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Studiju kursa 

nosaukums 
STARPTAUTISKĀS TIESĪBAS 

        

Kredītpunkti 3 
Apjoms 

(stundās) 
120   

        

Priekšzināšanas 

(Studiju kursu nosaukumi) 
Tiesību teorija. Administratīvās tiesības 

        

Zinātņu nozare Tiesību zinības 

  

Zinātņu apakšnozare Starptautiskās tiesības 

 

  Apjoms    

Tālmācības nodarbības  60 akad.stundas    

Kontaktstundas 12 akad.stundas    

Kontroltesti 12 akad.stundas    

Kontroluzdevumi 12 akad.stundas    

Patstāvīgie darbi 20 akad.stundas    

Ieskaites -    

Eksāmens 4 akad.stundas    

       

Akadēmiskais amats Zinātniskais grāds Vārds, uzvārds 

Studiju kursa izstrādātājs 

 Dr.iur Renāte Fila 

Studiju kursa recenzents 

   

Studiju kursa vadītājs 

 Dr.iur Renāte Fila 
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Studiju kursa anotācija 

Studiju kursā tiek skaidrotas starptautisko publisko un starptautisko privāto tiesību atšķirības, starptautisko 

tiesību subjektu tiesībspēja, tiesību piemērošanas jomas, starptautisko strīdu izskatīšanas kārtība. 

 

 

Studiju kursa mērķis 

Studiju kursa mērķis sniegt vispusīgas zināšanas par starptautiskajām publiskajām tiesībām kā īpašu tiesību 

sistēmu, tās būtību, interpretāciju un piemērošanu, kā arī sniegt ieskatu starptautisko privāto tiesību jomā. 

 

 

 

Studiju kursa rezultāti 

Zināšanas par valstu sadarbības nosacījumiem un jomām starptautiskajās attiecībās, valstu sadarbību 

starptautiskajās organizācijās un to ietekmi uz indivīdu, kā starptautisko tiesību subjektu. 

 

Prasmes: analizēt un izvērtēt valsts un indivīda rīcību, tiesību un pienākumu apjomu starptautisko 

attiecību kontekstā. 

 

Kompetences: students spēj teorētiski pamatot noteiktas standarta situācijas starptautisko tiesību jomā, 

izprot starptautisko tiesību subjektu kompetenci, pienākumu un tiesību apjomu, iegūst zināšanas, kas palīdz 

labāk izprast iepriekš apgūtos citu tiesību nozaru priekšmetus – tiesību teoriju un vēsturi, civiltiesības, 

krimināltiesības, administratīvās tiesības. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Tālmācības studiju materiāla apguve (t.sk. praktiskie uzdevumi, vingrinājumi paškontrolei un testi) 

2. Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās (20%) 

3. Sekmīgs eksāmens. 
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Tēmu apraksti/ Temati 

1 Starptautisko tiesību jēdziens. Starptautisko un nacionālo tiesību sistēmu attiecības. 

2 Starptautisko tiesību avoti un principi. 

3 Starptautisko tiesību subjekti un to tiesībsubjektība. 

4 Teritorijas un to tiesiskais statuss.  

5 Iedzīvotāji. 

6 Diplomātiskās un konsulārās tiesības. 

7 Starptautisko organizāciju tiesības. 

8. Starptautiskās cilvēktiesības. 

9. Atbildība starptautiskās tiesības. 

10. Militāro konfliktu regulēšana un starptautiskās humanitārās tiesības. 

11. Starptautiskās ekonomiskās tiesības. Starptautiskās ekoloģiskās tiesības. 

12. Starptautisko kolīziju piesaistes civiltiesībās. 

 

Literatūra 
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1. Bojārs J., Starptautiskās tiesības I”, Rīga, Zvaigzne ABC, 2004 

2. Bojārs J., Starptautiskās tiesības II”, Rīga, Zvaigzne ABC, 2006 

3. Bojārs J., Starptautiskās tiesības III”, Rīga, Zvaigzne ABC, 2007 

4. Bojārs J., Starptautiskās tiesības IV”, Rīga, Zvaigzne ABC, 2008 

5. Fogels A. ,Modernās starptautiskās tiesības, Rīga, Zvaigzne ABC, 2009 

6. Evans M.D., International Law, 3rd edn, Oxford University Press, 2010 

7. Brownly I. Principles of Public International Law, 7th edn Oxford University Press, 

2009 
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1. ANO Statūti (www.un.org) 

2. Eiropas Padomes statūti (www.coe.int/DefaultEN.asp)  

3. NATO statūti (www.nato.int/) 

4. Vīnes līgumtiesību konvencija (1969) 

5. 1946.gada Konvencija par ANO privilēģijām un imunitātēm. 

6. 1982.gada Jūras tiesību konvencija 
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1. www.icj-cij.org11 

2. www.un.org/icty 

3. www.ictr.org 

 

 

 

 

http://www.un.org/
http://www.coe.int/DefaultEN.asp
http://www.nato.int/
http://www.icj-cij.org11/
http://www.un.org/icty
http://www.ictr.org/
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Studiju kursa 

nosaukums 

angļu valodā 

International Law 

  

Studiju kursa anotācija angļu valodā 

The aim of this course is to teach students to understand aspects of international public and private international 

law. Studies must be carried systematically in the order listed in the program, what give knowledge about the 

mutual context of institutes of international public law and understanding about system of institutes of 

international private law. 

Theme includes a wide range of international legal materials and literature what  is necessary to  develop 

correct general position in international law. 

 

 

BVK Studiju padomes atzīmes 

 

 

 

 

 

 

 

 


