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Studiju kursa 

nosaukums 
CIVILPROCESS 

        

Kredītpunkti 3 
Apjoms 

(stundās) 
120   

        

Priekšzināšanas 

(Studiju kursu nosaukumi) 
Valsts un tiesību teorija 

        

Zinātņu nozare Tiesību zinātne 

  

Zinātņu apakšnozare Civiltiesības  

 

  Apjoms    

Tālmācības nodarbības  60 akad. stundas    

Kontaktstundas 12 akad. stundas    

Kontroltesti 6 akad. stundas    

Kontroluzdevumi 16 akad. stundas    

Patstāvīgie darbi 22 akad. stundas    

Ieskaite 4 akad. stundas    

Eksāmens 60 akad. stundas    

       

Akadēmiskais amats Zinātniskais grāds Vārds, uzvārds 

Studiju kursa izstrādātājs 

 Augst.jur. Mārtiņš Briedis 

Studiju kursa recenzents 

 Augst.jur. Aivars Bernāns 

Studiju kursa vadītājs 

 Mg.iur. N. Ozoliņš 
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Studiju kursa anotācija 

Sniedz zināšanas par civilprocesa priekšmetu, principiem, formu un procesuāli tiesiskām attiecībām, 

iepazīstina studējošos ar civilprocesa vispārīgiem noteikumiem, prasību un neprasību tiesvedībā, izpildu 

procesu. 

 

 

Studiju kursa mērķis 

Iepazīstināt studentus ar civilprocesa principiem, noteikumiem, atšķirībām no citām procesuālajām tiesību 

nozarēm. Pilnveidot studentu zināšanas procesuālo un civilo tiesību jomās, iepazīstināt studentus ar nozares 

terminoloģiju. Sagatavot studentus praktiskam darbam ar civilprocesuālajiem dokumentiem. 

 

 

Studiju kursa rezultāti 

zināšanas: Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst  zināšanas un izpratni par valsts pazīmēm, formu, 

uzbūvi un funkcijām, tiesību teorijas priekšmetu, tiesību normu  veidiem, to piemērošanas, stadijām, 

iztulkošanas metodēm un tiesību normu realizāciju. 

 

prasmes: Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst prasmi  analizēt praktiskas juridiska rakstura 

problēmsituačijas, spēs noformulēt situācijas juridisko problēmu, sastādīt vienkāršu prasības pieteikumu 

tiesai, kā arī   piemērot atbilstošas Civilprocesa likuma normas. 

 

kompetence: 

- izvērtēt juridiskos tekstus, izmantotjo tos analītiskajam darbam; 

- argumentēt un izklāstīt juridiskos slēdzienus; 

- spēt patstāvīgi izpildīt darba uzdevumus; 

- izmantot tiesību normu iztulkošanas metodes un piemērot  tiesību normas konkrētu juridisku situāciju 

risināšanā. 

 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Tālmācības studiju materiāla apguve (t.sk. kontroltesti un kontroluzdevumi) 

2. Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās (50%) 

3. Sekmīga ieskaite/ eksāmens. 
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Tēmu apraksti/ Temati 

1. Civilprocess kā sabiedriska zinātne. Civilprocesa vispārīgie noteikumi. 

2. Civilprocesuālā tiesiskā attiecība. Civilprocesa principi, forma. 

3. Tiesvedība pirmās instances tiesā. 

4. Tiesvedība otrās instances tiesā. 

5. Likumīgā spēkā stājušos spriedumu pārsūdzēšana un lietu jauna izskatīšana. 

6. Tiesas spriedumu izpilde. 

7. Ārvalstu tiesu nolēmumi un tiesu izpilde. 

8. Šķīrējtiesa. 
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Лукьянова. Е.Г. Теория процессуального права. - Москва : Норма, 2003. 

Civilprocesa likums. 8. izd. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2007. 
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www.juristavards.lv  

www.likumi.lv  

 

 

 

 

 

 

 

Studiju kursa 

nosaukums 

angļu valodā 
Civil Procedures Law 

  

Studiju kursa anotācija angļu valodā 

Purpose of the course is to create interest and give theoretical and practical knowledge about civil 

proceedings, about the case analysis and problem solving, To acquire skills to defend and carry out own and 

other people subjective civil rights and to teach students to orient themselves in laws and regulations. 

 

BVK Studiju padomes atzīmes 
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