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Studiju kursa 

nosaukums 
CIVILTIESĪBAS. LIETU  TIESĪBAS 

        

Kredītpunkti 3 
Apjoms 

(stundās) 
120   

        

Priekšzināšanas 

(Studiju kursu nosaukumi) 
Civiltiesības.Vispārējā daļa, Civilprocess, Saistību tiesības. 

        

Zinātņu nozare Juridiskā zinātne 

  

Zinātņu apakšnozare Civiltiesības 

 

  Apjoms    

Tālmācības nodarbības  60 akad. stundas    

Kontaktstundas 16 akad. stundas    

Kontroltesti     

Kontroluzdevumi 12 akad. stundas    

Patstāvīgie darbi 30 akad. stundas    

Eksāmens 2 akad. stundas    

      

 

 

Akadēmiskais amats Zinātniskais grāds Vārds, uzvārds 

Studiju kursa izstrādātājs 

 Mg.iur., Mg.soc. Signe Zaharova (Hušeka) 

Studiju kursa recenzents 

 Augst.jur. Normunds Dinsbergs 

Studiju kursa vadītājs 

 Mg.iur. J.Dinsberga 

        

 

 

Studiju kursa anotācija 

Kursā tiek sniegtas zināšanas par valdījumu un īpašuma tiesībām, reālnastām, ķīlas tiesībām, hipotēku uz 

nekustamo īpašumu u.c. lietu tiesiskajiem aspektiem un šo tiesību aizsardzību. 
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Studiju kursa mērķis 

 Kursa mērķis ir iepazīstināt ar Latvijas Republikas Civillikuma  ģimenes un mantojuma tiesību daļu, kā 

arī citiem normatīviem aktiem un literatūru ģimenes un  mantojuma tiesību jomā, kas ir jālieto, risinot 

ģimenes un  mantojuma tiesību problēmas. 

 

 

 

Studiju kursa rezultāti 

  Zināšanas: Apgūstot studiju kursu students gūs zināšanas un izpratni par - lietām kā tiesisko attiecību 

objektu un  to klasifikācijas iesējām un nepieciešamību; valdījumu  tā veidiem un aizsardzību, kā arī 

zināšanas valdījuma nošķiršanai attiecīgās situācijās; spēs uzskaitīt īpašuma iegūšanas un izbeigšanās 

veidus, raksturot tos; spēs orientēties īpašnieka tiesībās un pienākumos; spēs izprast, nosaukt un raksturot 

īpašuma apgrūtinājumus un ar tiem saistītos ierobežojumus, izprast to praktisko nozīmi.    

Prasmes:  

apgūstot studiju kursu,  students gūs sekojošas prasmes: 

    1) Prasmes analīzēt, sintezēt un izvērtēt – lietu tiesības reglamentējošās tiesību normas, 

problēmsituācijas, tiesu praksi. 

    2) Prasmes, zināšanas pielietot -  patstāvīgi orientēties lietu tiesību sistēmā, izmantot iegūtās zināšanas 

juridisko problēmu praktiskai risināšanai, prezentēt sagatavoto materiālu. 

    3) Komunikācijas prasmes – komunicēt ar citiem bakalaura programmas studentiem par  lietu tiesību 

jautājumiem un problemātiku, demonstrēt sociālās prasmes un emocionālo inteliģenci. 

    4) Ievirze tālākās mācīšanās prasmēm – pastāvīgi strukturēt savu mācīšanos,analizēt savu zināšanu 

līmeni un to racionāli papildināt, atlasīt un izvērtēt literatūras avotus. 

    5) Citas vispārējās prasmes – uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un darbību, pieņemt kritiski 

izvērtētus lēmumus un rast risinājumus iepriekš neparedzētos un mainīgos apstākļos,pielāgoties jaunām 

situācijām un būt atvērtam pārmaiņām, uzņemties vadību un iniciatīvu un atbildēt par sekām, ievērot ētikas 

normas, demonstrēt plašas vispārējās zināšanas un kompetences. 

    kompetence: Apgūstot studiju kursu, students spēs orienetēties lietu tiesību institūtu reglamentējošās 

tiesību normās un praktiski piemērot tās, izstrādāt attiecīgos dokumentus,  piemērot lietu tiesībām 

rakstrīgos terminus, izstrādājot dokumentus un argumentējot viedokli. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

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

2.Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās (50%). 

      3.Sekmīgs eksāmens 
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Tēmu apraksti/ Temati 

1. Lietu tiesību jēdziens. 

2. Lietu tiesību avoti, būtība 

3. Lietu klasifikācija, to pazīmes. 

4. Valdījums lietu tiesībās. 

5. Īpašuma tiesības. 

6. Servitūti. Reālnastas. 

7. Ķīlas tiesība. 

8. Izpirkuma tiesība. 

9. Zemesgrāmata. 
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Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības. 1067.– 1075.p. Ziņotājs, Nr.29, 30.07.1992. Pieejams: 

www.likumi.lv/doc.php?id=90221 

Čakste K. Civiltiesības. 1938., [b.i.]. 

Grūtups A., E. Kalniņš. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Rīga: 

Tiesu namu aģentūra, 2002. 

 Rozenfelds J. Lietu tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 

Sinaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. Rīga: Latvijas 

Juristu biedrība, 1996. 

Višņakova G., Balodis K. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. 

Tiesības uz svešu lietu (841.–926.p., 1130.–1400.p.). Rīga: Mans Īpašums, 1998. 
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Būvniecības likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.131 (414), 30.08.1995. Pieejams: 

www.likumi.lv/doc.php?id=36531 

Medību likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.107, 23.07.2003. Pieejams: 

www.vmd.gov.lv/?sadala=298 

Meža likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.98/99 (2009/2010), 16.03.2000. Pieejams: 

www.likumi.lv/doc.php?id=2825 

Par kultūras pieminekļu aizsardzību: LR likums: Ziņotājs, Nr. 10, 05.03.1992. Pieejams: 

www.likumi.lv/doc.php?id=72551 

Zvejniecības likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.66 (349). Pieejams: 

www.likumi.lv/doc.php?id=34871 

Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts 

pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu: Ministru kabineta 

26.08.2003. noteikumi Nr.474. Latvijas Vēstnesis, Nr.118 (2883), 29.08.2003. Pieejams: 

www.likumi.lv/doc.php?id=78458&from=off 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=90221
http://www.likumi.lv/doc.php?id=36531
http://www.vmd.gov.lv/?sadala=298
http://www.likumi.lv/doc.php?id=2825
http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551
http://www.likumi.lv/doc.php?id=34871
http://www.likumi.lv/doc.php?id=78458&from=off
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Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos: Ministru kabineta 15.12.1998. 

noteikumi Nr.453. Latvijas Vēstnesis, Nr. 375/380 (1436/1441), 18.12.1998. Pieejams: 

www.likumi.lv/doc.php?id=50946&from=off 

Par autoceļiem: LR likums. Ziņotājs Nr.13, 02.04.1992. Pieejams: 

www.likumi.lv/doc.php?id=65363 

Par ostām: LR likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.80 (211) 12.07.1994. Pieejams: 

www.likumi.lv/doc.php?id=57435 

Zemesgrāmatu likums. Ziņotājs, Nr.16, 29.04.1993. Pieejams: 

www.likumi.lv/doc.php?id=60460 

 Dinsberga J. Servitūti un ar to nodibināšanu saistītās problēmas. Latvijas Policijas akadēmijas 

raksti, Nr.10, 2003.gads. 

Stopiņa M. Ceļu servitūtu strīdi. Mans Īpašums, Nr.4., 2003.g. 

Stopiņa M. Servitūti. Praktiskais Latvietis, 30.04.1999.  
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LR Augstākās tiesas Senāta spriedumi 1997. Spriedums lietā Nr. SKC–491, 1998. 

LR Augstākās tiesas Senāta spriedumi 2000. Spriedums lietā Nr. SKC–63, 2001. 

LR Augstākās tiesas Senāta spriedumi 2001. Spriedums lietā Nr. SKC–203, 2002. 

www.latvijasvestnesis.lv 

www.juridica.lv 

www.likumi.lv/ 

www.lvportals.lv/ 

 

Studiju kursa 

nosaukums 

angļu valodā 
Civil Law. Transactions with Real Estate 

  

Studiju kursa anotācija angļu valodā 

Purpose of the course is to obtain concept about different kinds of transactions with real estate. To make 

students understand these transactions and enable them to draw up different deals with real estate. 

 

 

BVK Studiju padomes atzīmes 
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