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Studiju kursa 

nosaukums 
CIVILTIESĪBAS. SAISTĪBU TIESĪBAS 

        

Kredītpunkti 3 
Apjoms 

(stundās) 
120   

        

Priekšzināšanas 

(Studiju kursu nosaukumi) 
Ievads civiltiesībās, Civilprocess, Komerctiesības 

        

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    

Ieskaites 2 akad. stundas    

Eksāmens 60 akad. stundas    

       

Akadēmiskais amats Zinātniskais grāds Vārds, uzvārds 

Studiju kursa izstrādātājs 

 Mg. Iur., Mg.soc. S.Hušeka 

Studiju kursa recenzents 

 Augst.jur. N. Dinsbergs 

Studiju kursa vadītājs 

 Mg.iur., Mg.soc S.Hušeka 

        

 

 

Studiju kursa anotācija 

Kurss sniedz ieskatu par Saistību tiesību būtību, veido izpratni par darījumiem, līgumiem, prasījumiem un 

to nozīmi un pielietojumu komercdarbībā. 
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 Studiju kursa mērķis  

 Sniegt zināšanas par saistību tiesību jēdzieniem, tās dalībniekiem, saistību tiesību rašanās pamatiem, 

tiesiskiem darījumiem, saistību tiesību pastiprināšanas līdzekļiem, zaudējumiem un to atlīdzību, saistību 

tiesību izbeigšanās veidiem, kā arī līgumu veidiem un to noslēgšnaas īpatnībām.  

 

 

Studiju kursa rezultāti 

zināšanas: tiek iegūtas zināšanas un izpratni par  saistību tiesību avotiem, saistību tiesību rašanās, 

grozīšanas un izbeigšanas pamatiem;  tiek  veidotas un nostiprinātas spējas piemērot spēkā esošo saistību 

tiesību regulējumu. 

prasmes: students gūs sekojošas prasmes: 

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

problēmsituācijas, tiesu praksi. 

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

juridisko problēmu praktiskai risināšanai.. 

3) Komunikācijas prasmes – komunicēt ar citiem studentiem par saistību tiesību jautājumiem un 

problemātiku. 

kompetence:  students spēs orienetēties saistību tiesību institūtu reglamentējošās tiesību normās un 

praktiski piemērot tās, izstrādāt attiecīgos juridiska rakstura  dokumentus, spēs  sastādītajā dokumentā 

ieklāut nepieciešamos  saistību tiesību aizsardzības un pastiprināšanas nosacījumus, kā  arī spēs 

orientēties civiltiesiskās  atbildības un zaudējumu atlīdzināšanas jautājumos. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

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

2.Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās (50%). 

3.Sekmīga ieskaite/eksāmens. 

 

 

Tēmu apraksti/ Temati 

1. Saistību tiesību būtība, dalībnieki. 

2. Tiesiski darījumi. 

3. Līgumu būtība, to pazīmes, priekšmets, līgumu blakus noteikumi, sekas. 

4. Saistības no neatļautas darbības. Saistību pastiprināšana. Procenti. 

5. Saistību tiesību aizsardzība. Zaudējumi un to atlīdzināšana. 

6. Saistību tiesību izbeigšanās. Dāvinājums. 

7. Nomas un īres līgumi. 

8. Prasījumi no atdošanas līgumiem. Prasījumi no atsavinājuma līguma. 

9. Prasījumi no darba attiecībām. Prasījumi no svešu lietu pārziņas. 

10. Prasījumi no dažādiem pamatiem. Prasījumi no netaisnas iedzīvošanās. 
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Studiju kursa 

nosaukums 

angļu valodā 
Civil Law.Contract Law. 

  

Studiju kursa anotācija angļu valodā 

Contract Law  focuses on studies of basic legal steps to be done in order to establish legal obligation 

undertaken by contract. Contract is not only  guided by  the promise of the party  to do something but also  to 

refrain from doing something. The making of a contract requires the mutual assent of two or more persons, 

one of them ordinarily making an offer and another acceptingStudies focuses on the topics such as, what legal 

steps can be done, if  one party fails to keep the promise, what legal recourse the other party is entitled to. The 

studies provide insight and practical knowledge to  such questions as whether a  legally binding contract exists, 

what the meaning of it is, whether a contract has been broken, and what compensation is due the injured party. 

 

BVK Studiju padomes atzīmes 

 

 

 

 

 

 

http://www.britannica.com/topic/offer

