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Studiju kursa 

nosaukums 
DARBA UN SOCIĀLĀS TIESĪBAS 

        

Kredītpunkti 2 
Apjoms 

(stundās) 
80   

        

Priekšzināšanas 

(Studiju kursu nosaukumi) 
Tiesību zinības vidusskolas kursa apjomā 

        

Zinātņu nozare Juridiskā zinātne 

  

Zinātņu apakšnozare Civiltiesības 

 

  Apjoms    

Tālmācības nodarbības  40 akad. stundas    

Kontaktstundas 8 akad. stundas    

Kontroltesti 8 akad. stundas    

Kontroluzdevumi 8 akad. stundas    

Patstāvīgie darbi 14 akad. stundas    

Eksāmens 2 akad. stundas    

      

 

 

Akadēmiskais amats Zinātniskais grāds Vārds, uzvārds 

Studiju kursa izstrādātājs 

 Mg.iur. Valija Ulmane 

Studiju kursa recenzents 

 Mg.iur., Mg.soc. S.Hušeka 

Studiju kursa vadītājs 

 Mg.iur. M.Tomass 

        

 

 

Studiju kursa anotācija 

Kurss sniedz  teorētiskās un praktiskās zināšanas darba tiesību būtībā,  tiek sniegtas zināšanas darba attiecību 

veidošanas pamatos: darba līguma noslēgšana, darba samaksas tiesiskais pamats, darba strīdu risināšanas iespējas. 

Uzmanība pievērsta arī sociālo garantiju nodrošinājumam. 
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Studiju kursa mērķis 

 Kursa mērķis ir iepazīstināt ar normatīvo aktu kopumu, kas regulē darba tiesiskās  attiecības, Iepazīstoties 

ar studiju materiālu studējošie iegūst zināšanas par darba tiesību attīstību un sistēmu, darba tiesisko 

attiecību tiesībām un pienākumiem, darba līguma noslēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību un 

veidiem. Kursa apguve  sekmē spēju orientēties jautājumos, kas saistīti ar darba tiesību un sociālo tiesību  

praktisko piemērošanu, dot iespēju bagātināt teorētiskās zināšanas. 

 

 

Studiju kursa rezultāti 

zināšanas:   tiek iegūta izpratne par darba tiesību un sociālo tiesību  teorētiskajiem un praktiskajiem 

aspektiem, darba tiesību subjektiem un sistēmu; par darba tiesisko attiecību dibināšanu, darbinieka un darba 

devēja saistībām, darba organizāciju un darba tiesisko attiecību izbeigšanu; par darba samaksas sistēmu 

valsts un privātajā sektorā; par darba strīdu risināšanu un sociālo dialogu, kā arī par sociālo aizsardzību 

darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā. 

prasmes: students orientējas darba tiesību un sociālo tiesību   regulējošo tiesību aktu piemērošanā, spēj 

sekmīgi  izvērtēt kāzusus darba tiesībās un sniegt to juridisku novērtējumu. 

kompetence: prot patstāvīgi sastādīt dokumentus, kas saistīti ar darba tiesisko attiecību nodibināšana, 

grozīšanu un izbeigšanu, orientējas darba tiesisko un  sociālo tiesību normu realizācijā, spēj novērtēt srīdu 

risināsanas iespējamos variantus, izmantojot darba strīdus risināšanas metodes, kā arī spēj  sniegt 

juridisku  vērtējumu konkrēta darba strīdus situācijā. 

 

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. Darba tiesību jēdziens un būtība, priekšmets un principi. 

2. Darba tiesību avoti. 

3. Darba līgums. 

4. Darba un atpūtas laiks, darba samaksa. 

5. Darbinieku disciplinārā un monetārā atbildība. 

6. Darba aizsardzība. Darba strīdi. 

7. Darba likums. 

8. Sociālās garantijas. 

9. Pabalsti. Pensijas. 
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 Darba likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis Nr.105, 2001. 
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likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”: Latvijas 

Republikas likums. Latvijas Vēstnesis Nr.105, 2001. 

Komerclikums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis Nr.158/160, 2000. 

Valsts civildienesta likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis Nr.331/333, 2000. 

Darba devēju organizāciju un to apvienību likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas 

Vēstnesis Nr.161/162, 1999. 

Streiku likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis Nr.130/131, 1998. 

Likums “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”: Latvijas Republikas likums. Latvijas 

Vēstnesis Nr.31/32, 1997. 

 

LR Civillikums: Latvijas Republikas likums. 15.nod. I apakšnodaļa. Ziņotājs, Nr.45, 1993. 

Likums “Par arodbiedrībām”: Latvijas Republikas likums. Ziņotājs Nr.3, 1991. 

Likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”: Latvijas 

Republikas likums. Latvijas Vēstnesis Nr.105, 2001. 

Komerclikums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis Nr.158/160, 2000. 
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Darba likums. Komentāri. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Rīga, 2007. 

Darba likums ar komentāriem. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Rīga, 2010. 

Dindune, R. Darba likuma komentāri. Rīga, Dienas Bizness, 2002. 

Dindune, R. Nakts darbs un darba samaksa. Bilance Nr.6, 2004.gada augusts. 

Dubure, V. Darba tiesību pamatjēdzieni un to skaidrojumi. Rīga, LU, 1998. 

Gailums, I. Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse.1.,2.,3. grāmata, Rīga, Gailuma juridiskā 

biznesa biroja izdevniecība, 2003.-2004. 

Indrūna, Z. Tiesu prakses apkopojums darba tiesības. Rīga, Latvijas Brīvo arodbiedrību 

savienība, 2012. 

Kalniņa, I. Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā//Latvijas Universitātes žurnāls 

„Juridiskā zinātne” Nr.2, 2011, 73.-90.lpp. Pieejams: LU žurnāls "Juridiskā zinātne"- aplūkots 

04.09.2013. 

Kalniņš, E. Par jaunā Darba likuma spēkā stāšanos. Jurista Vārds, Nr.13., 02.07.2002. 
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Jurista Vārds//  www.juristavards.lv. 

Latvijas Darba devēju konfederācija:  www.lddk.lv  

Valsts darba inspekcija www.vdi.gov.lv/lv  

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra www.vsaa.lv  

 

 

 

http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Jurid-zin_2.pdf
http://www.juristavards.lv/
http://www.lddk.lv/
http://www.vdi.gov.lv/lv/kontakti/
http://www.vsaa.lv/
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Studiju kursa 

nosaukums 

angļu valodā 
Labour and Social Law 

  

Studiju kursa anotācija angļu valodā 

The aim The aim of the course is to describe the fundamentals of Labour and social rights, stressing the 

normative papers that introduce these processes. 

 

BVK Studiju padomes atzīmes 

 

 

 

 

 

 


