmas un piedāvājot konkrētus risinājumus to novēršanai, akcentējot 



 

arī uzmanību uz tiesībsargājošo iestāţu lomu Latvijas, Eiropas Savienības un starptautiskajā 

mērogā; 

3. spēj patstāvīgi pieľemt un pamatot tiesību zinātnes jomā balstītus lēmumus un argumentēti 

izskaidrot un diskutēt par sistēmiskiem tiesību zinātľu un jurista profesionālās darbības jomas 

aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem tiesību nozarēs; 

4. spēj, balstoties uz apgūtajām juridiskās pētniecības metodēm un jaunākajām atziľām, precīzi 

identificēt juridiskās problēmas un attīstīt radošas praktiskās pieejas to atrisināšanai materiālo 

un procesuālo tiesību jomā, prot patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas 

prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētās profesionālās funkcijas; 

5. spēj, balstoties uz tiesību zinātnei radniecīgās nozarēs gūtajām zināšanām, identificēt ar šīm 

nozarēm saistītos jautājumus un problēmas tiesību jomā un spēj tās radoši risināt, integrēt 

daţādu jomu zināšanās, izmantojot attiecīgo nozaru atziľas un datus, kā arī pilnvērtīgi 

sadarboties risinājumu meklēšanā ar citu nozaru speciālistiem, tai skaitā dot ieguldījumu jaunu 

zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metoţu attīstībā; 

6. spēj sagatavot augstas kvalitātes juridisko slēdzienus - gan individuāli, gan grupā, organizēt un 

veikt juridisko problēmu atrisināšanai nepieciešamās tiesiskās darbības, uzľemoties atbildību 

par personu grupas darba rezultātiem, tai skaitā, integrēt daţādu jomu zināšanās, izzinot 

juridiskajam slēdzienam nepieciešamos faktiskos apstākļus; 

7. spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un izmantot profesionālās, kā arī radniecīgo nozaru 

jaunākās atziľas un datus, parādīt izpratni un ētisko atbildību par juridiskās zinātnes rezultātu 

un jurista profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz sabiedrību; 

8. spēj kritiski vērtēt savu zināšanu un prasmju līmeni un nepieciešamību to papildināt, kā arī spēj 

papildināt un attīstīt savas zināšanas un praktiskās iemaľas patstāvīgi vai izmantojot 

tālākizglītības iespējas, tajā skaitā plānot savu profesionālo karjeru un izaugsmi, patstāvīgi 

virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju; 

9. spēj demonstrēt gatavību, iegūstot normatīvajos aktos noteikto darba stāţu un nokārtojot 

attiecīgus kvalifikācijas pārbaudījumus, strādāt tādās specializētās jurista profesijās kā 

advokāts, prokurors un tiesnesis; 

10. spēj turpināt izglītību doktora grāda iegūšanai tiesību zinātnē; veikt darbu, pētniecību 

daudzveidīgos apstākļos un, ja nepieciešams, darbu pārveidot, lietojot jaunās pieejas. 

 

Studiju programmā ietvertais mērķis, uzdevumi un studiju rezultāti atbilst RA darbības un attīstības 

stratēģijai 2009.-2015.gadam. 

 

19. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms 

kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai 

brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojums) 

 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Tiesību zinātne“ 

Studiju kursi 
KP/ 

ECTS 
Pārbaudes forma Docētājs 

Vēlēts/ 

viesdocētājs 

Studiju 

programmas 

daļa 

Nozares teorijas modulis 



 

Tiesību filozofijas un 

socioloģijas problēmas 

Problems of Law 

Philosophy and 

Sociology 

2/3 Diferencētā ieskaite 
Dr.philos., asoc. prof. 

Z.Mikainis 
RA vēlēts A 

Aktuālās tiesību metoţu 

mācības problēmas 

Topical Issues of Law 

Methods Studies 

2/3 Eksāmens 

Dr.iur., asoc.prof. 

A.Plotnieks 

 

Viesdocētājs A 

Latvijas juridiskā 

zinātne un zinātnisko 

pētījuma metodika 

Legal Science of 

Latvian Law and 

Method of Scientific 

Research Work 

2/3 Diferencētā ieskaite Dr.iur., doc. L.Mazure RA vēlēts A 

Tiesību normu 

pilnveidošanas un 

tiesiskās apziľas 

problēmas 

Problems of the 

Legislation 

Development and Legal 

Awareness 

3/3,5 Ieskaite/eksāmens 
Dr.iur., asoc.prof. 

A.Plotnieks 
Viesdocētājs A 

Personības psiholoģija 

un pedagoģija 

jurisprudencē 

Psychology of 

personality and 

Pedagogy in 

Jurisprudence 

2/3 Diferencētā /ieskaite 
Dr.paed., prof. 

P.Vucenlazdāns,  

asoc.prof. A.Buls 

RA vēlēts 

vieslektors 

Viesdocētājs 

A 

Vadības teorija un 

prakse 

Management Theory 

and Practice 

2/3 Ieskaite/eksāmens Doc. I.Arbidāne RA vēlēts A 

Semestra darbs 

Semester paper 
2/3 Diferencētā ieskaite   A 

Maģistra pārbaudījumi 

Valsts pārbaudījums 

(Eksāmens) 

Final (Diploma) Exam 

2/3 Eksāmens   A 

Maģistra darbs 

Master Paper 
18/27 Eksāmens   A 

Profesionālās specializācijas modulis 

Cilvēktiesību 

īstenošanas problēmas 

Latvijā (Minoritāšu 

valodu tiesības Eiropas 

Savienībā) 

Problems of Human 

Rights Observation in 

Latvia (Right to 

Language of Minorities 

in European Union) 

2/3 Diferencētā ieskaite 
Dr.philos., asoc. prof. 

Z.Mikainis 
RA vēlēts B 

Tiesību aizsardzība 

starptautiskajās tiesās, 
2/3 Diferencētā ieskaite 

Mg.iur., lekt. L.Bikseniece-

Martinova 
Viesdocētājs B 



 

ES tiesu un Satversmes 

tiesas judikatūra 

Rights Protection in 

International Courts, 

Judicature of EU 

Courts and 

Constitutional Court 

Juridisko dokumentu 

izstrādāšana, valoda un 

juridiskā kultūra 

Drafting of Legal 

Documents and Legal 

Culture 

2/3 Diferencētā ieskaite Dr.iur., doc. L.Mazure RA vēlēts B 

Specializācija: Civiltiesības 

Saistību un lietu tiesību 

piemērošanas 

praktikums 

Practicum of 

Obligation Law and 

Property Law 

4/6 Ieskaite/eksāmens Mg.iur doc. A.Biksiniece Viesdocētājs B 

Ģimenes un mantošanas 

tiesību problēmas 

Problems of Family 

and Inheritance Law 

4/6 Ieskaite/eksāmens Dr.iur., doc. L.Mazure RA vēlēts B 

Civilās tiesvedības un 

nolēmumu izpildes 

problēmas un 

civiltiesisko strīdu 

mediācija 

Civil Proceedings and 

Adjudication Execution 

Problems and Mediation 

in Civil Disputes 

4/6 Ieskaite/eksāmens Mg.iur., lekt. A.Vanags Viesdocētājs B 

Patērētāju interešu 

aizsardzība ārējā un 

iekšējā tirgū 

Protection of Consumer 

Interests in Internal and 

External Market 

4/6 Ieskaite/eksāmens Mg.iur doc. A.Biksiniece Viesdocētājs B 

Specializācija: Krimināltiesības 

Krimināltiesību filozofija 

Philosophy of Criminal 

Law 

4/6 Ieskaite/eksāmens Mg.iur., lekt.  A.Lapsa Viesdocētājs B 

Pierādīšanas teorija un 

prakse kriminālprocesā 

Evidence Theory and 

Practice in Criminal 

Procedure 

2/3 Diferencētā ieskaite  Asoc.prof. I.Bulgakova Viesdocētājs B 

Krimināltiesību aktuāli 

jautājumi 

Topical Issues in 

Criminal Law 

4/6 Ieskaite/eksāmens Mg.iur., lekt.  A.Lapsa Viesdocētājs B 

Noziedzības attīstības 

tendences un 

kriminālsodu politika 

Tendencies of Crime 

Development and Penal 

2/3 Diferencētā /ieskaite 
Mg.iur., doc. 

M.Marcinkevičs, 
RA vēlēts B 



 

Policy 

Noziedzīgu nodarījumu 

kvalifikācijas praktikums 

Practicum of Offence 

and Crime Qualification 

2/3 Diferencētā ieskaite Mg.iur., lekt.  A.Lapsa Viesdocētājs B 

Policijas tiesības 

Police Law 
2/3 Diferencētā /ieskaite 

Mg.iur., doc. 

M.Marcinkevičs, 
RA vēlēts B 

Pretkorupcijas tiesības 

un to efektivitāte 

Anti-corruption Law 

and its Efficiency 

2/3 Diferencētā ieskaite Dr.iur., doc. G.Makarova RA vēlēts B 

Muitas un 

robeţapsardzes  

kontroles problēmas ES 

Customs and Border 

Control Jssues in EU 

2/3 Diferencētā ieskaite Mg.iur., doc. A.Gaveika Viesdocētājs B 

Specializācija: Valsts un administratīvās tiesības 

Salīdzinošās 

administratīvās tiesības 

Comparative 

Administrative Law 

4/6 Ieskaite/eksāmens Mg.iur., lekt.I.Krampuţa RA vēlēts B 

Pašvaldību tiesību 

problēmas 

Problems of Municipal 

Law 

2/3 Diferencētā /ieskaite Mg.iur., doc.Linkēvičs Viesdocētājs B 

Administratīvā procesa 

praktikums 

Practice in 

Administrative 

Procedure 

2/3 Diferencētā /ieskaite Mg.iur., lekt.I.Krampuţa RA vēlēts B 

Nodokļu sistēmas ES 

dalībvalstīs un nodokļu 

tiesību praktikums 

Tax Systems in the 

European Union 

Member States and 

Practicum of Tax Law 

2/3 Diferencētā ieskaite Doc. A.Puzule RA vēlēts B 

Komunikāciju tiesības un 

datu aizsardzība 

Communication Law 

and Data Protection 

2/3 Diferencētā ieskaite Mg.iur., lekt.K.Gailis Viesdocētājs B 

Prakses modulis   

Profesionālā prakse 

Professional practice 
6/9 Diferencētā ieskaite   B 

Profesionālā prakse* 

Professional practice 
20/30 Diferencētā /ieskaite   B 

 

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju daļā. 

 

20. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti 

Studiju programmas raksturojuma sadaļā tiek sniegti studiju kursu apraksta izraksti. 

Studiju kursi 
KP/ 

ECTS 

Pārbaudes 

forma 
Docētājs Rezultāti 

Studiju 

programmas 

daļa 



 

Nozares teorijas modulis 

Tiesību filozofijas un 

socioloģijas 

problēmas 

Problems of Law 

Philosophy and 

Sociology 

2/3 D/iesk. 
Dr.philos., asoc. 

prof. Z.Mikainis 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

-raksturot tiesību filozofijas un 

socioloģijas tiesību problēmu 

aspektus;/Pilna laika st.- praktiskās 

nodarbības, pārbaudes darbs;  

• Iegūtās zināšanas analizēt;/ Pilna 

laika st.- praktiskās nodarbības, 

pārbaudes darbs;  

• izvērtēt šo tiesību nozīmi tiesību 

sistēmā / Pilna laika st.-praktiskās 

nodarbības, pastāvīgais darbs;  

• analizēt, kā arī pieľemt un 

pamatot savu viedokli filozofijas un 

socioloģijas tiesībās;/ Pilna laika 

st.- praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs, ieskaite; 

A 

Aktuālās tiesību 

metoţu mācības 

problēmas 

Topical Issues of 

Law Methods Studies 

2/3 E 

Dr.iur., 

asoc.prof. 

A.Plotnieks 

 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

Atrast problēmas tiesību aktu 

piemērošanā  

Kritiski analizēt un argumentēt 

problēmsituācijas  

Izvērtēt problēmsituācijas atbilstoši 

tiesību metodēm  

Konsultēt personas tiesību normu 

piemērošanas jautājumos 

A 

Latvijas juridiskā 

zinātne un zinātnisko 

pētījuma metodika 

Legal Science of 

Latvian Law and 

Method of Scientific 

Research Work 

2/3 D/iesk. 
Dr.iur., doc. 

L.Mazure 

Studējošais kursa noslēgumā spēj: • 

izprast zinātnes jēdzienu, tās 

sistēmu, metodes un principus, kā 

arī tiesību zinātnes vietu zinātnes 

sistēmā;  

• izvērtēt tiesību zinātnes attīstību 

Latvijā, kā arī argumentēt tās 

nākotnes attīstības perspektīvas gan 

Latvijā, gan ārpus Latvijas 

robeţām;  

• organizēt un veikt pētījumus ar 

zinātnisko vērtību docētāju vadībā.  

Studiju rezultātu pārbaudes forma: 

atbilde praktiskajās 

nodarbībās/semināros; patstāvīgā 

darba izstrāde; atbilde ieskaitē. 

 

A 

Tiesību normu 

pilnveidošanas un 

tiesiskās apziľas 

problēmas 

Problems of the 

Legislation 

Development and 

Legal Awareness 

3/3,5 E 

Dr.iur., 

asoc.prof. 

A.Plotnieks 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

1)izprast Latvijas tiesību sistēmu un 

tiesību avotus,  

2)izprast tiesību normas būtību, un 

tiesību normu realizāciju, kritiski 

vērtēt tiesību jaunrades praksi un 

gūst nepieciešamās atziľas,  

3)analizēt nacionālās un 

starptautiskās tiesību normas, aktīvi 

piedalīties normatīvo juridisko aktu 

projektu izstrādāšanā,  

4)radoši veikt tiesību normu 

piemērošanu gadījumos, kad 

jāpārvar tiesību normu kolīzija un 

nepieciešams aizpildīt robus 

A 



 

likumos,  

5)izprast tiesību normu 

piemērošanas paľēmienus un 

stadijas, tiesību talākveidošanas 

problēmas un spēt to piemērot 

praksē. 

Personības 

psiholoģija un 

pedagoģija 

jurisprudencē 

Psychology of 

personality and 

Pedagogy in 

Jurisprudence 

2/3 D/iesk. 

Dr.paed., prof. 

P.Vucenlazdāns, 

asoc.prof. 

A.Buls 

Studējošais kursa noslēgumā spēj: • 

Izpratne par sociāli – juridiskās 

pedagoģijas būtību.  

• Zināt indivīda personības darbību 

tiesībsargājošās institūcijās.  

• Tiesībsargājošo darbinieku 

darbības pedagoģiski psiholoģiskie 

aspekti. 

A 

Vadības teorija un 

prakse 

Management Theory 

and Practice 

2/3 D/iesk. Doc. I.Arbidāne 

Studējošais kursa noslēgumā spēj: 

Izvērtēt konkrētas situācijas 

vadītāja un darbinieka attiecībās, 

izskaidrot iespējamos cēloľus un 

sniegt problēmas risināšanas 

veidus. 

A 

Semestra darbs 

Semester paper 
2/3 D/iesk.  

Studējošais kursa noslēgumā spēj: 

 Analizēt citu autoru viedokļus 

izpētāmajā problēmā,  

 Pētīt literatūru un tiesību avotus, 

saskaľā ar semestra darba tēmu,  

 Izdarīt juridiski pamatotus 

secinājumus un priekšlikumus, 

kuriem ir praktiskā nozīme. 

A 

Maģistra pārbaudījumi 

Valsts pārbaudījums 

(Eksāmens) 

Final (Diploma) 

Exam 

2/3 E  

Studējošais kursa noslēgumā : 

• spēj patstāvīgi un kritiski 

formulēt, analizēt sareţģītas 

profesionālas problēmas un 

izvēlēties ceļus to risinājumam;  

• spēj patstāvīgi pieľemt un 

pamatot tiesību zinātnes jomā 

balstītus lēmumus;  

• balstoties uz apgūtajām juridiskās 

pētniecības metodēm un 

jaunākajām atziľām, precīzi 

identificēt juridiskās problēmas un 

attīstīt radošas praktiskās pieejas to 

atrisināšanai materiālo un 

procesuālo tiesību jomā;  

• balstoties uz tiesību zinātnei 

radniecīgās nozarēs gūtajām 

zināšanām, identificēt ar šīm 

nozarēm saistītos jautājumus un 

problēmas tiesību jomā un tās 

radoši risināt, izmantojot attiecīgo 

nozaru atziľas un datus, kā arī 

pilnvērtīgi sadarboties risinājumu 

meklēšanā ar citu nozaru 

speciālistiem;  

• spēj sagatavot, organizēt un veikt 

juridisko problēmu atrisināšanai 

nepieciešamās tiesiskās darbības;  

A 



 

• spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt, 

analizēt un izmantot profesionālās, 

kā arī radniecīgo nozaru jaunākās 

atziľas un datus;  

• spēj kritiski vērtēt savu zināšanu 

un prasmju līmeni un 

nepieciešamību to papildināt, kā arī 

spēju papildināt un attīstīt savas 

zināšanas un praktiskās iemaľas 

patstāvīgi vai izmantojot 

tālākizglītības iespējas, tajā skaitā 

plānot savu profesionālo karjeru un 

izaugsmi. 

Maģistra darbs 

Master Paper 
18/27 E  

Pēc pozitīvas maģistra darba 

priekšaizstāvēšanas un Maģistra 

darbu izstrādes pilnībā – 

maģistrants savlaicīgi iesniedz savu 

maģistra darbu Rēzeknes 

Augstskolā un aizstāv Valsts gala 

pārbaudījumu komisijā.  

Aizstāvot Maģistra darbu 

maģistrants apliecina sava maģistra 

darba pētniecisko patstāvīgumu un 

materiālu atlases prasmi, t.sk., 

maģistra darba nopietno zinātnisko 

līmeni un to praktiskā nozīme, 

izvirza pamatotus priekšlikumus, 

kuriem ir praktiskā nozīme.  

Maģistranti spēs parādīt:  

Akadēmiskā kompetence:  

Maģistri iegūst nopietnas 

teorētiskas zināšanas par iekļautiem 

maģistra darbā jautājumiem un 

sagatavo secinājumus juridisko 

problēmu atrisināšanai, pamatotas 

tiesiskās darbības materiālo un 

procesuālo tiesību jomā (izstrādā 

juridiskos dokumentus un tiesību 

aktu projektus), iemācās vērtēt 

tiesību jaunrades praksi.  

Maģistranti spēj demonstrēt 

izsmeļošas zināšanas un izpratne 

tiesību nozarēs, t.sk., tiesību normu 

piemērošanu un to problēmu 

risināšana, prot patstāvīgi pielietot 

teoriju un zinātniskās pētījumu 

metodes.  

Profesionālās kompetences:  

1. maģistranti spēj pielietot tiesību 

avotus un literatūru, un zinātniskais 

aparāts darbā ir sakārtots metodiski 

noteiktā secībā.  

2. analizēt Latvijas un ārzemes 

tiesību avotus un pielietot 

konkrētus literatūras avotus.  

3. maģistrants spēj izteikt juridiski 

pamatus secinājumus un 

priekšlikumus (un pamatot savu 

A 



 

viedokli). 

Profesionālās specializācijas modulis 

Cilvēktiesību 

īstenošanas 

problēmas Latvijā 

(Minoritāšu valodu 

tiesības Eiropas 

Savienībā) 

Problems of Human 

Rights Observation in 

Latvia (Right to 

Language of 

Minorities in 

European Union) 

2/3 D/iesk. 
Dr.philos., asoc. 

prof. Z.Mikainis 

Studējošais kursa noslēgumā spēj: 

1.Klasificēt un izvērtēt cilvēka 

pamattiesību saturu, tā elementus, 

precīzi noteikt un norobeţot tiesību 

subjektus un pienākumu subjektus 

cilvēktiesību jomā – gan 

praktiskajā, gan teorētiskajā 

kontekstā.  

2. Argumentēti analizēt konkrētas 

cilvēktiesību īstenošanas un 

aizsardzības problēmsituācijas, 

modelēt un piedāvāt to risinājumu 

konkrētus variantus  

3.Sistematizēt informāciju par 

cilvēka pamattiesību pārkāpumiem, 

izmantot iegūto informāciju 

lēmumu pieľemšanai un to 

realizēšanai praksē.  

4. Patstāvīgi pieľemt tiesiski 

pamatotus lēmumus, identificējot 

un norobeţojot starptautiskās 

cilvēktiesību un nacionālās cilvēka 

pamattiesību problēmas un 

demonstrēt radošas praktiskas 

pieejas to risināšanā.  

5. Kritiski izvērtēt tiesisko 

institūciju un to struktūrvienību 

darbību cilvēka pamattiesību jomā 

un demonstrēt iemaľas, izstrādājot 

priekšlikumus to darba 

pilnveidošanai.  

6. Brīvi publiski komunicēties ar 

sabiedrību – gan speciālistu, gan 

nespeciālistu vidē, kā arī iztaujāt 

daţādu nozaru ekspertus un 

amatpersonas par komplicētām 

cilvēka pamattiesību īstenošanas 

problēmām Latvijā. 

 

B 

Tiesību aizsardzība 

starptautiskajās tiesās, 

ES tiesu un 

Satversmes tiesas 

judikatūra 

Rights Protection in 

International Courts, 

Judicature of EU 

Courts and 

Constitutional Court 

2/3 D/iesk. 
Mg.iur., doc.. 

A.Bikseniece 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

Studējošais kursa noslēgumā 

teorētiski un praktiski pārzina tiesas 

nolēmumu piespiedu izpildes 

procesa tiesiskos līdzekļus un 

metodes, prot risināt sareţģītus 

izpildes procesa jautājumus. 

Pārzina civiltiesisko saistību 

bezstrīdus piedziľas kārtību, tās 

veidus, var pieľemt lēmumu par 

attiecīgās kārtības izmantošanas 

lietderību konkrētā gadījumā. 

Teorētiski pārzina alternatīvos 

strīdu risināšanas variantus , tādus 

kā izlīgums, vienošanās, šķīrējtiesa. 

Iepazīstas ar mediācijas kā 

B 



 

alternatīva strīdu risināšanas 

varianta teorētiskajiem pamatiem, 

veidiem, kārtību 

Juridisko dokumentu 

izstrādāšana, valoda 

un juridiskā kultūra 

Drafting of Legal 

Documents and 

Legal Culture 

2/3 D/iesk. 
Dr.iur., doc. 

L.Mazure 

Izprot dokumenta nozīmi tiesību 

zinātnē; orientējas normatīvajos 

aktos, kas definē prasības 

dokumentu iztrādāšanai  

Izvēlas dokumentam piemērotu 

valodas stilu, izprot juridisko 

kultūru.  

Spēj identificēt dokumentu izstrādē 

pieļautās kļūdas un nepilnības.  

Argumentēti izklāsta savu viedokli 

korekti rakstiskā formā, ir apguvis 

iemaľas dokumentu izstrādē  

B 

Specializācija: Civiltiesības 

Saistību un lietu 

tiesību piemērošanas 

praktikums 

Practicum of 

Obligation Law and 

Property Law 

4/6 D/iesk. 
Doc. 

A.Biksiniece 

Studējošais kursa noslēgumā  

• Spēj izprast civiltiesiskā strīda 

būtību, strukturēt tā risinājumu.  

• Spēj patstāvīgi atlasīt un piemērot 

likumu normas konkrētā strīda 

risināšanā.  

• Spēj analizēt tiesu praksi un 

piemērot Augstākās tiesas Senāta 

judikatūru civiltiesisko strīdu 

risināšanā.  

• Spēj patstāvīgi piemērot tiesību 

normas, ľemot vērā civiltiesiskā 

strīda problemātiku  

Studiju rezultātu pārbaudes forma: 

ieskaite, patstāvīgs darbs 

civiltiesiska strīda risināšanā 

B 

Ģimenes un 

mantošanas tiesību 

problēmas 

Problems of Family 

and Inheritance Law 

4/6 E 
Dr.iur., doc. 

L.Mazure 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

• orientēties Latvijas, Eiropas 

Savienības un starptautisko tiesību 

sistēmā, izvērtēt ģimenes tiesību 

normu pieľemšanas vēsturiskos 

aspektus, nosakot to mērķi un vietu 

tiesību sistēmā, un metodoloģiski 

pareizi atrast, analizēt un piemērot 

tiesību normas ģimenes tiesībās;  

• sniegt juridiskos atzinumus un 

juridisko palīdzību, kā arī izstrādāt 

juridiskos dokumentus atbilstoši 

ģimenes tiesību normām un 

personu interesēm;  

• analizēt un izstrādāt normatīvo 

aktu projektus ģimenes tiesībās, 

tādējādi veicot tiesību 

tālākveidošanu;  

• organizēt un veikt pētījuma ar 

zinātnisko vērtību izstrādāšanu 

ģimenes tiesībās.  

Studiju rezultātu pārbaudes forma: 

īsziľojuma sagatavošana un 

prezentācija; atbilde praktiskajās 

nodarbībās; atbilde kontroldarbā; 

atbilde ieskaitē. 

B 



 

Civilās tiesvedības un 

nolēmumu izpildes 

problēmas un 

civiltiesisko strīdu 

mediācija 

Civil Proceedings and 

Adjudication 

Execution Problems 

and Mediation in Civil 

Disputes 

4/6 E 
Mg.iur., lekt. 

V.Lohova 

Studējošais kursa noslēgumā 

teorētiski un praktiski pārzina tiesas 

nolēmumu piespiedu izpildes 

procesa tiesiskos līdzekļus un 

metodes, prot risināt sareţģītus 

izpildes procesa jautājumus. 

Pārzina civiltiesisko saistību 

bezstrīdus piedziľas kārtību, tās 

veidus, var pieľemt lēmumu par 

attiecīgās kārtības izmantošanas 

lietderību konkrētā gadījumā. 

Teorētiski pārzina alternatīvos 

strīdu risināšanas variantus , tādus 

kā izlīgums, vienošanās, šķīrējtiesa. 

Iepazīstas ar mediācijas kā 

alternatīva strīdu risināšanas 

varianta teorētiskajiem pamatiem, 

veidiem, kārtību. 

B 

Patērētāju interešu 

aizsardzība ārējā un 

iekšējā tirgū 

Protection of 

Consumer Interests in 

Internal and External 

Market 

4/6 E 
Mg.iur doc. 

A.Biksiniece 

Spēj definēt un izprast patērētāja 

būtību.  

Prot atšķirt patērētāju un citu 

darījuma dalībnieku tiesības.  

Spēj izprast civiltiesiska strīda 

būtību, kas aizskar patērētāja 

tiesības  

Pārzina un spēj izprast patērētāju 

tiesību un negodīgas komercprakses 

tiesību normas un strīdu risināšanu 

šai jomā  

Spēj patstāvīgi pielietot patērētāju 

tiesību aizsardzības normas un 

Eiropas savienības tiesību normas 

šai jomā 

B 

Specializācija: Krimināltiesības 

Krimināltiesību 

filozofija 

Philosophy of 

Criminal Law 

4/6 E 
Mg.iur., lekt. 

A.Lapsa 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

-Izprast par pastāvošo 

krimināltiesību doktrīnu un 

principu būtību un to ietekmi uz 

krimināltiesību zinātnes attīstības 

tendencēm 

-Padziļināt zināšanas par 

krimināltiesību zinātnes institūtu 

rašanās mehānismu un būtību 

- Spējas patstāvīgi saskatīt un 

analizēt Krimināllikuma normu 

piemērošanas problēmas no 

krimināltiesību filozofijas pozīcijas 

- Saskatīt fundamentālo 

krimināltiesību attīstības problēmu 

būtību ārpus krimināltiesību 

zinātnes nozares un noteikt 

krimināltiesību kopsakarības ar 

citām tiesību nozarēm un sistēmām 

B 

Pierādīšanas teorija un 

prakse kriminālprocesā 

Evidence Theory and 

Practice in Criminal 

Procedure 

2/3 D/iesk. 
Asoc.prof. 

I.Bulgakova 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

1) izprast un analizēt pierādīšanas 

teorijas un prakses kriminālprocesā 

problēmas;  

2) diferencēt (atšķirt) 

B 



 

Kriminālprocesa likuma problēmas 

reglamentācijas un piemērošanas 

līmeľos;  

3) izprast un analizēt daţādu 

Latvijas autoru viedokļus aktuālajās 

pierādīšanas teorijas un prakses 

problēmās;  

4) risināt pierādīšanas teorijas un 

prakses problēmas, pareizi 

interpretējot Kriminālprocesa 

likuma normas;  

5) interpretācijā izmantot tiesību 

pamatavotus, kā arī papildavotus – 

judikatūru (Augstākās tiesas 

Krimināllietu departamenta tiesas 

lēmumus) aktuālajos pierādīšanas 

teorijas un prakses jautājumos;  

6) argumentēti izklāstīt viedokļi par 

pierādīšanas problēmām (rakstiski 

un mutiski). 

Krimināltiesību aktuāli 

jautājumi 

Topical Issues in 

Criminal Law 

4/6 E 
Mg.iur., lekt.  

A.Lapsa 

Studentiem jāizprot kursa apguves 

laikā pastāvošo krimināltiesību 

problēmu būtība noziedzīgu 

nodarījumu attīstības un to 

kvalifikācijas problēmu jomā, 

jāizprot kriminālās likumdošanas 

mehānisms un kvalitāti noteicoši 

faktori krimināltiesību normu 

pieľemšanas jomā, noteikt 

Krimināltiesību attīstības tendences 

Eiropas integrācijas procesa 

rezultātā, jāattīsta spēja patstāvīgi 

saskatīt un analizēt Krimināllikuma 

normu piemērošanas problēmas, 

ľemot vērā Latvijas un citu valstu 

krimināltiesību stāvokli, 

mehānismus un piemērošanas 

praksi. 

B 

Noziedzības attīstības 

tendences un 

kriminālsodu politika 

Tendencies of Crime 

Development and 

Penal Policy 

2/3 D/iesk. 
Mg.iur., doc. 

M.Marcinkevičs, 

Studējošais kursa noslēgumā:  

- spēj izprast un orientēties par 

noziedzības ierobeţošanas un 

kriminālsodu sistēmas attīstības 

mehānismiem Latvijā un Eiropas 

Savienības valstīs; 

- spēj analītiski, noformulēt un 

risināt soda izpildes problēmas un 

prot izvēlēties ceļus to risinājumam. 

-māk noteikt noziedzības līmeni, 

koeficentu, struktūru, dinamiku 

Lavijā un to salīdzināt ar Eiropas 

Savienotām valstīm; 

- spēj pastāvīgi izmantot apgūtās 

zināšanas teorētiskajos meklējumos 

un praktiski tos pielietot 

tiesībsargājošās iestāžu darbā; 

 

Noziedzīgu 

nodarījumu 

kvalifikācijas 

2/3 D/iesk. 
Mg.iur., lekt.  

A.Lapsa 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

-Izprast par krimināltiesību normas 

piemērošanas mehānismu un normu 

B 



 

praktikums 

Practicum of Offence 

and Crime 

Qualification 

piemērošanas algoritma 

izveidošanas posmiem tiesu praksē 

- Attīstīt spējas patstāvīgi analizēt 

Krimināllikuma normu 

piemērošanas problēmas tiesību 

normu kolīzijas vai konkurences 

gadījumā un rast problēmas 

risinājumu, ľemot vērā Latvijas un 

citu valstu krimināltiesību stāvokli, 

mehānismus un piemērošanas 

praksi. 

Policijas tiesības 

Police Law 
2/3 D/iesk. 

Mg.iur., doc. 

M.Marcinkevičs, 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

-izprot un pārzina policijas sistēmu 

un policijas institūciju būtību 

Latvijā un Eiropas Savienības 

valstīs; 

-spēj analizēt un salīdzināt daţādu 

pasaules valstu policijas funkcijas 

un uzdevumus; 

-pastāvīgi izmantot apgūtās 

zināšanas policijas tiesību 

teorētiskajos meklējumos un 

praktiski tos pielietot un attīstīt. 

B 

Pretkorupcijas tiesības 

un to efektivitāte 

Anti-corruption Law 

and its Efficiency 

2/3 D/iesk. 
Dr.iur., doc. 

G.Makarova 

Maģistranti iegūst teorētiskās un 

praktiskās iemaľas korupcijas 

izpētē Latvijā un ārvalstīs,  

izstrādā korupcijas novēršanas un 

apkarošanas stratēģijas 

priekšlikumus savā reģionā,  

spēj analizēt nacionālās un 

starptautiskās tiesību normas par 

korupcijas novēršanas jautājumiem 

un  

radoši veikt tiesību normu 

piemērošanu ar interešu konflikta 

novēršanas saistītos jautājumos. 

 

B 

Muitas un 

robeţapsardzes  

kontroles problēmas 

ES 

2/3 D/iesk. 
Mg.iur., doc. 

A.Gaveika 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

1. Orientēties, analizēt un izprast, 

muitas un robeţkontroles institūciju 

galvenos darbības virzienus, 

tiesisko pamatu un darbības 

problēmas starptautisko un 

nacionālo tiesību kontekstā.  

2. Izprast muitas un robeţkontroles 

institūciju funkcijas, darbības 

mērķus, uzdevumus un 

kompetences.  

3. Izstrādāt referātu, interpretēt un 

salīdzināt muitas un robeţkontroles 

institūciju normatīvo regulējumu, 

juridiskās literatūras avotus un 

judikatūru.  

4. Analizēt muitas un 

robeţkontroles institūciju darbības 

tendencies, aktualitātes un 

problēmas. 

 

Specializācija: Valsts un administratīvās tiesības 



 

Salīdzinošās 

administratīvās 

tiesības 

Comparative 

Administrative Law 

4/6 E 
Mg.iur., 

lekt.I.Krampuţa 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

• Argumentēti raksturot 

administratīvo tiesību aktu 

piemērošanu daţādās valstīs  

• Sistematizēt iegūto informāciju, 

pielietot administratīvo tiesību 

aktus sagatavošanā  

• Sekot, analizēt un piemērot tiesu 

prakses materiālus, juridisko 

literatūru administratīvo tiesību 

jomā un to pielietot praktiskā darbā  

• Konsultēt personas administratīvo 

tiesību jautājumos, ievērojot citu 

valstu pozitīvo pieredzi 

 

B 

Pašvaldību tiesību 

problēmas 

Problems of 

Municipal Law 

2/3 D/iesk. 
Mg.iur., 

doc.Linkēvičs 

Studējošais kursa noslēgumā 

spēj:  

-izvērtēt pašvaldību tiesību 

jēdzienu sistēmu, pārzina 

principus, normas un 

pamatnostādnes, pašvaldību 

tiesības kā zinātnes nozari un 

saskarsmi ar citām tiesību 

nozarēm, kā arī spēj analizēt 

problēmas 

- analizēt pašvaldību kompetences 

doktrināro pamatojumu, 

pašvaldību kompetences 

regulējumu ārējos normatīvajos 

aktos, kā arī pašvaldības institūciju 

sistēmu 

- kritiski izvērtēt un salīdzināt 

daţādu pašvaldību lēmumu 

sistēmu un pašvaldības lēmumu 

pieľemšanas kārtību 

- argumentēti izklāstīt savu 

viedokli par pašvaldības finanšu 

tiesībām un pašvaldību reformām 

B 

Administratīvā procesa 

praktikums 

Practice in 

Administrative 

Procedure 

2/3 D/iesk. 
Mg.iur., 

lekt.I.Krampuţa 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

• Argumentēti analizēt 

administratīvo tiesību aktu 

piemērošanas problēmas  

• Sistematizēt iegūto informāciju, 

risināt administratīvo tiesību aktu 

pielietošanas problēmas praksē  

• Sekot, un kritiski analizēt un 

piemērot tiesu prakses materiālus 

un juridisko literatūru 

administratīvo tiesību jomā un to 

pielietot praktiskā darbā  

• Konsultēt personas administratīvā 

procesa tiesību jautājumos 

B 

Nodokļu sistēmas ES 

dalībvalstīs un nodokļu 

tiesību praktikums 

Tax Systems in the 

European Union 

Member States and 

2/3 D/iesk. 
Mg.soc., doc. 

A.Puzule 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

1) Parādīt nodokļu politikas 

jēdzienu un starptautiskās 

aplikšanas ar nodokļiem tiesiskā 

regulējuma problēmu izpratni.  

2) Izprast starptautisko nodokļu 

B 



 

Practicum of Tax Law konvenciju un citu nodokļus 

reglamentējošo normatīvo aktu 

piemērošanas noteikumus.  

3) Pārzināt nodokļu maksātāju 

atbildību iekšzemes un 

starptautiskajos darījumos.  

4) Interpretēt Latvijā un citās ES 

dalībvalstīs piemērojamos nodokļus 

juridiska rakstura problēmu 

praktiskai risināšanai.  

Studiju rezultātu pārbaudes forma 

pilna laika studijās: praktiskās 

nodarbības, semināri, patstāvīgais 

darbs, diferencētā ieskaite. 

Komunikāciju tiesības 

un datu aizsardzība 

Communication Law 

and Data Protection 

2/3 
Diferencētā 

/ieskaite 

Mg.iur., 

lekt.K.Gailis 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

- Studējošais pēc studiju kursa 

apguves spēj orientēties Latvijas, 

pārnacionālajā un starptautiskajā 

tiesību sistēmā komunikācijas 

tiesību un datu aizsardzības 

jautājumos 

-prot sameklēt tiesību avotus un 

piemērot tiesību normas 

komunikācijas tiesību un datu 

aizsardzības jomā; prot precīzi 

identificēt juridiskās   problēmas  

komunikācijas tiesību un datu 

aizsardzības jomā un šo problēmu 

atrisināšanai nozīmīgos faktus; 

 iegūtas iemaľas interpretēt 

starptautiskās, pārnacionālās un 

nacionālās datu aizsardzības 

normas; spēj orientēties 

politiskajos, sociālajos un tiesību 

jautājumos valstī, reģionā un 

pasaulē 

-Iegūta spēja pastāvīgi papildināt 

savas zināšanas, apgūt jaunu 

informāciju un iemaľas, izmantot 

juridiskās metodes juridisko 

problēmu un konfliktu risināšanā; 

sagatavot, organizēt un veikt 

juridisko problēmu atrisināšanai 

nepieciešamās tiesiskās darbības 

B 

Prakses modulis   

Profesionālā prakse 

Professional practice 
6/9 

Diferencētā 

/ieskaite 
 

Profesionālā Prakse ir profesionālās 

augstākās izglītības maģistra studiju 

programmas „Tiesību zinātne” 

sastāvdaļa.  

Profesionālās Prakses mērķis ir 

papildināt profesionālā maģistra 

kompetences praktiskā darbībā, 

pilnveidot viľa prasmi atbilstoši 

jurista profesijas standartam. 

B 

Profesionālā prakse* 

Professional practice 
20/30 

Diferencētā 

/ieskaite 
 

Profesionālā Prakse ir profesionālās 

augstākās izglītības maģistra studiju 

programmas „Tiesību zinātne” 

sastāvdaļa.  

B 



 

Profesionālās Prakses mērķis ir 

papildināt profesionālā maģistra 

kompetences praktiskā darbībā, 

pilnveidot viľa prasmi atbilstoši 

jurista profesijas standartam. 

 

21. Studiju programmas organizācija 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Tiesību zinātne” struktūra 

pašnovērtēšanas periodā nav mainījusies.  

Studiju programmas apguve paredzēta pilna laika studijās 3 vai 4 semestru periodā 60/ 80 

(90/ 120 ECTS) kredītpunktu apjomā. Kredītpunkti tiek uzskaitīti par katru apgūto studiju kursu (arī 

par praksi), ja sekmīgi tiek nokārtots pārbaudījums. Studiju programmas apguve tiek plānota 

kontaktstundu un patstāvīgā darba formās.  

Studiju procesā tiek nodrošinātas individuālās konsultācijas ar docētājiem. Akadēmiskajam 

personālam slodzē ir paredzētas 20 kontaktstundas semestrī individuālajām konsultācijām. Docētāju 

konsultāciju grafiki ir publiski izziľoti RA mājas lapā un studentiem pieejamās vietās fakultātē. 

Saziľa starp studentiem un docētāju notiek arī telefoniski, ar e-pasta, Skype palīdzību, Moodle. 

Akadēmiskais personāls sniedz atbalstu studējošiem gan kontaktnodarbību, gan konsultāciju, gan 

patstāvīgā darba veikšanas laikā.  

Studiju programma sastāv no divām daļām: obligātās daļas un izvēles daļas.  

Obligāto daļu veido studiju kursi, ko obligāti apgūst visi studējošie. Šeit ir iekļauti studiju 

kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē, pētnieciskā darba, 

jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi, pedagoģijas un psiholoģijas 

studiju kursi, prakse un valsts pārbaudījums, kas sastāv no integrētā maģistra eksāmena un maģistra 

darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas. 

Praktiskās pieredzes iegūšanai un prasmju pilnveidošanai maģistrantiem otrajā semestrī 

paredzēta profesionālā prakse 6 KP apmērā, savukārt, studējošiem ar akadēmiskā bakalaura grādu 

tiesību zinātnē paredzēta profesionālā prakse 26 KP apmērā, kas sākas 2.semestrī un turpinās 

3.semestrī. Prakses saskaľotību ar studiju programmas teorētisko daļu reglamentē Profesionālās 

augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Tiesību zinātne” profesionālās prakses nolikums. 

Studiju prakšu nodrošināšanai regulāri tiek slēgti sadarbības līgumi ar Valsts policiju, Tieslietu 

ministriju, Tiesu administrāciju, Ģenerālprokuratūru. Prakses mērķis ir nostiprināt un papildināt 

studenta zināšanas, pilnveidot viľa profesionālo prasmi atbilstoši jurista profesijas prasībām, kā arī 

sniegt iespēju plānot un veikt zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē. 

Izvēles daļā studējošiem jāizvēlas studiju kursi no piedāvātajiem kopējiem studiju kursiem, 

kā arī jāizvēlas studiju kursi no studiju kursiem vienā no studiju programmas specializācijām: 

 valsts un administratīvās tiesībās; 

 civiltiesībās; 

 krimināltiesībās. 

 

Saskaľā ar Boloľas procesa īstenošanu un vienotu izglītības un profesiju standartu ievešanu, 

studijas tiek īstenotas divos virzienos: 



 

a) studējošiem, kuri iepriekš ieguvuši profesionāla bakalaura grādu tiesību zinātnē, studijas tiek 

īstenotas trijos semestros, kuru laikā otrajā semestrī papildus specializācijas priekšmetu 

apgūšanai tiek plānota 6 nedēļu ilga profesionālā prakse;  

b) studējošiem, kuri iepriekš ieguvuši akadēmiskā bakalaura grādu tiesību zinātnēs, studijas tiek 

īstenotas četros semestros, jo studiju procesā papildus ceturtajā semestrī tiem paredzēta 26 

nedēļu ilga profesionālā prakse. 

 

Studijas maģistra studiju programmā noslēdzas ar valsts pārbaudījumu, kas sastāv no 

integrētā maģistra eksāmena un maģistra darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas, kura kopējais apjoms 

ir 20 KP. 

 

Maģistra darbs ir patstāvīgs, eksperimentāls aktuāla temata pētījums, kurā maģistrants 

demonstrē savas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas. Maģistra darbs ļauj izvērtēt: 

 maģistranta pētnieciskā darba prasmi,  

 spēju pielietot tiesiskās izziľas metodes un radošā darba iemaľas konkrētas tiesību 

zinātnes teorētiskās un praktiskās problēmas (zināšanas, radoša domāšana, patstāvība spriedumos, 

analīzes un sintēzes prasme) risināšanā, 

  prasmi veidot teorētisku diskusiju par konkrētu teorētisku un praktisku problēmu,  

 prasmi sasaistīt teoriju ar praksi,  

 spējas radoši veikt teorētiskus vispārinājumus un praktiskus secinājumus, dot 

priekšlikumus un rekomendācijas tiesiskās reglamentācijas un normatīvo aktu praktiskās realizācijas 

uzlabošanai pētāmajā nozarē, apakšnozarē.  

Studentiem maģistra darba izstrādē gūtie secinājumi un priekšlikumi ir jāaprobē zinātniski 

praktiskajā konferencē un zinātniskajā publikācijā. 

 

Studiju programmas organizācija balstās uz sekojošiem principiem: 

1) uz pēctecības principu - pēc programmas apguves absolventi var turpināt studijas 

doktorantūrā, nodrošinot izglītības līmeľu pēctecību; 

2) uz mūţizglītības principu - dodot iespēju turpināt pilnveidot iegūto izglītību visā dzīves 

garumā; 

3) uz pieejamības principu – dodot vienādas iespējas studēt neatkarīgi no dzīves vietas, 

studiju plāns tiek veidots ar mērķi nodrošināt iespēju strādājošiem cilvēkiem iegūt 

viľiem nepieciešamo izglītību un tādēļ tajā ir paredzētas nodarbības sestdienās un 

svētdienās. Šādā veidā tiek izslēgti darba kavējumi studiju dēļ, kuru novēršanā ir 

ieinteresēti gan strādājošie maģistri, gan darba devēji. 

 

22. Prasības, uzsākot studiju programmu 

Reflektanti tiek uzľemti studiju programmā ar iepriekš iegūtu augstāko izglītību: 

reflektantam ir 5.līmeľa profesionālā kvalifikācija „Jurists” vai profesionālais bakalaura grāds 

tiesību zinātnē un juriskonsulta kvalifikācija, vai akadēmiskais bakalaura grāds tiesību zinātnē.  

Uzľemšana studiju programmā notiek konkursa kārtībā, ľemot vērā vidējo vērtējumu 

reflektanta diploma pielikumā šādos studiju kursos – tiesību teorijā, konstitucionālajās tiesībās, 



 

administratīvajās tiesībās, administratīvajā procesā, civiltiesībās (vispārīgā daļa, saistību, lietu, 

ģimenes un mantojuma tiesības), civilprocesā, krimināltiesībās (vispārīgā un sevišķā daļa), 

kriminālprocesā, starptautiskajās tiesībās (publiskās un privātās tiesības), Eiropas Savienības tiesībās 

un pamata  svešvalodā. Ja kāds no šiem kursiem nav kārtots, tas atbilst 0 (nulle) punktiem. Ja kādā 

no šiem kursiem ir vērtējums bez atzīmes, tas atbilst 5 (pieciem) punktiem. Rezultātā tiek 

aktualizēta iepriekšējā izglītības līmenī apgūto studiju rezultātu nozīme, reflektantam uzsākot 

studijas maģistra programmā. 

 

23. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metožu izmantošana 

Studiju programma tiek īstenota pilna laika studijās. Studijas sevī ietver daţādas darba 

metodes un formas:  

1) darbu auditorijā (lekcijas, praktiskie darbi, semināri, kontroldarbi, diskusijas, ziľojumu 

prezentācija, juridisko kāzusu risināšanu, tiesību normu projektu izstrāde, juridiskās prakses 

materiālu projektu izstrāde, individuālās konsultācijas u.c.);  

2) studentu patstāvīgo darbu (darbs bibliotēkā un datorzālēs, izmantojot Internet tīklu, 

pilntekstu datu bāzes, kas pieejamas RA bibliotēkā u.c.). Studiju metodes vērstas uz studējošo 

patstāvīgas, kritiskas un radošas domāšanas iemaľu nostiprināšanas un pilnveidošanas, 

komunikācijas spēju paaugstināšanu un spēju darboties grupās, uzsvaru liekot uz zinātniskās 

pētniecības metoţu apguvi.  

Saskaľā ar programmas prasībām studentiem 1.semestrī ir jāuzraksta semestra darbs. Tiek 

izvirzīta obligāta prasība šo semestra darbu aprobēt, t.i., prezentēt un aizstāvēt referātu (t.i., semestra 

darba izvilkumu) zinātniski praktiskajā konferencē, publicējot uzstāšanās referātu konferences 

rakstu krājumā. Studentam ir tiesības piedalīties gan RA organizētajā konferencē, gan arī konferencē 

ārpus RA, ja vien tiek ievērotas izvirzītās prasības. Semestra darbu izstrādes procesā studējošie 

pilnveido zinātniski - pētnieciskās prasmes, kas nepieciešamas maģistra darba izstrādē, kā arī 

praktiskajā darbā.   

Risinot tiesiska rakstura problēmas, maģistranti pēta problēmsituācijas, šāds darbs attīsta 

domāšanu un motivē mācīšanos. Maģistranti studiju procesā strādā sadarbojoties, diskutējot, lai 

rezultātā nonāktu pie kopīga slēdziena. Maģistra studijas balstās uz uzskatu, ka zināšanas tiek 

konstruētas, pamatojoties uz iepriekšējo pieredzi, iepriekšējām strukturētām zināšanām un prāta 

darbību, kā rezultātā maģistrants veido jaunas zināšanas. Galvenie principi ir konstruēšana, izpratne, 

konteksts, sadarbība, saskarsme, atbildība, pārnešana. 

Teorētiskās un praktiskās zināšanas tiek sniegtas, izmantojot šādas organizatoriskās formas: 

1) teorētiskās zināšanas studējošie var apgūt (lekcijās; semināros, praktiskajās nodarbībās; 

konsultācijās; strādājot patstāvīgi ar tiesību avotiem un zinātnisko literatūru u.c.); 

2) praktiskās iemaľas studējošie var apgūt (praktiskajās nodarbībās (kāzusu analīze, situāciju 

modelēšana, tiesību normu vērtēšana un analīze, normatīvo aktu un juridiskās prakses 

materiālu projektu izstrāde u.c.); tiesu procesa izspēlēs; profesionālajā praksē u.c.). 

Studiju darba formas izvēle tiesību zinātľu izglītības ieguvē atkarīga no konkrēto studiju 

kursu specifikas. 

 



 

24. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

Kopumā zināšanu vērtēšanas sistēmu nosaka Nolikums par valsts un gala 

pārbaudījumiem RA (http://staff.ru.lv/senats/nolikumi), kā arī Eksāmenu un ieskaišu sesijas 

norises reglaments RA (http://staff.ru.lv/macibu daļas informācija).  

Atsevišķu studiju kursu studiju rezultāti ir definēti un izriet no studiju programmai 

noteiktajiem kopējiem studiju rezultātiem. Tie, savukārt, izriet no jurista profesijas standartam 

(apstiprināts ar MK 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.461) atbilstošo zināšanu, prasmju un 

kompetences apraksta.  

Studentu sasniegumu vērtēšana norit divās stadijās:  

1) formatīvā (veidojošā);  

2) summatīvā (apkopojošā).  

Formatīvā vērtēšana nodrošina docētājam un studējošajam atgriezenisko informāciju par 

nepieciešamo studiju procesa turpmāko organizēšanu. Šī vērtēšana dod informāciju studiju 

procesa dalībniekiem, bet neietekmē studenta statusu. Tā mudina studentu papildināt zināšanas, 

bet docētājam ļauj spriest par izvēlēto metoţu lietderīgumu. Savukārt, summatīvā vērtēšana 

apstiprina noteikto prasību – kritēriju sasniegšanu, atklāj, kā apgūts studiju kurss kopumā. Šāda 

vērtēšana (ieskaite, diferencētā ieskaite, eksāmens) apstiprina izvirzītā studiju kursa mērķa 

sasniegšanu. Lietojot daţādas summatīvās vērtēšanas formas (testus, pārbaudes darbus, 

referātus, esejas u.c.), docētājs pārbauda, kādā līmenī studējošais ir sasniedzis studiju rezultātus. 

Novērtēšanas skalu izveidē docētāji vadās pēc sekojošām atziľām:  

1) kādas kompetences attiecīgais studiju kurss nodrošina; 

2) kurus un kāda veida studiju rezultātus grib identificēt, izmantojot kontroli attiecīgajā 

studiju kursā.       

Formālā vērtēšana balstās uz novērtēšanā pielietotās 10 ballu vai “ieskaitīts - 

neieskaitīts” sistēmu. Precizējumi novērtēšanas sistēmā tiek ieviesti, balstoties gan uz 

ikgadējiem studiju procesa izvērtējumiem, gan uz studējošo aktivitāti, protestiem un 

ieteikumiem vērtēšanas pamatotības un caurskatāmības nodrošināšanā. 

Maģistrantiem semestra sakumā tiek izskaidrotas prasības par vērtēšanas noteikumiem 

un standartiem. Studiju kursu programmās un kalendārajos plānos, kas, uzsākot studiju kursa 

apguvi, tiek izsniegti studējošajiem, norādīti studiju rezultāti un to vērtēšanas nosacījumi.  

Maģistra studiju programmā novērtēšanas sistēma tiek balstīta uz sekojošiem principiem:  

a) pozitīvo sasniegumu summēšanas princips - iegūtās zināšanas tiek vērtētas, summējot 

pozitīvos sasniegumus gan semestra laikā, gan semestra sesijās, gan valsts pārbaudījumos;  

b) pārbaudes obligātuma princips - nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas daļās 

ietvertā satura apguvi;  

c) vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips - atbilstoši izvirzītajiem studiju 

programmas mērķiem, uzdevumiem un studiju rezultātiem, kā arī studiju kursa mērķiem, 

uzdevumiem un studiju rezultātiem kalendārajos plānos ir noteikts pamatprasību kopums 

sasniegumu vērtēšanai;  

d) vērtēšanas formu daţādības princips - programmas apguves vērtēšanā izmanto daţādus 

vērtēšanas veidus;  

http://staff.ru.lv/senats/nolikumi
http://staff.ru.lv/macibu


 

e) vērtējuma atbilstības princips - pārbaudes laikā tiek dota iespēja apliecināt analītiskās un 

radošās spējas, zināšanas, prasmes un attieksmes visiem kursiem, atbilstošos uzdevumos un 

situācijās.  

Minēto principu pielietojums pamato novērtēšanas sistēmas objektivitāti. 

Katra studiju kursa nokārtošanai nepieciešamo zināšanu apjomu nosaka attiecīgā studiju 

kursa programma, ko apstiprina profilējošā katedra. Studiju kursu programmas satur vispārējas 

prasības kredītpunktu saľemšanai, kā arī nepieciešamos avotus šo prasību izpildīšanai 

(zinātniskā literatūra, normatīvie akti, tiesu prakse u.c.). Novērtēšana tiek veidota ar mērķi, lai 

pārbaudītu studiju kursa programmā noteiktās kompetences.  

Studiju rezultāti tiek novērtēti pēc diviem rādītājiem: 

1) kvalitatīvais vērtējums - atzīme (10 ballu sistēmā). 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, RA ir izstrādāts un 2001.gada 26.februāra 

Senāta sēdē apstiprināts nolikums “Par kursa eksāmeniem un ieskaitēm”, kurā paredzēti vērtēšanas 

kritēriji un kārtība. Nolikums ir pieejams RA iekšējā mājas lapā http://staff.ru.lv, ar to ir iepazinušies 

docētāji un, uzsākot studijas, tiek iepazīstināti arī studenti.  

Studiju programmā ietverto studiju kursu pārbaudes formas ir eksāmeni, diferencētās ieskaites un 

ieskaites.  

Prakse tiek vērtēta ar diferencēto ieskaiti. Prakse ir jāaizstāv un to vērtējot tiek ľemts vērā gan 

rakstiski iesniegto dokumentu saturs (prakses pārskats, praktikanta raksturojums), gan maģistranta 

spēja raksturot prakses laikā paveikto, problēmas, ar kurām nākas saskarties, izpildot prakses 

uzdevumus, tāpat – maģistranta izteiktie priekšlikumi radušos problēmu risinājumam.  

Studentu zināšanas eksāmenos un diferencētās ieskaitēs tiek vērtētas ar atzīmi 10 ballu sistēmā.  

Valsts pārbaudījumā un studiju kursu eksāmenos jāiegūst vērtējums, ne zemāks kā 4 balles (gandrīz 

viduvēji). Kredītpunkti tiek ieskaitīti tikai tad, ja ir saľemts pozitīvs vērtējums. 

2) kvantitatīvais vērtējums - kredītpunkti (KP) atbilstoši priekšmetu apjomam. 

Kredītpunkti tiek ieskaitīti par katru apgūto kursu vai studiju veidu, ja vērtējums pārbaudījumā 10 

ballu sistēmā nav zemāks par 4 (gandrīz viduvēji). Ieskaitīto kredītpunktu skaits nav atkarīgs no 

pārbaudījumā iegūtā vērtējuma. Vienā semestrī tiek apgūti 20 KP.  

Pārbaudījumus organizē mutiski un rakstiski, iekļaujot teoriju, uzdevumus un situāciju analīzi.  

Studiju noslēgumā valsts pārbaudījums tiek organizēts saskaľā ar 2006.gada 25.aprīlī RA Senātā 

pieľemto lēmumu Nr.3 apstiprināto RA nolikumu “Par valsts un gala pārbaudījumiem” (ar 

grozījumiem, kuri veikti līdz 2010.gada 27.aprīlim). Komisijas izveido katrā studiju programmā 

vienam studiju gadam ne mazāk kā 5 cilvēku sastāvā. Maģistra pārbaudījumu komisijas 

priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un visiem locekļiem jābūt ar doktora grādu.  

 

25. Studiju programmas izmaksas 

Maģistra studiju programmas pilna laika studijas tiek finansētas no valsts budţeta 

līdzekļiem, no studiju kredītiem vai pašu maģistrantu iemaksām. Studiju programmas izmaksas 

tiek aprēķinātas RA grāmatvedībā. Studiju maksas lielumu katram studiju gadam izskata un 

apstiprina RA Senāts. Studiju maksa 2012./2013.st.g. pilna laika studijām - 1280,58 Eur (t.i., 

900Ls). 

http://staff.ru.lv/


 

Finanšu resursu izmantošana notiek atbilstoši struktūrvienībās sastādītām un RA rektora 

apstiprinātām tāmēm, ko izskata arī fakultātes Dome. Studiju maksa pamatā tiek izmantota 

studiju procesa nodrošinājumam, projektu līdzfinansējumam, viesdocētāju atalgojumam. 

Finanšu resursu izmantošanas kontroli veic RA Revīzijas komisija. 

 

26. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas 

standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem 

normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Tiesību zinātne” saturs 

atbilst profesionālās augstākās izglītības standarta izvirzītajām prasībām profesionālajām maģistra 

studiju programmām, kuras noteiktas Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumos nr.481 

“Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. 

Nodrošinot programmas atbilstību standartam, programmā ir ietverti:  

1) studiju kursi 34 KP apjomā, t.i.: a) studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi 

nozares teorijā un praksē; 2) pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un 

vadībzinību studiju kursi; 3) pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi; 4) specializācijas 

studiju kursi;  

2) profesionālā prakse, kuras apjoms ir 6 KP vai 26 KP;  

3) valsts pārbaudījums, kas sastāv no maģistra darba izstrādes un aizstāvēšanas un valsts 

eksāmena (20 KP). 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Tiesību zinātne” pilnībā 

atbilst jurista profesijas standartam (apstiprināts ar Ministru Kabineta 2010.gada 18.maija 

noteikumiem Nr.461). Studiju programma ietver jurista profesijas standartā norādīto zināšanu, 

prasmju un kompetenču apguvei nepieciešamos studiju kursus. Studiju kursu rezultāti paredz 

profesijas standartā noteikto kompetenču sasniegšanu. Studiju programmā paredzētā prakse (6 KP 

vai 26 KP) dod iespēju pilnveidot studenta praktiskās prasmes un iemaľas, kas nepieciešamas jurista 

darbā. 

 

27. 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 

 

Maģistra studiju programmu kritēriji Rēzeknes Augstskolā, Daugavpils Universitātē, Mykolas 

Romeris Universitātē, Tallinas Tehnoloģiju Universitātē. 

 

 RA 

Humanitāro un 

juridisko zinātņu 

fakultāte  

Tiesību zinātņu 

katedra 

DU 

Sociālo zinātņu 

fakultāte 

Tiesību katedra 

Mykolas Romeris 

Universitātes  

Juridiskā fakultāte 

(Lietuva)* 

Tallinas Tehnoloģiju 

Universitāte 

Tiesību skola 

(Igaunija)** 

Nosaukums Profesionālā 

maģistra studiju 

programma 

Profesionālā 

maģistra studiju 

programma 

Konkrētās tiesību 

nozares maģistra 

studiju programma 

Maģistra studiju programma 

tiesībās vai maģistra studiju 

programma tiesībās un 



 

„Tiesību zinātne” „Tiesību zinātne” tehnoloģijās 

Specializācija -civiltiesības 

-krimināltiesības 

-valsts un 

administratīvās 

tiesības 

-civiltiesības 

-krimināltiesības 

-starptautiskās 

tiesības 

-Eiropas tiesības 

-administritatīvās un 

valsts tiesības 

-civiltiesības 

-krimināltiesības,  

dalot specializāciju 

minētajās tiesību 

nozarēs vēl šaurākos 

novirzienos 

maģistra studiju programma 

tiesībās: 

-starptautiskās salīdzinošās 

tiesības; 

-Eiropas tiesības; 

-Igaunijas privātās tiesības; 

-Igaunijas publiskās tiesības; 

maģistra studiju programma 

tiesībās un tehnoloģijās: 

-intelektuālā īpašuma tiesības; 

-komunikācijas tiesības; 

-informācijas tehnoloģiju 

tiesības. 

Apjoms 60/80 KP 60/80 KP 60KP 80 KP 

Piešķiramais 

grāds 

profesionālais 

maģistra grāds 

tiesību zinātnē 

profesionālais 

maģistra grāds 

tiesību zinātnē 

maģistra grāds 

tiesībās 

maģistra grāds tiesībās vai 

maģistra grāds tiesībās un 

tehnoloģijās 

Studiju 

programmas 

struktūra 

St.k. – 34 KP  

Prof.prakse – 

6/26KP 

G.pārb. – 20 KP  

St.k. – 34 KP 

Prof.prakse – 

6/26KP 

G.pārb. – 20 KP 

St.k. – 40 KP 

(pamatā tikai 

specializācijas 

st.kursi) 

G.pārb. – 20 KP 

St.k. – 60 KP 

(ir arī vispārīgie studiju kursi) 

G.pārb. – 20 KP 

Gala 

pārbaudījumi 

-maģistra darbs 

-valsts eksāmens 

maģistra darbs maģistra darbs maģistra darbs 

 

*Mykolas Romeris Universitātes Juridiskā fakultāte (Lietuva) - 

https://stdb.mruni.eu/studiju_programu_katalogas.php?l=en. 

 

**Tallinas Tehnoloģiju Universitāte (Starptautiskā Universitāte Audentes apvienojās ar Tallinas 

Tehnoloģiju Universitāti) (Igaunija) -  

http://www.ttu.ee/faculty-of-social-sciences/tallinn-law-school/admissions-2/academic-programs/.  

 

Salīdzinot maģistra studiju programmas minētajās augstākās izglītības iestādēs ir secināms, ka 

visām izglītības iestādēm ir kopīgs mērķis, kas tiek sasniegts tomēr ar nedaudz atšķirīgiem 

līdzekļiem, tādējādi atspoguļojot katras izglītības iestādes un arī tās pārstāvošās valsts specifiku.  

Galvenās atšķirības: 

1) Rēzeknes Augstskolas maģistra studiju programma piedāvā plašāku un vispusīgāku 

specializācijas apjomu (civiltiesības, krimināltiesības, valsts un administratīvās tiesības), 

salīdzinot ar Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmu (civiltiesības un 

krimināltiesības). Iespējams, to varētu izskaidrot ar senāku maģistra studiju programmas 

vēsturi Rēzeknes Augstskolā, salīdzinot ar Daugavpils Universitāti. Tādējādi Rēzeknes 

Augstskolā ir nostabilizējušies trīs galvenie tiesību virzieni maģistra studiju programmā. 

 

2) Savukārt, salīdzinot ar Mykolas Romeris Universitāti un Tallinas Tehnoloģiju Universitāti, 

Rēzeknes Augstskolas maģistra studiju programmā studiju virzieni nav tik sadrumstaloti un 



 

saskaldīti. Minētajās kaimiľvalstu izglītības iestādēs maģistra studiju programmās 

specializācija ir daudz šaurāka, bet tajā pašā laikā, aptverot galvenos tiesību virzienus.  

No vienas puses, šaurāka specializācija ir vērtējami pozitīvi, jo studējošie iegūst dziļākas 

zināšanas konkrētajā tiesību nozarē. Tomēr, no otras puses, ir apšaubāms, vai pārāk šaura 

specializācija vienmēr veicina absolventu konkurētspēju. 

Neskatoties uz to, ka Latvija, Lietuva un Igaunija pārstāv vienu tiesību loku, līdz ar to minētā 

atšķirība nav pamatojama ar pavisam atšķirīgu tiesību sistēmu konkrētajās valstīs. Bet 

nosauktās kaimiľvalstu augstākās izglītības iestādes seko kopējai Eiropas tendencei, kur 

vērojama samērā šaura specializāciju studiju programmās tiesību zinātnē. 

 

3) Mykolas Romeris Universitātei ir specifika tajā apstāklī, atšķirībā no Rēzeknes Augstskolas, 

ka maģistra studiju programmā tiesību zinātnē iekļautie studiju kursi kopumā ir tikai 

specializācijas kursi, izslēdzot no studiju procesa vispārīga rakstura studiju kursus, 

piemēram, Tiesību teoriju, Tiesību filozofiju. 

No vienas puses, to var izskaidrot, ka minētie vispārizglītojošie studiju kursi ir apgūstami 

bakalaura studiju programmā vai arī netiek izslēgta iespēja, ka specializācijas kursos 

nedaudz tiek skatīti vispārīgie principi. Tomēr, no otras puses, arī maģistra studiju 

programmai ir neiztrūkstoši jāsatur studiju kursus, kas pilnveido un papildina studējošo 

iegūtās zināšanas, piemēram, zinātnisko pētījumu metodoloģijā.  

 

4) Mykolas Romeris Universitāte un Tallinas Tehnoloģiju Universitāte ir specifiskas ar to, ka 

šajās izglītības iestādēs, atšķirībā no Rēzeknes Augstskolas un Daugavpils Universitātes, 

maģistra studiju programmās netiek paredzētās studējošiem profesionālās prakses. Maģistra 

studiju programmas struktūru veido tikai studiju kursi un gala pārbaudījums.  

Iespējams, to varētu izskaidrot ar to apstākli, ka teorētiskajos kursos ļoti liela uzmanība tiek 

pievērsta juridiskās prakses analīzei, ľemot vērā šo izglītības iestāţu maģistra studiju 

programmu šauro specializāciju. Lai arī apšaubāms, ka šāda studiju pieeja var pilnībā aizstāt 

studējošo profesionālo praksi. 

 

5) Rēzeknes Augstskolas maģistra studiju programma tiesību zinātnē vienīgā no aplūkotajām 

studiju programmām paredz diferencētu gala pārbaudījumu, kas sastāv gan no maģistra 

darba izstrādes un aizstāvēšanas, gan no valsts eksāmena. Pārējo augstākās izglītības iestāţu 

maģistra studiju programmas kā gala pārbaudījumu paredz tikai maģistra darba izstrādi un 

aizstāvēšanu.  

Šādu pieeju, iespējams, izskaidrot ar to apstākli, ka maģistra studiju programmā īpaša 

uzmanība tiek pievērsta tieši maģistra darba izstrādei un aizstāvēšanai, kas apliecina 

studējošo gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās prasmes. Īpaši, ja visā studiju procesā 

katra studiju kursa noslēgumā tiek paredzēts pārbaudījums, kura sekmīga nokārtošana 

apliecina studiju kursa apguvi.  

Tomēr minēto izglītības iestāţu maģistra studiju programmas aprakstos nav pieejama 

informācija, vai netiek izvirzītas papildus prasības maģistra darba izstrādes procesā, 

piemēram, nepieciešamība pēc noteikta skaita publikācijām un dalībām zinātniskajās 



 

konferencēs, kas apliecinātu fiksētu maģistra darba izstrādes procesu un pakāpenisku 

maģistra darba ideju aprobāciju. Tādā gadījumā atteikšanās no kompleksa gala pārbaudījuma 

būtu objektīvi izskaidrojama.  

 

 

28. Informācija par studējošajiem: 

28.1. studējošo skaits 

2012./2013.st.g. studējošo skaits profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā 

„Tiesību zinātne” pilna laika studijās – 39 studenti. 

 

28.2. pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

2012./2013.st. g. 1.kursā tika imatrikulēti 19 studenti pilna laika studijās.  

 

28.3. absolventu (ja tādi ir) skaits 

2012./2013.st.g. kā maģistra grādu un profesionālo kvalifikāciju ieguvuši tika eksmatrikulēti 9 

pilna laika studiju studenti. 

 

29. Studējošo aptaujas un to analīze 

Lai verificētu īstenotās studiju programmas studiju kursu realizēšanas kvalitāti veikta 

studējošo aptauja par studiju kursa pasniegšanas līmeni, studiju procesa atbilstību studējošo 

prasībām un par studiju kursam nepieciešamo materiālu pieejamību.  

 

30. Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze 

Absolventu aptaujā programmas un studiju procesa izvērtējums gandrīz 100% studējošos  

ir pilnībā apmierinājis vai apmierinājis. 

31. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studiju procesa pilnveidošanas neatľemama sastāvdaļa arī maģistra studiju programmā ir studējošo 

līdzdalība, kas realizējas vairākos sekojošos veidos. 

1) Studējošie sniedz savu vērtējumu par studiju procesu maģistra studiju programmā, norādot 

studiju procesa gan pozitīvās, gan negatīvās puses, izsakot savus priekšlikumus trūkumu 

novēršanai, pie tam daţādās formās: 

a) studiju procesu maģistra studiju programmā vērtē gan studējošie, gan arī studiju 

programmas absolventi – tātad paplašināts aptaujājamo subjektu loks. 

Šāda visaptveroša grupu aptaujāšana ir vērtējama pozitīvi, jo iespējams iegūt objektīvāku 

vērtējumu par maģistra studiju programmu, jo vēl lielākā mērā tiek izslēgta studējošo un 

docētāju savstarpējā mijiedarbība, kā arī iespējams ar laiku vispusīgāk absolventos 

izkristalizējas daţādi studiju aspekti, iegūstot papildus pieredzi un novērtējot pabeigtās 

studijas. 

b) studējošie vērtē gan maģistra studiju programmu kopumā, gan katru studiju kursu 

atsevišķi – tātad pēc iespējas vispusīgs aptaujas objekts. 

Studējošiem ir iespēja vērtēt maģistra studiju programmu, kur šie vērtējumi tiek ľemti 

vērā, analizējot studiju programmas pozitīvos un negatīvos aspektus, lai pēc iespējas 



 

pilnveidotu maģistra studiju programmu, ľemot vērā arī studējošo redzējumu uz maģistra 

studijām. 

Studējošiem ir iespēja vērtēt arī katru atsevišku studiju kursu pēc tā apguves, izsakot 

savu vērtējumu gan studiju kursa formai, gan studiju kursa saturam. Jāpiebilst, ka arī paši 

docētāji praktizē pieeju, regulāri aptaujāt studējamos par studiju kursa organizāciju un 

struktūru, lai pilnveidotu studiju procesu maģistra studiju programmā. 

 

2) Studējošiem ir paredzētas un nodrošinātas tiesības paust un realizēt savas intereses, izteikt 

savas pretenzijas, ja tādas rodas maģistra studiju procesā, kas arī ir vērtējams kā studējošo 

līdzdalības līdzeklis maģistra studiju programmas pilnveidē. Minēto līdzdalību iespējams 

realizēt vairākos veidos, tādējādi novēršot pastāvošos trūkumus un pilnveidojot arī maģistra 

studiju programmu: 

a) Studējošiem ir tiesības saskaľā ar Rēzeknes Augstskolas studentu noteikumu 2.2.punktu 

(noteikumi apstiprināti ar RA Senāta 2005.gada 21.marta lēmumu Nr.5), pauţot un 

realizējot savas intereses, vēlēt un tikt ievēlētam studējošo pašpārvaldē; līdzdarboties RA 

visu līmeľu pašpārvaldes institūcijās; dibināt biedrības, pulciľus, klubus, informējot par 

to RA administrāciju; nodarboties ar zinātniskās pētniecības darbu un māksliniecisko 

jaunradi; studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties RA 

lēmējinstitūcijās. 

b) Studējošiem pastāv iespēja neskaidrību un problēmu gadījumā griezties fakultātes 

dekanātā un risināt problēmas kopīgi ar studiju programmas direktoru, dekānu. 

c) RA darbojas Akadēmiskā šķīrējtiesa un Ētikas komisija, kas tiesīga izskatīt visus ar 

studijām saistītos problēmjautājumus, arī studējošo izvirzītās pretenzijas par studijām. 

d) Studējošiem ir veto tiesības RA Senātā, fakultātes Domē, Satversmes sapulcē visos 

jautājumos, kas skar studējošo intereses (RA Senāta darbības nolikums). 

e) Nolikums par kursu eksāmeniem un ieskaitēm un Nolikums par valsts un gala 

pārbaudījumiem RA nosaka pārbaudījumu norises kārtību un apelāciju iesniegšanas un 

izskatīšanas kārtību. 

f) Studējošiem RA normatīvajos dokumentos ir noteiktas tiesības apstrīdēt jebkuru 

administratīvo lēmumu Rēzeknes Augstskolā. 

 

3) Studējošie piedalās arī zinātniskuma iedzīvināšanā un nodrošināšanā maģistra studiju 

programmā, to neapšaubāmi pilnveidojot.  

Saskaľā ar programmas prasībām studentiem 1.semestrī ir jāuzraksta semestra darbs. Tiek 

izvirzīta obligāta prasība šo semestra darbu aprobēt, t.i., prezentēt un aizstāvēt referātu (t.i., 

semestra darba izvilkumu) zinātniski praktiskajā konferencē, publicējot uzstāšanās referātu 

konferences rakstu krājumā. Studentam ir tiesības piedalīties gan RA organizētajā 

konferencē, gan arī konferencē ārpus RA, ja vien tiek ievērotas izvirzītās prasības. Semestra 

darbu izstrādes procesā studējošie pilnveido zinātniski - pētnieciskās prasmes, kas 

nepieciešamas maģistra darba izstrādē, kā arī praktiskajā darbā.  

Katru gadu maijā RA organizē studējošo zinātnisko konferenci un izdod šīs konferences 

rakstu krājumu „Mēs laikā, telpā, attīstībā.” Pie tam jāatzīmē, ka šajā konferencē, vismaz 



 

tiesību nozarē, piedalās studējošie arī no citām augstākajām mācību iestādēm (piemēram, 

LU, Biznesa augstskolas Turība u.c.), kā arī daţādu studiju līmeľu studējošie (maģistranti, 

doktoranti), kas ir ļoti pozitīvi vērtējama un noteikti attīstāma tendence. 

 

4) Studējošie piedalās aktivitātēs ārpus studijām, tādējādi arī līdzdarbojoties maģistra studiju 

programmas pilnveidošanā (piemēram, informatīvo materiālu par studiju iespējām RA 

sagatavošanā, izplatīšanā un informācijas sniegšanā Informācijas dienās Rēzeknes 

Augstskolā, reģionālajās izstādēs, karjeras dienās iestādēs; Juristu dienu pasākumos u.c.). 

 

 

III KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM 

 

 

32. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā 

Latvijas uzdevumus ES kopējo stratēģiju īstenošanā 

 

Studiju virzienā „Tiesību zinātne” realizētās studiju programmas RA- profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” profesionālā bakalaura grāda un 

juriskonsulta kvalifikācijas iegūšanai un profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju 

programma „Tiesību zinātne” profesionālā maģistra grāda un jurista kvalifikācijas iegūšanai, 

nodrošina pēctecīgu kompetenču apguvi, galarezultātā sagatavojot kvalificētus speciālistus tiesību 

zinātnes jomā, kas dod iespēju pilntiesīgi iesaistīties darba tirgū jurista profesijā.  

Ľemot vērā Latvijas uzdevumus ES kopējo stratēģiju īstenošanā (Progresa ziņojums par 

Latvijas nacionālās reformu programmas “Eiropa 2020” stratēģijas kontekstā īstenošanu, (pieejas 

veids: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_latvia_lv.pdf)), Latvijā tiek pilnveidota un 

attīstīta tiesību sistēma sekojošos virzienos:  

1) civiltiesību jomā (piem., mediācijas idejas attīstībā, patērētāju tiesību aizsardzībā, darba 

tiesiskajās attiecībās, komercdarbībā u.c.); 

2) krimināltiesību jomā (piem., mediācijas institūta ieviešanā, sociālās unifikācijas 

veicināšana noziedzības mazināšanai u.c.); 

3) valsts un administratīvo tiesību jomā (piem., valsts pārvaldes modernizācija, sociālā 

nodrošinājuma tiesību attīstība u.c.). 

Minētie uzdevumi nosaka pieprasījumu pēc absolventiem ar profesionālajām kompetencēm, kas tiek 

nodrošinātas  RA studiju virziena „Tiesību zinātne” realizētajās studiju programmās (skat. 

pašnovērtējuma ziľojuma 2.1.18. un 2.2.18. punktus). Līdz ar to secināms, ka studiju virzienā 

realizējamās studiju programmas ir aktuālas un perspektīvi attīstāmas, jo nodrošina augsti 

kvalificētu juristu piedāvājumu Latgalē un Latvijā kopumā.  

 

32..1.  Studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās 

izglītības telpas veidošanas rekomendācijām. 

 

Studiju virzienā „Tiesību zinātne” realizēto studiju programmu saturs atbilst:  

1) profesionālās augstākās izglītības valsts standartam (Ministru kabineta 2001.gada 

20.novembra noteikumi nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu”); 

2) juriskonsulta un jurista profesijas standartam (apstiprināts ar Ministru Kabineta 2010.gada 

18.maija noteikumiem Nr.461); 

http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feurope2020%2Fpdf%2Fnd%2Fnrp2012_latvia_lv.pdf&ei=DgKmUMimLs_b4QS-y4GgCg&usg=AFQjCNEE__Sv1YVLM2pBvRYEIdDIxVkocA&cad=rja
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feurope2020%2Fpdf%2Fnd%2Fnrp2012_latvia_lv.pdf&ei=DgKmUMimLs_b4QS-y4GgCg&usg=AFQjCNEE__Sv1YVLM2pBvRYEIdDIxVkocA&cad=rja
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_latvia_lv.pdf


 

3) gan vispārējam, gan augstākās izglītības nacionālajam un starptautiskajam normatīvajam 

regulējumam. 

Eiropas Augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma  (Eiropas Parlamenta 2012.gada 

20.aprīļa rezolūcija par Eiropas augstākās izglītības sistēmu moderināciju (2011/2294(INI)). Pieejas 

veids: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:258E:0055:0064:LV:PDF) nosaka 

Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijas arī tiesību zinātnes jomā: 

1) saglabāt izglītības kvalitāti, neskatoties uz ekonomisko krīzi un tās izraisītajām sekām valstī 

(piemēram, taupības pasākumi, finansējuma samazinājumi); 

2) realizēt un turpināt attīstīt pētniecību, kas ir uz zināšanām balstītas sabiedrības nākotne; 

3) paplašināt un atjaunināt prasmes un zināšanas, apmierinot dinamiskās izmaiľas darba tirgus 

pieprasījumā, reaģējot uz tām, kā arī veicināt studiju pēctecību; 

4) veicināt un attīstīt augstākās izglītības pieejamību studēt gribētājiem, īpaši atbalstot riska 

grupu pārstāvjus (piemēram, jau strādājošas personas, daţāda vecuma studēt gribētāji); 

5) veicināt personu socializāciju un integrāciju sabiedrībā kopumā, balstoties arī uz augstākās 

izglītības sistēmu, to izmantojot minēto mērķu sasniegšanai; 

6) atbalstīt arī ārpus studiju pasākumus, sekmējot arī studējošo personības izaugsmi un 

attīstību; 

7) sekot līdzi absolventu nodarbinātības rezultātiem, pilnveidojot studiju programmas šo 

rezultātu uzlabošanai; 

8) sadarboties ar potenciālajiem darba devējiem gan valsts sektorā, gan privātajā sektorā; 

9) attīstīt elastīgāku un inovatīvāku studiju pieeju un pasniegšanas metodes; 

10) pilnveidot un atbalstīt studējošo iniciatīvu, kā arī sadarbību ar citām augstākās izglītības 

iestādēm, kuras realizē šādas studiju programmas gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī; 

11) sekmēt studējošo un docētāju starptautisko un ES līmeľa mobilitāti. 

 

 

32.2. Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu 

nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā 

 

Sarunas ar darba devējiem un veiktās aptaujas dod pamatu secināt, ka darba devēji ļoti 

atzinīgi vērtē RA studiju virziena „Tiesību zinātne” absolventu profesionālo kompetenci un izredzes 

konkurēt darba tirgū (skat.... pielikumu). Nodarbinātības iespējas nākamo sešu gadu perspektīvā ir 

skatāmas divos virzienos- valsts un privātajā sektorā.  

Eiropas Kopienu tiesas tiesnesis, Konstitucionālo tiesību komisijas priekšsēdētājs, Latvijas 

Zinātľu akadēmijas goda doktors tiesību zinātnēs, Dr.h.c., Ass.jur., Dipl.Pol. Egils Levits atzīst, ka 

modernā sabiedrība un tajā notiekoši procesi paliek komplicētāki gan zinātniski tehniskās attīstības 

(un līdz ar to cilvēka rīcības iespējas), gan sociālās mobilitātes un citu faktoru dēļ. Līdz ar to valsts 

tiesību sistēma, palielinoties likumu un citu normatīvo aktu kopuma apjomam, kļūst arvien 

komplicētāka. Vienīgā iespēja samazināt tiesību sistēmas komplicētību, vienlaikus nodrošinot valsts 

pārvaldes efektivitāti un tās darbības taisnīgumu, ir samazināt valsts uzdevumu apjomu. To var 

panākt, ja paaugstināt juristu un ierēdľu kvalifikāciju, viľu prasmi rīkoties ar aizvien komplicētāku 

tiesību sistēmu, uzlabot normatīvo tiesību aktu kvalitāti, kā arī ar daţādiem paľēmieniem optimizē 

visu normatīvo tiesību aktu kopuma kā vienotas sistēmas funkcionētspēju. (sk. Levits E. 

Ģenerālklauzulas un iestādes (tiesas) rīcības brīvība. Funkcijas likumā, piemērošana konkrētā 

gadījumā, kontrole augstākā iestādē un tiesā. Likums un tiesības, 2003, Nr.6, 163.lpp.) 

Ľemot vērā iepriekš minēto, studiju virziena galvenais uzdevums sagatavot augsti 

kvalificētus speciālistus:  

http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DCOM%3A2011%3A0567%3AFIN%3ALV%3APDF&ei=2PGlUOH2LYnl4QS4_YHgCw&usg=AFQjCNE-1DzUe8IgnoOAVODUDjHhIB6V1w&cad=rja
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:258E:0055:0064:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:258E:0055:0064:LV:PDF


 

1) valsts sektorā, kur sagatavotie speciālisti pilnveidotu un paaugstinātu valsts pārvaldes aparāta 

funkcionēšanu un tā efektivitāti, kā arī radītu priekšnosacījumus un apstākļus privātā sektora 

darbībai valstī; 

2)  privātajā sektorā, kur sagatavotie speciālisti vispusīgi un pilnīgi realizētu savas iespējas, 

darbojoties kā tiesību zinātnes jomas speciālisti, kā arī, tādējādi izmantojot un sekmējot visas 

piedāvātās valsts attīstības iespējas. 



 

STUDIJU VIRZIENA PAŠNOVĒRTĒJUMA PIELIKUMI 

Pielikums N.r. 1. 

1. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai 

mākslinieciskās jaunrades biogrāfija: 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Iluta Arbidāne 

Dzīvesvietas adrese Pūpolu iela 41, Rēzekne 

Tālrunis, mobilais tālrunis + 371 26498925   

e-pasts iluta.arbidane@inbox.lv; iluta.arbidane@ru.lv 

Dzimšanas datums 19.11.1972. 

Izglītība un zinātniskie grādi  

25.01.2013. 

 

2003.- 2004.g. 

Daugavpils Universitāte Sociālo zinātľu fakultāte, Ekonomikas zinātľu doktora grāds, 

apakšnozare Finanses un kredīts (Dr.oec.) (diploms Nr.0091, izdots 25.03.2013.) 

Institute of Financial Accountants, Diploma in International Accounting Standards 

01.09.1995.-20.06.1998. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Ekonomikas fakultāte, Ekonomikas zinātľu 

maģistrs (Mag.oec.) (diploms Nr.001223, izdots 20.06.1998.) 

01.09.1991.-20.06.1995. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Ekonomikas fakultāte, ekonomista kvalifikācija 

ar specializāciju grāmatvedībā un finansēs (diploms Nr.404111, izdots 21.06.1995.) 

01.09.1991.-20.06.1995. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Ekonomikas fakultāte, ekonomikas zinātľu 

bakalaurs (diploms Nr.000132, izdots 12.06.1995.) 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

No 01.01.2013. 

 

No 01.12.2012. 

 

01.09.2010. – 01.02.2013. 

 

01.07.2011. – 30.11.2012. 

16.11.1999. - 30.06.2011. 

No 01.07.2011. 

 

No 01.09.2001. 

1997.-2001. 

1996.-1997. 

 

Utenas Kolegija Projekta VPI – 2.2-ŠMM-07-K-02-089 Joint degree ,,Hospitality 

Management” studiju programmas izstrādes darba grupas locekle 

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes Finanšu vadības katedras 

vadītāja 

Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātľu fakultāte vieslektore (studiju kursi: 

Grāmatvedība, Nodokļu sistēma); 

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes dekāne; 

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes dekāne; 

Otrā līmeľa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Robeţapsardze” programmas direktore; 

RA Ekonomikas un vadības fakultāte Finansu vadības katedra, docente; 

RA Ekonomikas fakultāte Finansu un grāmatvedības katedra, lektore; 

RA Ekonomikas fakultāte Uzľēmējdarbības ekonomikas katedra, asistente; 

 

Studiju kursu vadība  

Maģistra studiju programma  

Maģistra studiju programmas 

,,Finanšu vadība” , ,,Vadības 

zinātne” ,,Tiesības”  

 

 

Biznesa vērtēšana (3, 4 KP); Cilvēkresursu vadība (4 KP); Vadības teorija(2KP)  

Bakalaura studiju programma 

Bakalaura  studiju programmas 

,,Uzņēmējdarbība” , ,,Vadības 

zinātne”, ,,Ekonomika”, 

,,Finanses”  

 

Nozaru grāmatvedība (2,4KP); Ievads uzľēmējdarbībā (2KP); Audita pamati (2KP); 

Pakalpojumu grāmatvedība (2KP); Grāmatvedības teorija (2,4KP); Finanšu grāmatvedība 

(2,4KP); Grāmatvedības praktikums (2KP); Nodokļu sistēma un administrēšana (4KP); 

Personāla vadība (2,3,4KP); Konfliktoloģija un lietišķā etiķete (2KP); Laika un stresa 

menedţments (2KP); Organizāciju psiholoģija (2KP). 

 

mailto:iluta.arbidane@inbox.lv


 

Vieslekcijas  

 

02.05.2013.-03.05.2013. 

27.02.2013.-05.03.2013 

24.09.2012.-29.09.2012. 

22.04.2012.-28.04.2012. 

07.04.2011.-08.04.2011. 

05.12.2010.-11.12.2010. 

09.11.2010.-13.11.2010. 

10.05.2010.-14.05.2010. 

20.04.2008.-27.04.2008. 

22.02.2007.-28.02.2007 

.24.04.2006.-29.04.2006 

04.04.2005.-09.04.2005. 

 

 

 

 

Utenos Collegija, Lietuva (5 lekcijas. Grāmatvedība un finanses); 

Estonia Academiy of Security Sciences. Igaunija; 

Kaunos Collegija, Lietuva (5 lekcijas. Grāmatvedība un finanses); 

Utenos Collegija, Lietuva (8 lekcijas. Grāmatvedība un finanses); 

Utenos Collegija, Lietuva (8 lekcijas. Personāla vadība); 

Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsawa. Polija; 

Fachhhochschule Worms. Vācija. (8 stundas. Finanšu un personālvadība tūrismā.); 

International School of Law and Business. Lietuva; 

Prakses organizācija Aristoteles Holiday Resort. Grieķija; 

Kaunos Collegija, Lietuva (8 lekcijas. Grāmatvedība un finanses); 

Fachhochschule des BFI WIEN, Austrija. (8 lekcijas. Grāmatvedība un finanses); 

Vilnius College in Higer Education Faculty of Economics (8 lekcijas. Grāmatvedība un 

finanses) 

 

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

 

No 2000. 

 

2007.-2010. 

 

 

2007.-2010. 

 

 

No 2011. 

Otrā līmeľa augstākā profesionālā bakalaura studiju programmas Ekonomika valsts 

gala pārbaudījumu komisijas locekle 

Jēkabpils Agrobiznesa koledţas Pirmā līmeľa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas Grāmatvedība valsts gala pārbaudījumu kvalifikācijas komisijas 

priekšsēdētāja vietniece 

Jēkabpils Agrobiznesa koledţas Pirmā līmeľa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas Komercdarbība valsts gala pārbaudījumu kvalifikācijas komisijas 

priekšsēdētāja  

Jēkabpils Agrobiznesa koledţas Pirmā līmeľa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas Grāmatvedība valsts gala pārbaudījumu kvalifikācijas komisijas 

priekšsēdētāja  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Maģistri (kopējais skaits)  Ap 25 

Bakalauri (kopējais skaits)  Ap 250 

Cita darba pieredze  

No 2013.gada 

 

 

No 30.08.2011. 

01.11.2005. – 31.08.2006. 

 

No 1999.gada 

No 2006.gada 

1993.- 2000. 

01.07.2000.- 30.06.2002. 

01.05.1996.- 01.09.1998. 

01.08.1995.-01.05.1996. 

Līgumdarbi SIA ,,Ķemers Business and Law Company” (kopā 6).  Kompetences semināru 

vadība potenciālajiem uzľēmējdarbības uzsācējiem un sabiedrības pārstāvjiem, kas vēlas 

iesaistīties uzľēmējdarbībā –Inovāciju vadība 

SIA ,,Latgales stabu konstrukcijas” galvenā grāmatvede; 

Rēzeknes rajona padome, projekta ,,Vietējo aktīvistu iniciēšana integrācijas veicināšanai” 

grāmatvede; 

SIA ,,Latgales Uzľēmējdarbības atbalsta centrs„ galvenā grāmatvede - konsultante; 

SIA ,,Latgales Uzľēmējdarbības atbalsta centrs„ valdes priekšsēdētāja; 

IU ,,Kols K” galvenā grāmatvede; 

SIA ,,Marīza M” galvenā grāmatvede; 

RTF SIA ,,Leiči” cenu ekonomiste – grāmatvede;  

SIA ,,AlDona” ekonomiste 

Zinātnisko pētījumu 

virziens(-i) 

 

Uzľēmējdarbības finanses Uzľēmuma apgrozāmo aktīvu pārvaldība 



 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

 

Bibliogrāfiskie dati 

(publikācijas nosaukums, avots, 

izdošanas vieta, izdevniecība, 

gads, lappuses, izdevuma kods), 

datu bāze (A&HCI, SSCI vai 

nozaru vadošajās datubāzes 

Thomson Reuters Web of 

science, SCOPUS, ERIH), 

līdzautori 

 

Zinātniskās publikācijas citos 

anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits 8 

 

  

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  

Cabell's Directory of USA ,  

ERA 
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Arbidāne I., Volkova J. (2012). Internal factors influencing management of 

current assets. Solution of a Social Requuirements and Objective reality 

issues in Economical and Juridical Sciences, IASHE, London, 127.-

130.lpp.ISBN 978-1-909137-11-0 Pieejams:  http://gisap.eu/ru/node/14407 

Arbidāne I., Zelgalve E. (2012). Current assets structure and exploration of 

business in Latvia, European Integration Studies, Research papers No 6, 

2012, 185.-192.lpp. ISSN 1822-8402. 

Arbidāne I.(2012). Apgrozāmo līdzekļu jēdziena interpretācija zinātniskajā 

un nozares literatūrā, Latgales tautsaimniecības pētījumi Sociālo zinātľu 

ţurnāls Nr1(4), Rēzekne, 9.-25.lpp. ISSN 1691-5828. 

Arbidāne I., Ķīkule A.(2011). Vienkāršā ieraksta grāmatvedības sistēmas 

pielietojuma teorētiskie un praktiskie aspekti, Latgales tautsaimniecības 

pētījumi Sociālo zinātľu ţurnāls Nr1(3), Rēzekne, 30-44.lpp. ISBN 978-

9984-44-074-3Arbidāne I.  (2011). Possibilities of Asset ratio management 

using system approach, Management theory and studies for rural business 

and infrastructure development, Research papers 2(26), 7.-13.lpp, ISSN 

1822-6760. 

Arbidāne I., Silineviča, I.Mietule (2010). Uzľēmējdarbības attīstības 

iespējas ekonomikas recesijas apstākļos Latgales reģionā, Latgales 

tautsaimniecības pētījumi Sociālo zinātľu ţurnāls Nr1(2), Rēzekne, 324.-

336.lpp. ISSN 1691-5828. 



 

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 15 

 Arbidāne I.(2009). Improvement of Assets Optimisation in Business. Utenos Kolegija 

International Scientific - Practical Conference ,,Aspects of Sustainable Development: 

Theory and Prctice”, Insights, Nr. 1(2), Utenos kolegija,147.-159.lpp.  ISSN 2029-1639. 

Arbidāne I. (2008). Структура активов на предприятиях Латгальского 

региона в Латвии. N.Kopernika 4. starptautiskā konference ,,Ekonomisko 

problēmu risinājumi Baltijas reģionā Eiropas integrācijas kontekstā”.Torun, 

Studio KROPKA dtp, 491. – 500.lpp. ISBN 978-83-7285-438-4. 

Arbidāne I.,Tshughuryan A. (2008). Internal Quality Assurance Assesment 

Issues in Higher Education, RA Starptautiskās zinātniskās konferences 

,,Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi” materiāli, Rēzekne, 

7.-15.lpp. ISBN 978-9984-779-80-5 

Arbidāne I. (2007). Aktīvu struktūras un rādītāju analīze pa 

uzľēmējdarbības veidiem Latvijas MVU sektorā, RA raksti 6.sējums, 

Rēzekne,6.-16.lpp. ISBN 978-9984-779-44-7. 

Arbidāne I. (2007).Активы и их роль в предпринемательскои  

деятельности Латвии”, инновационное развитие экономики России,  

сборник научных трудов,  Псков Издательство ППИ 2007, 17.25.lpp. 

ISBN 978-5-91116-034 
Arbidāne I., Mietule I. (2007). Inovatīvo mācību metoţu loma grāmatvedības apguvē, 

starpt. konference ,,Biznesa un vadības izglītības konkurētspējas priekšrocību meklējot”, 

RA raksti, Rēzekne. 

 

Monogrāfijas Veidojiet katrai monogrāfijai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

Bibliogrāfiskie dati 

(monogrāfijas nosaukums, 

izdošanas vieta, izdevniecība, 

gads, lappuses, izdevuma kods), 

līdzautori 

 

Mācību un metodiskā 

literatūra 

6 

 I.Arbidāne, I.Kotāne, R;Liepiľa, I.Silineviča  Tūrisma analīze, 3.daļa Tūrisma 

uzľēmuma analīze. Rēzeknes Augstskola, RA izdevniecība, 2009, ISBN 978-9984-44-

030-9 

A.Puzule, D.Znotiľa, I.Silineviča, I.Mietule, I.Arbidāne Metodiskie norādījumi 

maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Rēzeknes Augstskola, RA izdevniecība, 

2011, ISBN 978-9984-44-061-3 

A.Puzule, D.Znotiľa, I.Silineviča, I.Mietule, I.Arbidāne Metodiskie norādījumi 

bakalaura darbu/diplomdarbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Rēzeknes Augstskola, RA 

izdevniecība, 2011, ISBN 978-9984-44-060-6 

A.Puzule, D.Znotiľa, I.Silineviča, I.Mietule, I.Arbidāne Metodiskie norādījumi studiju 

darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Rēzeknes Augstskola, RA izdevniecība, 2011, 

ISBN 978-9984-44-059-0 

I.Arbidāne, I.Mietule Uzdevumu krājums grāmatvedības teorijā. Rēzeknes Augstskola, 

RA izdevniecība, 2003, ISBN 9984-585-97-7 

I.Arbidāne, I.Mietule Grāmatvedības bilance un konti. Mācību palīglīdzeklis Rēzeknes 

Augstskola, RA izdevniecība, 2003, ISBN 9984-585-97-7 

 

 



 

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

Veidojiet katram materiālam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 

Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 

 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 16 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā  
XXXIV International Scientific Conference „Solution of a social 

requirements and objective reality issues in economical and juridical 

sciences”. London (United Kingdom), October 11-16, 2012. 

International Scientific Conference ,,European Business Research 

Conferenc”  World Business Institute, Room, August 27-28, 2012. 

10th International Scientific Conference „Political and Economica 

challanges Stimulating Strategy Choices Toward Europe of Knowledge”. 

Kauna (Lithuania). April 20, 2012. 

Starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības attīstība problēmas 

un risinājumi”, Rēzekne (Latvija), 2012.gada 19.aprīlis. 

International Scientific Conference „Management theory and studies for 

rural business and infrastructure development”. Klaipeda (Lithuania), April 

8-9, 2011. 

Starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības attīstība problēmas 

un risinājumi”, Rēzekne (Latvija), 2010.gada 15.aprīlis. 

International Scientific-Practical Conference „Aspects of sustainable 

Development: Theory and Practice”. Utena (Lithuania). April 28, 2009. 
IV Miedzynarodowe Seminarium „Rozwoj Europy Battyckiej”: Problemy wspolpracy 

gospodarczejw regione Baltyckim w kontekscie integracji Europejskiej. Torun (Poland), 

2008. 

Patenti, licences, 

dizainparaugi, 

datorprogrammas, u.c. 

Izņemiet iedaļu, ja tā nav būtiska. Veidojiet katrai vienībai atsevišķu sadaļu, iekopējot 

rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

Nosaukums, izdevējs, numurs, 

datums 

 

Eksperta darbība Veidojiet katrai darbībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 

2010.,2009. 

No 2012.  

IZM IKVD bezdarbnieku apmācības programmu eksperte grāmatvedības, finanšu 

vadības, komerczinību un uzľēmējdarbības vadības jomās 

IZM IKVD profesionālās izglītības eksperte grāmatvedības, finanšu vadības, 

komerczinību un uzľēmējdarbības vadības jomās 

  

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

Veidojiet katrai aktivitātei atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 



 

No2001. 

 

2006.-2010. 

 

2007. 

 

2004. 

 

 

RA Ekonomikas, vēlāk Ekonomikas un vadības fakultātes studentu un docētāju 

konferenču orgkomitejas locekle un konferenču vadītāja  

Starptautiskās zinātniskās konferences ,,Tautsaimniecības attīstības iespējas un 

problēmas” orgkomitejas locekle 

Starptautiskās konference ,,Biznesa un vadības izglītības konkurētspējas priekšrocību 

meklējot” orgkomitejas locekle 

Starptautiskās zinātniskās konferences ,,Scientific achievments for wellbeing and 

deveplopment of society” Vācijā (Greifsvaldē) redkolēģijas locekle 

 

Dalība projektos Veidojiet katram projektam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 

01.01.2013.- 09. 2015. 

 

 

No 2012.gada 

 

 

 

01.10.2011.-30.08.2012. 

 

01.10.2006.-30.09.2009. 

 

 

 

03. – 12.2008. 

 

 

01.03.2008. – 31.12.2008. 

 

01.03.2006.-31.12.2006. 

 

01.01.2007.- 30.04.2007. 

 

 

01.03.2007.- 30.03.2007. 

 

19.02.2007.-30.03.2007. 

 

 

04.08.2006. – 28.02.2007. 

 

02.11.2005.-20.12.2005. 

 

11.2005. – 08.2006. 

 

 

11.2005. – 12.2006 

 

 

 

 

International JointStdy Programme in Hospitality Managment VPI-2.2-ŠMM-07-K-02-

089 ,,Development and Implementation of the Joint Study Programme in Hospitality 

Management  (TJ-SV-SP)”  (Utenas Kolegija) - izpildītājs 

Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu 

ārējām robeţām (turpmāk – FRONTEX Aģentūra) Apmācību nodaļas projekts „Kopīgā 

grāda studiju programmas (Joint degree study programme; turpmāk - JDSP) izstrāde” – 

moduļa eksperte 

ESF projekts „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai” 

(vienošanās Nr. 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015)  

ERASMUS MUNDUS programmas projekts ,,Ārējās sadarbības logi Gruzijai, Armēnijai 

un Azerbaidţānai” , Nr. 132833-EM-1-2007-GR-ERA-MUNDUS-ECW LOT 5; Nr. 

2008-1961/001-001-MUN-ECW; Nr. 2009-1683/001-001ECW. Pasniedzēja, maģistra 

darba vadītāja 

Erasmus CD programmas projekts “ Development and Implementation of Joint Study 

Programme in International Business  Management”, Nr. 219410 - IC - 1 - 2005 -1 – 

LT-ERASMUS-PROGUC-1.01.10. - eksperte 

IZM Pētniecisko projektu grants: ,,Latgales plānošanas reģiona attīstības iespēju  

izpēte”, vadītāja prof. I.Silineviča Nr. 2008/ 01-23/107 

IZM zinātniski pētnieciskais grants ,,Mazo un vidējo tirdzniecības uzľēmumu 

ilgtermiľa un apgrozāmo aktīvu proporcijas izpēte” 

ES LEONARDO da VINCI programmas projektā “REPRO – Real life Business projects 

in multicultural student centred learning”, Nr. 2004 FIN-04-B-F-PP-160527. 

Nr.2007/0049/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0068/0160 - eksperte 

,,Izglītības programmas ,,Grāmatvedība” modernizācija Jēkabpils Agrobiznesa koledţā” 

Nr.2006/0198/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0003/0137  - recenzente, eksperte 

,,Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības programmas studentu kvalifikācijas 

prakse uzľēmumos grāmatveţa profesijā” 

Nr.2006/0198/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0045/0124 (eksperte, eksperte)  

,,IMKA: Inovatīvās metodes konkurētspējīgas augstākās izglītības attīstībai  ekonomikā 

un uzľēmējdarbībā”, Nr.2006/0120/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0163/0160 

,,Vispārējās  vidējās izglītības iestāţu skolotāju profesionālās kompetences 

paaugstināšana” Nr 2006/0097VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0117/0160, 

,,Jēkabpils agrobiznesa koledţas studentu kvalifikācijas prakses nodrošināšana 

uzľēmumos grāmatveţa profesijā” Nr 

2005/0141/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0002/0137 (eksperte) 

,,Vietējo aktīvistu iniciēšana integrācijas veicināšanai” Nr 2003/004-979-01-01/1-42/24, 

,,REPRO – reāli uzľēmējdarbības projekti studentcentrētā apmācībā daudzkultūru vidē”, 

Nr 2004 FIN-04-B-F-PP-160527 

 

  



 

Mākslinieciskā darbība  

Radošās meistarklases 

 

 

 

 

 

Radošās meistarklases 

Veidojiet katrai darbībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 

„Pašvērtējums darba kvalitātes kontekstā” projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (vienošanās Nr. 

2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) ietvaros: 

2011.gads Rēzeknes novads (6h) 

2012.gads Aglonas novads (4h) 

ESF projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu uzlabošana Jaunaglonas 

arodvidusskolā” (vienošanās Nr. 2010/0111/1DP/1.2.1.1.3./09/APIA/VIAA/050) 7. un 8. 

aktivitāšu ietvaros meistarklase audzēkľiem 

- „Sevis prezentācijas prasmes”  (12 h) 

-  „Lietišķā etiķete” (12 h) 

- ,,Esi līderis” (12 h) 

 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

Veidojiet katrai darbībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 

No 1999.  

2000.-2008. 

No 2013.  

 

1999.-2012. 

1999.-2012. 

1999.-2012. 

1999.-2012. 

  

RA Satversmes sapulce, sapulces loceklis 

RA Senāts, senatore;  

RA Senāts, senatore; Senāta Budţeta un administratīvās komisijas vadītāja, Senāta 

Studiju programmu akreditācijas un licencēšanas komisijas vadītāja 

RA Studiju padomes locekle 

RA Zinātnes padomes locekle 

RA Stipendiju komisijas locekle 

RA Ekonomikas, vēlāk Ekonomikas un vadības fakultātes dome, locekle 

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

Veidojiet katram kursam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 

No 2000. 

2006. 

SIA ,,Latgales uzľēmējdarbības atbalsta centrs, Grāmatvedība (36, 48, 64 stundas), 

Grāmatvedība vadītājiem (24 stundas) 

SIA ,,BUTS”, Grāmatvedība (160 stundas) 

 

  

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

Veidojiet katrai dalībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 

Laika periods (no...līdz..., 

norādot mēnesi un gadu), 

nosaukums, statuss 

(priekšsēdētājs, loceklis, biedrs, 

u.t.t.)  

 

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 

Papildus kursi: ,,Starptautisko studiju programmu moduļu veidošana”, ,,Situāciju vadība”, 

,,Personāla vadība”, ,,Uzľēmuma pārvaldības efektivitāte”, ,,Biznesa novērtēšana”, 

,,Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”,  ,,Stratēģiskā plānošana”, ,,Lietvedība”; 

,,Mācību procesa psiholoģija, pedagoģija un inovācijas”; ,,Generall  English”; 

,,Sabiedriskās attiecības un to loma uzľēmuma pozitīva tēla veidošanā”; Neverbālā 

komunikācija; vizuālā tēla veidošana” u.c. 

Attedance Certificate ,,Problem based learning Teaching large groups Assessment”, 

Oxford Brookes University. 

 

Stažēšanās 

(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

Veidojiet katrai aktivitātei atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 

Saņemtie apbalvojumi Veidojiet katram apbalvojumam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 



 

Nosaukums, izdevējs, 

apbalvojuma numurs, datums 

 

RA atzinības raksti 

Valodu prasmes  

Dzimtā(s) valoda(s) LATVIEŠU 

Eiropas līmenis (*)  

Krievu C1 

Vācu B1 

Angļu B2 

 
(*)

 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Sociālās prasmes Lietišķā komunikācijas prasmes un iemaľas, atbildības un pienākuma apziľa.  

Organizatoriskas prasmes Pieredze starptautisku un zinātnisku konferenču organizēšanā, starptautisku un vietēja 

mēroga pasākumu organizēšana un vadīšana, akreditācijas dokumentu gatavošana, 

akreditācijas darba vadīšana, studiju programmu, mācību un zinātnisko darbu vērtēšana, 

personāla vērtēšana, izklaides, korporatīvo, svinīgo pasākumu organizēšana un vadīšana 

Datora lietošanas prasmes Datora lietošana ikdienas darbā (MS Word, PowerPoint, Explorer), grāmatvedības 

programmas (daţādas) 

Mākslinieciskas prasmes Aktiermeistarība (Jelgavas studentu teātris), Diploms par Rēzeknes bērnu mākslas 

skolas absolvēšanu 

Vadītāja apliecība B kategorija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Buls Aivars 

Dzīvesvietas adrese Brīvības gatve 326/328-21, Rīga, LV-1006 

Tālrunis, mobilais tālrunis 28344022   

e-pasts aibu@inbox.lv 

Dzimšanas datums 1957.gada 06.maijs, Jelgava 

  

Izglītība  

1999.g.septembris - 2001.g. jūnijs Latvijas Universitāte, maģistra grāds Sociālajā psiholoģijā 

1998.g. marts – 1999.g.novembris Latvijas Policijas akadēmija, maģistra grāds Tiesību zinātnē, Krimināltiesību 

apakšnozarē 

1993.g. augusts – 1998.g. marts Latvijas Policijas akadēmija, bakalaurs un jurista kvalifikācija 

1975.g. augusts – 1978.g. jūlijs  Daugavpils Augstākā aviācijas inţenieru karaskola, Bruľoto spēku virsnieks 

Zinātniskie grādi  

2010.gads Doktora zinātniskais grāds psiholoģijā, sociālās psiholoģijas apakšnozarē, 

Daugavpils universitāte 

Darba pieredze akadēmiskajos 

amatos  

 

1993.g.oktobris -1994.g. novembris   Lektors, Latvijas Policijas akadēmija, Militārās un fiziskās sagatavošanas katedra 

1999.g. augusts–2001.gada oktobris  Lektors, Latvijas Policijas akadēmija, Filosofijas katedra 

2000.g.septembris-2005.g. jūlijs Vieslektors, Rēzeknes augstskola, Tiesību zinātľu katedra 

2005.g. septembris-2008.g. jūlijs Vieslektors, Daugavpils universitāte, Sociālās psiholoģijas katedra 

2003.g. augusts-2006.g. maijs Vecākais pasniedzējs, Nacionālā Aizsardzības akadēmija, Vadības un politisko 

zinību katedr 

2003.g. septembris-2012.g. jūlijs Vieslektors, Transporta un sakaru institūts, Sociālo zinātľu katedra 

mailto:aibu@inbox.lv


 

2006.g. maijs-2010.g. maijs Asociētais profesors, Nacionālā Aizsardzības akadēmija, Vadības un politisko 

zinātľu katedra; Jūras un gaisa spēku nodaļa 

Studiju kursu vadība  

Doktora studiju programma  Nav 

Maģistra studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Akadēmiskā maģistra psiholoģijā, „Grupu psiholoģiskie procesi”, 4KP, Daugavpils 

universitāte 

Profesionālā maģistra tiesību zinātnēs, „Personības psiholoģija un pedagoģija 

jurisprudencē”, 2KP, Rēzeknes augstskola 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Profesionālā bakalaura militārajā vadībā, „Militārā psiholoģija”, 2KP, Nacionālā 

Aizsardzības akadēmija 

Profesionālā bakalaura militārajā vadībā, „Militārās tiesības”, 2KP, Nacionālā 

Aizsardzības akadēmija 

Profesionālā bakalaura tiesību zinātnēs, „Juridiskā psiholoģija”, 2KP, Rēzeknes 

augstskola 

Profesionālā bakalaura tiesību zinātnēs, „Profesionālā ētika”, 2KP, Rēzeknes 

augstskola  

Profesionālā bakalaura tiesību zinātnēs, „Sociālā (saskarsmes) psiholoģija”, 2KP, 

RA 

Vieslekcijas  

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

Nav 

Dalība pārbaudījumu komisijās  

2011./2012.studiju gads Loceklis Profesionālā maģistra gala pārbaudījumu komisijā studiju integrētājā 

programmā „Militārā vadība un drošība”, Nacionālā Aizsardzības akadēmija 

sadarbībā ar Baltijas Aizsardzības koledţu (Igaunija, Tartu) 

2004.gada līdz 2012.gada maijs Priekšsēdētāja vietnieks valsts eksāmenu komisijās Bakalaura studiju programmā 

„Militārā vadība”, Nacionālā Aizsardzības akadēmija  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Doktori 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

disertācijas aizstāvēšanas gads)  

Nav 

Doktora disertāciju vadīšana 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads)  

Nav 

Maģistri (kopējais skaits)  3 

Bakalauri (kopējais skaits)  Daudz, nebija vajadzības skaitīt 

  

Cita darba pieredze  

2010.gada marts – 2012.gada maijs Nodaļas (fakultātes) vadītājs (dekāns), Nacionālā Aizsardzības akadēmija; 

vairākkārtīgi pildīju NAA prorektora amata pienākumus viľa ilgstošas prombūtnes 

laikā  

2006.g. – 2010.marts Katedras vadītājs, Nacionālā Aizsardzības akadēmija 

2001.g. oktobris – 2003.g. augusts LR NBS Gaisa spēku Operatīvās daļas vecākais virsnieks 

1997.g. – 1999.g.  Policijas koledţas direktors, Latvijas Policijas akadēmija 

1994.g. – 1997.g. Posma priekšnieks Latvijas Policijas akadēmija 

1992.g. marts – 1993.g. oktobris LR IeM Konvoja pulka štāba priekšnieks 

1978.g. – 1991.g decembris Dienests PSRS BS virsnieku amatos 



 

Zinātnisko pētījumu virziens (-i)  

Virziena nosaukums Personības psiholoģija, jo sevišķi stresogēnā vidē; Novirzīta uzvedība, iekšgrupu 

procesi 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās datubāzēs 

iekļautos izdevumos 

 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (A&HCI, 

SSCI vai nozaru vadošajās 

datubāzes Thomson Reuters Web of 

science, SCOPUS, ERIH), 

līdzautori 

Datu bāze SCOPUS: 

Transformation of the soldiers` personality in the International  Operation Theatre 

and in the Post – operational Stage // Applied Tecnologies and Innovations - Peer-

reviewed Research & Open Access Journal, Volume 1, Praha, Czeh republic, 

2010., 9 pages 

Līdzautors prof. Aleksejs Vorobjovs 

Zinātniskās publikācijas citos 

anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos zinātniskos 

izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits 1 

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (Web of 

Knowledge, EBSCO, Index 

Copernicus) vai atrodas ASV 

Kongresa bibliotēkas katalogos), 

līdzautori 

 

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 22 

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

1) „Karavīra personības ietekmēšanās no militārā dienesta vides faktoriem 

iespējamās sekas”. Militārā zinātne 4.izd., Rīga, Nacionālā Aizsardzības akadēmija, 

2011., 17.lpp. 

 

2) „Nacionālo Bruľoto spēku karavīru personības izmaiľu saturs starptautisko 

operāciju apstākļos”, Militārā zinātne 1.izd., Rīga, Nacionālā Aizsardzības 

akadēmija, 2011., 10 lpp. 

 

3) „The Results of the “Operation Iraqi Freedom”” – Soldier`s personality 

restructuring”/ Scientific Articles of the 45 th International Applied Military 

Psychology Symposium, Riga, Daugavpils university press „Saule”, 2010, 7 pages, 

līdzautors A. Vorobjovs. 

 

4) „Soldier`s Personality Restructuring in a Post-Mission Service Stage”/ Scientific 

Articles of the 45 th International Applied Military Psychology Symposium. Riga, 

Daugavpils university press”Saule”, 2010, 6 pages, līdzautors A.Vorobjovs. 

 

5) „The Change in the Content of Personality in the Latvian Military: the Results 

of the “Operation Iraqi Freedom”/ in Proceedings of the 1th International 

Psychology School, (in appearance), Moscow City University of Psychology and 

Education, Moskow, Russia, 2008, pp. 15-23. 

        

  



 

Monogrāfijas  

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

1) „Cietumā ieslodzīto notiesāto psiholoģiskās korekcijas iespējas”. Rēzekne, 

Rēzeknes augstskolas tipogrāfija, 2002, 88.lpp., ISBN 9984-585-06-9. 

 

2) “NBS karavīru personības satura izmaiľas starptautisko misiju apstākļos”, Rīga, 

NAA izdevniecība, 2012, 168.lpp., ISBN 978-9934-8183-2-5. 

 

Mācību un metodiskā literatūra  

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

1) Vārdnīca: „Sociālā un militārā psiholoģija”, Rīga, NAA izdevniecība, 2005.  

Citu mācību metodiskie materiāli 

(t.sk. audio, video, MOODLE 

materiāli) 

 

Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 

1) 2012.gads Militāri tematiskā e-ţurnāla „Kadets” dibināšanas, reģistrēšanas LR 

Uzľēmumu reģistrā idejas autors un īstenotājs, Nacionālā Aizsardzības akadēmija 

2) 2012.gads Docējamie studiju kursi MOODLE sistēmā, Rēzeknes augstskola 

3) 2011.gads Docējamie studiju kursi MOODLE sistēmā, Nacionālā Aizsardzības 

sistēma 

Zinātniski pētnieciskā darbība  

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 6 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

Referāts „Modernā sociāli psiholoģiskā paradigma (juridiskais aspekts)”, Zinātniski 

praktiskā konference: „Nacionālās tiesību sistēmas problēmas un to risinājumi”, 

Rēzeknes augstskola, Rēzekne, 04.04.2013. 

 The 45 th International Applied Military Psychology Symposuim: Identifying The 

Personality of Soldier in The Science of Psychology – a Step Forward in The Future, 

1-5 June 2009, Riga, Latvia, National Defence academy. (In appearance) 

Ar referātiem: 

a)”Soldier`s personality Restructuring in a Post-Mission Service Stage”; 

b) “Soldier`s Ecology”; 

c) “The results of the “Operation Iraqi Freedom” – soldier`s personality 

restructuring”. 

 The 44 th International Applied Military Psychology Symposuim: Changing World 

and Environment: Approaches in Military Psychology and Psychophysiology, 8 -12 

September 2008, Saint Petersburg, Military Medical Academy, Russia. (In 

appearance) 

Ar referātu:  

“The Change in the Content of Personality in the Latvian Military: the Results of the 

“Operation Iraqi Freedom”” 

 

Eksperta darbība  

Datums, komisijas/ padomes/ darba 

grupas nosaukums  

1)NBS skolu mācību programmu un mācību procesa izvērtēšanas komisija 

(darbojas periodiski) 

2) NBS karavīru profesionalitātes izvērtēšanas komisija (darbojas periodiski) 

3) NBS karavīru izvērtēšanas elektroniskās formas satura autors (2004.gads) 

3) u.c. lietišķa satura komisijas (grupas), kuru NBS ļoti daudz 

  

Citas zinātniskā darba aktivitātes  



 

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads  

Organizators un idejas autors The 45 th International Applied Military Psychology 

Symposuim: Identifying The Personality of Soldier in The Science of Psychology – 

a Step Forward in The Future, 1-5 June 2009, Riga, Latvia, National Defence 

academy 

Dalība projektos  

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

2001.g./2002.. ziema – vietas izvēles Audriľu radaram NATO darba grupas 

dalībnieks  

 

NBS Psiholoģiskā dienesta organizētājs 2002.g.vasara – 2003.g. pavasaris   

   

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

Nosaukums  

(Satversmes sapulce, Senāts, 

Revīzijas komisija, Šķīrējtiesa, 

Profesoru padome, Promocijas 

padome, u.c.), tituls (priekšsēdētājs, 

vietnieks, loceklis. ,u.c.), periods 

NAA Senāta priekšsēdētājs: 

1) 2004.gads – 2008.gads; 

2) 2011.gada aprīlis – 2012.gada maijs 

 

3) 2008.gads – 2011.gads NAA Senators 

4) 2003.gads – 2012.gads NAA Satversmes sapulces dalībnieks 

Neformālās izglītības un kursu 

vadība 

 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

Aizsardzības ministrijas, Tieslietu ministrijas un Ģenerālprokuratūras kopprojekta: 

„Karatiesu tiesnešu un prokuroru” kvalifikācijas kursa programmas autors un 

vadītājs, NAA, 18 ak/st. 

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), nosaukums, 

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 

biedrs, u.t.t.)  

2009.g. jūnijs – 2012.maijs (atvaļinoties no aktīvā militārā dienesta pats apturēju 

dalību) Lietišķās militārās psiholoģijas NATO orgkomitejas dalībnieks 

 

 

 Ar 2012 g. martu Latviešu virsnieku apvienības biedrs 

Profesionālās pilnveides kursi/ 

stažēšanās 

 

Kursi  

(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

 Nacionālās Aizsardzības akadēmijas kurss „Militārā personāla vadīšana un 

administrēšana”, divas dienas, 2002.gads 

 

 Vadības sistēmu un marketinga pētījumu aģentūras kurss „Personāla atlases 

organizēšana un vadīšana”, viena diena, 2002.gads 

 

  Dānijas Karalisko BS rīkotie pedagoģijas kursi „Izglītības procesa plānošana un 

īstenošana”, četri moduļi pa trim līdz četrām nedēļām katrs viena gada garumā, 

2003./2004.gads 

Stažēšanās 

(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

Nav 

Saņemtie apbalvojumi  

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

Par labāko maģistra darbu LU (dalīta pirmā otrā vieta), naudas balva, 2001,gada 

jūnijs 

 Militārie apbalvojumi ap 40, sākot no NBS komandiera un hierarhijā uz leju 

(medaļas, goda zīmes, goda un pateicības raksti, naudas balvas, pateicības) 

  

Valodu prasmes  



 

Dzimtā valoda Latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīš

ana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Valoda  
C2 krievu C2 krievu C2 krievu C2 krievu C2 

Kriev

u 

Valoda  A2 angļu A2 angļu A2 angļu A2  angļu A2 Angļu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Kaupuţs Aivars 

Dzīvesvietas adrese „Ziedu Mājas” Vērēmu pag. Rēzeknes nov. LV-4604 

Tālrunis, mobilais tālrunis 29265418   

e-pasts aivars.kaupuzs@inbox.lv 

Dzimšanas datums 1974.gada 07.jūnijs 

  

Izglītība  

Laika periods, 

 izglītības iestādes nosaukums, 

iegūtā kvalifikācija, grāds 

2007.g.septembris – 2011.decembris Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

Sporta zinātnes nozares doktora zinātniskais grāds sporta pedagoģijā.  

 

1996.g. septembris– 1998.jūnijs Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

 Pedagoģijas maģistra grāds sporta pedagoģijā. 

 

1992.g.septembris –1996.g. jūnijs Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

Bakalaura grāds sporta pedagoģijā.  

Sporta pedagoga specialitāte ar sporta skolotāja un vieglatlētikas trenera 

kvalifikāciju. 

 Papildkvalifikācija – sporta menedţeris 

Zinātniskie grādi  



 

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

2011. g. Dr.paed. Sporta zinātnes nozares doktora zinātniskais grāds sporta 

pedagoģijā. 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. 

1998. g. Mg.paed. Pedagoģijas maģistra grāds sporta pedagoģijā.  

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. 

Darba pieredze akadēmiskajos 

amatos  

 

2012.g. maijs – Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūta 

(PSPI)  

pētnieks sporta zinātnē. 

2011.g. septembris-2012.g.jūnijs – RA Izglītības un dizaina fakultātes Izglītības un 

metodiku katedras vieslektors. 

2010.g. septembris-2011.g.jūnijs – RA Izglītības un dizaina fakultātes Izglītības un 

metodiku katedras vieslektors. 

2010.g. maijs-2010.g.jūnijs – RA Izglītības un dizaina fakultātes Izglītības un 

metodiku katedras vieslektors. 

2002.g. septembris-2010.maijs RA Pedagoģijas fakultātes Sākumskolas metodiku 

katedras  

lektors. 

Laika periods,  

akadēmiskais amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

Studiju kursu vadība  

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Akadēmiskā bakalaura, pirmā un otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmas ietvaros kurss „Sports” 0 kredītpunktu. 

Vieslekcijas  

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

2013.maijs. Šauļu Universitāte, Lietuva. „Mechanotherapy in rehabilitation”. 10 

mācībstundas. Erasmus. 

2010. maijs. Lietuvas sporta akadēmija Kauľa, Lietuva. „Nordic Walking as 

physical activity promoting for adults”. 10 mācībstundas. Erasmus. 

2008. decembris. Klaipēdas Kolēģija, Lietuva. „Nordic Walking” 8 mācībstundas. 

Erasmus. 

2007. gada novembris. Lincas Diocēzijas pedagoģiskā augstskola, Austrija. „Play 

and games” 8 mācībstundas. Erasmus. 

 

 

 

 

 

 

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

2002.g. janvāris – 2003.g.decembris. Direktors.Mācību pāraudzināšanas iestāde 

“Pilcene”. 

2001.g. novembris – 2002.g. janvāris. Direktora vietnieks. Mācību pāraudzināšanas 

iestāde “Pilcene”. 

1996.g.augusts–2001.g.oktobris. Sporta skolotājs. Rēzeknes logopēdiskā 

internātskola. 

 

Zinātnisko pētījumu virziens (-i)  

Virziena nosaukums Daţādu vecumposmu (jauniešu, gados vecu cilvēku cilvēku) fiziskās aktivitātes un 

rehabilitācijas tehnoloģiju izpēte.  

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās datubāzēs 

iekļautos izdevumos 

 



 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze 

(A&HCI, SSCI vai nozaru 

vadošajās datubāzes Thomson 

Reuters Web of science, SCOPUS, 

ERIH), līdzautori 

  

1. Senioru fiziskās aktivitātes pašefektivitātes novērtēšanas skala. 

Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli. Rēzekne, RA, 2013. II daļa.   ISSN 1691-

5887. 

2. Evaluation of a physical activity promotion program for seniors. 

Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli. Rēzekne, RA, 2012. II daļa.  288.-299.lpp. 

ISSN 1691-5887. 

3. Affect factors of physical activity in older adults. Sabiedrība, 

integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli. Rēzekne, RA, 2011.  638.-648.lpp. ISSN 1691-5887. 

V.Larins . 

4. Pirmā kursa studentu fizisko aktivitāšu līmenis un vispārējā fiziskā 

sagatavotība. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne.2010. ISSN 1691-5887. 

5. Testing the Relevance of the Outcome Expectations Scale and 

Physical Activity in Community Dwelling Adults. Sport and 

Science Bulgaria. 2010. P. 263.-268. V.Larins. 

6. Bioloģiskā vecuma noteikšanas iespējas gados veciem cilvēkiem. 

Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli. Rēzekne, RA, 2009.  730.-740.lpp. ISSN 

1691-5887. 

7. Self-perceived physical and health condition of older persons (aged 

65-75). Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis; Vol 13. - 

Tartu. 2008. P. 39.-51. V.Larins. 

8. Fiziskās aktivitātes vecākā gada gājuma cilvēkiem. Sabiedrība, 

integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli. Rēzekne, RA, 2008. 409.-417.lpp. ISSN 1691-5887. 

 

  

  



 

 

Zinātniskās publikācijas citos 

anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos zinātniskos 

izdevumos 

 

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (Web of 

Knowledge, EBSCO, Index 

Copernicus) vai atrodas ASV 

Kongresa bibliotēkas katalogos), 

līdzautori 

1. The relationship between physical activity and exercise motivation 

of the first year students from Rezekne Augstskola. LASE Scientific 

Journal of Sport Science. Rīga 2013. Vol.4, Nr. 1. P.3-15. ISSN 

1691-7669 

2. A cross-sectional analysis of physical activity, psychological 

determinants and health related variables of Latvian older adults. 

European Journal of Adapted Physical Activity, 5(1), 2012. P. 39-52. 

ISSN 1803-3857. 

3. Relationship between self-rated physical activity and health outcomes in older 

adults.LASE Scientific Journal of Sport Science. Rīga 2011. Vol.2.Nr.2 P. 13-25. 

ISSN 1691-7669. V.Larins. 

4. Correlation between functional fitness results and self-assessment of 

health related quality of life and physical activity in older adults. 

LASE Scientific Journal of Sport Science. Rīga, LSPA, 2010. P.18.-

24.lpp. ISSN 1691-7669. V.Larins. 

5. Overview of the physical activity behavior change models and 

theories. Izglītības reforma vispārizglītojošā skolā: izglītības satura 

pētījumi un ieviešanas problēmas.2010.gada zinātnisko rakstu 

krājums.  Rēzekne, RA, 2011.  55.-68.lpp. ISSN 1691-5895. 

V.Larins. 

6. A self-perception of physical and health condition of middle-to-late 

aged woman. Vadyba 2(13). - Klaipeda, 2008. P.58.-64. V.Larins. 

 

Citas publikācijas 

 

Kopējais publikāciju skaits 
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Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

1. Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) īsās telefonaptaujas versijas 

pilotpētījums. Liepājas Universitātes 2.zinātniski metodiskās conferences 

“Sporta izglītības aktualitātes” zinātniski metodisko rakstu krājums. Liepāja, 

2011. 

2. Daily physical activity level for children and adults. Abstract for 4º Congreso 

Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores. Malaga, Spain, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mācību un metodiskā literatūra 

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība 

Konferences  

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

2011. P. 780. I.Smuka, D. Krauksta. 

3. The Pilot Test of the International Physical Activity Questionnaire for Cultural 

Adaptation in Latvia. Pedagogical Technologies in Socialization and Resocialization 

of Society. Rēzekne, RA, 2010. 15.-25.lpp. V.Larins. 

4. Relationship between self-rated physical activity and health outcomes. Abstract 

for 12th EGREPA International conference. European Review of Aging and 

Physical Activity 2010 7:97 Prague 2010. P.97. 

5. Physical activity and health related quality of life in community 

dwelling older adults. Abstract for European Congress of Adapted 

Physical Activity (EUCAPA). Jyvaskula 2010. P. 73. V.Larins. 

6. Assessing the multidimensional outcome expectations for exercise 

scale in community dwelling adults. Abstract for 3
rd

  Baltic Sport 

Science Conference “Physical activity and sport in changing 

society: Research, Theory, Practice and Management” Rīga 2010. 

P. 27. V.Larins. 
7. Fiziskās veselības pašvērtējums gados veciem cilvēkiem (65-75g.) LSPA 

Zinātniskie raksti 2008.  Rīga, LSPA, 2009. 73.-80.lpp. V.Lāriľš.  

8. Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) pilotpētījums 

kultūrvides adaptācijai Latvijā.  LSPA zinātniskie raksti. Rīga, 

LSPA, 2009.  377.-386.lpp. V.Lāriľš. 

9. Fiziskās aktivitātes Rēzeknes augstskolā. LLU Zinātniski 

metodiskā konference. Referātu materiāli. Jelgava, 2008. 

10. RA studējošo un docētāju sporta aktivitātes. Sabiedrība, 

integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli. Rēzekne, RA, 2007. ISSN 1691-5887. 

11. Jauniešu fiziskās aktivitātes Rēzeknē. Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli. Rēzekne, RA, 2006. ISSN 1691-5887. 
 

 

Fiziskās aktivitātes gados veciem cilvēkiem. Rēzekne, RA Izdevniecība, 2009. 

Lpp.96.  

 

 



 

1. “Effects of isokinetic rehabilitation program on achilles tendon rupture 

treatment: the case study” 3rd International Conference on Theory and 

Practice in Adapted Physical Activity. Olsztyn, Polija. 2013. 

2. „Mechanotherapy in rehabilitation process” 6th Baltic Scientific 

Conference Sport Science for Sustainable Society. Rīga. 2013. 

3. „Veselību veicinošās fiziskās aktivitātes”  LSPA doktorantu un maģistrantu 

zinātniskā konference „Sporta zinātne praksei” Rīga, 2013. 

4. „Sveikatingumo ir sporto klubų lankytojų taikomos atsigavimo priemonės” 

International scientific conference: Sports And Leisure Management: 

Tendencies And Challenges. Kaunas Lietuva, 2012. 

5. „Evaluation of a physical activity promotion program for seniors”. 

Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība” 

Rēzekne. 2012.  

6. “Theoretical Background of Senior`s Education”. 3rd International 

Conference on Elderly and New Technologies. Kastellon, Spānija. 2012. 

7. „Ieteicamās fiziskās aktivitātes senioru vecumā”. Vesels un aktīvs Latvijā 

mūţa garumā. Rīga. 2012. 

8. 2nd International Conference on Theory and Practice in Adapted Physical 

Activity. Varšava, Polija. 2011. 

9. „Affect factors of physical activity in older adults”. Starptautiskā zinātniskā 

konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība” Rēzekne. 2011. 

10. “A cross-sectional analysis of physical activity, psychological determinants 

and health related variables of Latvian older adults”. Fourth Baltic 

Conference in Exercise and Sport Sciences. Tartu, Igaunija, 2011. 

11. „Двигательная активность и физическая подготовленность студентов 

первого курса Резекненской высшей школы”. Videokonference ar 

Maskavas humanitāro pedagoģijas institūtu. 2011.  

12. “Senioru fiziskās aktivitātes un veselības parametru šķērsgriezuma pētījuma 

datu analīze” LSPA 3.doktorantu un maģistrantu zinātniskā konference 

”Teorija un Prakse Sporta Zinātnē” Rīga 2011. 

13. „Fiziskās aktivitātes ikdienā”. konference „Sabiedrības atbalsta loma 

veselības veicināšanas darbā”, Rēzekne. 2011. 

14. ”Fiziskās aktivitātes līmenis un sirds veselības riski gados veciem 

cilvēkiem”. Liepājas Universitātes zinātniski-metodiskajā konference: 

„Sporta izglītības aktualitātes”. Liepāja. 2011. 

15. “Physical activity and health related quality of life in community dwelling 

older adults”. Eurapean Congress of Adapted Physical Activity (EUCAPA). 

Juvaskula, Somija, 2010. 

16. “Relationship between self-rated physical activity and health outcomes in 

older adults”. 12
th

 EGREPA International conference. Prāga, Čehija, 2010. 

17. „Gados vecu cilvēku fiziskās sagatavotības mijsakarības ar fiziskās 

aktivitātes līmeľa un veselības pašvērtējuma aptauju rezultātiem”. LSPA 

Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, LSPA, 2010. 

18. „Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) īsās telefonaptaujas 

versijas pilotpētījums” RTU 50.starptautiskā zinātniskā konference, 2010.  

19. “Assessing the Multidimensional Outcome Expectations for Exercise Scale 

in Community Dwelling Adults”. 3rd Baltic Sport Science Conference 

Physical Activity and Sport in Changing Society:Research, Theory, Practice 

and Management. Rīga, 2010. 

20. „Gados vecu cilvēku viedoklis par vingrināšanās sagaidāmajiem 

ieguvumiem”. LSPA 2.doktorantu un maģistrantu zinātniskā konference 

”Teorija un Prakse Sporta Zinātnē” Rīga 2010. 

21. ”Rēzeknes Augstskolas pirmā kursa studentu fiziskā aktivitāte”. Liepājas 

Universitātes sporta katedras zinātniski-metodiskā konference „Sporta 

izglītības aktualitātes”. Liepāja, 2010. 

22. “The pilot test of The International Physical Activity Questionnaire for 

cultural adaptation in Latvia”. 2nd Baltic States sport science conference 

„Scientific managment of high performance athletes coaching”. Viļľa, 

Lietuva, 2009. 

23. „Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) telefonaptaujas 

pilotpētījums”. RTU 50. Starptautiskā zinātniskā konference. Sekcija 

„Humanitārās un sociālās zinātnes”. Rīga, RTU, 2009. 

24. „Bioloģiskā vecuma noteikšanas iespējas gados veciem cilvēkiem”. 

Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība” 



 

  

 

 

 

 

 

 

Citas zinātniskā darba aktivitātes 

 

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads  

Starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība, integrācija, izglītība” 

orgkomitejas loceklis un sekcijas vadītājs. Rēzekne. 2011. 2012.2013.g. 

Starptautiskās zinātniskās konferences „3rd Baltic Sport Science Conference 

Physical Activity and Sport in Changing Society: Research, Theory, Practice and 

Management” Rīga. Sekcijas “Biochemistry and physiology” darba koordinēšana 

un sekcijas “Coaching and performance” vadīšana. 2010. 

LSPA 2. doktorantu un maģistru zinātniskā konferences orgkomitejas loceklis un 

„Sports visiem un veselība” vadīšana. 

  

Dalība projektos  

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

2011.gada novembris– 2013.gada oktobris. Multilaterālais projekts: "Evaluation 

toolkit on seniors education to improve their quality of life"supported by the 

Lifelong Learning Programme of the European Commision. Pētnieks. ES-

GRUNDTVIG. 

2012.gada 03. janvāris – 2013.gada 31. decembris. Modeļa izstrāde sociālā riska 

grupas personu iesaistei darba tirgū „Designing a Model Geared towards 

Participation of People at Social Risk Groups in the Labour Market” (MODPART). 

Pētnieks – fizisko īpašību diagnosticēšanas un pilnveides speciālists. LAT_LIT 

projekts. 

2012.gada 1.marts -2014.gada 28.februāris. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

attīstība Rēzeknes sociālajā dienestā un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās. 

„Sociālās rehabilitācijas programmu izstrādes pakalpojumi”. Pētnieks sociālās 

rehabilitācijas programmu izstrādei. ESF. 

2012.gada 22.-28.aprīlis. e-Simulation for training on Interaction with Children. 

Līgums par sadaļas „Team building games” vadīšanu. LLP. 

  

Pasākumu organizēšana un 

vadīšana 

Piedalīšanās „Zinātnieku nakts” pasākumu organizēšanā un vadīšanā 2009.-

2013.g. 

Piedalīšanās Latvijas ģimeľu sporta festivāla Rēzeknē organizēšanā un vadīšanā. 

14.05.11. 

Sporta pasākumu organizēšana Rēzeknes Augstskolā. 

Līdzdalība nūjošanas pasākumu organizēšanā un vadīšanā: 

Informatīvais pasākums 06.12.09. 

„Veselības dienas” 04.05.10. 

„Nūjo vesels Rēzeknē” 27.07.10. 25.09.10. 

 Vispasaules latviešu ģimeľu vasaras nometnes „3x3”sporta pasākumu 

organizators.2006. 

  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

RA Satversmes sapulces loceklis no 2013. februāra 

RA senators, senāta priekšsēdētāja vietnieks no 2013.februāra. 

Piedalīšanās RA Satversmes sapulcēs 01.09.2009.-01.05.2010. 

Līdzdalība RA revīzijas komisijas sastāvā 01.09.2009.-01.05.2010. 

 

  

Neformālās izglītības un kursu 

vadība 

 



 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

Fiziskās aktivitātes pirmskolā. RA Mūţizglītības centrs. 16 st. 

  

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

2010.g.maijs. The European Group for Research into Elderly and Physical Activity 

(EGREPA) biedrs. 

2001.g. aprīlis- 2004.g. janvāris. Rēzeknes domes komunālo pakalpojumu 

komisijas loceklis. 

1999.g.maijs -2002.g.septembris. Sabiedriskās organizācijas „Sociālā atbalsta 

centrs bērniem ar speciālajām vajadzībām” dibinātājs un vadītājs. 

1999.g.septembris- 2001.g. decembris. Rēzeknes logopēdiskās internātskolas 

arodbiedrības pirmorganizācijas priekšsēdētājs. 

1998.g. oktobris – 2009.g. septembris Tautas partijas Rēzeknes nodaļas valdes 

loceklis. 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), nosaukums, 

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 

biedrs, u.t.t.)  

  

Profesionālās pilnveides kursi/ 

stažēšanās 

 

Kursi  

(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

Swedbank Sporta izglītības programmas seminārs. 2013.g.marts. 

Testēšanas sistēmas Biodex 4 apmācības kursi. Rēzekne 2012.g.septembris. 

Praktiskās un teorētiskās apmācības kursi vibroterapijā. Rīga 2012.g.septembris. 

 

Erasmus programma “Staff Training” Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa 

Pilsudskiego Varšava, Polija. 2013.g. oktobris 

Erasmus programma “Staff Training” Pedagogical University in Warsaw. Polija. 

2012.g.jūnijs. 

Erasmus programma “Staff Training” Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa 

Pilsudskiego Varšava, Polija. 2011.g. oktobris. 

Erasmus programma “Staff Training” Lietuvas sporta akadēmija Kauľa, Lietuva. 

2011.g. maijs. 

 „Sporta speciālista integrēto sporta pedagoģiski psiholoģisko kompetenču 

pilnveides modulis” 

LSPA profesionālās pilnveides kursi „Kvalitatīvā pētniecība sporta zinātnē”. Rīga 

(20 stundas). 2010.g. 

Seminārs „ Basic of sport science”. Tartu, Igaunija (8 stundas). 2009.g. 

RA augstskolas didaktikas kursi (48 stundas). 2009.-2011.g. 

Nordic Walking–nūjošanas instruktoru sertifikācijas kursi. Rīga (36 stundas). 

2008.g.; 2010.g. 

Latvijas Treneru tālākizglītības centra kursi. (60 stundas). 2004.g.; 2005.g.; 

2007.g.; 2010.g. 

 

  

Saņemtie apbalvojumi Rēzeknes Augstskolas atzinības raksti:  

Rēzeknes Augstskolas „Gada docētājs” 2011.g. 
 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīš

ana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu  B1 C1 B2 B2 B2 

Krievu  C2 C2 C2 C2 B2 

  (*)
 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


 

 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

PERSONAS DATI Zigurds Mikainis  

 Dzelzceļa 19, Rīga, LV-LV- 1058 (Latvija)  

 +37167615319     +37126475666     

zigmik@tvnet.lv  

Dzimums Vīrietis | Dzimšanas datums 1936.gada 24.februāris | Pilsonība Latvijas  

DARBA PIEREDZE 
  

IZGLĪTĪBA 
  

PRASMES 
  

2011.gada – pašlaik viesdocents 

Eiropas Tālmācības Augstskola  

 

2006.gada – pašlaik viesdocents 

Latvijas biznesa koledţa  

 

2003.gada  asociētais profesors 

Rēzeknes Augstskola  

 

1999.gada – 2006.gada  Juridiskās fakultātes asociētais profesors 

Latvijas Universitāte  

 

1999.gada – 2001.gada  Juridiskās fakultātes dekāns 

Latvijas Universitāte  

 

1995.gada – 2003.gada  Juridiskās fakultātes Valsts tiesību zinātľu katedras vadītājs 

Latvijas Universitāte  

 

1999.gada  Asociētais profesors juridiskajā zinātnē, Diploms LU- APR Nr. 0099  

Latvijas Universitāte  

 

1993.gada  Filozofijas doktora grāds (Dr. phil.), diploms E-D 000399  

Latvijas Valsts Universitāte (tagad Latvijas Universitāte)  

 

1967.gada  Tiesību zinātľu specialitāte, jurista kvalifikācija, diploms Nr. O Nr. 415069  

Latvijas Universitāte  

 

Dzimtā valoda latviešu 

  

Citas valodas 

Pašnovērtējums SAPRATNE RUNĀŠANA 
RAKSTĪŠAN

A 

 Ļoti labi  Labi  Ļoti  labi Labi 
Ļoti  labi         

Labi 

angļu  X  X         X 

krievu X  X        X 



 

PAPILDU INFORMĀCIJA 
  

 Līmeľi: A1/A2: Pamatlīmenis - B1/B2: Vidējais līmenis - C1/C2: Augstākais līmenis 

Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei  

Zinātniskā darbība 

LZP vai valsts finansēto 

Starptautisko pētījumu vadītājs  

/dalībnieks/ 

Latvijas vai starptautisko projektu 

un programmu ekspertu padomju 

/komisiju/  loceklis 

 

 

 

▪ 2007.-2013.g. Thematic Network project „Children’s Identity and Citizenship in Europe.” 

 

 

▪  5  likumprojektu recenzēšana un apspriešana LR  Saeimas  Juridiskajā  birojā. 

 

 

 

Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē (raksti recenzētos 

izdevumos) 

 

▪ „The role that student clubs and associations  play in citizenship education within 

Latvia.”//Proceedings  of  the fourteenth Conference of the CICE Thematic Network, “ 
Creating Communities: Local, National and Global.”York, 2012, p. 24 – 35. -ISBN 978-1-

907675-19-5. (CD formātā – 0,5 i.l.). 

▪ „The potential for bilingual education to helpi ntegrate ethnic minority communities 
within Latvia nmulticultural  society.” // Proceedings of the fourteenth Conference of the 

CICE Thematic Network, “Creating Communities: Local, National and Global. ”York, 2012, 

p. 145– 153. - ISBN 978-1-907675-19- 5.(CD formātā – 0,5 i.l.). 

▪ “Promoting students’ participation in the multinational environment of Latvian institutions of 

Higher Education.” // Proceedings of the thirteenth Conference of the CICE Thematic 

Network, “ Europe’s Future:Citizenship in a Changing World.” Dublin, 2011,p.427 – 437. - 

ISBN 978-1-907675-02-7.(CD formātā – 0,5 i.l.). 

▪ “Studentu pilsoniskās identitātes attīstības iespējas augstākajā izglītībā Latvijā.” / Rakstu 

krājums “Sabiedrība, integrācija, izglītība.” I daļa.– Rēzekne,2011,85.-91.lpp.- Thomson  

Reuters Web of knowledge,(- 0,4 i.l.). 

▪ „Human Rights Studies as an Opportunity for Advancing Students Citizenship Education.” 

//Mokytojus Rengimas XXI Amaţiuje: Pokyčiai ir Perspektyvos.Viii  starptautines  mokslines 

konferencijos  medţiaga 2009 m. lapkricio 20d, IX starptautines  mokslines konferencijos 

medţiaga2010 m.lapkricio18d.-Šiauliu Universitetas, 2010, p.165.-169,ISBN 978-609-430-

047-9. (- 0,4 i.l.). 

▪ “Adult Education in Latvia within the System of Lifelong Learning – Issues and Solutions in 

the Context of Citizenship Education.” //Proceedings of the twelfth Conference of the CICE 

Thematic Network, “Lifelong Learning and Active Citizenship.” Barselona, 2010, p. 602 – 

609. - ISBN978-1-907675--01-0.(CD formātā – 0,5 i.l.). 

▪ „Pilsoniskā izglītība ilgtspējīgai  attīstībai jauno speciālistu izglītībā Latvijā.”/ Rakstu krājums 

" Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā.” – Rīga, RPIVA, 2010, 127.-132.lpp. -ISBN 

978-9934-8060-5-6. (lielā formāta lapas – 0,7i.l.).„Citizenship Education for Getting 

Competence in Higher Education in Latvia (Sustainable Development Aspect).”//Proceedings 

of the 4th International Scientific Conference “Rural Enviroment.Education. Personality. 

(REEP).” –Jelgava,2009, 513.–521.lpp.-Eric, EBSCO, (lielā formāta lapas – 0,7 i.l.). 

▪ "Human Rights Studies as an Opportunity for Advancing Students Citizenship." //Proceedings 

of the eleventh Conference of the CICE  Thematic Network, part I. - Malmo, London, 2009,p. 

218.-223.- ISBN 978-0-9562789-6-8 (CD formātā – 0,5 i.l.). 

▪ „Opportunities for the development of Students’ Citizenship Identity in Higher Education in 

Latvia.” // Proceedings of the theninth Conference of the CICE Thematic Network, 

Montpellier2007. – London,2007, p. 235- 242.- ISBN 978-1899764-90- 7 ,(CD formātā – 0,5 

i.l.). 

▪ „Citizenship and National Diversity in the Republic of Latvia.” // Edukacja obywatelskaw 

spoleczens twatch  wielokulturowych.(Citizenship Education in Multicultural Societies). – 

Krakow, 2007,p. 333-344.- ISBN 978-83-7308-978-5, (– 0,7 i.l.). 

▪ - „Роль конституционного права в формировании этнической и гражданской 

http://europass.cedefop.europa.eu/lv/resources/european-language-levels-cefr
http://cice.londonmet.ac.uk/cice/publications/$-document.cfm?id=16701
http://cice.londonmet.ac.uk/cice/publications/$-document.cfm?id=16701
http://cice.londonmet.ac.uk/cice/publications/$-document.cfm?id=16701
http://cice.londonmet.ac.uk/cice/publications/$-document.cfm?id=16701
http://cice.londonmet.ac.uk/cice/publications/$-document.cfm?id=16701
http://cice.londonmet.ac.uk/cice/publications/$-document.cfm?id=16701
http://cice.londonmet.ac.uk/cice/publications/$-document.cfm?id=16701
http://cice.londonmet.ac.uk/cice/publications/$-document.cfm?id=16712
http://cice.londonmet.ac.uk/cice/publications/$-document.cfm?id=16712
http://cice.londonmet.ac.uk/cice/publications/$-document.cfm?id=16712
http://cice.londonmet.ac.uk/cice/publications/$-document.cfm?id=16712
http://cice.londonmet.ac.uk/cice/publications/$-document.cfm?id=16712


 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Mazure Līga 

Dzīvesvietas adrese 18.Novembra iela 12c-34, Rēzekne 

Tālrunis, mobilais tālrunis 29439403   

e-pasts liga.mazure@inbox.lv 

Dzimšanas datums 23.06.1978 

  

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

2007.gada okt. - 2011.gada sept., Latvijas Universitāte, Dr.iur. 

 

2003.gada sept. - 2005.gada janv., Latvijas Universitāte, Mg.iur. 

 

   1996.gada sept. - 2001.gada febr., Rēzeknes Augstskola, Dipl.iur. 

  

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūšanas gads, 

zinātniskais grāds, tā saīsinājums, 

nozare, apakšnozare, absolvētās 

izglītības iestādes nosaukums 

2012, doktora grāds, Dr.iur., tiesību zinātne, civiltiesības, Latvijas Universitāte 

 

2005, maģistra grāds, Mg.iur., tiesību zinātne, civiltiesības, Latvijas Universitāte 

 

   2001, jurista kvalifikācija, Dipl.iur., tiesību zinātne, Rēzeknes Augstskola 

  

Darba pieredze akadēmiskajos 

amatos  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

   2012.gada maijs – līdz šim laikam, docente, Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un 

juridisko zinātľu fakultātes Tiesību zinātľu katedrā 

 

   2005.gada sept. - 2012.gada maijs, lektore, Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un 

juridisko zinātľu fakultātes Tiesību zinātľu izglītības tematiskā joma                   

 

Studiju kursu vadība  

Doktora studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 

идентичности в системевысшего образования Латвии.” // Реальность 

этноса.Материалы конференции. –Санкт – Петербург, 2006, стр. 205-208.- ISBN5-

94856-167-4 ( 0,4i.l.) 



 

Maģistra studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Tiesību zinātne”, 

studiju kursi: 

1)„Ģimenes un mantojuma tiesību problēmas I” (2KP); 

 2)„Ģimenes un mantojuma tiesību problēmas II” (2KP); 

3) „Medicīnas tiesību problēmas” (1KP); 

4) „Latvijas tiesību zinātne un zinātnisko pētījumu metodika” (2KP); 

5) „Juridisko dokumentu izstrādāšana, valoda un juridiskā kultūra” (2KP). 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne”, 

studiju kursi: 

  1)“Ģimenes un mantojuma tiesības I” (2KP); 

  2)”Ģimenes un mantojuma tiesības II” (2KP); 

  3)“Medicīnas tiesības”(1KP); 

  4)„Romiešu civiltiesību pamati” (2KP); 

  5)„Civiltiesības. Vispārīgā daļa” (2KP); 

  6)„Ievads tiesību socioloģijā” (2KP); 

  7)”Mediācija tiesību sistēmā” (1KP). 

 

Vieslekcijas  

Laika periods, iestādes 

nosaukums, valsts,  kursa 

nosaukums, stundu skaits, 

programmas finansētājs 

  2007.gada apr. – 2007.gada sept., LMSA (pacientu sabiedriskā labuma organizācija) 

projekts „Cerības spēks”, Latvija, „Medicīnas tiesības”, ESF. 

  

Dalība pārbaudījumu komisijās  

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

2013, Valsts un gala pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne”, Rēzeknes 

Augstskola 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Doktori 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

disertācijas aizstāvēšanas gads)  

 

Doktora disertāciju vadīšana 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads)  

 

Maģistri (kopējais skaits)  Desmit maģistri (uz 2013.gada septembri). 

 

Bakalauri (kopējais skaits)  Četrdesmit trīs bakalauri (uz 2013.gada septembri). 

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

 

Zinātnisko pētījumu virziens (-

i) 

 

Virziena nosaukums Tiesību zinātne, civiltiesības 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos izdevumos 

 



 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas 

vieta, izdevniecība, gads, 

lappuses, izdevuma kods), datu 

bāze (A&HCI, SSCI vai nozaru 

vadošajās datubāzes Thomson 

Reuters Web of science, SCOPUS, 

ERIH), līdzautori 

 

Zinātniskās publikācijas citos 

anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos zinātniskos 

izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits 1 

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas 

vieta, izdevniecība, gads, 

lappuses, izdevuma kods), datu 

bāze (Web of Knowledge, EBSCO, 

Index 

Copernicus) vai atrodas ASV 

Kongresa bibliotēkas katalogos), 

līdzautori 

   1.Pacienta rīcībspēja un pacienta gribas izteikuma spēkā esamība. Latgales 

Tautsaimniecības pētījumi (Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes 

Reģionālistikas zinātniskā institūta sociālo zinātľu ţurnāls). Rēzekne: RA 

Izdevniecība, 2011, nr.1(3), 181.-196.lpp. ISBN 978-9984-44-074-3, Index 

Copernicus. 

Citas publikācijas  



 

Kopējais publikāciju skaits 

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas 

vieta, izdevniecība, gads, 

lappuses, izdevuma kods), 

līdzautori 

20 

 

1.Pacienta iepriekš izteiktā griba un tās tiesiskās sekas. Jurista Vārds, 08.10.2013., 

Nr.41, 28.-32.lpp. 

2.Pacienta veselības traucējumi un neatļauta ietekme ārstniecības tiesisko attiecību 

nodibināšanā. (Sagatavots un pieľemts publicēšanai Rēzeknes Augstskolas studentu un 

docētāju 15.zinātniski praktiskās konferences „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un 

risinājumi” (Rēzekne, 2013.gada 30.maijs) rakstu krājumā (prognozējama publicēšana 

2014.gada aprīlis, maijs); 

3.Ekonomiskā faktora ietekme uz pacienta gribas izteikšanas brīvprātību. (Sagatavots un 

pieľemts publicēšanai 2013.gada 16.maija studentu zinātniskās konferences MĒS 

LAIKĀ, TELPĀ, ATTĪSTĪBĀ rakstu krājumā (prognozējama publicēšana 2014.gada 

maijs)); 

4.Influence of the economic factor on the voluntary expression of patient’s will 

(Ekonomiskā faktora ietekme uz pacienta gribas izteikšanas brīvprātību). The Quality of 

Legal Acts and its Importance in Contemporary Legal Space. International Scientific 

Confrence. 4-5 October, 2012. Riga: University of Latvia, 2012, p.575-584, ISBN 978-

9984-45-564-8;  

 5.Pacienta gribas pamatprincipi un ārstniecības tiesisko attiecību nākotnes perspektīvas. 

MĒS LAIKĀ, TELPĀ, ATTĪSTĪBĀ: 2012.gada 10.maija studentu zinātniskās 

konferences rakstu krājums. Rēzekne: Rēzeknes Augstskolas izdevniecība, 2013, 133.-

142.lpp. ISBN 978-9984-44-114-6; 

 6.Informācijas pacientam sniegšanas veids ārstniecības tiesiskajās attiecībās. 

(Sagatavots un pieľemts publicēšanai Daugavpils Universitātes Starptautiskās 

zinātniskās konferences „Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: 

problēmas, risinājumi, perspektīvas” (Daugavpils, 2011.gada 3.-5.novembris) rakstu 

krājumā (prognozējama publicēšana 2012.gada oktobris, novembris));  

  7.Informācijas pacientam sniegšanas veids ārstniecības tiesiskajās attiecībās. Tēzes. 

Grām.: Daugavpils Universitātes Starptautiskās zinātniskās konferences „Eiropas 

integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi, perspektīvas” 

tēzes. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2011, 

82.lpp. ISBN 978-9984-14-545-7; 

  8.Pacienta iepriekš izteiktā griba un tās tiesiskās sekas. Tēzes. Grām.: Latvijas 

Universitātes II Juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu 

zinātniski-praktiskās konferences tēţu krājums. Rīga, [b.i.], 2011; 

  9.Pacienta gribas izteikums un tā veidi. (Sagatavots un pieľemts publicēšanai 

Daugavpils Universitātes 53.Starptautiskās zinātniskās konferences (Daugavpils, 

2011.gada 13.-15.aprīlis) rakstu krājumā (prognozējama publicēšana 2012.gada aprīlī, 

maijā)); 

  10.Pacienta gribas izteikums un tā veidi. Tēzes. Grām.: Daugavpils Universitātes 

53.Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. Daugavpils: Daugavpils Universitātes 

Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2011, 103.lpp. ISBN 978-9984-14-522-8; 

  11.Ieľemtas personas kā pacienta tiesiskā aizsardzība. Grām.: Daugavpils Universitātes 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Valsts un tiesību aktuālās problēmas” zinātnisko 

rakstu krājums. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskasi apgāds „Saule”, 

2011, 175.-182.lpp. ISBN 978-9984-14-543-3; 

  12.Informācijas tiesiska nesniegšana pacientam, tās tiesiskās sekas. Grām.: MĒS 

LAIKĀ, TELPĀ, ATTĪSTĪBĀ: 2010.gada 13.maija studentu zinātniskās konferences 

rakstu krājums. Rēzekne: Rēzeknes Augstskolas izdevniecība, 2011, 162.-175.lpp. 

ISBN 978-9984-44-063-7; 

  13.Pacienta tiesības uz informāciju tiesiskais raksturs. Grām.: Daugavpils Universitātes 

52.Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Daugavpils: Daugavpils 

Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2011, 1269.-1278.lpp; 



 

   14.Pacienta vietniecība (pacienta likumiskā vietniecība). Grām.: Starptautiskās 

zinātniskās konferences „Valsts un tiesību aktuālās problēmas” zinātnisko rakstu 

krājums. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2010, 

249.-269.lpp. ISBN 978-9984-14-505-1; 

 

  15.Pacienta gribas institūta vēsturiskā attīstība. Grām.: Daugavpils Universitātes 

51.Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Volume I. Daugavpils: Daugavpils 

Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2010, 517.-522.lpp. ISBN 978-9984-14-

480-1; 

 

  16.Pacienta gribas institūta vēsturiskā attīstība. Tēzes. Daugavpils Universitātes 

51.starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. Daugavpils: Daugavpils Universitātes 

Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2009, 90.lpp. ISBN: 978-9984-14-428-3; 

 

  17.Pacienta gribas institūts senajos laikos un viduslaikos. Jurista Vārds, 2008. 

2.decembris, nr.45, 15.-26.lpp.; 

 

  18.Pacienta informētā piekrišana (Информированное согласие пациента). Tiesību 

realizācijas problēmas Latvijā. Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un Juridisko zinātľu 

fakultātes Tiesību zinātľu katedras docētāju rakstu apkopojums. Rēzekne, 2008, 110.-

115.lpp.; 

 

  19.Līgumu brīvība un invalīdu nodarbinātība. Jurista Vārds, 2006. 20.jūnijs, nr.24, 6.-

10.lpp.; 

 

  20.Invalīds kā darbinieks darba tiesiskajās attiecībās. Jurista Vārds, 2006. 11.aprīlis, 

nr.15, 13.-20.lpp. 

 

Monogrāfijas  

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

 

  

Mācību un metodiskā literatūra  

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 

nosaukums, avots, izdošanas 

vieta, izdevniecība, gads, 

lappuses, izdevuma kods), 

līdzautori 

 

  

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

 

Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 

 

  

Zinātniski pētnieciskā darbība  

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 16 



 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta 

(pilsēta, valsts), datums 

1.Pacienta veselības traucējumi un neatļauta ietekme ārstniecības tiesisko attiecību 

nodibināšanā. Referāts Rēzeknes Augstskolas studentu un docētāju 15.praktiskajā 

konferencē „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”. Rēzekne, 2013.gada 

30.maijs; 

 

2.Ekonomiskā faktora ietekme uz pacienta gribas izteikšanas brīvprātību. Referāts 

Rēzeknes Augstskolas zinātniski–praktiskā konferencē „Nacionālās tiesību sistēmas 

problēmas un to risinājumi” (Juristu dienas 2013). Rēzekne, 2013.gada 4.aprīlis; 

 

3.Ekonomiskā faktora ietekme uz pacienta gribas izteikšanas brīvprātību. Referāts 

Latvijas Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Tiesību aktu kvalitāte un 

nozīme mūsdienu tiesiskajā telpā”. Rīga, 2012.gada 4., 5.oktobris; 

 

4.Pacienta gribas pamatprincipi un ārstniecības tiesisko attiecību nākotnes perspektīvas. 

Referāts Rēzeknes Augstskolas zinātniski–praktiskā konferencē „Nacionālās tiesību 

sistēmas attīstības perspektīvas” (Juristu dienas 2012). Rēzekne, 2012.gada 15.marts; 

 

5.Informācijas pacientam sniegšanas veids ārstniecības tiesiskajās attiecībās. Referāts 

Daugavpils Universitātes Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Eiropas integrācijas 

sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi, perspektīvas”. Daugavpils, 

2011.gada 3.-5.novembris; 

 

6.Pacienta iepriekš izteiktā griba un tās tiesiskās sekas. Referāts Latvijas Universitātes II 

Juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu zinātniski-praktiskajā 

konferencē. Rīga, 2011.gada 17.jūnijs; 

 

7.Pacienta gribas izteikums un tā veidi. Referāts Daugavpils Universitātes 

53.Starptautiskajā zinātniskajā konferencē. Daugavpils, 2011.gada 13.-15.aprīlim; 

 

8.Pacienta rīcībspēja un pacienta gribas izteikuma spēkā esamība. Referāts Rēzeknes 

Augstskolas zinātniski-praktiskā konferencē „Tiesību normu piemērošanas problēmas” 

(Juristu dienas 2011). Rēzekne, 2011.gada 17.marts; 

 

9.Ieľemtas personas kā pacienta tiesiskā aizsardzība. Referāts Daugavpils Universitātes 

Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Valsts un tiesību aktuālās problēmas”. 

Daugavpils, 2010.gada 26.-27.novembris; 

 

10.Informācijas tiesiska nesniegšana pacientam, tās tiesiskās sekas. Referāts Rēzeknes 

Augstskolas 14.Studentu zinātniskajā konferencē „MĒS LAIKĀ, TELPĀ, 

ATTĪSTĪBĀ!”. Rēzekne, 2010.gada 14.maijs; 

 

11.Pacienta tiesības uz informāciju tiesiskais raksturs. Referāts Daugavpils Universitātes 

52.Starptautiskajā zinātniskajā konferencē. Daugavpils, 2010.gada 14.-16.aprīlim; 

 

12.Pacienta – bērna vietniecība. Referāts Rēzeknes Augstskolas zinātniski-praktiskā 

konferencē „Bērna tiesību nodrošināšanas problēmas” (Juristu dienas 2010). Rēzekne, 

2010.gada 24.marts; 

 

13.Pacienta vietniecība (pacienta likumiskā vietniecība). Referāts Daugavpils 

Universitātes Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Valsts un tiesību aktuālās 

problēmas”. Daugavpils, 2009.gada 23.-24.oktobris; 

 

14.Pacienta gribas institūta vēsturiskā attīstība. Referāts Daugavpils Universitātes 

51.starptautiskajā zinātniskajā konferencē. Daugavpils, 2009.gada 15.-18.aprīlis; 

 

15.Dabisko tiesību skolas ietekme uz privātajām tiesībām Latvijā pēc 1990.gada. 

Referāts Rēzeknes Augstskolas zinātniski-praktiskā konferencē „Tiesību realizācijas 

problēmas Latvijā”. Rēzekne, 2008.gada 2.decembris; 

 

16.The Informed Consent of Patient. Referāts Lietuvas Utenas koledţas starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē „The Implementation and Protection of human Rights: Theory 

and practice.” Utena, 2008.gada 6.marts. 

 



 

Patenti, licences, dizainparaugi, 

datorprogrammas, u.c. 

 

Nosaukums, izdevējs, numurs, 

datums 

 

Eksperta darbība  

Datums, komisijas/ padomes/ 

darba grupas nosaukums  

 

  

Citas zinātniskā darba aktivitātes  

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), 

gads  

1.Rēzeknes Augstskolas studentu un docētāju 15.zinātniski praktiskā 

konference „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”. 

Rēzekne, 2013.gada 30.maijs –  

konferences zinātniskās komitejas loceklis. 

 

2.Rēzeknes Augstskolas studentu un docētāju 15.zinātniski praktiskā 

konference „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”. 

Rēzekne, 2013.gada 30.maijs –  

konferences darba grupas „Finanses un tiesības” vadītājs. 

 

3.Rēzeknes Augstskolas zinātniski–praktiskā konference „Nacionālās 

tiesību sistēmas problēmas un to risinājumi” (Juristu dienas 2013). 

Rēzekne, 2013.gada 04.aprīlis – 

konferences orgkomitejas priekšsēdētājs/loceklis. 

 
4.Redkolēģijas loceklis - 

1)Mēs laikā, telpā un attīstībā: 2012. gada 10. maija studentu zinātniskās konferences 

rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība, 2013, 264 lpp. ISBN 978-9984-44-114-6. 

2)Mēs laikā, telpā un attīstībā: 2011. gada 12. maija studentu zinātniskās konferences 

rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība, 2012, 126 lpp. ISBN 978-9984-44-094-41. 

3)Mēs laikā, telpā un attīstībā: 2010. gada 13. maija studentu zinātniskās 

konferences rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība, 2011, 251 lpp. 

ISBN 978-9984-44-0637. 
 

  

Dalība projektos  



 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

1)Piedalīšanās starptautiskajā pieredzes apmaiľas projektā „Universal Design – Barrier 

Free Environments. Universal Design Principles in Practice: Spanish Experience” 

(līdzdalība darba grupā par pacientu tiesībām) (Reusa un Tarragona, Spānija; 23. – 

26.09.2012. (Certificate of Participation)). 

 

2)Piedalīšanās starptautiskajā konferencē „Current Challenges and Opportunities in 

Europe in the Work for Persons with MS” saistībā ar pacienta tiesībām (referātu 

klausīšanās, iesaistīšanās apspriešanā, līdzdalība darba grupās) (Štuttgarte, Vācija; 

26.05.-28.05.2010.). 

 

3)Piedalīšanās Eiropas Parlamenta starptautiskajā konferencē par pacientu tiesībām 

(referātu klausīšanās, iesaistīšanās apspriešanā, līdzdalība darba grupās) (2008.gada 12., 

13.novembris, Brisele (Die EMSP Bestätigung der Teilnahme; VA „Akadēmisko 

programmu aģentūra” 2008.gada 26.maija stipendijas līgums nr.:2008-2-LV2-GRU03-

00106. (līguma grozījumi 2008.gada 08.oktobrī))). 

 

4)Piedalīšanās pieredzes apmaiľas projektā arī par veselības aprūpes tiesiskajiem 

aspektiem Vācijā ((Minhene, Vācija; 2006.gada 27.septembris – 04.oktobris (2006.gada 

16.novembra Europass Mobilitātes apliecinājums nr.LV/00/2006/0023/005/DE/10)). 

 

5)Piedalīšanās starptautiskajā konferencē par pacientu organizāciju darbību 

starptautiskajā mērogā un to lomu pacientu tiesību aizsardzībā (referātu klausīšanās, 

iesaistīšanās apspriešanā, līdzdalība darba grupās) (Thessaloniki, Grieķija; 2005.gada 

23.-28.septembrim). 

 

6)Piedalīšanās starptautiskajā konferencē par tēmām “Invalīdu izglītības aspekti” un 

“Invalīds darba tiesiskajās attiecībās” (Aalborga, Dānija; 2004.gada 03.-07.aprīlis). 

  

Mākslinieciskā darbība  

(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, 

koncertu, festivālu u.c. 

māksliniecisku pasākumu 

organizēšana) 

 

Nosaukums, norises vieta, datums  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

Nosaukums  

(Satversmes sapulce, Senāts, 

Revīzijas komisija, Šķīrējtiesa, 

Profesoru padome, Promocijas 

padome, u.c.), tituls 

(priekšsēdētājs, vietnieks, 

loceklis,u.c.), periods 

Rēzeknes Augstskolas Satversmes sapulce, pārstāvis, 2012.gada jūnijs – līdz šim 

brīdim 

Neformālās izglītības un kursu 

vadība 

 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

 

  

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

 



 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), nosaukums, 

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 

biedrs, u.t.t.)  

 

Profesionālās pilnveides kursi/ 

stažēšanās 

 

Kursi  

(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ 

kredītpunktu skaits, gads) 

 

Stažēšanās 

(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

 

  

Saņemtie apbalvojumi  

Nosaukums, izdevējs, 

apbalvojuma numurs, datums 

  1)Pateicības raksts par ieguldījumu organizācijas darbā, LMSA (pacientu sabiedriskā 

labuma organizācija), 2008.gada 05.decembris. 

 

  2)Atzinības raksts par darba pienākumu izpildi, Rēzeknes Augstskola, 2006.gada 

04.decembris. 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu valoda 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīš

ana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda  en B2 en C1 en B1 en B2 en B2 

Vācu valoda  de B2 de C1 de B2 de B2 de C1 

Krievu valoda    ru C2 ru C2 ru C1 ru C2 ru C1 

  (*)
 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


 

 

 

 

 

 

 

 

INGARS   GUSĀNS CV 

 

I VISPĀRĪGĀS ZIĽAS  

  

Vārds, uzvārds –  Ingars Gusāns 

Personas kods –  17.02.74. 

Pārvalda svešvalodas – latviešu (dzimtā), krievu – brīvi, angļu – labi, latīľu, sengrieķu – akadēmiskā līmenī, 

vācu – ar vārdnīcas palīdzību 

Izglītība –  2001 – 2004 LU doktorants 

 1996 – 1998 LU Filoloģijas fakultātes  Klasiskās filoloģijas maģistra studiju programmas students (diploms Nr. 

004274, izdots Rīgā, 1998. gada 25. jūnijā) 

1992 – 1996 LU Filoloģijas fakultātes Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programmas students   

(diploms Nr. 004346, izdots Rīgā, 1996. gada 27. jūnijā) 

Akadēmiskie nosaukumi,  

amati, zinātniskie grādi –   

2007. Dr.philol. 

1998. Mag.philol.,1996. B. philol. 

kopš 2010.gada RA Reģionālistikas Institūta vadošais 

pētnieks  

2007 – 2010 LU Filoloģijas fakultātes Klasiskās   

filoloģijas nodaļas un RA Humanitāro un juridisko  

zinātľu fakultātes Filoloģijas katedras docents 

2002 - 2007 LU Filoloģijas fakultātes Klasiskās filoloģijas katedras lektors 

 1998 – 2002 LU Filoloģijas fakultātes Klasiskās filoloģijas katedras 

asistents 

1998 - 2007 RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Filoloģijas katedras lektors 

                                               1996 – 1998 RA Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes Filoloģijas katedras 

asistents 

 

II ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS 

(2010. gada 1. decembris – 2013. gada 1. decembris) 

 

 Publikācijas: 

1. Raksti starptautiski recenzētos izdevumos: 

1. Latgaliešu mūzikas nozīme latgaliskās pašapziľas celšanā // Via Latgalica: Latgalistikys 

kongresu materiali, III. Rēzekne: Rēzeknis Augstškola, 2011. 41.-52.lpp. 

2. Latgaliešu mūzikas kompaktdiski un to valodas raksturojums //Via Latgalica: Latgalistikys 

kongresu materiali, IV. Rēzekne: Rēzeknis Augstškola, 2012. 19.-30.lpp. 

 Konferences: 

1. Referāts „Latīľu valoda – ekstravagance vai nepieciešamība?” nolasīts Rīgā 

2013.gada 1.novembrī Latvijas Tiesnešu konferencē. 

2. Referāts „Latgales mūzikas festivāli kā latgaliskuma pievienotā vērtība” 

nolasīts Rēzeknē 2012. gada 9. novembrī starptautiskā konferencē „Reģionālā 

pievilcība un ilgtspēja globālās lokalizācijas laikmetā”. 

3. Referāts „Latgaliešu mūzikas kompaktdiski un to valodas raksturojums” 

nolasīts Poznaľā (Polija) 2011. gada 30. septembrī starptautiskā konferencē 

„Apdraudēto valodu un kultūru dokumentēšana – no tradicionāliem pierakstiem līdz 



 

digitāliem resursiem”. 
      

 Projekti: 

a. ENPI projekts „The Virtual Past is a Keystone for the Future of  

Museums”, 2012-2014, LLB-2-269. 

b. ESF projekts „ Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un 

sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā”, 2010-2012 – 

(Nr.2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071). 

c. The IDIAL Project (A European Study of Intercompetency and 

Dialogue through Literature (IDIAL)) - A European Union Comenius 

Programme, 2009-11 – (No 142075-LLP-1-2008-1BG-COMENIUS-CMP). 
 

 

III PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 

Docētie studiju kursi: 

- latīľu valoda – 4 kredītp. 

- sengrieķu valoda – 4 kredītp. 

- antīkā literatūra – 4 kredītp. 

- romiešu oratorproza – 2 kredītp. 

- antīkais episkais stils – 2 kredītp. 

- sengrieķu mitoloģiskā proza – 2 kredītp. 

- sengrieķu episkā dzeja – 2 kredītp. 

- sengrieķu vēsturiskā proza – 2 kredītp. 

- antīkā tradīcija mūsdienu kino un mūzikā – 2 kredītp. 

Izstrādātie studiju kursi Klasiskās filoloģijas bakalaura programmā: 

- himniskā dzeja antīkās literatūras kontekstā 

- antīkais episkais stils 

- sengrieķu episkā dzeja 

- sengrieķu mitogrāfiskā proza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 Vārds, uzvārds 

 

 

Dzimšanas gads un datums 

 

Dzimšanas vieta 

 

Izglītība 

 

 

 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi  

 

 

Nodarbošanās 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniski-pētnieciskā darbība 

 

 

Pārējās zinātniskās darbības 

aktivitātes 

 

 

Mācību-metodiskā un 

 

Anna Biksiniece 

 

 

1951.gada 11.janvāris 

 

Rēzeknes rajons 

 

1975.g. absolvēta Latvijas Valsts Universitātes Juridiskā fakultāte, tiesību 

zinātľu specialitāte un iegūta kvalifikācija “jurists”, diploms Nr. 398198, izdots 

30.06.1975. 

 

Kopš 2001. docente profesionālajās studiju programmās  

 

Kopš 2001. Rēzeknes Augstskolas (RA) Humanitāro un juridisko zinātľu 

fakultātes Tiesību zinātľu katedras docente; 

1993.-2001. RA Humanitārās fakultātes Tiesību zinātľu katedras lektore; 

1990.-1993. Latvijas Universitātes Latgales filiāles lektore; 

no 1995.g. 1.aprīļa Latgales apgabaltiesas Civillietu kolēģijas priekšsēdētāja; 

1985.g.-1995.g. Rēzeknes rajona tiesas priekšsēdētāja un tiesnese; 

1977.g.- 1985.g. Rēzeknes vispārējās celtniecības trests, vecākā juriskonsulte; 

1969.g.-1975.g. Rēzeknes pilsētas tautas izglītības nodaļa, vecākā prečzine. 

 

 

Sacīkstes principa civilprocesā pilnveidošana. 

 

Piedalīšanās ar referātiem Tiesnešu apmācības centra semināros 

Lekciju kurss 2006.-2007. Latvijas tiesnešiem - Problēmu risinājums 

maksātnespējas lietu izskatīšanā Latvijas tiesās. 

 Diskusijas vadīšana Latvijas Tiesnešu mācību centrā par Civilprocesa aktuālām 

problēmām 2008.-2010. 

 

 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas: Saimnieciskās tiesības, 

Darba tiesības, Civiltiesības, Civilprocess, Eiropas tiesības. 

Pedagoģiskā darba stāţs augstskolā – 18 gadi. Vidējā gada pedagoģiskā slodze 

– 1600 stundas  



 

pedagoģiskā darbība 

 

 

 

 

 

Pārējās studiju procesa aktivitātes 

 

 

Staţēšanās,  

papildizglītošanās 

 

 

 

 

Valodu prasmes 

 

 

 

 

Studentu prakses vadīšana tiesā; 

Studentu sagatavošana Tiesas izspēles sacensībām starp Latvijas augstskolām. 

 

Apmācību semināri civiltiesībās (2 reizes gadā); 

1995.gada 8.jūnijā Tiesnešu apmācības centrā  

piešķirta 2.tiesneša kvalifikācijas klase;   

2001.gadā piešķirta 1.tiesneša kvalifikācijas klase; 

Apmācības semināri Eiropas tiesībās no 2000.gada februāra līdz 2001.gada 

augustam;  

2001.gada vasarā staţēšanās Eiropas tiesā;  

Eiropas tiesību piemērošana Anglijas tiesu praksē staţēšanās no 06.10.-

12.10.2001.;  

Lekciju kursa pasniegšana Eiropas tiesībās tiesnešu organizētajos semināros 

(temati: Eiropas kopienas struktūra, Lugāno un Briseles konvencijas 

jurisdikcija)  

Esmu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekle ( pieľemu tiesnešu kandidātu 

eksāmenus, lemju jautājumus par tiesnešu kvalifikācijas klases paaugstināšanu.  

 

latviešu, krievu, vācu (ar vārdnīcu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum vitae 

  

Personas dati 

 

Aivars Bernāns 

1977 

Rēzekne, Latvija 

abernans@inbox.lv 

tālr.29425464 

Izglītība 2001-2004 

 

 

 

1996-2001 

 

 

 

1992-1996 

 

 

 

Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā 

(diploms Nr.1071, izdots 2004..gada 16.jūlijā) 

 

Augstākā profesionālā izglītība, jurista kvalifikācija (diploms 

Nr.001083,izdots 2001. gada 17.februārī) 

 

 

Valsts Lūznavas lauksaimniecības tehnikums, lauksaimniecības 

specialitāte(diploms nr.05059, izdots 1996.gada 20.jūnijā  

 

  

  

Papildu izglītība 

 

2002 

 

 

 

2002.g.nov.- 

2003.g.marts 

Profesionālās meistarības pilnveide kursos”Pedagoģiskās un psiholoģiskās 

novitātes augstskolu darbībā”, 10st., apliecības nr.1132. 

 

 

Profesionālā pilnveide programmā “Augstskolu didaktika”,4KP,72 st., 

sertifikāta Nr.000045.) 

  

  

Nodarbošanās 

 

2012 

 

 

 2004 

 

 

 

 

 

2004 

 

Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs 

Lektors Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes 

Tiesību zinātľu katedrā  

 

ZS „Zelmeľi” īpašnieks 

mailto:abernans@inbox.lv


 

 

2005 

 

 

2002-2007 

 

 

 

2001-2004 

 

 

 

2001-2004 

 

 

 

 

1997-2001 

 

 

 

Tirdzniecības pārstāvis SIA „Konekesko Latvija” 

 

Lektors Baltijas Krievu institūtā  

 

Rēzeknes rajona Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājs  

 

Rēzeknes rajona padomes pilnvarotā persona A/S “RSEZ” un SIA 

“Uzņēmējdarbības atbalsta centrs”. 

 

 

Juriskonsults un tirdzniecības pārstāvis SIA“REGO”  

  

  

Zinātniskā 

darbība 

Kopējo publikāciju skaits- 3 

  

 

 

Publikācijas 

 
 Tālmācības studiju kurss”Komercdarbības un finanšu 

likumdošana”, SIA “Biznesa vadības koledža”, Rīga, 2008 

 Tālmācības studiju kurss”Коммерчесское право”, SIA “Biznesa 

vadības koledža”, Rīga, 2008 

 Tālmācības studiju kurss “Komerctiesības”, SIA “Latvijas 

Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija”, Rīga, 2005 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum Vitae 

Vārds, uzvārds 

Personas kods 

 Dzīvesvietas 

adrese 

Telefons 

E-pasts 

Konta Nr. 

Kristaps Gailis 

16.04.84.  

Upes iela 27, Rēzekne, LV-4601 

20200707 

kristaps.gailis@rezekne.lv 

LV72HABA0551003210003 

Izglītība  

2007. – 2009. 

 

2002.-2007. 

 

1999.-2002. 

1990.-1999. 

Rēzeknes Augstskola, profesionālā augstākā maģistra studiju programma „Tiesību 

zinātnes”. 

Rēzeknes Augstskola, otrā līmeľa profesionālā augstākās izglītības studiju programma 

„Jurists”. 

Rēzeknes ģimnāzija, vidējā izglītība. 

Rēzeknes 5.vidusskola, pamatizglītība. 

 

Darba pieredze  

2013.-šobrīd 

2011. - šobrīd 

2011. - 2012 

2009. - šobrīd 

2007. – 2009. 

2007. 

2006.-2007. 

2003.-2004. 

Rēzeknes Augstskolas Juridisko konsultāciju centrs, vadītājs 

Rēzeknes Augstskola, vieslektors 

Mācību centrs "BUTS", pasniedzējs 

SIA „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” jurists 

Rēzeknes Augstkolas Juridisko konsultāciju centra direktors 

Rēzeknes Augstskolas konsultants juridiskajos jautājumos, 

Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurora palīgs 

Rēzeknes logopēdiskā internātskola, informātikas pulciľa vadītājs 

Publikācijas Dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojuma juridiskā daba. Mēs laikā, telpā, attīstībā: 

studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. – Rēzekne: 2012 

 

 

Kompensācijas apmēra par morālo kaitējumu noteikšanas īpatnības kriminālprocesā. Mēs 

laikā, telpā, attīstībā: studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. – Rēzekne: 

2009., 154-159. lpp 

Valodu prasmes  

 Latviešu valoda – dzimtā, krievu un angļu valoda – brīvi. 

mailto:kristaps.gailis@rezekne.lv


 

Papildus prasmes  

 Word, Excel, PowerPoint, Corel Draw, 

B kategorijas autovadītāja apliecība. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Jurčs Ivars  

Dzīvesvietas adrese Blaumaľa iela 3 - 46, Rēzekne, LV-4604 

Tālrunis, mobilais tālrunis 22038024   

e-pasts ivars.jurcs@ru.lv 

Dzimšanas datums 26.06.1962. 

  

Izglītība   

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

2010.g.septembris - 2012.jūnijs, Daugavpils Universitāte, profesionālais maģistra 

grāds darba aizsardzībā un darba aizsardzības vecākā speciālista kvalifikācija 

2004.g. septembris – 2006. janvāris Rēzeknes Augstskola, profesionālais maģistra 

grāds vides aizsardzībā, diploms PD C Nr.0083 

1999.g.septembris -2004.g. jūnijs, Rēzeknes Augstskola, profesionālais bakalaura 

grāds vides aizsardzībā un vides inţeniera kvalifikācija, Diploma Nr. PDA 0075 

  

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

2012, profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā, Mg.oec., Daugavpils 

Universitāte 

2006, profesionālais maģistra grāds vides aizsardzībā, Mg.sc.env., Vides zinātne, 

Rēzeknes Augstskola 

  

Darba pieredze akadēmiskajos 

amatos  

 



 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

01.09.2006. - pašlaik, lektors, Rēzeknes Augstskola, Inţenieru fakultāte, Dabas un 

inţenierzinātľu katedra 

01.09.2011- 30.06.2012. pasniedzējs, Malnavas koledţa 

  

Studiju kursu vadība  

Doktora studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 

Maģistra studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

1.līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Būvniecība”, studiju 

kurss „Darba aizsardzība”, 1KP 

1.līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Būvniecība”, studiju 

kurss „Civilā aizsardzība”, 1KP 

2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Vides 

inţenieris”, studiju kurss ”Darba aizsardzība”, 1KP 

2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Vides 

inţenieris”, studiju kurss ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

“Programmēšanas  inţenieris”, studiju kurss ”Darba aizsardzība un ergonomika”, 2KP 

2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

“Programmēšanas  inţenieris”, studiju kurss ”Civilā aizsardzība”,1KP 

2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

"Elektroniskā komercija", studiju kurss ”Darba aizsardzība un ergonomika”, 2KP 

2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

"Elektroniskā komercija", studiju kurss ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Mehatronika", ”Darba aizsardzība”, 1KP 

2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Mehatronika", ”Civilā aizsardzība”,1KP 

2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

studiju modulis “Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”, ”LR darba aizsardzība”, 1KP 

2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”,  

studiju modulis “Svešvalodu (angļu vai vācu) skolotājs”, ”LR darba aizsardzība”, 1KP 

2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

studiju modulis “Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”, ”LR darba aizsardzība”, 

1KP 

2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

”LR darba aizsardzība”, 1KP 

2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

”LR darba aizsardzība”, 1KP 

2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ”Interjera 

dizains” , ”LR darba aizsardzība”, 1KP 

2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Sociālais 

pedagogs", ”LR darba aizsardzība”, 1KP  

http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=203&p3=20301&p4=2030103#sp01
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=203&p3=20301&p4=2030103#sp01
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=203&p3=20301&p4=2030103#sp01
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2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

studiju modulis “Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”, ”Civilā aizsardzība”,1KP 

2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

studiju modulis “Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu 

skolotājs, ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

studiju modulis “Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”, ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ”Interjera 

dizains” , ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Sociālais 

pedagogs", ”Civilā aizsardzība”, 1KP  

2.līmeľa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Uzľēmējdarbība", specializācija Komercpakalpojumu vadībā, ”Civilā aizsardzība”, 

1KP 

2.līmeľa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Uzľēmējdarbība", specializācija Komercpakalpojumu vadībā, ”Darba aizsardzība”, 

1KP 

2.līmeľa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Uzľēmējdarbība", specializācija Tūrisma un viesnīcu uzľēmējdarbības vadībā, 

”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2.līmeľa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Uzľēmējdarbība", specializācija Tūrisma un viesnīcu uzľēmējdarbības vadībā, 

”Darba aizsardzība”, 1KP 

2.līmeľa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Uzľēmējdarbība", specializācija Mārketinga sektora vadītāja specialitāte, ”Civilā 

aizsardzība”, 1KP 

2.līmeľa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Uzľēmējdarbība", specializācija Mārketinga sektora vadītāja specialitāte, ”Darba 

aizsardzība”, 1KP 

2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Ekonomika", specializācija Finanšu un grāmatvedības vadībā ”Darba un civilā 

aizsardzība”, 2KP 

2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Ekonomika", specializācija Uzľēmējdarbības tiesībās ”Darba un civilā aizsardzība”, 

2KP 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Vēsture", ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Tiesību 

zinātne", ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

  

 

 

Vieslekcijas  

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 
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Dalība pārbaudījumu komisijās  

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

  

  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Doktori 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

disertācijas aizstāvēšanas gads)  

 

Doktora disertāciju vadīšana 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads)  

 

Maģistri (kopējais skaits)   

Bakalauri (kopējais skaits)   

  

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

1984-1985,  ugunsdrošības inspektors, 23 patstāvīgā militarizētā ugunsdzēsēju daļa 

1985-1991, komandiera vietnieks, 23 patstāvīgā militarizētā ugunsdzēsēju daļa 

1991-1998, ugunsdrošības inspektors, VUGD, Rēzeknes brigāde 

1998-2008, komandiera vietnieks civilās aizsardzības jautājumos VUGD, Rēzeknes 

brigāde 

2008-2010. komandieris,  VUGD Latgales reģiona brigādes Ludzas daļa 

2011-2012, darba aizsardzības inţenieris, Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 

2012 - pašlaik, darba aizsardzības vecākais speciālists, Rēzeknes Augstskola 

  

Zinātnisko pētījumu virziens (-i)  

Virziena nosaukums  

 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās datubāzēs 

iekļautos izdevumos 

 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze 

(A&HCI, SSCI vai nozaru 

vadošajās datubāzes Thomson 

Reuters Web of science, SCOPUS, 

ERIH), līdzautori 

. 

  



 

Zinātniskās publikācijas citos 

anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos zinātniskos 

izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits  

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (Web of 

Knowledge, EBSCO, Index 

Copernicus) vai atrodas ASV 

Kongresa bibliotēkas katalogos), 

līdzautori 

 

  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits  

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

 

  

Monogrāfijas  

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

 

  

Mācību un metodiskā literatūra  

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

 

  

Citu mācību metodiskie materiāli 

(t.sk. audio, video, MOODLE 

materiāli) 

 

Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 

 

  

Zinātniski pētnieciskā darbība  

Konferences   

Kopējais konferenču skaits  



 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

 

Eksperta darbība  

Datums, komisijas/ padomes/ darba 

grupas nosaukums  

 

  

Citas zinātniskā darba aktivitātes  

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads  

 

  

Dalība projektos  

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

 

  

Mākslinieciskā darbība  

(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

 

Nosaukums, norises vieta, datums  

  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

Nosaukums  

(Satversmes sapulce, Senāts, 

Revīzijas komisija, Šķīrējtiesa, 

Profesoru padome, Promocijas 

padome, u.c.), tituls 

(priekšsēdētājs, vietnieks, loceklis, 

u.c.), periods 

 

  

Neformālās izglītības un kursu 

vadība 

 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

Kurss „Civilās aizsardzības pamati”, biedrība “Lācīša Skola”, 162 stundas 

Kurss „Ugunsdrošība un aizsardzība”, SIA „BUTS MC”, 160 stundas 

Kurss „Ugunsdrošība”, SIA „BUTS MC”, 40 stundas 

Kurss „Ugunsdrošība un aizsardzība”, Latgales pieaugušo mācību centrs, 160 

stundas 

Kurss „Ugunsdrošība un aizsardzība”, SIA ”Austrumvidzeme”, 160 stundas 

Kurss „Ugunsdrošība”, SIA ”Austrumvidzeme”, 20 stundas 

  



 

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), nosaukums, 

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 

biedrs, u.t.t.)  

 

  

Profesionālās pilnveides kursi/ 

stažēšanās 

 

Kursi  

(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

Pasaules darba aizsardzības dienas diskusija/konference ,Latvijas brīvo arodbiedrību 

savienība, 6 stundas, izdota 11.04.2013. 

International Scientific – Practical Conference „Entrepreneurship and innovation 

culture: the standpoint of government, business and higher education institutions” 

Certificate Nr. 34-557, izdots 05.03.2013. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” (Tēma: „Programmas 

„Mendeley” izmantošana zinātniskajā darbā”) Rēzeknes Augstskolas, Mūţizglītības 

centrs, 10 stundas, Apliecības Nr.2012/13-234, izdota 30.10.2012. 

Ugunsdrošība un aizsardzība, Semināru un konsultāciju cents Letija, 6 stundas, 

Apliecības Nr.L1218, izdota 08.11.2012. 

Angļu valoda bez priekšzināšanām, SIA mācību centrs „Austrumvidzeme”, 80 

stundas, Apliecības Nr.2011/2705-832, izdota 27.05.2011. 

Darba vides bioloģiskie riska faktori, RSU aģentūras Darba drošības un vides 

veselības institūts, 4 stundas, 16.06.2011. 

Darba devēju apmācība darba aizsardzības jautājumos, mācību centrs „Buts”, 8 

stundas, Reģistrācijas Nr. 27590, izdota 14.04.2011. 

Darba devēju apmācība darba aizsardzības jautājumos, mācību centrs „Buts”, 8 

stundas, Reģistrācijas Nr. 21096, izdota 21.10.2010. 

Darba devēju apmācība darba aizsardzības jautājumos, mācību centrs „Buts”, 8 

stundas, Reģistrācijas Nr. 12965, izdota 06.10.2009. 

Ugunsdrošības uzraudzības inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana, Ugunsdrošības, 

dienesta un civilās aizsardzības joma, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledţa, 

26 stundas, Apliecības Nr. 706, izdota 28.03.2008. 

 Civilā aizsardzība Latvijas republikā, Civilās aizsardzības plāns, SIA Komunikācijas 

un konsultācijas, 7 stundas, 28.02.2006. 

 Higher level Regional course on exercise preparation, conducting and evaluation, 

under the Swedish – Lithuanian project GE 207 A, Civil Protection Department 

Lithuania, 28.-29.04.2004 

 Higher Level Training Course for Instructors in the Field of Radiological Accidents, 

Swedish Radiation Protection Authority, 15-17.06.2004. 

 Workshop on Establishing Policies on Establishing Policies on Safe Communities 

Programmes, Funded by the European union (European Regional Development fund) 

within the BSR INTERREG 111 B programme, Karolinska Institute, 02.-04.11.2003. 

 Higher level Regional course on exercise preparation, conducting and evaluation, 

under the Swedish – Lithuanian project GE 207 A, Civil Protection Department 

Lithuania, 18.-19.11.2003 

 Dosimetric Control and Decontamination Tactic and Methods off Emergency Workers 

and General Public, Swedish Radiation Protection Authority, 17-18.06.2003.  

 Civilās aizsardzības plānošana pašvaldībām un paaugstināta riska uzľēmumiem, 

Latvijas Universitāte, pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs, 10 stundas, 

Apliecības Nr. 7356, izdota 06.02.2002. 



 

Stažēšanās 

(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

Kaunas, Lithuania, Kauno Kolegija/University of Applied Sciences, , praticipated in 

the International week, 04.-08.03.2013. Certificate Nr. 49-350., and Nr. NP-21. 

 

  

Saņemtie apbalvojumi  

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

Goda raksts, LR Iekšlietu ministrija, Nr. 783, 12.11.2001 

Goda raksts, VUGD, Nr. 1341, 23.12.2010 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīš

ana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Vācu valoda  
B1  A1  B1  A2  

A

1 
 

Krievu valoda  C2  C2  C2  C2  C2  

Angļu valoda  
A1  A1  

A

1 
 A1  

A

1 
 

  (*)
 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

Darba un dzīves gājums 

 

 

Vārds uzvārds  AIJA  JERMACĀNE 

Dzimšanas gads, datums 

Dzimšanas vieta 

Dzīves vieta 

tālrunis 

1959.gada 8.maijs 

Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads 

Atbrīvošanas aleja 119a-9, Rēzekne 

29116276, 646 07910,6 4607911 

Izglītība 

1993.-2000. 

 

 

 

 

1977.-1982. 

 

Latvijas Policijas akadēmija, 2.līmeľa profesionālā augstākā izglītība, jurista 

kvalifikācija.  

Ar Akadēmiskās informācijas centra 30.05.2012. lēmumu Nr.142/1727 iegūtā jurista 

kvalifikācija pielīdzināta profesionālajam maģistra grādam un piektā līmeľa 

profesionālajai kvalifikācijai. 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Agronomijas fakultāte, augstākā izglītība, 

specialitāte – agronome 

Nodarbošanās  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


 

 

No 2013.gada 1.septembra līdz 

šim laikam  

No 2012.gada 1.septembra līdz 

2013.gada 1.septembrim  

No 2006.gada 1.septembra līdz 

2012.gada 1.septembrim  

No 03.11.2003. līdz šim laikam 

14.03.2002.-03.11.2003. 

02.01.2002.-14.03.2002. 

20.01.2001.-02.01.2002. 

01.08.1995.-29.01.2001. 

10.02.1992.-01.08.1995. 

 

 

Mācību-metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

 

 

Profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Rēzeknes augstskola, viesdocente 

 

Rēzeknes augstskola, vieslektore 

 

Rēzeknes augstskola, lektore  

 

 

 

Rēzeknes tiesa, tiesas priekšsēdētāja; 

 

Rēzeknes tiesa, tiesnese; 

Rēzeknes tiesa, tiesneša amata kandidāte, 

Ventspils tiesa, tiesneša pienākumu izpildītāja; 

Drošības policijas Ventspils reģionālā nodaļa, galvenā inspektore; 

Ventspils pilsētas un rajona policijas pārvalde, 

Kriminālpolicijas inspektore, 

 

Sagatavoti un nolasīti studiju kursi: „Krimināltiesības: sevišķā daļa”, „Juridisko 

kāzusu risināšanas tehnika”, „Tiesību normu piemērošanas praktikums”, 

  

2012/2013. mācību gadā vadīju 7 bakalaura darbu izstrādāšanu krimināltiesībās 

organizēju un vadīju studentu mācību praksi Rēzeknes tiesā. 

 

 

Pārējās studiju procesa 

aktivitātes 

 

17.-18.10. 2012. 

 

 

 

21.-22.02.2013. 

 

 

 

04.04.2013. 

 

 

 

 

 

 

12.04.2013. 

 

 

 

 

9.05.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

20.21.06.2013. 

 

 

 

 

 

 

Piedalīšanās Tieslietu ministrijas organizētajā starptautiskajā zinātniski-praktiskajā 

seminārā „Mantas konfiskācijas tiesiskais regulējums Latvijā un ES, tā izpildes 

mehānisma efektivitātes nodrošināšana” 

  

Piedalīšanās Valsts probācijas dienesta rīkotajā starptautiskajā konferencē „” Atbalsta 

sistēma noziedzīgos nodarījumos cietušajiem – Latvijas iespējas un izaicinājumi” 

 

Piedalīšanās Rēzeknes augstskolas Tiesību zinātľu katedras rīkotajā Zinātniski 

praktiskajā konferencē „Nacionālās tiesību sistēmas problēmas un to risinājumi”. 

Nolasīts referāts par tēmu „Kriminālprocesa likumā garantētās noziedzīgā nodarījumā 

cietušās personas tiesības Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25.septembra 

Direktīvas kontekstā”. 

 

Piedalīšanās Daugavpils universitātes rīkotajā zinātniskajā konferencē. Kopā ar 

A.Lapsu sagatavots un nolasīts referāts „Amatnoziegumu sastāvā paredzētā būtiskā 

kaitējuma kritēriju izpratne torijā un praksē”. Referāta teksts iesniegts publikācijai 

konferences materiālu krājumā. 

 

Piedalīšanās sabiedriski politiskā centrs „Providus” projekta „Atbalsta sistēma 

noziegumos cietušajiem Latvijā un citur” organizētajās mācībās Latgales reģiona 

tiesību aizsardzības iestāţu darbiniekiem. Nolasīta lekcija „Cietušā interešu 

aizsardzības problēmas Latvijas kriminālprocesā”. Sagatavots raksts „Prioritātes 

kriminālprocesā”, publicēts sabiedriskā politikas portālā „Politika.lv” pieejams 

http://politika.lv/article/kriminalprocesa-prioritates 

 

Piedalīšanās Eiropas tiesību akadēmijas organizētajā starptautiskajā seminārā 

Strasbūrā „ Improving Coditions Related to Detention - The role of the ECHR, the 

Strasbourg court and national courts” 

 

Piedalīšanās Tieslietu ministrijas organizētajā starptautiskajā seminārā 

„Cilvēktirdzniecības atpazīšana, izmeklēšana, novēršana kā efektīvs ierocis 



 

 

26.-27.09.2013. 

 

 

 

 

Sabiedriskās aktivitātes 

noziedzīgā fenomena izskaušanā”. 

 

 

Esmu Latvijas Tiesnešu biedrības biedre. 

Valodu prasmes 

 

Cita papildus informācija 

Dzimtā valoda – latviešu. Brīvi pārvaldu krievu valodu. Lasu un varu sarunāties angļu 

valodā. 

Datorzinības lietotāja līmenī 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzīves un darba gājums (Curriculum vitae) 

 

 VERONIKA KORKLA   

1. Dzimšanas gads un 

datums 

1960.gada  18.jūlijs 

2. Dzimšanas vieta Latvija, Ludzas  rajons. 

3. Izglītība 2002.-2007.g. – studijas LU doktorantūrā (augstskolu pedagoģija); 

1997.g. – absolvēts LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts un iegūts maģistra grāds 

pedagoģijā (diploms  Nr. 003172); 

1985.g. – absolvēta LVU Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļa un iegūta 

filozofijas pasniedzēja kvalifikācija (diploms Nr.123521);  

4. Akadēmiskie nosaukumi 

un zinātniskie grādi 

Maģistra grāds pedagoģijā – 1997.g. 

Profesionālā maģistra grāds filozofijā (atzīta 1980.-1985.g. iegūtā augstākā izglītība Latvijas 

valsts universitātē (diploms Nr.123521)).  

 

5. Nodarbošanās - Kopš 2013.g. oktobra RA Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes dekāne; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zinātniskās publikācijas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pārējās zinātniskās 

     darbības aktivitātes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Mācību metodiskās  

     publikācijas 

 

9. Mācību metodiskā un  

pedagoģiskā darbība 

 

 

 

 

 

 

 

10. Akadēmiskā personāla 

un  profesionālās 

kvalifikācijas  speciālistu 

sagatavošana 

 

 

 

 

 

- 2005.g. aprīlis -2013.g. septembris – RA Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes dekāna 

pienākumu izpildītāja;  

- kopš 2010.g. RA Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes vieslektore;   

-1995.-2009.g. – RA Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes Vēstures un filozofijas 

katedras lektore;   

- Kopš 2008.g. - studiju kursa „Filozofijas vēsture” docēšana Latvijas Mākslas akadēmijas 

Latgales nodaļā (papildus darbs);           

2004.-2006.g.- studiju kursa “Filozofija” docēšana Malnavas lauksaimniecības koledţā 

(papildus darbs); 

1995.g. – skolotāja Rēzeknes vakara, maiľu vsk.; Rēzeknes komercskolā (papildus darbs); 

1990.-1991.g. – LU Rēzeknes filiāles lektore (saviet.); 

1991.-1995.g. – Rēzeknes skolotāju institūta pasniedzēja; 

1987.-1991.g. – Rēzeknes pedagoģiskās skolas skolotāja; 

1985.-1986.g. – Rēzeknes internātskolas skolotāja. 

 

1. „Izglītības programmas izvērtējums – virzība uz kvalitāti” (līdzautors Dr.paed. 

P.Vucenlazdāns) TEMPUS projekta „Jauna maģistra studiju programma bibliotēku un 

informācijas zinātnē” (NMPLS) starptaut.konfer. „Towards the knowledge society: new 

roles for librarians in a changing world” krājums, Taškenta (Uzbek.) 2011.g. oktobrī, 10.- 

15.lpp. 

2. „Studentu studiju darba pašnovērtējums kvalitātes nodrošināšanai” (līdzautors Dr.paed.  

P.Vucenlazdāns) TEMPUS projekta „Jauna maģistra studiju programma bibliotēku un 

informācijas zinātnē” (NMPLS) starptaut. konfer. „Towards the knowledge society: new 

roles for librarians in a changing world” krājums, Taškenta (Uzbek.) 2011.g. oktobrī, 16.- 

22.lpp. 

 

Virzieni: 1.  Izglītības kvalitātes komponenti un kritēriji (2004./2005.st.gadā darba grupas 

vadīšana RA Studiju kvalitātes novērtēšanas sistēmas izstrādei. Studiju kvalitātes 

novērtēšanas un kontroles sistēma RA – atstiprināta ar Senāta lēmumu 28.02.2005.); 

2. Skolotāja profesionālās kompetences problēma studiju programmās. 

- 15.-17.10.2009. nolasīts referāts „Profesionālā statusa diference: pilsēta un lauki” 

2.starptautiskajā latgalistikas konferencē „Centrs un perifērija: perspektīvu maiľa”, Rēzeknē;  

- 24.-26.05.2007.g. nolasīts referāts „Izglītība Latgalē – etniskie un citi sociālie aspekti” 

starptautiskā konferencē „Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi”, Rēzeknē. 

 

Uzdevumu krājums loģikā – 1 

 

Studiju programmas: 2.līmeľa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Sociālo 

zinību skolotājs ” (st.programmas direktore) 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas: „Loģika”, „Filozofijas pamati”, 

„Filozofija”, „Filozofijas vēsture”, „Ētika, estētika”, „Ētika”, „Mākslas filozofija, estētika un 

socioloģija”, „Estētika”, „Politiskā ētika”, „Izglītības filozofija”, „Personības socioloģija”, 

„Socioloģija”,  „Polemikas kultūra”, „Filozofiskās domāšanas attīstīšana skolēniem”, 

„Kreatīvās domāšanas stratēģijas”, „Cilvēks. Daba. Sabiedrība”; „Reliģiju vēsture”, 

„Nacionālā kultūra”. 

Pedagoģiskā darba stāţs- 28 gadi, t.sk. augstskolā – 18 gadi. 

 

Sagatavoti 4 bakalauri pedagoģijā, 14 sociālo zinību skolotāji, 4 kristīgās mācības un ētikas 

skolotāji; 4 ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāji; 

- 2011.g. aprīlis- 2013.g. augusts – izstrādātas un novadītas nodarbības izglītības filozofijā 

mūţizglītības kursos „Pedagoģijas pamati”; 

- 2010.g. decembris - izstrādāta un novadītas nodarbība (tēma „Paradigmu maiľa studiju 

procesā: izglītības filozofiskie aspekti”) RA akadēmiskajam personālam RA profesionālās 

pilnveides programmas „Augstskolas didaktika” ietvaros; 

- 2010.g.marts - izstrādātas un novadītas nodarbības (tēma „Izglītības filozofija un 

psiholoģija”) LR Robeţsardzes koledţas akadēmiskajam personālam RA profesionālās 

pilnveides programmas „Augstskolas didaktika” ietvaros; 

 

- 2012.g. maijs – staţēšanās Varšavas Pedagoģiskajā universitātē – nolasītas lekcijas 



 

 

 

11. Papildus izglītība, 

kursi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Dalība projektos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Sabiedriskās aktivitātes 

 

14.Valodu prasmes  

 

15. Datorprasmes  

„Aktuālās politiskās ētikas problēmas”; 

- 2012.g. aprīlis – līdzdalība starptautiskajā personāla apmācību nedēļā Vroclavas universitātē 

(Polija), (ERASMUS personāla apmaiľa); 

2011.g. maijs – personāla staţēšanās Šauļu universitātē (Lietuva) (ERASMUS personāla 

apmaiľa), kopīgu studiju programmu veidošanas iespējas;  

- 2011.g. aprīlis – staţēšanās Utenas kolegijā (Lietuva) – nolasīts lekciju cikls, tēma  

„Politiskā ētika”;  

- 2009.g.novembris - staţēšanās Šauļu universitātē (Lietuva) – nolasīts lekciju cikls,  Tēma 

“Filozofiskā diskusija mācību procesā”. 

 

- 2009.-2013.g.janv. – līdzdalība TEMPUS projekta „New Masters Programme on Library 

and Information Science” (Nr. 145021-TEMPUS-2008-UK-JPCR) darbā (koordinatore no 

Latvijas); 

- XI-XII 2011. – līdzdalība ESF AIP projektā „Augstākās izglītības studiju programmu 

izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” (projekta Nr. 

Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001) (izglītības statistiķis – eksperts); 

- 2011.g. 25.okt. - līdzdalība EK projekta AIC-EKI Nac. koord. punkta rīkotajā mācību 

seminārā „Mācīšanās rezultāti: no teorijas uz praksi”, saľemts LR AIC apliecin.par dalību; 

- 2010.g.aprīlis -  līdzdalība pedagoga profesionālās pilnveides programmā projekta 

„Intercompetency and Dialogue through Literature” (14075-LLp-2008-1-BG-COMENIUS-

CMP) ietvaros; 

- 2009.g. XII – 2010.g. IX darbība  projektā Nr.2009/0227/1DP/ 

1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071 „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un 

sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” (zinātniski tehniskais personāls); 

- 2005.-2008.g. – līdzdalība LZP fundamentālā pētījuma projektā Nr. 06.2015  „Izglītības 

filozofiskā problemātika. Kritēriji pētījumiem pedagoģijā un izglītībā.” 

- 2004.-2005.g. – līdzdalība RA pētījumu programmā „Rēzeknes Augstskolas studentu sociālā 

trauksme pašprezentācijas situācijās” (RA Zinātn.padomes grants); 

 

Kopš 2005.g.maija līdzdalība RA nolikumu komisijā, RA Stipendiju komisijā; 

Kopš 2002.g.dec. – darbība Filozofiskās izglītības centra organizatoriskajos pasākumos (LU); 

2005. -2009.g. – RA senatore. 

 

Latviešu valoda –dzimtā, krievu valoda – brīvi (runāju, lasu, rakstu); angļu valoda – 

sarunvalodas līmenī; 

 

Word programmas  

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Krampuţa Ilga 

Dzīvesvietas adrese Bērzpils iela 12-15, Balvi, LV-4501  

Tālrunis, mobilais tālrunis 29808668   

e-pasts ahia@inbox.lv 

Dzimšanas datums 17.februāris 



 

  

  

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte 

Doktorantūras studijas (2007. gada oktobris – šobrīd) 

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātľu fakultāte  profesionālais maģistra 

grāds tiesību zinātnēs 2006 - 2007     

 

Rēzeknes Augstskola Ekonomikas fakultāte  

sociālo zinātľu maģistra akadēmiskais grāds vadības zinātnē 2005 - 2006    

  

Latvijas Universitāte Juridiskā fakultāte 

kvalifikācija – jurists, 1995 - 2001     

 

  

Zinātniskie grādi 2007., profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs, Mg. iur., Rēzeknes Augstskola 

2006., sociālo zinātľu maģistra akadēmiskais grāds vadības zinātnē,  Mg. soc. sc., 

Rēzeknes Augstskola 

Grāda iegūšanas gads, 

zinātniskais grāds, tā 

saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās 

izglītības iestādes nosaukums 

 

  

Darba pieredze akadēmiskajos 

amatos  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

Rēzeknes Augstskola, Humanitāro un juridisko zinātľu fakultāte  

 Lektore (kursi Administratīvās tiesības, Administratīvā atbildība, Sociālās tiesības, 

Tiesību normu piemērošanas praktikums,  Administratīvā procesa praktikums, 

Administratīvā procesa                                     problēmas, Autortiesības, administratīvās 

un pašvaldību tiesības,                                   Būvniecības tiesības) 

2004.gada 5.janvāris – šobrīd 

 

  

Studiju kursu vadība  

  

Maģistra studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Salīdzinošās administratīvās tiesības 

Administratīvā procesa praktikums 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Administratīvās tiesības 

Administratīvās atbildības tiesības 

Sociālās tiesības  

Tiesību normu piemērošanas praktikums 

Būvniecības tiesības 

  

Vieslekcijas -2011.gada 15.aprīlī „Utena University of Applied Sciences „International Scientific – 

Practical Conference „Aspects of sustainable development: theory and practice” 

Programmas finansētājs – personīgie līdzekļi 



 

Laika periods, iestādes 

nosaukums, valsts,  kursa 

nosaukums, stundu skaits, 

programmas finansētājs 

 

  

  

  

  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

  

  

Maģistri (kopējais skaits)  11 

Bakalauri (kopējais skaits)  22 

  

Cita darba pieredze No 20013.gada Zvērināta advokāte 

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

 

  

Zinātnisko pētījumu virziens (-

i) 

Būvniecības publiskais process 

Virziena nosaukums  

  

  

  

Zinātniskās publikācijas citos 

anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits  

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas 

vieta, izdevniecība, gads, 

lappuses, izdevuma kods), datu 

bāze (Web of Knowledge, 

EBSCO, Index 

Copernicus) vai atrodas ASV 

Kongresa bibliotēkas katalogos), 

līdzautori 

1. Trešo personu tiesisko interešu būvdarbu veikšanas gaitā aspekti. Ţurnāls 

Latgales Tautsaimniecības pētījumi, ISSN 1691-5828, Iekļauts Index 

Copernicus datu bāzē, 2011. 

 

  



 

Citas publikācijas 2. Būvniecības procesa posmi kā pamats būvniecības procesa civiltiesiskajai 

aizsardzībai. Tēzes. 10.-12.lpp. Grām.: Zinātniski praktiskās konferences 

„Nacionālās tiesību sistēmas problēmas un to risinājumi” tēzes. Juristu dienas 

2013 (2013.gada 04.aprīlis). Rēzekne, 2013. 

3. Vietējās pašvaldības plānojumu īstenošanas problēmas. 87.-96.lpp. Grām.: MĒS 

LAIKĀ, TELPĀ UN ATTĪSTĪBĀ: 2012.gada 10.maija studentu zinātniskās 

konferences rakstu krājums. Rēzekne: 2013. 264.lpp., ISBN 978-9984-44-114-6. 

4. Zinātniski praktiskās konferences „Nacionālās tiesību sistēmas problēmas un to 

risinājumi” tēzes. Rēzekne, 2013, 10.-12.lpp. 

5. Būvniecības tiesiskā regulējuma aktualitātes trešo personu tiesisko interešu 

aspektā. 277.-287.lpp. Grām.: Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XIV. 

Sastād., atbildīgais redaktors Arturs Medveckis. Liepāja: LiePA, 2012. 596.lpp, 

ISSN 1407-6918. 

6. Pašvaldību loma trešo personu tiesību nodrošināšanā detālplānošanas procesā. 

41.-53.lpp. Grām.: Juridiskās zinātnes aktuālās problēmas. Rakstu krājums. 

Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, SIA, 2012, ISBN 978-9934-0-2032-2, 432 lpp. 

7. Publiskā apspriešana būvniecības procesā kā ilgtspējīgas attīstības sastāvdaļa, 

49.lpp. Daugavpils Universitātes Starptautiskās zinātniskās konferences 

„Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi, 

perspektīvas” Tēzes, Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „SAULE”, 

2011, 99 lpp, ISBN 978-9984-14-545-7 

8. Latvijas Universitātes 2.doktorantu konferences tēzes.                                                                                                     

Civiltiesisko zinātľu sekcija. Trešo personu tiesību aizstāvības aspekti būvdarbu 

veikšanas gaitā. 2011. 

9. Starplēmums kā galīgais lēmums būvniecības tiesībās. Daugavpils Universitātes 

53.starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, Daugavpils Universitātes 

zinātniskās konferences tēzes, Daugavpils Universitāte, 2011, ISBN 978-9984-

14-522-8 

10. Vai sabiedrībai ir cerība uz savu interešu aizstāvību būvniecības procesā, Jurista 

Vārds, 05.10.2010, Nr.40 (635) 

11. „Kaimiľš kā trešā persona būvniecības procesā.” Jurista Vārds, 2010, 5.janvāris, 

Nr.1 (596). 

12. „Trešo personu tiesību aizstāvības iespēju atsevišķu aspektu izvērtējums 

Būvniecības likuma likumprojektā”, iesniegts publicēšanai Daugavpils 

Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences „Valsts un tiesību aktuālās 

problēmas” 2009.gada 23.-24.oktobrī rakstu krājumā. 

13. Kaimiľš kā trešā persona būvniecības procesā. 42.-51.lpp. Grām.: MĒS LAIKĀ, 

TELPĀ UN ATTĪSTĪBĀ: 2009.gada 15.maija studentu zinātniskās konferences 

rakstu krājums. Rēzekne, 2010, 240.lpp., ISBN 978-9984-44-039-2 

14. „Kaimiľa subjektīvās publiskās tiesības būvniecības procesā”, iesniegts 

publicēšanai rakstu krājumā. Daugavpils Universitātes 51.starptautiskā 

zinātniskā konference 15.04-18.04.2009.  

15. „Trešo personu tiesisko interešu aizstāvība būvniecības procesā. Vēsturiskais 

aspekts.” Jurista Vārds, 2008, 7.oktobris, Nr.38 (543) 

16. „Civil aspects of Protection of Third Party Legal Interest”, starptautiskās 

zinātniskās konferences „The implementation and protection of Human rights: 

theory and practice”, Utenā, Lietuvā, 2008.gada 6.martā, krājums 

17. „Trešo personu tiesisko interešu būvniecības procesā aizstāvības vēsturiskās 

saknes” 12. starptautiskajā zinātniskajā konferencē Liepājas pedagoģijas 

akadēmijā „Sabiedrība un kultūra, Cilvēkresursu attīstība zināšanu sabiedrībā” 

2008.gada 24.-25.aprīlī, 11.zinātnisko rakstu krājumā  

18. „Vainas problēmas zaudējumu atlīdzināšanas procesā prettiesiska administratīvā 

akta gadījumā”. Iesniegts publicēšanai Rēzeknes Augstskolas zinātniskajos 

rakstos 2007.gadā 

19. „Nabadzība – reāla problēma Latvijā, tās risinājumi”. Iesniegts publicēšanai 

2007.gada 26.- 27.aprīļa, 10. starptautiskās zinātniskās konferences Liepājas 

pedagoģijas akadēmijā „Sabiedrība un kultūra, Cilvēkresursu attīstība zināšanu 

sabiedrībā” zinātnisko rakstu krājumā 

20. „Prettiesisks administratīvais akts pašvaldībā, tā tiesiskās sekas”. Tiesību 

pārkāpumu sekas publiskajās un privātajās tiesībās. Zinātnisko rakstu krājums. 

Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds Saule,  2006, 283.lpp. 

21. „Zaudējumu atlīdzināšana prettiesiska administratīvā akta gadījumā” . MĒS 

LAIKĀ, TELPĀ UN ATTĪSTĪBĀ: 2006.gada 11.maija studentu zinātniskās 

konferences rakstu krājums.- Rēzekne: 2007, 160.lpp. 



 

Kopējais publikāciju skaits 21 

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas 

vieta, izdevniecība, gads, 

lappuses, izdevuma kods), 

līdzautori 

Veidojiet katrai publikācijai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 

  

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

I. MOODLE materiāli 2013.gadā, 2012.gadā 

II. 

1. Metodisko materiālu izstrāde mācību kursam „Administratīvās tiesības” 

2004./2005., 2005./2006., 2006./2007., 2007./2008., 2008./2009. studiju gadiem 

Rēzeknes augstskolas 2.līmeľa augstākajai profesionālajai studiju programmai 

„Jurists” 

2. Metodisko materiālu izstrāde mācību kursam „Sociālās tiesības” 2003./2004., 

2004/2005., 2005./2006., 2006./2007., 2007./2008. studiju gadiem Rēzeknes 

Augstskolas 2.līmeľa augstākajai profesionālajai studiju programmai „Jurists” 

3. Metodisko materiālu izstrāde mācību kursam „Tiesību normu piemērošanas 

praktikums” 2005./ 2006., 2006./2007., 2007./2008.,  2008./2009. studiju gadam 

Rēzeknes Augstskolas 2.līmeľa augstākajai profesionālajai studiju programmai 

„Jurists” 

4. Metodisko materiālu izstrāde mācību kursam „Administratīvā procesa 

praktikums”, „Salīdzināmās administratīvās tiesības” 2007/2008 studiju gadam 

Rēzeknes Augstskolas maģistrantūras studiju programmai 

5. Metodisko materiālu izstrāde mācību kursam „Sociālās tiesības”, 

„Administratīvā atbildība” 2008/2009 studiju gadam Rēzeknes Augstskolas 2. 

Līmeľa augstākajai profesionālajai studiju programmai „Jurists” 

6. Metodisko materiālu izstrāde mācību kursam „Sociālās tiesības”, 

„Administratīvā atbildība”, „Administratīvās tiesības”, „Tiesību normu 

piemērošanas praktikums” 2009/2010 studiju gadam Rēzeknes Augstskolas 2. 

līmeľa augstākajai profesionālajai studiju programmai „Jurists”. 

7. Metodisko materiālu izstrāde mācību kursiem 2010/2011: Administratīvās 

tiesības, Administratīvās atbildības tiesības, Sociālās tiesības, Tiesību normu 

piemērošanas praktikums, Tiesību normu piemērošanas praktikums. 

8. Metodisko materiālu izstrāde mācību kursiem 2011/2012: Administratīvās 

tiesības, Administratīvās atbildības tiesības, Būvniecības tiesības, Sociālās 

tiesības, Tiesību normu piemērošanas praktikums, Administratīvā procesa 

praktikums, Salīdzinošās administratīvās tiesības. 

9. Metodisko materiālu izstrāde mācību kursiem 2012/2013: Administratīvās 

tiesības, Administratīvās atbildības tiesības, Būvniecības tiesības, Sociālās 

tiesības, Tiesību normu piemērošanas praktikums, Administratīvā procesa 

praktikums, Salīdzinošās administratīvās tiesības. 

10. Metodisko materiālu izstrāde mācību kursiem 2012/2013: Profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Sociālais pedagogs studiju 

kurss „Sociālais un administratīvais process”, studiju gads 2013. 

Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība  

Konferences   
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Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta 

(pilsēta, valsts), datums 

1. Studentu un docētāju 15.zinātniski praktiskā konference „Tautsaimniecības 

attīstība: problēmas un risinājumi”. Rēzeknes Augstskola. Ekonomikas un 

vadības fakultāte. Piedalīšanās ar referātu „Pašvaldības plānojumi kā būvniecība 

s uzsākšanas pamats”. Rēzekne, Rēzeknes Augstskola. Rēzeknes Augstskolas 

Ekonomikas un vadības fakultāte – sertifikāts no 30.05.2013. 

2. Zinātniski praktiskā konference 2013.gada 4.aprīlī „Nacionālās tiesību sistēmas 

problēmas un to risinājumi”. Nolasīts referāts „Būvniecības procesa posmi kā 

pamats būvniecības procesa civiltiesiskajai aizsardzībai”. Rēzekne, Rēzeknes 

Augstskola. 

3. III Juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu zinātniski - 

praktiskā konference. 2012.gada 16.aprīlī. Nolasīts referāts Pašvaldības 

plānojumi - pamats būvniecības uzsākšanai. 

4. Latvijas Universitātes 70.konference. Sociālās zinātnes: Juridiskā zinātne. 2012. 

gada 3.februāris. Nolasīts referāts „Būvniecības un teritorijas plānojuma 

tiesiskais regulējums Skandināvijas valstīs”. 

5. Publiskā apspriešana būvniecības procesā kā ilgtspējīgas attīstības sastāvdaļa, 

Daugavpils Universitātes Starptautiskā zinātniskā konference „Eiropas 

integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi, 

perspektīvas” 2011.gada 3.-5.novembris. 

6. 2011.gada 15.aprīlī „Utena University of Applied Sciences „International 

Scientific – Practical Conference „Aspects of sustainable development: theory 

and practice” 

7. 2011.gada 13.-15.aprīlī Daugavpils Universitātes 53.starptautiskā zinātniskā 

konference ar referātu „Starplēmums kā galīgais lēmums būvniecības tiesībās” 

8. 2011.gada 17.marts zinātniski praktiskā konference Rēzeknes Augstskolā, 

nolasīts referāts „Trešo personu tiesiskās intereses būvatļaujas darbības laikā” 

9. Detālplānošanas kā būvniecības priekšnoteikuma problēmas, Daugavpils 

Universitātes starptautiskā konference „Valsts un  tiesību aktuālās problēmas 

2010.gada 26.-27.novembrī. 

10. Trešo personu tiesisko interešu būvdarbu veikšanas gaitā aspekti, referāts 

nolasīts un apstiprināts publicēšanai Liepājas Universitātes Sociālo zinātľu 

katedras un vadībzinātľu katedras organizētajā 13.starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē „Sabiedrība un kultūra: Haoss un harmonija” 2010.gada 29.- 

30.aprīlī Darbs kā sekcijas vadītājai. 

11. Trešo personu tiesisko interešu aizstāvība teritorijas plānošanā un būvniecības 

procesā, Rēzeknes Augstskolas zinātniskajā konferencē „Mēs laikā, telpā, 

attīstībā” 2010.gada 13.maijā 

12. Trešo personu tiesību aizstāvības problēmas būvprojektēšanas gaitā” Daugavpils 

Universitātes 52.starptautiskā zinātniskā konference 2010.gada 14.-17.aprīlis 

13. Juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu zinātniski – 

praktiskā konference 2010.gada 11.jūnijs. Nolasīts referāts „Pašvaldību loma 

trešo personu tiesību nodrošināšanā detālplānošanas  procesā”. 

14. Zinātniskā konference „Mēs laikā, telpā, attīstībā” 2010.gada 13.maijā, referāts 

„Trešo personu tiesisko interešu aizstāvība teritorijas plānošanā un būvniecības 

procesā”. 

15. Liepājas Universitātes Sociālo zinātľu katedras un vadībzinātľu katedras 

organizētā 13.starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: Haoss 

un harmonija” 2010.gada 29.-30.aprīļa konference, referāts „Trešo personu 

tiesiskās intereses būvdarbu veikšanas gaitā” 

16. Daugavpils Universitātes starptautiskā zinātniskā konference „Valsts un tiesību 

aktuālās problēmas” 2009.gada 23.-24.oktobrī, sagatavots un nolasīts referāts 

„Trešo personu tiesību aizstāvības iespēju atsevišķu aspektu izvērtējums 

Būvniecības likuma likumprojektā”.  

17. Daugavpils Universitātes 51.starptautiskā zinātniskā konference 15.04-

18.04.2009. Sagatavots un nolasīts referāts „Kaimiľa subjektīvās publiskās 

tiesības būvniecības procesā”, iesniegts publicēšanai rakstu krājumā. 

18. Zinātniskā konference „Mēs laikā, telpā, attīstībā”, 2009.gada 14.-15.maijs, 

referāts „Kaimiľš kā trešā persona būvniecības procesā” 

19. 2008.gada 24.- 25.aprīlis, 12.starptautiskā zinātniskā konference Liepājas 

pedagoģijas akadēmijā „Sabiedrība un kultūra, Cilvēkresursu attīstība zināšanu 

sabiedrībā”, nolasīts referāts „Trešo personu tiesisko interešu aizstāvības 

būvniecības procesā vēsturiskās saknes” 

20. Starptautiskā zinātniskā konference „The implementation and protection of 

Human rights: theory and practice”, Utenā, Lietuvā, 2008.gada 6.martā, referāts 



 

  

  

  

  

  

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

 

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), 

gads  

1. Trešo personu tiesisko interešu būvdarbu veikšanas gaitā aspekti, referāts 

nolasīts un apstiprināts publicēšanai Liepājas Universitātes Sociālo zinātľu 

katedras un vadībzinātľu katedras organizētajā 13.starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē „Sabiedrība un kultūra: Haoss un harmonija” 2010.gada 29.- 

30.aprīlī. 

 Darbs kā sekcijas vadītājai. 

 

  

  

  

  

Mākslinieciskā darbība  

(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, 

koncertu, festivālu u.c. 

māksliniecisku pasākumu 

organizēšana) 

Zinātniskās konferences organizācijas Rēzeknes Augstskolas 2012.gada Juristu dienu 

ietvaros  

Nosaukums, norises vieta, 

datums 
 

  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

Rēzeknes Augstskolas Senāts 

Rēzeknes Augstskolas Satversmes sapulce 

  

  

  

  

  

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

Zvērinātu advokātu kolēģija no 2003.gada 

Laika periods (no...līdz..., 

norādot mēnesi un gadu), 

nosaukums, statuss 

(priekšsēdētājs, loceklis, biedrs, 

u.t.t.)  

 

  



 

Profesionālās pilnveides kursi/ 

stažēšanās 

2013.gada 04.oktobris Jaunais Būvniecības likums (kas stāsies spēkā 2014.gada 

1.februārī).          

                                    Lektore Ilze Oša (Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu  

                                    politikas departamenta direktore). Mācību konsultatīvais centrs 

SIA  

                                    „Funditus”. Izsniegta apliecība 2013.gada 4.oktobrī. 

2013.gada 01.jūnijs     Latvijas Zvērinātu advokātu padomes un Latvijas Universitātes  

                                   Juridiskās fakultātes tālākizglītības programmas zvērinātiem  

                                   advokātiem „Aktuālie tiesību jautājumi”. Komercdarījumi, 

darījumu  

                                   apstrīdēšana. Komerctiesību aktuālās problēmas. Jānis Kārkliľš;  

                                   Pamattiesību ierobeţojumu pārbaudes metodoloģija. Jānis Pleps;  

                                    Konstitucionālā sūdzība. Anita Rodiľa;  

                                    Eiropas Savienības starptautisko  

                                    privāttiesību piemērošanas aktualitātes Latvijā. Irina Kucina. 

                         

 

2013.gada 18.maijs     Latvijas Zvērinātu advokātu padomes un Latvijas Universitātes  

                                   Juridiskās fakultātes tālākizglītības programmas zvērinātiem  

                                   advokātiem „Aktuālie tiesību jautājumi”. Profesionālā pilnveide  

                                   zvērinātiem advokātiem.  

                                        Latvijas Universitātes Tālākizglītības programma. Gunāra Kūtra 

lekcija  

                                        Mantiskie jautājumi kriminālprocesā; Anita Kovaļevska 

Administratīvā  

                                    procesa aktualitātes; Valentija Liholaja Krimināltiesību 

aktualitātes;  

                                   Daina Ose Rīcībspējas regulējums. 

2013.gada 07.marts     Profesionālās pilnveides programmas „Augstskolu didaktika” 

lekcija       

                                   „Ilgtspējība pētniecības metodoloģijā”. Globalizācijas radīto  

                                   izaicinājumu atspoguļojums pētniecībā. Pētniecības pieeju 

diapazons  

                                   ilgtspējības skatījumā. Kompetences ilgtspējīgā pētniecībā un  

                                        ilgtspējīgā izglītībā. Asociētās prpfesores Ingas Belousas, PhD 

lekcija.  

                                   Apliecība Nr.2012/13-369, izdota 07.03.2013   

2012.gada 30.novembrī Advokāta palīdzība maksātnespējas procesā.  

                                          Latvijas sertificēto maksātnespējas procesa administratoru 

asociācija.  

                                     Seminārs sadarbībā ar Zvērinātu advokātu padomi.  

                                     Apliecinājums Nr. .ZA-5.5.12/704.  

                                    Semināra vadītājs Mg.iur. Gaidis Bērziľš, zvērināts advokāts,  

                                    LU Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātľu katedras lektors. 

2011.gada 14.marts      Viktoras Ţemčiugovas (Lietuva) publiskā 

                                    lekcija „Lietuvas Republikas tiesību aizsardzības iestādes 

 

2010.gada 11.novembris Par APL  

 

2010.gada 24.septembris Patērētāju tiesības 

 

2010.gada 2.jūnijs       Laikraksta Dienas bizness, sadarbībā ar Būvniecības attīstības  

                                    stratēģisko partnerību un Latvijas Būvindustrijas sabiedrisko  

                                    organizāciju koordinācijas centra rīkotajā konferencē  

                                    „Būvniecība Latvijā- izaicinājumi un iespējas” 

2010.gada 31.marts     Apmācību kurss „Pārrobeţu tiesvedība civillietās- 

                                    Eiropas maksājuma rīkojums un Eiropas procedūra 

                                    maza apmēra prasībām” 

2010.gada 1.marts       Seminārs „Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu aktualitātes”,  

                                    „Goda un cieľas tiesiskā aizsardzība” 

                                    Lektors Anita Kovaļevska 

2010.gada 4.marts         Jaunākās attīstības tendences Eiropas Savienības instrumentos,  

                                       kas nosaka piemērojamo likumu.  

                                      Tieslietu ministrijas rīkots apmācību kurss. 



 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīš

ana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Valoda  

 krievu  

Nav Eiropas 

līmeľa 

apliecinājuma 

dokumenra 

      

Valoda  

 angļu  

Nav Eiropas 

līmeľa 

apliecinājuma 

dokumenra 

      

  (*)
 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


 

 

 

   

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Karpoviča Kristīne 

Dzīvesvietas adrese Kooperatīva šķērsiela 5-27, Rēzekne 

Tālrunis, mobilais tālrunis 26394693   

e-pasts kristine.karpovica@ru.lv 

Dzimšanas datums 24.07.1978. 

  

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

2005.gada sept. - 2007.gada jūn., Rēzeknes Augstskola, Mg.iur. 

 

2002.gada sept. - 2004.gada jūn., Rēzeknes Augstskola, Mg.soc.sc. 

 

1996.gada sept. - 2001.gada febr., Rēzeknes Augstskola, Dipl.iur., jurista 

kvalifikācija 

  

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

2007, maģistra grāds, Mg.iur., tiesību zinātne, Rēzeknes Augstskola 

 

2004, maģistra grāds, Mg.soc.sc., vadības zinātne, Rēzeknes Augstskola 

 

2001, jurista kvalifikācija, Dipl.iur., tiesību zinātne, Rēzeknes Augstskola 

  

Darba pieredze akadēmiskajos 

amatos  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

2005.gada septembris – līdz šim laikam, lektore, Rēzeknes Augstskolas 

Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes Tiesību zinātľu katedra 

 

   2001.gada februāris - 2003.gada jūnijs, asistente, Rēzeknes Augstskolas 

Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes Tiesību zinātľu katedra                  

 

  

Studiju kursu vadība  



 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Tiesību 

zinātne”, studiju kursi: 

  1)“Tiesību  teorija I” (2KP); 

  2)”Tiesību teorija II” (2KP); 

  3)“Valsts zinātne”(1KP); 

  4)„Zinātniskā darba pamati” (1KP); 

  5)„Juridiskās valodas kultūra” (1KP); 

  6)„Intelektuālā īpašuma tiesības” (2KP). 

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Robeţapsardze” , 

studiju kurss „Valsts un cilvēktiesības” (2KP) 

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma  „Vides dizains”, 

studiju kurss „Autortiesības” (1 KP) 

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Interjera dizains”, 

studiju kurss „Kultūra un autortiesības” (2KP) 

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

No 01.09.2010.- līdz šim brīdim- Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un 

juridisko zinātľu fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programmas “Tiesību zinātne” direktore. 

No 01.03.2001. – līdz šim brīdim- Rēzeknes Augstskola Humanitāro un 

juridisko zinātľu fakultāte, Tiesību zinātľu katedra, lietvede.                                                                 

 10.01.2000. - 10.01.2001. - Rēzeknes komercskolas skolotāja, mācību kursi- 

Tiesības un politika, Likumdošana.                                                                                              

  

Zinātnisko pētījumu virziens (-i)  

Virziena nosaukums Tiesiskās apziľas izpētes jautājumi 

  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

Nosaukums  

(Satversmes sapulce, Senāts, 

Revīzijas komisija, Šķīrējtiesa, 

Profesoru padome, Promocijas 

padome, u.c.), tituls 

(priekšsēdētājs, vietnieks, 

loceklis,u.c.), periods 

Satversmes sapulces locekle 

Senāta locekle 

Revīzijas komisijas locekle 

Profesionālās pilnveides kursi/ 

stažēšanās 

 



 

Kursi  

(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – Aktīvās 

mācību metodes studiju procesā- 10 stundas- 10.05.2013. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – Holistiskā 

pieeja studiju procesā augstskolā- 10 stundas- 18.04.2013. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – Tālmācības 

tehnoloģijas- 10 stundas- 10.04.2013. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – Ilgtspējība 

pētniecības metodoloģijā- 10 stundas- 07.03.2013. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – E-vides 

MOODLE praktiskā pielietošana- 10 stundas- 06.03.2013. 

Profesionālās pilnveides programma „Angļu valoda”- 48 stundas – 

2012.gads. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – Studiju 

rezultāti- no teorijas līdz praksei- 10 stundas- 07.12.2011. 

Seminārs “Jaunais “Dokumentu juridiskā spēka likums”. Dokumentu 

izstrāde un noformēšana”- 23.09.2010. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – Ātrā 

iegaumēšana- 10 stundas- 06.05.2009. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – E-kursu 

vadības sistēmas Moodle- 10 stundas- 03.04.2009. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – 

Daudzveidīgo spēju attīstīšanas darbības forma augstskolas studiju procesā- 

10 stundas- 29.02.2008. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – Autortiesību 

aktuālie jautājumi akadēmiskā personāla darbībā- 10 stundas- 08.02.2008. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – Mācību 

metoţu un formu aktualizācijas problēmas- 10 stundas- 18.01.2008. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – 

Komunikācijas elementi, barjeras un uztvere studiju procesā- 10 stundas- 

03.12.2007. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – Studentu 

mācību sasniegumu vērtēšanas problēmas- 10 stundas- 07.11.2007. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – 

Sistematoloģijas problēmas augstskolas studiju procesā- 10 stundas- 

21.09.2007. 

08.02.2007.- profesionālās kompetences  pilnveide 10 stundu apjomā 

“Kompetences jēdziens, veidi un to saistība ar studijām”, apliecība Nr.042.                                               

26.01.2005.- tālākizglītības kursi “Lietvedība” (12 stundas), apliecība 

Nr.2004/5-410 

23.05.2003.-04.07.2003.-Profesionālā pilnveide 36 stundu programmā 

Inovācijas augstākās izglītības sistēmā. Daugavpils Universitātes sertifikāts 

Nr.295  

15.01.2003.-29.01.2003.- datorprogrammas “Microsoft Excel” kursi 10 

stundu apjomā. 

 Angļu valodas kursi, apliecība Nr.949    -           izsniegta 28.05.2002.          

       18.01.2002.- apmācību kurss “Projekta   cikla vadība”. 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana R

a

k

st

īš

a

n

a 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  



 

Krievu  
 C1  C1  C1  C1  

C

1 

Angļu  
 B1  B1  A1  A1  

A

1 

Vācu  
 B1  B1  B1  B1  

B

1 

 
 (*)

 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Aija Kuzminska 

Dzīvesvietas adrese Zeltmājas, Kaunatas pag. Rēzeknes novads 

Tālrunis, mobilais tālrunis 29474627   

e-pasts aija.kuzminska@inbox.lv 

Dzimšanas datums 10.04.74. 

  

  

                                  Izglītība  

2004 septembris- 2007 janvāris Daugavpils Universitāte, profesionālais maģistrs 

valsts pārvaldē, maģistra grāds; 

1997 septembris-2001 jūnijs Sociālo tehnoloģiju augstskola ,jurista kvalifikācija 

,bakalaura grāds; 

1992 septembris-1997 jūnijs Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte, bioloģijas, 

ķīmijas un darbmācības skolotāja, bakalaura grāds bioloģijā un pedagoģijā 

                   Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

 

  

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

2007,profesionālais maģistra grāds valsts pārvaldē, mg.iur.,mg.soc.sc. Daugavpils 

Universitāte; 

  

Darba pieredze akadēmiskajos 

amatos  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

2007 septembris-pašlaik, vieslektore, Rēzeknes Augstskola, Humanitāro un 

juridisko zinātľu fakultāte 

  

Studiju kursu vadība  

  

Maģistra studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 



 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Tiesību zinātľu joma, Starptautiskās privātās tiesības 4;Cilvēktiesības 3; Vides 

tiesības 3; Informāciju tehnoloģiju tiesības 2. 

  

  

  

  

  

  

  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

   

  

Maģistri (kopējais skaits)   

Bakalauri (kopējais skaits)   

  

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

 

  

Zinātnisko pētījumu virziens (-i)  

Virziena nosaukums  

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās datubāzēs 

iekļautos izdevumos 

 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (A&HCI, 

SSCI vai nozaru vadošajās 

datubāzes Thomson Reuters Web of 

science, SCOPUS, ERIH), 

līdzautori 

 

  

Zinātniskās publikācijas citos 

anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos zinātniskos 

izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits 1 



 

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (Web of 

Knowledge, EBSCO, Index 

Copernicus) vai atrodas ASV 

Kongresa bibliotēkas katalogos), 

līdzautori 

 

 

The Role of Non- state Organizations in Human Rights in Latvia, Utenas koledţa, 

2008, 3 lpp., Web of Knowledge 

  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits  

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zinātniski pētnieciskā darbība  

Konferences   

Kopējais konferenču skaits  

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

Iesnieguma likuma normu interpretācija, Rēzeknes Augstskola,Rēzekne,2012; 

Bērns, vardarbība un tiesības, Bērnu tiesības nodrošināšanas problēma, Rēzeknes 

Augstskola, Rēzekne, 2010.g. 24.marts; 

 The role of Non-state organizations in Human Rights in Latvia.The implementation 

and protection of human rights:theory and practice, Utenas koledţa, Utena, Lietuva, 

2008.g. 6.marts; 

Tiesību realizācijas problēmas Latvijā. Patērētāju tiesību aizsardzība, Rēzeknes 

Augstskola, Rēzekne, 2008.g.2.decembris 

  

  

  

  

  

  

   

  



 

Dalība projektos  

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

2010.g. marts-jūnijs,, Velotūre par iecietību”,lektore, Sarkanais krusts. 

  

Mākslinieciskā darbība  

(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

 

Nosaukums, norises vieta, datums  

  

  

  

  

Neformālās izglītības un kursu 

vadība 

 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

Cilvēktiesības un sieviete. Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība ,,Sidrabrasa”, 

4 st. 2009.g. 

  

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), nosaukums, 

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 

biedrs, u.t.t.)  

2011.g.janvaris-decembris Rāznas nacionālā parka biedrība- projektu koordinatore, 

biedrs ari pašlaik; 

2002 g. Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība ,, Sidrabrasa” biedrs 

  

Profesionālās pilnveides kursi/ 

stažēšanās 

 

Kursi  

(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

  

 

Angļu valoda, Rēzeknes Augstskola, 80 stundas 2011.g. 

  

  

  

  

                     Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīš

ana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Valoda  A 

2 
angļu A2 angļu A2 angļu A2 angļu A2 anglu 

Valoda  
C2 krievu C2 krievu C2 krievu C2 krievu C2 

kriev

u 



 

  (*)
 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

Curriculum Vitae 

1.  Vārds, uzvārds Pēteris Kivrāns 

2.  Dzimšanas gads un datums 1958.gada 21.maijs 

3.  Dzimšanas vieta Latvija, Ludzas rajons 

4.  Izglītība Kopš 2005.g. – studijas Latvijas Universitātes vēstures doktorantūrā; 

1981.g. – Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures 

specialitāte, kvalifikācija – vēsturnieks, vēstures pasniedzējs (diploms 

Nr.267946) 

 

5.  Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Vēstures zinātľu maģistrs – 1997.g. (diploms Nr.000441 DPU) 

 

6.  Nodarbošanās 

 

Ar 2006. gada novembri Vēstures un filosofijas katedras vadītāja vietnieks 

No 1995.g. – RA Humanitārās fakultātes Sociālo zinātľu katedras (ar 2001.g. 

Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes Vēstures un filosofijas katedras) 

lektors; 

1999.-2004.g. – RA Humanitārās (no 2001.g. – Humanitāro un juridisko 

zinātľu) fakultātes dekāns; 

1997.-1999.g. – Sociālo zinātľu katedras vadītājs, lektors; 

1991.-1995.g. – Rēzeknes Skolotāju institūta skolotājs. 

 

7.  Zinātniski – pētnieciskā darbība 

 

Doktora disertācijas tēma “Boļeslava Breţgo devums Latvijas vēstures zinātnē”; 

Maģistra darba tēma “Sabiedriskā dzīve Rēzeknē IV Saeimas darbības laikā 

(1931.-1934.).” 

 

8.  Mācību – metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

Sagatavotie uz lasītie studiju kursi un programmas: “Aizvēsture un seno laiku 

vēsture”, “Viduslaiku vēsture”, “Latvijas tiesību vēsture”, “Politoloģija”, 

“Āzijas un Āfrikas vēsture”, “Eiropas integrācijas procesi”, “Globalizācijas 

procesi pasaulē”, “Vēstures palīgzinātnes”; “Pedagoģisko ideju vēsture”, 

“Profesionālās izglītības attīstības vēsture”. 

 

9.  Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

Sagatavoti 19 bakalauri, 7 diplomandi, 4 maģistri. 

10.  Pārējās studiju procesa aktivitātes 2008./2009. st.g. apgūta profesionālās pilnveides programma „Augstskolu 

didaktika” (160 stundas). Saľemts RA sertifikāts Nr. 2008/09-197, 22.04.2009. 

2008.gada marts lekciju vadīšana Lietuvā (Utenas koledţa); 

2007. gadā līdzdalība Daugavpils Universitātes Latgales Pētniecības institūta 

projektā „Latgales saimnieciskais un kultūrvēsturiskais mantojums un potenciāls 

mūsdienu Eiropas virzībā”. Projektu atbalstījusi LR IZM. Granta Nr. 5-20/07.10 

Realizācijas laiks: 2007.gada 1.marts – 2007.gada 31.decembris. 

2005.g.ada oktobra – studijas LU doktorantūrā, doktora studiju programma 

“Vēsture”; 

2003. V-VI – Inovācijas augstskolu pedagoģijā – 160 st. 

1994.-1997.g. – studijas DPU Vēstures katedras maģistrantūrā. 

11.  Sabiedriskās aktivitātes 

 

 

No 2001.g. – Latgales integrācijas padomes loceklis; 

1999.-2004.g. – RA Senāta loceklis; 

1999.-2004.g. – RA Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes Domes loceklis; 

No 1991.g. – Latgales Pētniecības institūta biedrs, piedalīšanās gadskārtējās 

konferencēs. 

 

12.  Piedalīšanās konferencēs 1. DU XIX Zinātniskie lasījumi. Starptautiskā konference 2009.gada 29.-

30.janvāris. Referāts B.Brežgo par Latgales zemniekiem 18.gs. 2.pusē 

2. DU XVIII Zinātniskie lasījumi. Starptautiskā konference. 2008.gada 24.-

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


 

25.janvāris. Referāts B.Brežgo  par Latgales zemniekiem 16.gs. beigās un 

17.gs. 1.puse 

3. LPI XVI Zinātniskā konference „Latgales pagātne, tagadne, nākotne” 

2008.gada 7.novembrī, Špoģi. Referāts Brežgo  par Latgales zemniekiem 

19.gs. 1.pusē 

4. DU XVII Zinātniskie lasījumi. Starptautiskā konference 2007.gada 25.-

26.janvāris. Referāts B.Brežgo rokraksti kā nozīmīgi Latgales vēstures avoti 

5. DU XVI Zinātniskie lasījumi. Starptautiskā konference 2006.gada 26.-

27.janvāris. Referāts B.Brežgo Latgales vēstures apzinātājs un apkopotājs 

6. LPI XII Zinātniskā konference „Latgales pagātne, tagadne, nākotne” 

2004.gada 8.-9.oktobris, Dagda. Referāts Latgales vēsture 20.gs. sākumā 

vēsturnieka B.Brežgo skatījumā 

13.  Galvenās publikācijas 

 

 

 

 

 

 

 

1. Boļeslava Breţgo ieguldījums Latgales vēstures avotu apzināšanā un 

apkopošanā./ RA RAKSTI, Vēsture un filosofija VII sējums – Rēzekne, 

2007., 33.-38.lpp. 

2. Latgaliešu politiķi un politiskās partijas neatkarīgajā Latvijā. Sastādītāji: 

Ē.Jēkabsons, V.Ščerbinskis. – Jumava, 2006. Veikts darbs kopā ar asoc. 

prof. Ē.Jēkabsonu biogrāfisko datu papildināšanā un pārbaudīšanā. 

3. Kolektīva monogrāfija: Ivanovs A., Kivrāns P., Poča I., Počs K. Apcerējumi 

par Latgales vēstures historiogrāfiju līdz 1945.gadam.- Rēzekne: LKC, 

2003.-189 lpp. 

4. Pavalstniecības jautājums Latvijā (1919.-1940.)// Integrācijas problēmas 

mūsdienās II d. RA Starpt.zin.konf. materiāli.- Rēzekne, 1999., 27.-31.lpp. 

5. Rezekne Town Council Activity(1931-1934)./Šiauliu Universiteto 

konferencija,1998., 75.-82.lpp. 

6. Sabiedriskās dzīves izpausme biedrībās Rēzeknē 20.gs.30.gados./ RA 

Zinātniskās konferences materiālu krājums.- Rēzekne: 1996., 36.-38.lpp. 

14.  Valodu prasmes Latviešu – brīvi; krievu – brīvi; vācu – sarunvalodas līmenī. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Lapsa Aleksejs 

Dzīvesvietas adrese V.Seiles iela 26A-13, Rēzekne, LV-4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis +3716702174   

e-pasts aleksejs.lapsa@inbox.lv  

Dzimšanas datums 1978.gada 19.augusts 

  

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

2010. – 2011. – studijas Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktora studiju 

programmā „Juridiskā zinātne” 

2005.-2010. – studijas Latvijas Policijas akadēmijas akadēmiskās doktora studiju 

programmā „Juridiskā zinātne” 

2003.-2005. – Latvijas Policijas akadēmijas maģistra akadēmiskā studiju 

programma „Tiesību zinātne”, iegūts tiesību zinātnes maģistra grāds krimināltiesību 

apakšnozarē 

2002.-2003. – Latvijas Policijas akadēmijas Akadēmisko un profesionālo studiju 

posms Publisko tiesību studiju apakšprogramma 

1996.-2001. – Rēzeknes Augstskolas Humanitārās fakultātes augstākās 

profesionālās izglītības studiju programma „Jurista kvalifikācijas iegūšana”, iegūta 

jurista kvalifikācija 

1985.-1996. – Rēzeknes 6.vidusskola 

  

Zinātniskie grādi Veidojiet katram zinātniskajam grādam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet 

ar jaunākajiem datiem 

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

2005.gads – Latvijas Policijas akadēmijas maģistra akadēmiskā studiju programma 

„Tiesību zinātne”, iegūts tiesību zinātnes maģistra grāds krimināltiesību 

apakšnozarē 

2001.gads – Rēzeknes Augstskolas Humanitārās fakultātes augstākās profesionālās 

izglītības studiju programma „Jurista kvalifikācijas iegūšana”, iegūta jurista 

kvalifikācija 

  

Darba pieredze akadēmiskajos 

amatos  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

09.2008. - Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes 

Starptautisko un publisko tiesību katedras lektors (vēlēts) 

09.2006.-09.2008. – Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātľu 

fakultātes Starptautisko un publisko tiesību katedras lektors 

04.2006. – 06.2006. – Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātľu 

fakultātes Starptautisko un publisko tiesību katedras lektors 

  

mailto:aleksejs.lapsa@inbox.lv


 

Studiju kursu vadība  

Maģistra studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Krimināltiesību aktuālie jautājumi, 4KP 

Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas praktikums, 2KP 

Starptautiski tiesiskā cīľa pret terorismu, 2KP 

Krimināltiesību filozofija, 4KP 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Krimināltiesības. Vispārīgā daļa. – 4KP 

Dalība pārbaudījumu komisijās  

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

2007.gads –Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

„Jurists” Valsts pārbaudījumu komisijas loceklis, Rēzeknes Augstskola 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Maģistri (kopējais skaits)  13 

Bakalauri (kopējais skaits)  17 

  

Cita darba pieredze Veidojiet katram amatam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

2000.g. – 2002.g. – Rēzeknes pilsētas prokuratūras prokurora palīgs 

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

01.10.2002. – 05.10.2006. – Rēzeknes pilsētas un rajona policijas pārvaldes 

Kriminālpolicijas biroja 1. nodaļas vecākais inspektors. 

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

10.10.2006.-14.01.2008. – Valsts probācijas dienesta Rēzeknes teritoriālās 

struktūrvienības vecākais referents 

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

22.03.2010. – Valsts probācijas dienesta Rēzeknes teritoriālās struktūrvienības 

vecākais referents 

  

Zinātnisko pētījumu virziens (-i) Veidojiet katram virzienam  atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu 

Virziena nosaukums krimināltiesību nozare 

  

  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 11 (divas iesniegtas un tiks publicētas 2013./2014.gadā) 



 

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

1. К вопросу о применении игровых методов в перевоспитании 

несовершеннолетних.// Научно-методический журнал «Диалог» №7. 

Июль 2013. Главный редактор журнала доктор психологических наук, 

профессор Л.А.Пергамнщик. – Республика Беларусь, Минск, 2013.  

2. Preventīvā rakstura piespiedu līdzekļu leģitimēšanas problēmas.// Zuģicka I. 

sast. Daugavpils Universitātes 54.starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli// Proceedings of the 54th International Scientific Conference of 

Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais 

apgāds „Saule”, 2013., ISBN 978-9984-14-613-3 

3. Nodoma atklāšanas kā patstāvīgās juridiskās konstrukcijas raksturojums 

Krimināllikumā.// Oļehnovičs D., Zuģicka I. sast. Daugavpils Universitātes 

53.starptautiskās zinātniskās konferences materiāli// Proceedings of the 53rd 

International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: 

Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2012., ISBN 978-

9984-14-563-1 

4. Atkārtotības institūts Krimināllikuma vispārīgajā un sevišķajā daļā.// Baikovs 

A., zin. red. Starptautiskās zinātniskās konferences „Valsts un tiesību aktuālās 

problēmas” zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils: Daugavpils Universitātes 

Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2011. 364 lpp. ISBN 978-9984-14-543-3 

5. Мошенничество в автоматизированной системе обработки данных в 

Уголовном законе Латвийской Республики// Уголовно-политические, 

уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с 

современной преступностью и коррупцией / Сборник научных трудов 

под ред. д.ю.н., проф. Н.А. Лопашенко. – Саратов, Саратовский Центр по 

исследованию проблем организованной преступности и коррупции: 

Сателлит, 2009. ISBN 978-5-901459-96-6 

6. Nolaupīšanas priekšmets.// Latvijas Policijas akadēmijas studējošo raksti Nr.4. 

– Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2008. ISBN 978-9984-769-16-5 

7. Psihisko ciešanu būtība un izpausmes veidi noziedzīgos nodarījumos pret 

nepilngadīgajām personām.// Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences 

materiāli – Nepilngadīgo drošība un tiesību aizsardzība. – Rīga: Latvijas 

Policijas akadēmija, 2008. ISBN 9984-712-85-0 

8. Mūsdienu skatījums uz mantas nolaupīšanas pabeigtības momentu.// Latvijas 

Policijas akadēmijas studējošo raksti Nr.3. – Rīga: Latvijas Policijas 

akadēmija, 2007. ISBN 978-9984-769-12-7 

9. Состав терроризма в Уголовном законе Латвийской Республики.// 

Противодействие организованной преступности, терроризму, 

экстремизму и другим угрозам безопасности общества и государства в 

современных условиях: материалы Международного научно-

практического семинара. – Челябинск: Челябинский юридический 

институт МВД России, 2007. 

  

  

  

Citu mācību metodiskie materiāli 

(t.sk. audio, video, MOODLE 

materiāli) 

Moodle materiāli studiju kursiem: Krimināltiesību aktuālie jautājumi, Noziedzīgu 

nodarījumu kvalifikācijas praktikums, Krimināltiesību filozofija, „Krimināltiesības. 

Vispārīgā daļa”.  

Pieejams: http://ekursi.ru.lv/ 

  

Zinātniski pētnieciskā darbība  

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 10 

http://ekursi.ru.lv/


 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

2013.gada 10.-12.aprīlī piedalīšanās ar referātu „Amatnoziegumu sastāvā paredzētā 

būtiskā kaitējuma kritēriju izpratne teorijā un praksē”. The 55th International 

Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils, Latvia. 

 

2013.gada 4.aprīlī piedalīšanās ar referātu „Atkārtotības institūts Krimināllikumā: 

empīriskās un teorētiskās problēmas” Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un 

juridisko zinātľu fakultātes zinātniski praktiskajā konferencē „Nacionālās tiesību 

sistēmas problēmas un to risinājumi”. 

 

2012.gada 18.-20.aprīlī piedalīšanās ar referātu „Preventīvā rakstura piespiedu 

līdzekļu leģitimēšanas problēmas”. The 54th International Scientific Conference of 

Daugavpils University. Daugavpils, Latvia. 

 

 

2011.gada 13.-15.aprīlī piedalīšanās ar referātu „Nodoma atklāšanas kā patstāvīgās 

juridiskās konstrukcijas raksturojums Krimināllikumā”. The 53rd International 

Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils, Latvia. 

 

2010.gada 26.-27.novembrī piedalīšanās ar referātu „Atkārtotības institūts 

Krimināllikuma vispārīgajā un sevišķajā daļā” Daugavpils universitātes Sociālo 

zinātľu fakultātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Valsts un tiesību 

aktuālās problēmas”. 

 

2010.gada 24.martā piedalīšanās ar referātu „Mantkārīgo noziedzīgu nodarījumu 

izplatība starp nepilngadīgajiem” Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko 

zinātľu fakultātes zinātniski praktiskajā konferencē „Bērnu tiesību nodrošināšanas 

problēma”. 

 

2008.gada 2.decembrī piedalīšanās ar referātu „Nolaupīšanas priekšmets” Rēzeknes 

Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes zinātniski praktiskajā 

konferencē „Tiesību realizācijas problēmas Latvijā”. 

 

2008.gada 21.aprīlī piedalīšanās ar referātu Saratovas korupcijas un organizētās 

noziedzības problēmu izpētes centra starptautiskajā zinātniski praktiskajā seminārā 

„Уголовно-правовая охрана информационной безопасности современного 

общества и государства: состояние уголовного законодательства и практики 

его применения” 

 

2008.gada 24.-25.janvārī piedalīšanās ar referātu Latvijas Policijas akadēmijas VI 

starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Nepilngadīgo drošība un tiesību 

aizsardzība” 

 

2007.gada 17.oktobrī piedalīšanās ar referātu Krievijas Federācijas Iekšlietu 

Ministrijas Čeļabinskas juridiskā institūta starptautiskajā zinātniski praktiskajā 

seminārā „Противодействие организованной преступности, терроризму, 

экстремизму и другим угрозам безопасности общества и государства” 

  

  

Dalība projektos  

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

23.05.2013.-31.05.2013. piedalījos Eiropas Komisijas finansētās programmas 

„Youth in Action” starptautiskajā projektā „Neform@3” kā dalībnieks. Projekta 

organizators Republikas sabiedriskā apvienība „Baltkrievu UNESCO klubu 

asociācija”. Minka, Baltkrievijas Republika. 

 

03.06.2012.-08.06.2012. piedalījos Eiropas Savienības finansētās programmas 

„Youth in Action” projektā „Be4Youth” kā dalībnieks. Projekta organizators 

Jauniešu atvērtais centrs „JACis”. Rēzekne, Latvija. 



 

  

  

Profesionālās pilnveides kursi/ 

stažēšanās 

 

Kursi  

(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

2008.gada 14.-15.aprīlī – seminārs augstākās izglītības mācību iestāţu 

pasniedzējiem „Cilvēku tirdzniecība – sociālā un tiesiska problēma Latvijā un 

pasaulē” 

 

No 2007.gada 21.septembra – profesionālās pilnveides programmas „Augstskolu 

didaktika” apguve: 

- 2007.gada 21.septembrī apgūts kurss par tēmu „Sistematoloģijas problēmas 

augstskolas studiju procesā” (10 stundas) 

- 2007.gada 2.novembrī apgūts kurss par tēmu „Studentu mācību sasniegumu 

vērtēšanas problēmas” (10 stundas) 

- 2008.gada 8.februārī apgūts kurss par tēmu „Autortiesību aktuālie jautājumi 

akadēmiskā personāla darbībā” (10 stundas) 

- 2008.gada 11.aprīlī apgūts kurss par tēmu „Studentu mācīšanās īpatnību 

psiholoģiskie aspekti” (10 stundas) 

- 2008.gada 11.aprīlī apgūts kurss par tēmu „Interaktīvās tāfeles izmantošanas 

iespējas studiju procesā” (10 stundas) 

- 2013.gada 6.martā apgūts kurss par tēmu „E-vides MOODLE praktiskā 

pielietošana” (10 stundas) 

  

Saņemtie apbalvojumi  

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

2012.gadā - Rēzeknes Augstskolas atzinības raksts par aktīvu līdzdalību Rēzeknes 

Augstskolas tiesību zinātľu izglītības virziena attīstībā un ārējo sakaru veidošanā 

2010.gadā – Rēzeknes Augstskolas atzinības raksts par ieguldījumu maģistra 

studiju programmas „Tiesību zinātne” izveidē un aktīvu sadarbību ar ārzemju 

viesdocētājiem. 

2009.gadā – Rēzeknes Augstskolas atzinības raksts par ieguldījumu studiju 

programmas izveidē un aktīvu zinātnisko darbību 

2008.gadā – Rēzeknes Augstskolas atzinības raksts par ieguldījumu studiju 

programmas izveidē un aktīvu zinātnisko darbību 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda krievu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīš

ana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Latviešu  

C1  
Augstākais 

līmenis  
C1  

Augstākais 

līmenis  
C1  

Augstākais 

līmenis  
C1  

Augstākais 

līmenis  
C1  

Augst

ākais 

līmen

is  

Angļu  

B1  
Vidējais 

līmenis  
B1  

Vidējais 

līmenis  
B1  

Vidējais 

līmenis  
B1  

Vidējais 

līmenis  
B1  

Vidēj

ais 

līmen

is  

  (*)
 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


 

 

 

 

 

  

 

  

 

Europass  

Curriculum Vitae  

  

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Staņislavs Linkevičs   

Adrese V.Seiles ielā 21-2, Rēzeknē, LV 4600 

Tālrunis  Mobilais tālrunis: 26329011 

E-pasts linsta@inbox.lv   

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 20/04/1962 

Dzimums Vīrietis 

  

Pašreizējā darba vieta  

Laika periods 

  

Profesija vai ieľemamais amats 

  

Galvenie pienākumi  

 

Darba vietas nosaukums un adrese 

 

Nozare 

 

04/12/2008 - šobrīd  

 

  Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nama priekšsēdētājs un tiesnesis 

 

Administratīvo lietu izskatīšana. 

 

Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nams, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, 

LV 4600 

 

Tiesību aizsardzība 

 

Darba pieredze  

Laika periods 03/10/2002 – 04/12/2008 

Profesija vai ieľemamais amats Pašvaldības policijas pārvaldes priekšnieks 

Galvenie pienākumi Vadīt struktūrvienības darbu. 

Darba vietas nosaukums un adrese 

                                                     

Nozare 

Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV 4600 

Tiesību aizsardzība 

 

Laika periods 

 

03/01/1994 – 03/10/2002 

Profesija vai ieľemamais amats Valsts ieľēmumu dienesta Rēzeknes nodaļas direktora vietnieks, muitas priekšnieks 

Galvenie pienākumi Vadīt struktūrvienības darbu, organizēt muitas nodokļu administrēšanu 

Darba vietas nosaukums un adrese 

 

                                                     

Nozare 

Valsts ieľēmumu dienesta Rēzeknes nodaļa, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93, LV 4600 

 

Nodokļu administrēšana  

 

Laika periods 

 

01/08/1988 – 03/01/1994 

Profesija vai ieľemamais amats Sevišķi svarīgu lietu inspektors 

mailto:linsta@inbox.lv


 

Galvenie pienākumi Noziedzīgu nodarījumu atklāšana, administratīvo pārkāpumu konstatēšana un 

atklāšana, preventīvā darba organizēšana 

Darba vietas nosaukums un adrese 

                                                     

Nozare 

 

Rēzeknes pilsētas un rajona policijas pārvalde, Rēzekne, K.Valdemāra ielā 20, LV-

4600 

Tiesību aizsardzība 

 

Izglītība 

 

  

Laika periods 2003 – 2005 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sociālo zinātľu maģistra grāds vadības zinātnē 

Galvenie mācību priekšmeti / 

iegūtās profesionālās prasmes 

Uzľēmējdarbības vadība, personāla vadība, vadības kvalitātes sistēmas. 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Rēzeknes augstskola 

Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV  4600 

 

Laika periods 

 

1997 – 1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Nodokļu ekonomists 

Galvenie mācību priekšmeti / 

iegūtās profesionālās prasmes 

Nodokļi, audīts. 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte 

Aspāzijas bulvāris 8, Rīga  

LV 1004 

 

Laika periods 

 

1984 – 1988 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Jurists. 

Galvenie mācību priekšmeti / 

iegūtās profesionālās prasmes 

Valsts un tiesību teorijas pamati, cilvēktiesību pamati, milicijas tiesības, 

krimināltiesības, kriminālprocess, civiltiesisko zinātľu pamati, tiesību aizsardzības 

iestādes, sodu izpildes tiesības, administratīvā atbildība, ceļu satiksmes drošība, 

kriminālistika, tiesu medicīna, tiesu psihiatrija, penitenciārās psiholoģijas un 

pedagoģijas pamati, civilā aizsardzība 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Minskas augstākā milicijas skola 

Minska 

Baltkrievija 

 

Laika periods 

 

1978 – 1980 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Vidējā izglītība 

Galvenie mācību priekšmeti / 

iegūtās profesionālās prasmes 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Maltas vidusskola 

Rēzeknes novads, 

Skolas ielā 4, Maltā 

 

Laika periods 

 

1969 – 1978                        

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Astoľgadīgā izglītība 



 

Galvenie mācību priekšmeti / 

iegūtās profesionālās prasmes 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 Vītolu astoľgadīgā skola 

 Rēzeknes rajons  

Prasmes  

  

Dzimtā(s) valoda(s) Latviešu 

  

Cita(s) valoda(s) Krievu valoda, vācu valoda, angļu valoda 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīš

ana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu valoda  

C1 
Augstākais 

līmenis 
C1 

Augstākais 

līmenis 
C1 

Augstākais 

līmenis 
C1 

Augstākais 

līmenis 
C1 

Augst

ākais 

līmen

is 

Vācu valoda  

B1 
Vidējais 

līmenis 
B1 

Vidējais 

līmenis 
B1 

Vidējais 

līmenis 
B1 

Vidējais 

līmenis 
B1 

Vidēj

ais 

līmen

is 

Angļu valoda  

A1 Pamatlīmenis A1 Pamatlīmenis A1 Pamatlīmenis A1 Pamatlīmenis A1 

Pamat

līmen

is 

 (*)
 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Sociālās prasmes Spēja strādāt komandā 

Labas saskarsmes prasmes 

  

Organizatoriskas prasmes Vadītāja iemaľas 

Organizēt, plānot 

Pieredze grupu vadīšanā 

  

Tehniskas prasmes Prasme rīkoties ar daţāda veida biroja tehniku 

  

Datora lietošanas prasmes MS Windows, MS Office, Internet Explorer 

  

Citas prasmes Ir motivācija un spēja nemitīgi mācīties un paaugstināt kvalifikāciju, liela atbildības 

sajūta,         komunikabls, dzīvespriecīgs, analītiskā domāšana, strādāju ar pilnu atdevi 

un nekad nezaudēju      humora izjūtu. Vaļasprieks ir sports un visa veida aktīvas 

atpūtas. 

  

Vadītāja apliecība B, C1 Kategorijas autovadītāja apliecība  

  

 Ieroča nēsāšanas atļauja. 

 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


 

 

 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Valentīna Lohova 

Dzīvesvietas adrese Kr.Barona ielā, 18, Rēzeknē 

Tālrunis, mobilais tālrunis 29459542   

e-pasts vlohova@inbox.lv 

Dzimšanas datums 1967.gada 17.decembrī 

  

  

Izglītība Veidojiet katrai apgūtajai izglītības programmai atsevišķu sadaļu, iekopējot 

rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

2003.-2005.g. - studijas Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību zinātnes 

Maģistra studiju programma, iegūts akadēmiskais sociālo zinātľu maģistra grāds 

tiesību zinātľu specialitātē. 

1986.-1992.g. – studijas Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, Tiesību zinību 

specialitātē, iegūta jurista kvalifikācija. 

  1975.- 1986.g. – mācības Rēzeknes 1.vidusskolā. 

 

  

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

Ar  Akadēmiskās informācijas centra 15.06.2012 lēmumu Nr. 142/2155 piešķirtā 

jurista kvalifikācija pielīdzināta profesionālajam maģistra grādam un piektā līmeľa 

profesionālajai kvalifikācijai. 

 

  04.02.2005.g. – akadēmiskais sociālo zinātľu maģistra grāds tiesību zinātľu 

specialitātē, Latvijas universitātē, Juridiskajā fakultātē. 

  

Darba pieredze akadēmiskajos 

amatos  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

2010.-2013.g. –lektore Rēzeknes Augstskolā, Humanitāro un juridisko zinātľu 

fakultātē, Tiesību zinātľu studiju virzienā, bakalaura studiju programmā, 

Civilprocesa kursā.  

2012.-2013.g.- lektore maģistra studiju programmā kursā – Civilās tiesvedības un 

nolēmumu izpildes problēmas un civiltiesisko strīdu mediācija. 

  

Studiju kursu vadība  

Doktora studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 



 

Maģistra studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Civilprocess I un II daļa, 4 kredītpunkti. 

  

Vieslekcijas  

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

   

  

Dalība pārbaudījumu komisijās 2006.-2013.g.- valsts pārbaudījumu komisijas locekle Rēzeknes augstskolas 

Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātē, Tiesību zinātľu studiju virzienā, 

bakalaura studiju programmā.  

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

 

  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Doktori 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

disertācijas aizstāvēšanas gads)  

 

Doktora disertāciju vadīšana 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads)  

 

Maģistri (kopējais skaits)   

Bakalauri (kopējais skaits)   3 

  

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

no 1998.gada – Latgales apgabaltiesa, Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese; 

1995.-1998.g. – Latgales tiesas apgabala prokuratūra, prokurore; 

1994.-1995.g. - Rēzeknes rajona prokuratūra, prokurore; 

1992.-1994.g.- Rēzeknes reģionālā prokuratūra, prokurora palīgs; 

1991.-1992.g. – Rēzeknes reģionālā prokuratūra, prokurora palīga vietas izpildītājs. 

  

Zinātnisko pētījumu virziens (-i)  

Virziena nosaukums  

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās datubāzēs 

iekļautos izdevumos 

 



 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (A&HCI, 

SSCI vai nozaru vadošajās 

datubāzes Thomson Reuters Web of 

science, SCOPUS, ERIH), 

līdzautori 

 

  

Zinātniskās publikācijas citos 

anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos zinātniskos 

izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits  

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (Web of 

Knowledge, EBSCO, Index 

Copernicus) vai atrodas ASV 

Kongresa bibliotēkas katalogos), 

līdzautori 

 

  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits  

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

 

  

Monogrāfijas  

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

 

  

Mācību un metodiskā literatūra  

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

 

  

Citu mācību metodiskie materiāli 

(t.sk. audio, video, MOODLE 

materiāli) 

 



 

Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 

 

  

Zinātniski pētnieciskā darbība  

Konferences   

Kopējais konferenču skaits  

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

 

Patenti, licences, dizainparaugi, 

datorprogrammas, u.c. 

 

Nosaukums, izdevējs, numurs, 

datums 

 

Eksperta darbība  

Datums, komisijas/ padomes/ darba 

grupas nosaukums  

 

  

Citas zinātniskā darba aktivitātes  

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads  

 

  

Dalība projektos  

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

 

  

Mākslinieciskā darbība  

(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

 

Nosaukums, norises vieta, datums  

  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

Nosaukums  

(Satversmes sapulce, Senāts, 

Revīzijas komisija, Šķīrējtiesa, 

Profesoru padome, Promocijas 

padome, u.c.), tituls (priekšsēdētājs, 

vietnieks, loceklis,u.c.), periods 

 

  

Neformālās izglītības un kursu 

vadība 

 



 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

 

  

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), nosaukums, 

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 

biedrs, u.t.t.)  

 

  

Profesionālās pilnveides kursi/ 

stažēšanās 

 

 

 

Kursi  

(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

Seminārs „Diskriminācijas daudzveidība Latvijā un citās ES valstīs pētīšana- 

salīdzinošā pieeja” 

Seminārs  „Tiesnešu kompetences paaugstināšana bērnu tiesību aizsardzības jomā 

un varadarbības gadījumu ģimenē samazināšana”. 

Seminārs „Finanses un nodokļi”. 

Seminārs „Konkurences tiesības”. 

Seminārs „Maksātnespējas lietu izskatīšana”. 

Seminārs „Saskarsmes prasme. Sociālpsiholoģiskie tipi”. 

Seminārs „Ģimenes psiholoģija” 

Juridiskās vācu valodas apmācības kurss.  

Tiesnešu mācību centra rīkotie semināri 2011- 2013.g.: 

Īpašumtiesību problemātika. 

Darba tiesību aktualitātes. 

Pārrobeţu ģimenes tiesību būtiskie aspekti. 

Mantošanas tiesības. 

Kopīpašums, mantas sadale. 

Būvniecības procesa stadijas. 

Jaunais dzīvokļa īpašuma likums. 

Mediācijas tiesiskie un praktiskie aspekti. 

Tiesisku darījumu apstrīdēšana. 

Rīcībspējas jautājumi. 

Uzľēmuma finanšu pārskati, grāmatvedības pirmuzskaites dokumenti, finanšu 

analīze. 

Morālā kaitējuma atlīdzība. 

Stažēšanās 

(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

 

  

Saņemtie apbalvojumi  

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu  

   Krievu valodu pārvaldu brīvi ( runāju, lasu, rakstu). 

   Vācu valodā lasu ar vārdnīcu, rakstu, nedaudz varu runāt 

   Angļu valoda primitīvā sarunvalodas līmenī 

    

Citu valodu pašnovērtējums     



 

Eiropas līmenis (*)       

Valoda            

Valoda            

  

 

 

 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Modris Marcinkēvičs 

Dzīvesvietas adrese A.Pumpura ielā 10 -15, Rēzeknē LV-4600; 

Tālrunis, mobilais tālrunis 29178723   

e-pasts  m013@inbox.lv 

Dzimšanas datums 01.10.1955. 

Izglītība 

01.09.2005. – 30.06.2007. Rēzeknes augstskolas Humanitārās un juridiskās zinātľu 

fakultātes Profesionālās augstākās izglītības maģistratūra, studiju programmu 

„Tiesību zinātnēs”. 

01.09.1982. – 27.03.1987. PSRS Iekšlietu ministrijas Minskas Augstāko milicijas 

skolu un iegūta jurista kvalifikācija. 

Zinātniskais grāds 30.06.2007. profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs /mg iur./; Rēzeknes 

augstskola. 

Darba pieredze akadēmiskajos 

amatos  

27.05.2008. – 26.05.2014. profesionālais docents kriminālistikā un operatīvās darbības 

teorijā; Rēzeknes augstskolas Humanitārās un juridiskās zinātľu fakultāte.  

01.09.2006. – 26.05.2008. Rēzeknes augstskolas Humanitārās un juridiskās zinātľu 

fakultātes Starptautisko un publisko tiesību zinātľu katedras lektors.  

01.09.1997. – 01.09.2006. Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātľu 

fakultātes Tiesību zinātľu katedras lektors. 

Studiju kursu vadība  

Maģistra studiju programma  

profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību zinātnes” studiju kurss: policijas 

tiesības; 2 KP.  

profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību zinātnes” studiju kurss: 

noziedzības attīstības tendences un kriminālsodu politika; 2 KP. 

profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību zinātnes” studiju kurss: 

salīdzinošās kriminālprocesa tiesības; 2 KP. 

Bakalaura studiju programma 

profesionālā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” studiju kurss: 

kriminālprocess-I; 2 KP. 

profesionālā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” studiju kurss: 

kriminālprocess-II; 2 KP. 

profesionālā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” studiju kurss: 

kriminālistika I; 2 KP. 

profesionālā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” studiju kurss: 

kriminālistika II; 2 KP. 



 

profesionālā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” studiju kurss: 

kriminoloģija; 1 KP. 

profesionālā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” studiju kurss: policijas 

tiesības; 1 KP. 

2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā 

,,Robeţapsardze” studiju kurss: kriminālprocesa tiesības; 1 KP.  

2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā 

,,Robeţapsardze” studiju kurss: kriminoloģija; 1 KP. 

2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Ekonomika 

(specializācija uzľēmējdarbības tiesības) studiju kurss: krimināltiesības un 

kriminālprocess; 3 KP. 

Vieslekcijas 

No 01.02.2005. Valsts robeţsardzes koledţas 1.līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programma „Robeţsardze” – studiju kurss kriminālistika /85 

stundas/. 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

5 

Maģistri (kopējais skaits)  1 

Bakalauri (kopējais skaits)  4 

Cita darba pieredze 

01.05.2003.- 31.12.2004.Valsts policijas Rēzeknes pilsētas un rajona policijas 

pārvaldes priekšnieka vietnieks, administratīvā biroja priekšnieks (31.12.2004. - 

atvaļināts izdienas pensijā). 

02.03.2002. – 30.04.2003. Valsts policijas Rēzeknes pilsētas un rajona policijas 

pārvaldes priekšnieka vietnieks, personālsastāva nodaļas priekšnieks. 

09.09.1994. – 01.03.2002. Valsts policijas galvenās kriminālpolicijas organizētas 

noziedzības un korupcijas apkarošanas biroja galvenais inspektors. 

16.04.1992. - 08.09.1994. Valsts policijas Rēzeknes pilsētas un rajona policijas 

pārvaldes kriminālpolicijas sevišķi svarīgu lietu inspektors. 

20.01.1977. – 15.04.1992. Iekšlietu ministrijas Rēzeknes pilsētas un rajona milicija 

- kriminālpolicijas nodaļas priekšnieku; kriminālpolicijas inspektoru; iecirkľa 

inspektoru (01. 09.1979. – 01.03. 2002. nodarbojos ar operatīvo darbu un 

pirmstiesas izmeklēšanu krimināllietās). 

Zinātnisko pētījumu virziens (-i) Tiesību zinātne - kriminālistika un operatīvās darbības teorija 

Citas publikācijas 

2007. gada Rēzeknes augstskolas Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes, 

studentu zinātniskās konferences „Mēs laikā, telpā un attīstībā” raksts „Speciālo 

izmeklēšanas darbību izvēles un pielietošanas efektivitātes priekšnoteikumi 

kriminālprocesā” (105 -114 lpp.) . 

Kopējais publikāciju skaits 1 

Zinātniski pētnieciskā darbība  

Konferences 

„Pierādījumi un pierādīšana kriminālprocesā un Eiropas policija rītdien” (bez 

publikācijas); „Cilvēktiesību piemērošana un aizsardzība: teorija un prakse.” 

Lietuvas UTENAS koledţa /starptautiskā konference/03.05.2013. 

„Eiropas policija rītdien” (bez publikācijas); „Nacionālās tiesību sistēmas 

problēmas un to risinājumi” Rēzeknes augstskolas Humanitāro un juridisko zinātľu 

fakultātes zinātniski praktiskā konference; Rēzekne 04.04.2013. 

„Pierādījumi un pierādīšana kriminālistikā” (bez publikācijas); „Tiesību realizācijas 

problēmas Latvijā” Rēzeknes augstskolas Humanitāro un juridisko zinātľu 

fakultātes zinātniski praktiskā konference; Rēzekne 02.12.2012. 



 

„Pierādījumi un pierādīšana kriminālistikā” (bez publikācijas); „Tiesību realizācijas 

problēmas Latvijā” Rēzeknes augstskolas Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes 

zinātniski praktiskā konference; Rēzekne 02.12.2012. 

„Šengenas konvencijas zona Latvijā” (bez publikācijas); „Tiesību realizācijas 

problēmas Latvijā” Rēzeknes augstskolas Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes 

zinātniski praktiskā konference; Rēzekne 02.12.2008. 

„Cilvēktiesību ievērošana Latvijas kriminālprocesā”(bez publikācijas); „Cilvēktiesību 

piemērošana un aizsardzība: teorija un prakse.” Lietuvas UTENAS koledţa 

06.03.2008. 

Kopējais konferenču skaits 6  

Citas zinātniskā darba aktivitātes 

Rēzeknes augstskolas Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes, juristu zinātniski 

praktiskās konferences orgkomitejas loceklis 2012.  

Rēzeknes augstskolas Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes, juristu zinātniski 

praktiskās konferences orgkomitejas loceklis 2011. 

Rēzeknes augstskolas Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes, juristu zinātniski 

praktiskās konferences orgkomitejas loceklis 2010. 

Rēzeknes augstskolas Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes, juristu zinātniski 

praktiskās konferences orgkomitejas loceklis 2009. 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

Rēzeknes augstskolas Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes domes loceklis; 

Neformālās izglītības un kursu 

vadība 

No 1998. gada Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes 

Tiesību zinātľu katedras kriminālistikās mācību laboratorijas vadītājs. 

Profesionālās pilnveides kursi/ 

stažēšanās 

Profesionālās pilnveides programmas „Augstskolu didaktika”  Tēma: „Aktīvās 

mācību metodes studiju procesā”. Rēzeknes augstskolas mūţizglītības centrs; 10 

stundas; 07.12.2011. 

Profesionālās pilnveides programmas „Augstskolu didaktika”  Tēma: „Holistiskā 

pieeja studiju procesā augstskolās”. Rēzeknes augstskolas mūţizglītības centrs; 10 

stundas; 18.04.2013. 

Profesionālās pilnveides programmas „Augstskolu didaktika”  Tēma: „ Ilgtspējība 

pētniecības metodoloģija”. Rēzeknes augstskolas mūţizglītības centrs; 10 stundas; 

07.03.2013. 

Profesionālās pilnveides programmas „Augstskolu didaktika”  Tēma: „E-vides 

MOODLE praktiskā piemērošana”. Rēzeknes augstskolas mūţizglītības centrs; 10 

stundas; 06.03.2013. 

Profesionālās pilnveides programmas „Augstskolu didaktika”  Tēma: „Studiju 

rezultāti – no teorijas līdz praksei”. Rēzeknes augstskolas mūţizglītības centrs; 10 

stundas; 07.12.2011.  

IOM Internacional Organization for Migratioon un ASV vēstniecības augstākās 

izglītības mācību iestāţu pasniedzēju starptautiskā seminārā „Cilvēku tirdzniecība – 

sociāla un tiesiska problēma Latvijā un pasaulē.” 14.04.2008. – 15.04.2008. 

Rīgas Stradiľa universitātes Tiesību institūta un LR Tieslietu ministrijas rīkotā 

starptautiskā konferencē „Noziegumu upuri – kā kompensēt kaitējumu”; seminārs 10 

stundas; 23.08.2007. – 24.08.2007. 

Stažēšanās 

Utena, Lietuva (mobilitāte norisinājās balstoties uz Rēzeknes Augstskolas (RA) 

noslēgto ERASMUS līgumu ar Utena Universitу of Applied Sciences. Lekciju 

lasīšana par tēmām: „Pierādījumi un pierādīšana kriminālprocesā un Eiropas policija 

rītdien” 31.04.2013. – 06.05.2013. 



 

Utena, Lietuva (mobilitāte norisinājās balstoties uz Rēzeknes Augstskolas (RA) 

noslēgto ERASMUS līgumu ar Utena Universitу of Applied Sciences. Lekciju 

lasīšana par tēmām: Noziedzības stāvoklis Latvijā – salīdzinājumā ar citām Eiropas 

Savienības valstīm. Pierādīšana un pierādījumi pirmstiesas kriminālprocesā Latvijā. 

Latvijas kriminālsodu izpildes sistēma; 22.04.2012. – 28.04.2012. 

Saņemtie apbalvojumi 

Atzinības raksts par ieguldījumu Tiesību zinātľu katedras darbības nodrošināšanā 

Rēzeknes augstskola 2010. gada novembris. 

Personiskais šaujamierocis (Iekšlietu ministrijas rīkojums Nr. 421p/s no 

1996.30.11.). 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Angļu valodas kursi Rēzeknes valodu mācību metodiskais centrs, angļu valodas pilnveides kurss 

(sākotnējā zināšana) no 10.12.2003. līdz 10.03.2004. 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīš

ana 

Eiropas līmenis  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Valoda   angļu  -  -  -  - 

Valoda  
 krievu  krievu  krievu  krievu  

kriev

u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla 

Curriculum Vitae 

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Musatovs Jurijs 

Dzīvesvietas adrese Dzelzceļnieku iela 9-104, Rēzekne, LV-4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis (+371)29461187   

e-pasts Jurijs.Musatovs@ru.lv 

Dzimšanas datums 29.05.1979. 

Faksa numurs  

  

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

09.2006. - 01.2009: Rēzeknes Augstskola, Profesionālais maģistra grāds 

datorzinātnēs 

 

09.1997. - 06.2001.: Rēzeknes Augstskola, Profesionālais bakalaura grāds 

informācijas tehnoloģijā un inţeniera programmētāja kvalifikācija 

 

  

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

2009.: Profesionālais maģistra grāds datorzinātnēs, mg.sc.comp, Datorzinātne 

2001.: Profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā un inţeniera 

programmētāja kvalifikācija 

  

Darba pieredze akadēmiskajos 

amatos  

 



 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

no 10.2001 - : Rēzeknes Augstskolas Inţenieru fakultātes Datorzinātľu un 

matemātikas katedras lektors 

 

  

Studiju kursu vadība  

Doktora studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 

Maģistra studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Programmēšanas inţenieris"  

Programinţenierija II – 4KP 

Programmēšanas valodas – 2KP 

Grafiskās lietotāju saskarnes – 2KP 

Datori un programmēšana II – 5KP 

 

Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Vides 

inţenieris" 

Informātika un informācijas tehnoloģijas – 4KP 

 

Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Mehatronika" 

Informācijas tehnoloģiju un programmēšanas pamati – 3KP 

 

Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Elektroniskā komercija" 

Tīmekļa aplikāciju tehnoloģijas I – 4KP 

Tīmekļa aplikāciju tehnoloģijas II – 2KP 

Datori un programmēšana II – 5KP 

 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Vēsture" 

Vēstures informātika / PowerPoint – 2KP 

 

Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Tiesību zinātne" 

Lietišķā informātika un dokumentu pārvalde – 2KP 

 

Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Apģērbu dizains un tehnoloģija" 

Informācijas tehnoloģijas – 2KP 

  

Vieslekcijas  

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

 

  

Dalība pārbaudījumu komisijās  



 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

 

  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Doktori 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

disertācijas aizstāvēšanas gads)  

 

Doktora disertāciju vadīšana 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads)  

 

Maģistri (kopējais skaits)   

Bakalauri (kopējais skaits)  > 20 

  

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

2007.-2008. – SIA „Nexum Insurance Technologies”, .NET programmētājs 

2002.-2007. – a/s “DATI Exigen Group”, vecākais programmētājs 

1999.-2002. – Lūznavas Tehnikums, informātikas skolotājs un tehniķis 

  

Zinātnisko pētījumu virziens (-i)  

Virziena nosaukums  Datorzinātne 

 Informācijas tehnoloģijas 

 Intelektuālās datortehnoloģijas 

 E-lietvedības un e-pārvaldes risinājumi 

  

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās datubāzēs 

iekļautos izdevumos 

 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (A&HCI, 

SSCI vai nozaru vadošajās 

datubāzes Thomson Reuters Web of 

science, SCOPUS, ERIH), 

līdzautori 

 

  

Zinātniskās publikācijas citos 

anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos zinātniskos 

izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits  



 

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (Web of 

Knowledge, EBSCO, Index 

Copernicus) vai atrodas ASV 

Kongresa bibliotēkas katalogos), 

līdzautori 

 

  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits  

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

Musatovs J., Meirāns I. „E-lietvedības un e-pārvaldes ieviešanas jautājumi un 

problēmas”  Starptautiskās zinātniskās konferences „Tautsaimniecības attīstības 

iespējas un problēmas” rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība, 2006. 

 

Meirāns I., Teilāns A., Musatovs J. „Mūsdienu programmēšanas tehnoloģiju 

piesaiste IT studiju programmu kursiem” Starptautiskās zinātniskās konferences 

„Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas” rakstu krājums. Rēzekne: RA 

izdevniecība, 2006. 

  

Monogrāfijas  

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

 

  

Mācību un metodiskā literatūra  

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

Musatovs J. Datori un programmēšana II (mācību līdzeklis). Rēzekne: RA 

izdevniecība, 2008. 

 

  

Citu mācību metodiskie materiāli 

(t.sk. audio, video, MOODLE 

materiāli) 

 

Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 

 

  

Zinātniski pētnieciskā darbība  

Konferences  Starptautiskā zinātniskā konference "Tautsaimniecības attīstības iespējas un 

problēmas", Rēzekne, Latvija, 2006.g. 

Kopējais konferenču skaits  

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

Starptautiskā zinātniskā konference "Tautsaimniecības attīstības iespējas un 

problēmas", Rēzekne, Latvija, 2006.g. 



 

Patenti, licences, dizainparaugi, 

datorprogrammas, u.c. 

 

Nosaukums, izdevējs, numurs, 

datums 

 

Eksperta darbība  

Datums, komisijas/ padomes/ darba 

grupas nosaukums  

2007. – 2008. ESF projekta „Studiju programmas „Inţenieris programmētājs” 

modernizācija” eksperts 

  

Citas zinātniskā darba aktivitātes  

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads  

 

  

Dalība projektos  

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

2007. – 2008. ESF projekta „Studiju programmas „Inţenieris programmētājs” 

modernizācija” eksperts 

  

Mākslinieciskā darbība  

(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

 

Nosaukums, norises vieta, datums  

  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

Nosaukums  

(Satversmes sapulce, Senāts, 

Revīzijas komisija, Šķīrējtiesa, 

Profesoru padome, Promocijas 

padome, u.c.), tituls (priekšsēdētājs, 

vietnieks, loceklis,u.c.), periods 

 

  

Neformālās izglītības un kursu 

vadība 

 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

 

  

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), nosaukums, 

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 

biedrs, u.t.t.)  

 

Profesionālās pilnveides kursi/ 

stažēšanās 

 



 

Kursi  

(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

08.2006. - 11.2006. „Microsoft Certified” kursi 

12.2005. kurss „Projektu vadīšana” 

01.2003. - 05.2003. iegūts pedagoga sertifikāts 

Stažēšanās 

(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

03.2000. - 07.2000. Vilhelmshāfene (Vācija), ERASMUS projekts 

Saņemtie apbalvojumi  

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda krievu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīš

ana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Latviešu   C2  C2  C2  C2  C2 

Angļu   B1  B2  B1  B2  B2 

Vācu   B1  B2  B1  B2  B2 

  (*)
 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

   

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Vārds / Uzvārds  Anita PUZULE 
Dzīvesvietas adrese Dārzu iela 37A-26, Rēzekne LV 4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis 64621081 mob. tālr. 26413185  

e-pasts anitapuzule@inbox.lv 

Dzimšanas datums 1961.gada 16.novembris 

  

Izglītība 09.1998. – 10.2002. Latvijas Universitāte, doktorantūrā pabeigts teorētiskais kurss 

Ekonomikas zinātľu virzienā, apakšprogrammā Latvijas tautsaimniecība 

10.1995. – 06.1997. Latvijas Universitāte, Ekonomikas maģistra studiju programmas 

Saimnieciskās darbības uzskaites, analīzes un kontroles apakšprogramma, diploms 

Nr.002819 

09.1986. 06.1991. Latvijas Valsts universitātes Finanšu un tirdzniecības fakultātes Finanšu 

un kredīta specialitāte, ekonomista kvalifikācija, diploms УВ Nr. 977069 

  

Zinātniskie grādi 1997. Ekonomikas maģistra grāds (Mg. oec) Saimnieciskās darbības uzskaites, analīzes un 

kontroles apakšprogramma, Latvijas Universitāte. 

  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

Kopš 06.2013. Lektore, Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultāte  

 06.2001. – 05.2013. Docente, Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultāte 

Kopš 10.2007. Lektore, SIA „Biznesa vadības koledţa” 

09.2007.- 12.2007. Lektore, SIA „Grāmatvedības un finanšu koledţa” 

04.2001. – 06.2001. Lektore, Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas 

Rēzeknes nodaļa 

09.1993. – 06.2001. Lektore, Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultāte  

 11.1995. – 01.1997.;10.1997.- 11.1999. Dekāne, Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas 

fakultāte  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


 

  

Studiju kursu vadība  

Maģistra studiju 

programma  

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Vadības zinātne” - Sociālo zinātľu pētīšanas 

metodes, 2KP 

Profesionālā maģistra studiju programma „Arhīvniecība” – Dokumentu pārvaldība, 4KP 

Profesionālā maģistra studiju programma „Finanšu vadība” – Pētnieciskā darba 

metodoloģija, 2KP; Nodokļu sistēmas, 3KP 

Profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību zinātnes” – Nodokļu sistēmas Eiropas 

Savienības dalībvalstīs un nodokļu tiesību praktikums, 2KP 

Bakalaura studiju 

programma 

1. līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Sociālais rehabilitētājs” 

– Lietvedība un datu bāzes veidošana, 1KP 

2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Finanses” – Zinātniskā 

darba pamati, 2KP; Nodokļu administrēšana un nodokļu audits, 4KP 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vadības zinātne” – Nodokļu sistēma, 2KP; 

Zinātniskā darba pamati, 2KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Uzľēmējdarbība – Zinātniskā darba pamati, 

2KP 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vēsture” – Lietvedība, 2KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Ekonomika” – Pētnieciskā darba 

organizācija, 2KP; Nodokļu administrēšana, 3KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Elektroniskā komercija” – Grāmatvedība, 

2KP; Zinātniskā darba pamati, 2KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Programmēšanas inţenieris” – 

Uzľēmējdarbības ekonomika un grāmatvedības pamati, 2KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Robeţapsardzība” – Zinātniskā darba pamati, 

1KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” – Lietišķā informātika un 

dokumentu pārvalde, 2KP; Grāmatvedība, 1KP 

  

Vieslekcijas 22.-28.09.2013. Kauno University of Applied Sciences, Faculty of Economics and Law, 

Kaunas, Lithuania – Tax system in Latvia and EU, 10 hours, Erasmus Programme 

Teaching staff mobility grant  

06.-11.06.2011. Polytechnic Institute of Guarda, School of Education, Communication and 

Sport, Portugal – Economics, 10 hours, Erasmus Programme Teaching staff mobility 

grant 

08.-14.11.2009. Vilnius College of Higher Education, Faculty of Business Management, 

Vilnius, Lithuania – Tax system, 10 hours, Erasmus Programme Teaching staff 

mobility grant  

22.-28.04.2007. College of Social Sciences, Klaipeda, Lithuania – Tax system in Latvia, 

8 hours, Teaching staff mobility grant Socrates/ Erasmus- action 2.2. 

  

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

06.2009., 01.2010. Komisijas locekle, 1. līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programma „Grāmatvedība un finanšu plānošana”, Biznesa vadības koledţa 

1997., 1998., 1999., 2000., 2006., 2007. Komisijas locekle, 2. līmeľa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programma „Ekonomika” (specializācija „Finanses un 

grāmatvedība”), Rēzeknes Augstskola 

2001., 2002., 2003., 2004. Komisijas sekretāre, 2. līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programma „Ekonomika” (specializācija „Finanses un 

grāmatvedība”), Rēzeknes Augstskola 

2002. Komisijas locekle, augstākā līmeľa profesionālās izglītības studiju programma 

„Finanses un grāmatvedība”, Rēzeknes Augstskola 

1997., 1998., 1999., 2000. Komisijas locekle, bakalaura studiju programma „Ekonomika” 

(specializācija „Finanses un grāmatvedība”), Rēzeknes Augstskola 

1996. Komisijas locekle, 2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Ekonomika” (specializācija „Finanses un kredīts”), Rēzeknes Augstskola 

1996. Komisijas locekle, bakalaura studiju programma „Ekonomika” (specializācija 

„Finanses un kredīts”), Rēzeknes Augstskola  

1995. Komisijas sekretāre, 2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programma „Ekonomika” (specializācija „Finanses un kredīts”), Rēzeknes 



 

Augstskola 

1995. Komisijas sekretāre, bakalaura studiju programma „Ekonomika” (specializācija 

„Finanses un kredīts”), Rēzeknes Augstskola 

1994. Komisijas locekle, bakalaura studiju programma „Ekonomika” ar specializāciju 

„Tautsaimniecības attīstība un regulēšana”, Rēzeknes Augstskola  

  

Akadēmiskā personā-la un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciā-listu sagatavošana 

 

Maģistri (kopējais skaits)  13 maģistri 

Bakalauri (kopējais skaits)  114 bakalauri 

  

Cita darba pieredze 03.2010.- 04.2011. Grāmatvede, SIA „Energoresurss” 

03.2001.- 03.2005. Grāmatvede, Romas katoļu baznīcas Rēzeknes - Aglonas diecēze 

04.1998.- 03.2004. Grāmatvede, SIA „Tonis RA” 

10.2000.- 03.2002. Iekšējā audita struktūrvienības vadītāja, Rēzeknes Augstskola 

05.1994.- 04.1998. Grāmatvede, SIA Latgales Tūrisma biznesa institūts 

11.1993.- 08.1994. Galvenā grāmatveţa vietniece, Rēzeknes Augstskola 

08.1991.- 12.1993. Galvenā grāmatvede, Latvijas Nedzirdīgo savienības Rēzeknes mācību 

un raţošanas uzľēmums 

07.1990.- 08.1991. Vecākā finanšu inspektore, Rēzeknes pilsētas finanšu inspekcija 

01.1989.- 07.1990. Valsts ieľēmumu vecākā revidente – inspektore, Rēzeknes pilsētas 

finanšu nodaļa 

05.1982.- 01.1989. Tautsaimniecības finansēšanas vecākā ekonomiste, Rēzeknes pilsētas 

finanšu nodaļa 

  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

Uzľēmējdarbība un nodokļu politika Latvijā 

  

Zinātniskās publikā-cijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

Puzule A. Impact of income tax on entrepreneurship in Latvia. Changes in Social and 

business Environment. Proceedings of the 1
st
 international conference. ISBN 9955-25-

156-5. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2006. p. 182.-186, Thomson 

Reuters Web of  science  

  

  

Zinātniskās publikā-cijas 

citos anonīmi recenzētos 

un starp-tautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits 2 

Informācija par 

publikācijām pēdējo 6 

gadu laikā 

1. PUZULE, A. Assesment of Labour Income Taxation in Latvia.  Proceedings of  the 

12th International Scientific Conference. Management Horizons in Changing 

Economic Environment. ISSN 2029-8072 Kaunas: Vytautas Magnus University, 2013, 

Pp. 759 – 774  

2. PUZULE, A. Higher Educational Planning for Sustainable Development in Latvia. 

International Conference on New Horizons in Education -2011. Guarda, Portugal, June 

8-10 2011. p.444 - 449. (www.int-e.net) 

  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 24 

Informācija par 

publikācijām pēdējo 6 

gadu laikā 

1. PUZULE, A. Cilvēkresursu izmaksas un aplikšana ar nodokļiem. Liepājas 

Universitāte. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums XII. ISSN 1407-6918. Liepāja: 

LiePA, 2010. 389. – 396.lpp. 

2. PUZULE, A. Influence of enterprise income tax on business in Latvia. Insights 2009 

1(2). ISSN 2029-1639. Utena: Utena College, 2009. p. 57. – 69. 

3. PUZULE, A. Ienākuma nodokļu politikas ietekme uz komercdarbību Latgalē. 

Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi. Rēzeknes Augstskolas 

http://www.int-e.net/


 

Ekonomikas fakultātes un Latgales tautsaimniecības pētījumu institūta starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli 2008.gada 17.aprīlis. ISBN 978-9984-779-80-5. 

Rēzekne: RA izdevniecība, 2008. 305. – 316.lpp. 

4. PUZULE, A. Income tax improvement in Latvia. I Международной научно-

практической конференции “ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ” в Псковский ГПИ. ISBN 978-5-91116-034-8. Псков: Издательство 

ППИ, 2007. с. 7 – 12. 

5. PUZULE, A. Nodokļu regulēšanas problēmas. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, 

IX. ISSN 1407-6918. Liepāja: LiePA, 2007. 291.-297.lpp. 

  

Mācību un metodiskā 

literatūra 

1. PUZULE, A. Nodokļi un nodevas. ISBN 9984-708-69-1 Rīga: SIA „Latvijas 

Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmija”, 2013. 369 lpp. 

2. PUZULE, A. ar līdzautoriem Metodiskie norādījumi bakalaura darbu/ diplomdarbu 

izstrādāšanai un aizstāvēšanai. ISBN 978-9984-44-060-6 Rēzekne: RA Izdevniecība, 

2011. 42 lpp. 

3. PUZULE, A. ar līdzautoriem Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādāšanai un 

aizstāvēšanai. ISBN 978-9984-44-061-3 Rēzekne: RA Izdevniecība, 2011. 38 lpp. 

4. PUZULE, A. ar līdzautoriem Metodiskie norādījumi studiju darbu izstrādāšanai un 

aizstāvēšanai. ISBN 978-9984-44-059-0 Rēzekne: RA Izdevniecība, 2011. 36 lpp. 

5. PUZULE, A. Nodokļi un nodevas. ISBN 9984-708-69-1 Rīga: SIA „Latvijas 

Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmija”, 2010. 369 lpp. 

6. PUZULE, A. Nodokļi un nodevas. ISBN 9984-708-69-1 Rīga: SIA „Latvijas 

Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmija”, 2007. 333 lpp. 

7. PUZULE, A. Studiju darbu, diplomdarbu un maģistra darbu izstrādāšanas un 

aizstāvēšanas metodiskie norādījumi. ISBN 9984-779-35-1 Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskola, 2006. 50 lpp. 

8. SILINEVIČA, I. u.c. Tūrisma uzņēmējdarbības pamati. PUZULE, A. 12.nodaļa Daži 

aspekti tūrisma uzņēmējdarbības lietvedībā. ISBN 9984-585-65-4 Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskola, 2001. 139 lpp. 

  

Citi mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, 

video, MOODLE 

materiāli) 

2013. Grāmatvedība (kursa kods Ekon2034), 1KP, lekciju materiāli MOODLE 

2013. Nodokļu sistēma (kursa kods Ekon3014), 2KP, lekciju materiāli MOODLE 

2013. Zinātniskā darba pamati (kursa kods Citi1016), 2KP, lekciju un praktisko 

nodarbību materiāli MOODLE 

2012. Dokumentu pārvaldība (kursa kods KomZ6010), 4KP, lekciju materiāli MOODLE 

2012. Grāmatvedība (kursa kods Ekon1039), 2KP, lekciju materiāli MOODLE 

2012. Lietišķā informātika un dokumentu pārvalde (kursa kods Citi1038), 1KP, lekciju 

materiāli MOODLE 

2012. Lietvedība (kursa kods VadZ2023), 2KP, lekciju materiāli MOODLE 

2012. Lietvedība un datu bāzes veidošana (kursa kods Ekon1036), 1KP, lekciju materiāli 

MOODLE 

2012. Nodokļu administrēšana (kursa kods Ekon4027), 3KP, lekciju materiāli MOODLE 

2012. Nodokļu administrēšana un nodokļu audits (kursa kods Ekon4028) , 4KP, lekciju 

materiāli MOODLE 

2012. Nodokļu sistēmas (kursa kods Ekon6018), 3KP, lekciju materiāli MOODLE 

2012. Nodokļu sistēmas Eiropas Savienības dalībvalstīs un nodokļu tiesību praktikums 

(kursa kods JurZ1063), 2KP, lekciju materiāli MOODLE 

2012. Pētnieciskā darba metodoloģija (kursa kods VadZ6010), 2KP, lekciju materiāli 

MOODLE 

2012. Pētnieciskā darba organizācija (kursa kods Ekon1048), 2KP, lekciju un praktisko 

nodarbību materiāli MOODLE 

2012. Sociālo zinātľu pētījuma metodes (kursa kods VadZ6025), 2KP, lekciju materiāli 

MOODLE 

2012. Uzľēmējdarbības ekonomika un grāmatvedības pamati (kursa kods Ekon1022), 

2KP, lekciju materiāli MOODLE 

2012. Zinātniskā darba pamati (kursa kods Ekon1017), 2KP, lekciju un praktisko 

nodarbību materiāli MOODLE 

2012. Zinātniskā darba pamati (kursa kods Ekon5006), 1KP, lekciju materiāli MOODLE 



 

  

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču 

skaits 

20 

Informācija par 

konferencēm pēdējo 6 

gadu laikā 

1. Assesment of Labour Income Taxation in Latvia.  12th International Scientific 

Conference. Management Horizons in Changing Economic Environment. Vytautas 

Magnus University, Kaunas, Lithuania, September, 26 – 28, 2013.   

2. Higher Educational Planning for Sustainable Development in Latvia. International 

Conference on New Horizons in Education -2011. Polytechnic Institute of Guarda, 

Guarda, Portugal, June 8-10, 2011.  

3. Influence of enterprise income tax on business in Latvia. International scientific-

practical conference „Aspects of Sustainable Development: Theory and Practice”. 

Utena College, Utena, Lithuania, April, 28, 2009. 

4. Cilvēkresursu izmaksas un aplikšana ar nodokļiem. 12.starptautiski zinātniskā 

konference „Sabiedrība un kultūra: Citādība un mazākuma intereses”. Liepājas 

Universitātes Sociālo zinātľu katedra un Vadībzinātľu katedra, Liepāja, Latvija, 

2009.gada 23., 24.aprīlī. 

5. Ienākuma nodokļu politikas ietekme uz komercdarbību Latgalē. Starptautiskās 

zinātniskā konference „Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi”. Rēzeknes 

Augstskolas Ekonomikas fakultāte un Latgales tautsaimniecības pētījumu institūts, 

Rēzekne, Latvija, 2008.gada 17.aprīlī.  

6. Optimisation of income taxes in Latvia. International scientific-practical conference 

„Tendencies and Actualities of Society Development in the Context of Globalization” 

College of Social Sciences, Klaipeda, Lithuania, April, 25, 2007. 

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

2013. Orgkomitejas locekle, 15.studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference 

„Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”, Rēzeknes Augstskola. 

2012. Orgkomitejas locekle, 14.studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference 

„Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”, Rēzeknes Augstskola. 

2008. Konferences vadītāja, 10.studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference 

„Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”, Rēzeknes Augstskola. 

2006. Orgkomitejas locekle, 8.studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference 

„Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”, Rēzeknes Augstskola. 

1999. Orgkomitejas locekle, Piektā ikgadējā un pirmā starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference „Centrālās un Austrumeiropas valstu ekonomiskās integrācijas problēmas 

Eiropas Savienībā”, Rēzeknes Augstskola. 

  

Dalība projektos 09.2013. Erasmus Programme Teaching staff mobility grant, teaching lectures Tax system 

in Latvia and EU in Kauno University of Applied Sciences, Faculty of Economics and 

Law, Lithuania.  

2010. – 2013. „Erasmus Mundus Action2 Partnership for Georgia, Armenia and 

Azerbaijan” (Ref.no. 2010 - 2368 / 001 - 001 - EM), studiju procesa nodrošināšana 

06.2011. Erasmus Programme Teaching staff mobility grant, teaching lectures Economics 

in Polytechnic Institute of Guarda, School of Education, Communication and Sport, 

Portugal  

2008. – 2010. „Erasmus Mundus External Cooperation Window for Georgia, Armenia and 

Azerbaijan” (Ref.no. 2008-1961/001-001- MUN –ECW), studiju procesa 

nodrošināšana 

11.2009. Erasmus Programme Teaching staff mobility grant, teaching lectures Tax system 

in Vilnius College of Higher Education, Faculty of Business Management, Lithuania   

2008. „Latgales plānošanas reģiona attīstības iespēju izpēte”, LR Izglītības un zinātnes 

ministrijas zinātniskais projekts, veikts pētījums Uzľēmējdarbība un nodokļu politika 

Latvijā 

2007. „Latgales finanšu problēmas”, Rēzeknes Augstskolas zinātniskais projekts, veikts 

pētījums Nodokļu politikas ietekme uz komercdarbību Latgalē 

01.2007. – 10.2007. Nacionālās programmas ”Apmācības, konsultācijas un finansiālais 

atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai”, ESF projekts Nr. LHZB – 

ALTUM – 2006/1, nodrošināt apmācību Latgales reģionā grāmatvedības, lietvedības 



 

un nodokļu daļā. Sadarbība ar AS “Hipotēku un zemes banku” un SIA “VIP 

konsultācijas” 

04.2007. Teaching staff mobility grant Socrates/ Erasmus- action 2.2, teaching lectures 

Tax system in Latvia in College of Social Sciences, Lithuania  

01.2007. – 04.2007. Rēzeknes Augstskolas Finanšu un grāmatvedības vadības 

specializācijas studentu profesionālā prakse uzľēmumos un iestādēs, ESF projekts 

Nr.2007/0049, veikt profesionālās prakses metodisko norādījumu pilnveidošanu un 

analīzi 

01.2006.-09.2007. Tālākizglītības programmas “Starptautisko pārvadājumu loģistika un 

finanses” īstenošana LSAA uzľēmumos, ESF projekts Nr.2006/0012, izstrādāt mācību 

grāmatu “Nodokļi un nodevas”. Sadarbība ar SIA “Latvijas Uzľēmējdarbības un 

menedţmenta akadēmija” 

01.2007. Profesionālās pilnveides programmas ekonomikas skolotājiem “Komerczinības 

vidusskolā” izstrāde un īstenošana, ESF projekts Nr.2006/0096, 75% ES struktūrfondu 

un 25% valsts budţeta finansējums, skolotāju un skolēnu grāmatu materiālu 

“Grāmatvedībā” recenzente. Sadarbība ar SIA “Latvijas Uzľēmējdarbības un 

menedţmenta akadēmija” 

02.1999. Tempus projekts Nr. S_JEP 11064/96, Uzľēmējdarbības grāmatvedības un 

Nodokļi uzľēmējdarbībā kursu programmu izstrāde, paaugstinot kvalifikāciju 

Karlsrūes Universitātē, Vācijā  

1997. Latvijas – Dānijas sadarbības projekts BERiL: biznesa koledţas studiju programmas 

specialitātei “Ekonomika. Grāmatvedība. Nodokļi.” izstrāde. Sadarbība ar Rīgas 

Tehnisko universitāti un Kopenhāgenas biznesa koledţu 

  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

Kopš 03.2008. Intelektuālā īpašuma pārvaldības komisijas locekle 

Kopš 10.2012.; 09.1994. – 05.2007. Satversmes sapulces locekle 

11.2007. – 02.2010. Satversmes sapulces sekretāre 

1997. – 2009. Ekspertu komisijas priekšsēdētāja vietniece 

05.1999. – 04.2005. Senāta priekšsēdētāja vietniece 

1998. – 2002. Saimniecības padomes locekle 

11.1995. – 05.1999. Senāta locekle 

  

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

07.2013. Grāmatvedība un finanšu vadība, SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC”, 18 

stundas  

07.2013. Lietvedība, SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC”, 24 stundas  

03.2003. – 06.2004. Darījumraksti, Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāle, 6 -8 

stundas 

01.1999. – 03.1999. Lietvedība, Biznesa komplekss 

05.1998. – 09.1998. Lietvedība, SIA „Austrumvidzeme” 21 stunda 

10.1996. – 03.1998. Lietvedība un grāmatvedība, SIA „Personāls” 

05.1995. – 11.1996. Lietvedība, Valsts administrācijas skolas Rēzeknes Augstskolas 

Mācību centrs, 14 stundas 

08.1995. Lietvedība, SIA „Buts” 

  

Profesionālās pilnvei-des 

kursi/ stažēšanās 

 

Kursi  

 

10.05.2013. „Augstskolu didaktika (Aktīvās mācību metodes studiju procesā)”, RA, 10 

st., apliecība Nr.2012/13-453 

07.03.2013. „Augstskolu didaktika (Ilgtspējība pētniecības metodoloģijā)”, RA, 10 st., 

apliecība Nr.2012/13-377 

30.10.2012. „Augstskolu didaktika (Programmatūras „Mendeley” izmantošana 

zinātniskajā darbā)”, RA, 10 st., apliecība Nr.2012/13-246 

30.03.2012. „EBSCO datu bāzes”, Valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas, 3 st., 

apliecība Nr.185 

08.02.2012. „Angļu valoda (English for Specific Purposes – ESP)”, RA, 48 st., apliecība 

Nr.2011/12-390 

07.12.2011. „Augstskolu didaktika (Studiju rezultāti no teorijas līdz praksei)”, RA, 10 st., 

apliecība Nr.2011/12-231 

11.04.-05.08.2011. „Angļu valoda”, Mācību centrs Livonija, 120 st., apliecība Nr. 0129 



 

26.11.2010. „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, SIA „Biznesa 

investīciju konsultācijas”, 5 st., apliecība Nr.2010/002-11 

21.05.2010. „Kā optimizēt nodokļus 2010.gadā”, SIA „Biznesa investīciju konsultācijas”, 

6 st., apliecība Nr.2010/05-2 

10.03.2009. „Augstskolu didaktika (Projektu vadība. Mūsdienu ekonomikas 

aktualitātes)”, RA, 10 st., apliecība Nr.2008/09-230 

04.03.2009. „Augstskolu didaktika (Boloľas procesa īstenošana Azerbaidţānas izglītības 

sistēmā)”, RA, 6 st., apliecība Nr.2008/09-210 

27.03.2009. „Augstskolu didaktika (E-kursu vadības sistēmas Moodle)”, RA, 10 st., 

apliecība Nr.2008/09-250 

05.02.2008. „Augstskolu didaktika (Pasniegšanas kvalitātes vadīšana)”, RA, 10 st., 

apliecība Nr.2007/08-270 

26.01.2005. „Lietvedība”, RA, 12 st., apliecība Nr.2004/5-429 

13.01.-24.01.2003. „INTERNET un elektroniskais pasts”, RA, 10 st., apliecība Nr. 26-

1/2003 

23.05.-04.07.2003. „Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”, Daugavpils Universitāte, 36 

st., sertifikāts Nr. 321 

19. - 21.06.2003. „Women Together – Partnership for Democracy”, European Women’s 

Foundation 

10.05.-25.05.2002. „Pedagoģiskās un psiholoģiskās novitātes augstskolu darbībā”, RA, 

10 st., apliecība Nr. 1152 

25.09.2001.-22.01.2002. „General English”, Valodu mācību centrs, 60 st., diploms Nr. 

2001-962 

02.05. – 14.05.2001. „Iekšējais audits”, Valsts administrācijas skola, 40 st., sertifikāts 

Nr.55 

28.12.2000. „Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai”, Sorosa fonda - 

Latvija programma "Pārmaiľas izglītībā", 100 st. 

03.2000. „Ievads prezentācijas programmā PowerPoint. Darbs ar LCD paneli”, RA, 16 

st., sertifikāts Nr.00-03-013 

23. - 26.08.1999. „Financial Management”, Phare Programme: Public Administration 

Reform 

20.11.1996. „Lietvedības pamati”, Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi 1994.gadā, Valsts 

administrācijas skola. 

 27.01.1994. „Grāmatveţu pārkvalifikācijas kursi”, LU Matemātikas un informātikas 

institūts, apliecība Nr.GP-41 

Stažēšanās 

 

02.1999. Vācija, Karlsrūes Universitāte, Kursu programmu izstrāde „Uzľēmējdarbības 

grāmatvedība” un „Nodokļi uzľēmējdarbībā”. 
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Tabore Inguna 

Dzīvesvietas adrese Rēzekne Skolas iela 8a-16 

Tālrunis, mobilais tālrunis 29432455   

e-pasts itabore@inbox.lv 

Dzimšanas datums 1968.gada 22.janvāris 

Faksa numurs  

  

Izglītība 

 

 

 



 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

2010 - 2008 studijas Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību zinātnes 

maģistra studiju programmā, akadēmiskais sociālo zinātľu maģistra grāds tiesību 

zinātľu specialitāte, 

 

1991 - 1986 studijas Latvijas Universitātes Juridiskā fakultātē, tiesību zinātľu 

specialitāte, 

 

1986 – 1975 mācības Baltinavas vidusskolā  

 

 

  

Zinātniskie grādi 

 
 

      Grāda iegūšanas gads, 

zinātniskais grāds, tā saīsinājums, 

nozare, apakšnozare, absolvētās 

izglītības iestādes nosaukums 

23.07.2012. profesionālais maģistra grāds  un piektā līmeņa profesionālā 

kvalifikācija  ( saskaņā ar  23.07.2012. Akadēmiskā informācijas centra lēmumu 

nr. 142/3116), 

 

05.02.2010. akadēmiskais sociālo zinātľu maģistra grāds tiesību zinātľu 

specialitātē, Latvijas Universitāte Juridiskā fakultāte 

 

   

  

Darba pieredze akadēmiskajos 

amatos  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

2011 – 2010 Mg.iur.lektore Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātē Rēzeknes 

Augstkolā 

 

  

Studiju kursu vadība  

Doktora studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 

Maģistra studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Maģistra studiju programma „Saistību un lietu tiesību praktikums”,  2 kredītpunkti 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Civiltiesības. Lietu tiesības, 2 kredītpunkti 

  

Vieslekcijas  

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

 

  

Dalība pārbaudījumu komisijās  



 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

 

  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Doktori 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

disertācijas aizstāvēšanas gads)  

 

Doktora disertāciju vadīšana 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads)  

 

Maģistri (kopējais skaits)   

Bakalauri (kopējais skaits)   

  

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

No 1998.gada Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese 

1998 – 1995 Rēzeknes tiesas tiesnese 

1995 – 1994 Rēzeknes pilsētas prokurore 

1994 – 1993 Rēzeknes reģionālās prokuratūras prokurore 

1993 -  1991 LR Iekšlietu ministrija Izmeklēšanas nodaļas izmeklētāja 

 

  

Zinātnisko pētījumu virziens (-i)  

Virziena nosaukums  

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās datubāzēs 

iekļautos izdevumos 

 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (A&HCI, 

SSCI vai nozaru vadošajās 

datubāzes Thomson Reuters Web of 

science, SCOPUS, ERIH), 

līdzautori 

 

  

Zinātniskās publikācijas citos 

anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos zinātniskos 

izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits  



 

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (Web of 

Knowledge, EBSCO, Index 

Copernicus) vai atrodas ASV 

Kongresa bibliotēkas katalogos), 

līdzautori 

 

  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits  

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

 

  

Monogrāfijas  

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

 

  

Mācību un metodiskā literatūra  

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

 

  

Citu mācību metodiskie materiāli 

(t.sk. audio, video, MOODLE 

materiāli) 

 

Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 

 

  

Zinātniski pētnieciskā darbība  

Konferences   

Kopējais konferenču skaits  

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

 

Patenti, licences, dizainparaugi, 

datorprogrammas, u.c. 

 



 

Nosaukums, izdevējs, numurs, 

datums 

 

Eksperta darbība  

Datums, komisijas/ padomes/ darba 

grupas nosaukums  

 

  

Citas zinātniskā darba aktivitātes  

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads  

 

  

Dalība projektos  

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

 

  

Mākslinieciskā darbība  

(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

 

Nosaukums, norises vieta, datums  

  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

Nosaukums  

(Satversmes sapulce, Senāts, 

Revīzijas komisija, Šķīrējtiesa, 

Profesoru padome, Promocijas 

padome, u.c.), tituls (priekšsēdētājs, 

vietnieks, loceklis,u.c.), periods 

 

  

Neformālās izglītības un kursu 

vadība 

 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

 

  

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), nosaukums, 

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 

biedrs, u.t.t.)  

 

  

Profesionālās pilnveides kursi/ 

stažēšanās 

 



 

Kursi  

(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

 

Viena gada semināru cikls cilvēktiesībās  Latvijas Republikas tiesnešiem. 

 Seminārs „Diskriminācijas  daudzveidība Latvijā un citās ES valstīs  pētīšana – 

salīdzinošā pieeja. 

Seminārs „Tiesnešu kompetences paaugstināšana bērnu tiesību aizsardzības jomā un 

vardarbības gadījumu ģimenē samazināšana”. 

Seminārs „Starptautiskās privāttiesības”. 

Seminārs „ Finanses un Nodokļi”. 

Seminārs „Saskarsmes prasmes. Sociālpsiholoģiskie tipi”. 

Seminārs „Medicīnas tiesības”. 

Seminārs „Ģimenes psiholoģija”. 

 Angļu valodas kursi „ Elementary Level”. 

 

Stažēšanās 

(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

 

  

Saņemtie apbalvojumi  

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

 

  

Valodu prasmes Latviešu un krievu valodu pārvaldu brīvi 

Vācu  valodu un angļu valodu  sarunvalodas līmenī 

Dzimtā valoda latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīš

ana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Valoda            

Valoda            

  (*)
 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes Augstskolas darbinieka 

Curriculum Vitae 

 

 

  

Personas dati  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


 

Uzvārds / Vārds Ušpelis Andris 

Adrese Skolas iela 3, dz. 42, Rēzekne, LV-4601 

Tālrunis, mob.tālrunis 29463032   

E-pasts a.uspelis@gmail.com 

Dzimšanas datums 1976. gada 31. oktobris 

  

Vēlamā nodarbošanās / 

profesionālā joma 

Tiesību zinātľu pamati; Tiesību aizsardzības tiesības; Darba tiesības; Personības 

psiholoģija un pedagoģija jurisprudencē 

  

Darba pieredze Veidojiet katram ieņemamajam amatam atsevišķu sadaļu, sāciet ar jaunākajiem 

datiem. 

Laika periods No 2012.gada janvāra līdz šim brīdim 

Profesija vai ieľemamais amats TLMS „Rēzeknes apriľķa pūdnīki” vadītājs 

Galvenie pienākumi Studijas vadīšana, Latgales keramikas popularizēšana 

Darba vietas nosaukums un adrese Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvalde (Centrālā iela 27, 

Sprūţeva, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641) 

  

Laika periods 2003.gada janvāris – 2011.gada decembris 

Profesija vai ieľemamais amats TLMS „Rēzeknes apriľķa pūdnīki” vadītājs 

Galvenie pienākumi Studijas vadīšana, Latgales keramikas popularizēšana 

Darba vietas nosaukums un adrese Rēzeknes novada pašvaldība (Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601) 

  

Laika periods 2000. gads – 2001. gads 

Profesija vai ieľemamais amats Vieslektors 

Galvenie pienākumi Kurss: Uzľēmējdarbības tiesību pamati 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Rēzeknes filiāle (Imantas 

7. līnija 1, Rīga, LV-1083) 

  

Laika periods No 2000. gada līdz šim brīdim 

Profesija vai ieľemamais amats Vieslektors 

Galvenie pienākumi Kursi: Tiesību zinību pamati, Tiesību aizsardzības iestādes, Darba tiesības (pilna 

laika  un nepilna laika studentiem), Personības psiholoģija un pedagoģija 

jurisprudencē (maģistra studiju programma) 

Darba vietas nosaukums un adrese Rēzeknes Augstskola (Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV-4601) 

  

Laika periods No 1998. gada līdz šim brīdim 

Profesija vai ieľemamais amats Juriskonsults 

Galvenie pienākumi Uzľēmuma juridisko jautājumu risināšana 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA būvfirma „Ceļi un tilti” (Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes 

novads, LV-4617) 

  

Izglītība Veidojiet katrai apgūtajai izglītības programmai atsevišķu sadaļu, sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

Laika periods 2008. gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms / Izglītībaszinātľu maģistra grāds pedagoģijā 

mailto:a.uspelis@


 

Izglītības iestādes nosaukums  Rēzeknes Augstskola (Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV-4601) 

Laika periods 1995. gads - 2001. gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms / Jurista kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums  Rēzeknes Augstskola (Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV-4601) 

  

Valodas prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas Krievu, angļu, vācu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīš

ana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu   C2  C2  C1  C1  C1 

Angļu   B1  B1  B1  B1  A2 

Vācu   B1  B1  B1  B1  A2 

 (*)Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.2. 

2.Par katras studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma pielikuma paraugs (aizpildīts): 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Pielikums Nr.3 

3.Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja studiju programmu likvidē, pieteicējs nodrošinās 

attiecīgās studiju programmas studējošiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā 

vai citā austskolā vai koledţā: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pielikums Nr.4. 

4. Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju materiāli: 

 
 

RĒZEKNES  AUGSTSKOLAS  STUDENTU APTAUJAS 

A N K E T A   Nr. 1 

Studiju gads : 2011./2012. 

Semestris: 1 

Fakultāte: Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte 

Studiju programma: Tiesību zinātne (profesionālā maģistra studiju programma) 

Kurss: 1 

Studiju forma: pilna laika 

Programmas direktors: Dr .iur. G.Makarova 

 
Katrs studiju kurss tiek vērtēts: 

5 - ļoti svarīgs 5  -  ļoti augsts 

4 - svarīgs 4  -  augsts 

3 - vidēji svarīgs 3  -  vidējs 

2 - mazsvarīgs 2 -  zems 

1 - nav vajadzīgs 1 -  ļoti zems 

 

Katra studiju kursa pasniegšanas līmenis tiek vērtēts: 

Nr. 

p.k. 

Studiju kursa 

nosaukums 

Studiju kursa 

svarīgums 

Studiju kursa 

pasniegšanas 

līmenis 

1.  Aktuālās tiesību metoţu mācības problēmas 4,4 4,5 

2.  Latvijas juridiskā zinātne un zinātnisko pētījuma metodika 3,8 3,9 

3.  Likumdošanas procesa un tiesību tālākveidošanas problēmas 4,4 4,4 

4.  Vadības teorija un prakse 2,6 3,3 

5.  Juridisko dokumentu izstrādāšana, valoda un juridiskā kultūra  3,9 3 

6.  Cilvēktiesību īstenošanas problēmas Latvijā (Minoritāšu valodu 

tiesības Eiropas Savienībā)  
3,9 4 

7.  Medicīnas tiesību problēmas 3,8 4,4 

8.  Saistību un lietu tiesību piemērošanas praktikums 4,8 4,6 

9.  Ģimenes un mantošanas tiesību problēmas 4,6 4,2 

10.  Patērētāju interešu aizsardzība ārējā un iekšējā tirgū 3,8 4,4 

11.  Salīdzinošās kriminālprocesa tiesības 3,4 4 

12.  Pierādīšanas teorija un prakse kriminālprocesā 4,5 4,5 

13.  Krimināltiesību aktuālie jautājumi 4,3 3,6 

14.  Noziedzības attīstības tendences un kriminālsodu politika 3,8 4,3 

 

 

Studiju kursa svarīgums 

 

Studiju kursa pasniegšanas līmenis 

Atzīme Procents no kopējā skaitļa Atzīme Procents no kopējā skaitļa 

5 23,1% 5 24,3% 

4 57,7% 4 64,1% 

3 16,3% 3 8,7% 

2 2.9% 2 1,9% 

1 0 1 1% 

 

 



 

 

 

 

1.Vai Jūs apmierina studiju programma, kuru esat izvēlējies? 

Pilnīgi apmierina 700% 

Apmierina 20% 

Daļēji apmierina 10% 

Neapmierina, jo 0____________________________________ 

Pilnīgi neapmierina, nevēlos studēt šajā studiju programmā 0 

2.Kā jūs vērtējat studiju procesa plānošanu šajā studiju programmā? 

Labi sastādīts nodarbību grafiks 40% 

Neapmierina sastādītais nodarbību grafiks, jo -15% 

Plānveidīga patstāvīgā darba organizēšana 0 

Nesabalansēts, apjomīgs patstāvīgais darbs 15% 

Savs komentārs __0_________________________________ 

3.Cik stundu nedēļā vidēji Jūs veltāt patstāvīgajam darbam? 

30% 10st.,30% 5.st., 20% 20st., 10% 4st., 10% 4.st. 

Vidējais 10 stundas nedēļā. 

4.Vai ir pietiekams izvēles kursu piedāvājums? 

Jā 80% 

Nē 20% 

Savs komentārs ___0__________________________________ 

5.Vai Jūsu izvēlētajā studiju programmā ir pietiekams studiju procesa nodrošinājums ar mācību 

literatūru un citiem mācību metodiskajiem līdzekļiem? 

Jā 85% 

Nē, 15%______________________________________________ 

To papildus neizmantoju 0 

Neesmu par to informēts 0 

Savs komentārs _20%_____ 

6.Vai Jūs studiju procesā izmantojat elektroniskos resursus? 

Jā 100% 

Nē 0 

Savs komentārs - 

7.Vai ir iespējams apgūt studiju kursus/to daļas  elektroniski? 

Jā (nosaukt studiju kursus vai docētāju uzvārdus) 10%  

Nē 90% 

8.Kā Jūs vērtējat informācijas iegūšanu par studiju procesu fakultātē? 

Ir pietiekams 95% 

Nav pietiekams 5% 

 Savs komentārs - 

 

 Sniegto informāciju apkopoja tiesību zinātņu maģistrantūras programmas direktore Dr.iur. G.Makarova. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RĒZEKNES  AUGSTSKOLAS  STUDENTU  APTAUJAS 

A N K E T A   Nr.2 

Studiju gads : 2011./2012. 

Semestris: 1 

Fakultāte: Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte 

Studiju programma: Tiesību zinātne (profesionālā maģistra studiju programma) 

Kurss: 1 

Studiju forma: pilna laika 

Programmas direktors: Dr .iur. G.Makarova 

 

Nr. 

p.k 
Jautājums 

Pilnībā 

apmieri- 

na 

Apmie- 

rina 

Neap- 

mierina 

Plnīgi 

Neap- 

mierina 

Nevaru 

pateikt 

1. Studiju kursu piedāvājums studiju 

programmā 
55% 45%    

2. Studiju programmā noteiktais obligātās  

daļas kursu saturs 
80% 10% 10%   

3. Izvēles iespējas starp  izvēles daļas  kursiem 40% 50% 10%   

4. Izvēles iespējas starp brīvās izvēles daļas 

kursiem 
50% 40%% 10%   

5. Piedāvātās iespējas attīstīt 

pētnieciskās/profesionālās prasmes un 

iemaľas 
75% 15% 5%   

6. Iegūtās prasmes efektīvi pielietot 

Informāciju tehnoloģijas 
76% 20%   4% 

7. Iegūtās prasmes strādāt ar informāciju 

(izvērtē, analizēt to) 
90% 10%    

8. Iegūtās prasmes izklāstīt informāciju 

diskutēt un pamatot viedokli 
87% 13%    

9. Iespējas apgūt attiecīgajā nozarē apgūt 

terminoloģiju svešvalodā 
90% 5%   5% 

10. Iespējas studiju kursus apgūt elektroniski    10% 90% 

11. Fakultātes personāla attieksme pret 

studentiem 
85 10%   5% 

12. Sadarbība ar studiju kursu docētājiem 55% 45%    

13. RA piedāvātās iespējas izmantot informāciju 

tehnoloģijas 
80 15   5% 

14. Nodrošinājums ar mācību un zinātniski 

pētniecisko literatūru 
 50% 50%   

15. Materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, 

mācību līdzekļi u.c.) 
 40% 30% 30%  

16. Vai Jūs plānojat pēc šīs studiju programmas 

apguves strādāt atbilstoši iegūtajai izglītībai? 
87% 10%   3 

 



 

Sniegto informāciju apkopoja tiesību zinātņu maģistrantūras programmas direktore Dr.iur. G.Makarova. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RĒZEKNES AUGSTSKOLAS 

Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes 

Tiesības zinātľu katedra 

APSOLVENTU DARBA DEVĒJU  APTAUJAS ANKETĒŠANAS REZULTĀTI 

1912./2013. st. g. 

(anketēšanā piedalījās Latgales reģiona darba devēji kuros strādā 56 absolventi)  

 

Anketēšanas laikā darba devējiem tika uzdoti zemāk minētie jautājumi, uz kuriem viņi deva 

sekojošas atbildes: 

 

1. Kā Jūs esat apmierināts ar RA absolventu profesionālo kompetenci? 

Atbildes: Ļoti laba – 75%; laba 20%; apmierināšana 5%. 

 

2. Cik lielā mērā Jūsu padotajiem (RA absolventiem) iegūtās teorētiskās zināšanas ir 

pietiekamas, lai pildītu amata pienākumus? 

Atbildes: pietiekoša -85%; apmierinoša 15; 

 

3. Cik lielā mērā Jūsu padotajiem (RA absolventiem) ir pietiekamas praktiskās iemaņas, lai 

pildītu amata pienākumus? 

Atbildes: praktiskās iemaľas ir pietiekamas, ja absolvents ir izgājis praksi struktūrvienībā, kurā 

tagad strādā. 

 

4. Kā Jūs vērtējat Jūsu pakļautībā esošo darbinieku (RA absolventu) profesionālo izaugsmi? 

Atbildes: 

a) Augsts -85% 

b) Vidējs -15% 

Darba devēja komentāros ir minēts: Apgabala tiesā – absolventiem ir perspektīvas, ja absolvents 

turpina pašizglītību; Rēzeknes prokuratūra – ja absolvents kvalitatīvi pilda savus pienākumus. 

 

5. Kā Jūs vērtējat Jūsu pakļautībā esošo darbinieku iespējas turpināt pildīt darba 

pienākumus? 

Atbildes: RA absolventi visi cenšas godprātīgi pildīt savus darba pienākumus. 

 

6. Kādas priekšrocības Jūs saskatāt atbilstošās studiju programmas speciālistu sagatavošanā 

RA? 



 

Atbildes: Darbinieku izvēlē konkrētai augstskolai priekšrocība netiek dota, tiek izvēlēts darbinieks 

kurš ir pilnīgāk apguvis teoriju un ir ieguvis prakses iemaľas. 

 

7. Kādus trūkumus Jūs saskatāt atbilstošās studiju programmas speciālistu sagatavošanā RA? 

Atbildes: Studiju kursa programmu apguvē vairāk saistīt ar praktisko pieredzi konkrētajos 

jautājumos.  

 

8. Kādas ir RA absolventu izredzes konkurēt darba tirgū? 

Atbildes: 

a) labas izredzes -100% 

 

9. Kādi ir Jūsu priekšlikumi RA absolventu profesionālās darbības uzlabošanai un iespējamo 

trūkumu novēršanai? 

Atbildes: Vairāk kontaktēties ar tām iestādēm kurās absolvents ir nolēmis strādāt. 

 

 

 

 

Pielikums Nr.5. 

5.Prakses līgumi vai tās personas izsniegta izziľas, kas nodrošina prakses vietas, kā arī prakses: 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


