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Studiju kursa 

nosaukums 
CIVILTIESĪBAS. VISPĀRĒJĀ DAĻA. 

        

Kredītpunkti 1 
Apjoms 

(stundās) 
40   

        

Priekšzināšanas 

(Studiju kursu nosaukumi) 
Bez priekšzināšanām 

        

Zinātņu nozare Juridiskā zinātne 

  

Zinātņu apakšnozare Civiltiesības 

 

  Apjoms    

Tālmācības nodarbības  20 akad. stundas    

Kontaktstundas 8 akad. stundas    

Kontroltesti 4 akad. stundas    

Kontroluzdevumi 4 akad. stundas    

Patstāvīgie darbi 2 akad. stundas    

Ieskaite 2 akad. stundas    

      

 

 

Akadēmiskais amats Zinātniskais grāds Vārds, uzvārds 

Studiju kursa izstrādātājs 

 LLM., Mg.iur. V.Nerets 

Studiju kursa recenzents 

 Augst.jur. Mārtiņš Briedis 

Studiju kursa vadītājs 

 Mg.iur. M.Tomass 

        

 

 

Studiju kursa anotācija 

Kurss palīdz iegūt zināšanas un izpratni par romiešu tiesisko sistēmu, romiešu civiltiesību ietekmi un 

pārņemšanu Latvijā, civiltiesību avotiem, attiecību dalībniekiem un objektiem, kā arī civilo tiesību 

realizēšanu un aizsardzību. 
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Studiju kursa mērķis 

 Kursa mērķis ir iepazīstināt ar Latvijas Republikas Civillikuma  vispārējās daļas tiesību normām, sniegt 

pamatzināšanas par civiltiesībām kā tiesību nozari, veidot izpratni par civiltiesību pamatjēdzieniem; 

civiltiesību avotiem, nozīmīgākajiem tiesību aktiem civiltiesību jomā; radīt priekšstatu par par civiltiesību 

subjektiem un objektiem, darījumu veidiem, pārstāvību. 

 

 

Studiju kursa rezultāti 

zināšanas: studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas par civiltiesību sistēmu, un to vietu visā 

tiesību sistēmā, civiltiesību avotiem, objektiem, subjektiem, pārstāvību. 

prasmes: studējošie prot noteikt civiltiesību objektus, subjektus, orientējas darījuma dalībnieku 

identificēšanā, darījuma priekšmeta un formas atpazīšanā, darījumu veidojošās sastāvdaļās. 

kompetence: spēj sastādīt civiltiesiskam darījumam nepieciešamo raktiskā formā esošu juridisku 

dokumentu, spēj iztulkot civiltiesiskos darījumus, orientējas civiltiesību principos, izprot tiesiski noslēgta 

darījuma būtību, paredzētās tiesības un uzliktos pienākumus.   

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

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

2.Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās (50%). 

      3.Sekmīga ieskaite 

 

 

Tēmu apraksti/ Temati 

1. Agrīnās romiešu tiesības. 

2. Romiešu tiesības klasiskajā laikmetā. 

3. Romiešu tiesības postklasiskajā laikmetā. 

4. Civiltiesības avoti. Civiltiesisko attiecību dalībnieki. 

5. Civilo tiesību un pienākumu rašanās pamati. 

6. Civilo tiesību realizēšana, aizsardzība. 

7. Personas un ģimenes tiesības. 

8. Lietu tiesības. Mantošanas tiesības. 

9. Saistību tiesības. 
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Studiju kursa 

nosaukums 

angļu valodā 
Introduction to Civi Law 

  

Studiju kursa anotācija angļu valodā 

The purpose of the course is to acquaint students with the main concepts of law and issues of implementation 

of civil rights as well as issues of representation. 

 

 

BVK Studiju padomes atzīmes 

 

 

 

 

 

 

http://www.juristavards.lv/

