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Studiju kursa 

nosaukums 
LATVIJAS VALSTS UN TIESĪBU VĒSTURE 

        

Kredītpunkti 3 
Apjoms 

(stundās) 
120   

        

Priekšzināšanas 

(Studiju kursu nosaukumi) 
Valsts un tiesību teorija, Latvijas valsts un tiesību vēsture 

        

Zinātņu nozare Tiesību zinātne 

  

Zinātņu apakšnozare Valsts tiesības  

 

  Apjoms    

Tālmācības nodarbības  60 akad.stundas    

Kontaktstundas 8 akad.stundas    

Kontroltesti 8 akad.stundas    

Kontroluzdevumi 8 akad.stundas    

Patstāvīgie darbi 24 akad.stundas    

Ieskaite 8    

Eksāmens 4 akad.stundas    

       

Akadēmiskais amats Zinātniskais grāds Vārds, uzvārds 

Studiju kursa izstrādātājs 

 Mg.sc.soc. Kristīne Pakalniete 

Studiju kursa recenzents 

 Mg.iur. S.Zaharova (Hušeka) 

Studiju kursa vadītājs 

 
Mg.iur. 

Mg.iur. 

V.Ulmane 

M.Tomass 
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Studiju kursa anotācija 

Studējošie iegūst zināšanas un izpratni par tiesību izcelšanos un ģenēzi ārvalstīs un Latvijā. Kursa ietvaros 

iespējams gūt priekšstatu par sabiedrisko attiecību attīstības ietekmi uz tiesību evolūciju Latvijā, par 

Rietumeiropas, Krievijas un citu reģiona valstu ietekmi uz Latvijas tiesību sistēmas vēsturisko attīstību. 

Studiju kursā tiek raksturotas nozīmīgāko tiesību nozaru raksturīgās tiesību normas, salīdzinot tās ar 

attiecīgām normām citu valstu tiesībās. 

 

 

Studiju kursa mērķis 

Radīt studējošiem izpratni par valsts, sabiedrības iedalījuma un juridiskā statusa, tiesību nozaru vēsturisko 

attīstību līdz pat mūsdienām, apzināt galvenos faktus Latvijas un ārvalstu tiesību vēsturē, svarīgākos tiesību 

avotus, kā arī  izzināt Latvijas un ārvalstu tiesību attīstības vēsturisko procesu. 

 

 

Studiju kursa rezultāti 

    zināšanas: izpratne par Latvijas valsts un tiesību attīstības saistību ar sociālajiem, politiskajiem, 

ekonomiskajiem u.c. procesiem sabiedrībā. 

 

    prasmes: prast analizēt, salīdzināt un  strādāt ar dažādiem tiesību pieminekļiem, zinātnisko un juridisko 

literatūru, prast analizēt dažādas vēsturiskās valsts, sabiedrības un tiesību attīstības likumsakarības, prast  

saskatīt problēmjautājumus un to risinājumus, izprast   Latvijas nacionālo tiesību sistēmu kā Kontinentālās 

tiesību saimes sastāvdaļu, prast atrast saistību starp pagātni un tagadni 

 

    kompetence: spējas orientēties mūsdienu jaunākajās tiesību aktualitātēs un to vēsturiskajās 

likumsakarībās, spējas  izstrādāt zinātnisko darbu, izklāstot savu viedokli, to pamatojot, izvirzot jaunas 

idejas, spējas  paplašināt savu redzesloku un vispārināt vēsturiskās zināšanas sasaistot tās ar mūsdienu 

tiesību sistēmu 

 

 

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. Tiesību izcelšanās. Tiesības seno Austrumu valstī, senajā Grieķijā un senajā Romā. 

2. Latvijas valsts un tiesību vēstures priekšmets. 

3. Tiesību attīstība Eiropā viduslaikos. Feodālo tiesību attīstība Dienvidaustrumāzijas valstīs. 

4. Pirmie valstiskie veidojumi Latvijas teritorijā ( 10.- 13.gs.). Livonijas laika tiesības (13.- 16.gs.). Rīgas 

tiesības viduslaikos. 

5. Tiesības Eiropas kārtu pārstāvniecībās un absolūtajās monarhijās. 

6. Tiesību attīstība tagadējā Latvijas teritorijā poļu un zviedru kundzības laikā (16.gs. otra puse līdz 18.gs.) 

7. Konstitucionālo tiesību rašanās un attīstība 17.gs. -20.gs. pirmajā pusē. 

8. Tiesību diferencēšanās un attīstība Eiropā 19.gs. -20.gs. pirmajā pusē. 

9. Vispārējs pārskats par pirmajiem valstiskajiem veidojumiem Latvijas teritorijā un tās atrašanos Vācijas, 

Polijas, Zviedrijas un Krievijas sastāvā 19.gs. - 1918.g. 

10. Tiesību attīstība Latvijas Republika starpkaru posmā (1918.-1940.) 

11. Tiesības un to attīstība Latvijā padomju okupācijas periodā. 

12. Tiesību reformas pēc neatkarības atgūšanas 1991.g. 

13. Iedzīvotāju tiesiskais stāvoklis Latvijā. Latvijas tiesību avoti.  
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Kalniņš V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture. I d. - Rīga: Zvaigzne, 1972. 

Kalniņš V., Apsītis Rīga Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture. II d. - Rīga: Zvaigzne, 1980. 

Latvijas tiesību vēsture (1914 - 2000): Mācību grāmata juridiskajām augstskolām un 

fakultātēm. - Rīga: LU žurnāla "Latvijas vēsture" fonds, 2000. 

Latvijas valsts un tiesību vēsture. Palīgs studiju kursa apguvei. 1. daļa. - R.: P&K, 2000.  

Latvijas tiesību vēsture (1914-2000) : mācību grāmata juridiskajām augstskolām un 

fakultātēm. - Rīga : Fonds "Latvijas Vēsture", 2000. 

Valters P. Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. Rīga: Divergenss, 2001. 

Zemītis G. Ārvalstu valsts un tiesību vēsture. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2004. 

Крашенников Н.А. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 

Древний мир и Средние века. Том 1. Сост. Лысенко О.Л., Трикоз Е.Н. – М.: НОРМА, 

2003. 

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Современное 

государство и право. Том 2. отв. ред. и сост. Крашенникова Н.А. – М.: НОРМА, 2003. 

Birziņa L. Itālijas valsts un tiesību vēsture. Mācību līdz. R.: Biznesa augstskola Turība, 2001. 

Blūzma V. Romas valsts un tiesības. Kanoniskās tiesības viduslaikos. Lekcijas ārvalstu tiesību 

vēsturē. R.: EKA, 2002. 

Osipova S. Musulmaņu tiesību vēsture viduslaikos. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2001. 
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1. Švābe A. Latvijas tiesību vēsture. Pēc 193 L/32. m.g. Latvijas Universitātē lasītām lekcijām 

atreferējis stud. iur. A.Sīrons. l daļa- Rīga; LU Studentu padomes grāmatnīca, 1932. 

2. Švābe A. Latvijas tiesību vēsture. Pēc 1932./33. m.g. Latvijas Universitātē lasītām lekcijām 

atreferējis stud. iur. A.Sīrons. 2.daļa. - Rīga: LU Studentu padomes grāmatnīca, 1933. 

3. Švābe A. Latvijas tiesību vēsture. Pēc 1932./33. m.g. LU  lasītām lekcijām atreferējis stud. 

iur A.Sīrons. 3.daļa. - Rīga: Latvijas Universitātes Studentu padomes grāmatnīca, 1934 
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http://www.juristavards.lv/doc/200613-vesture-tiesibu-vesture-un-nacionala-identitate-latvija-

xx-gadsimta/  

http://www.lvi.lv/lv/LVIZ_2014_files/3numurs/G_Zemitis_Valstiskuma_attistiba_Latvijas_L

VIZ_2014_3.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

Studiju kursa 

nosaukums 

angļu valodā 
History of the State and Law 

  

Studiju kursa anotācija angļu valodā 

The study course gives a possibility to introduce with the history of Law in Latvia and in European 

countries. 

 

BVK Studiju padomes atzīmes 
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