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Studiju kursa 

nosaukums 
TIESĪBU AIZSARDZĪBAS IESTĀDES 

        

Kredītpunkti 2 
Apjoms 

(stundās) 
80   

        

Priekšzināšanas 

(Studiju kursu nosaukumi) 
Administratīvās tiesības un process, Valsts un tiesību teorija 

        

Zinātņu nozare Juridiskā zinātne 

  

Zinātņu apakšnozare Valsts tiesības 

 

  Apjoms    

Tālmācības nodarbības  40 akad. stundas    

Kontaktstundas 8 akad. stundas    

Kontroltesti     

Kontroluzdevumi 8 akad. stundas    

Patstāvīgie darbi 22 akad. stundas    

Ieskaite 2 akad. stundas    

      

 

 

Akadēmiskais amats Zinātniskais grāds Vārds, uzvārds 

Studiju kursa izstrādātājs 

 Mg.soc.Mg.iur S.Hušeka 

Studiju kursa recenzents 

 LLM V.Nerets 

Studiju kursa vadītājs 

 Mg.soc.Mg.iur S.Hušeka 

        

 

 

Studiju kursa anotācija 

Studiju kursā tiek aplūkota tiesību aizsardzības iestāžu loma valsts mehānismā, sniegtas zināšanas par 

tiesībsargājošo iestāžu sistēmas darbību, savstarpējo mijiedarbību saskaņā ar  spēkā esošajiem tiesību 

aktiem. 
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Studiju kursa mērķis 

 

Sniegt priekšstatu  par tiesībsargājošo institūciju kompetenci, pienākumiem un tiesībām  indivīdu tiesību 

aizsardzībā, dot vispārīgu izpratni par tiesību aizsrdzības iestāžu savstarpējo sadarbību likumpārkāpumu 

konstatēšanas situācijā, kā arī nodrošināt pietiekamas zināšanas par tiesību aizsardzības iestāžu lomu valsts 

funkciju nodrošināšanā. 

 

 

Studiju kursa rezultāti 

zināšanas: Zināšanas un izpratne par tiesību aizsardzības iestādēm Latvij;a, to kompetenci un darbības 

specifiku. 

prasmes: Prasmes analīzēt un izvērtēt Latvijas normatīvo regulējumu par tiesu iekārtas, prokuratūras, 

advokatūras, drošības iestāžu lomu, struktūru un funkcijām tiesību aizsardzībā. 

kompetence: students spēj  teorētiski pamatot tiesību aizdardzības iestāžu sistēmas sadarbību,  izprot 

katras apskatītās iestādes darbības specifiku, kā arī iegūst zināšanas, kas palīdz labāk izprast arī  citas 

tiesību nozares, tai skaitā  administratīvā procesa tiesības, kriminiāltiesības un cilvēktiesības. 

 

 

 

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. Tiesību aizsardzības iestāžu loma valsts mehānismā 

2. Tiesu vara. Lietu izskatīšanas pamatdoktorīnas 

3. Tiesu sistēma 

4. Tieslietu ministrija 

5. Prokuratūra 

6. Iekšlietu ministrija 

7. Latvijas Republikas policija 

8. Latvijas Republikas valsts drošības iestādes 

9. Latvijas Republikas Advokatūra. Notariāts 

10. Ārzemju valstu tiesībsargājošie orgāni 

11. Tiesu sistēmai piederīgas iestādes 

12. Satversmes tiesa 
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Latvijas Republikas tieslietu sistēma 1918-2008. – Rīga: Tieslietu ministrija, 2008. 

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VI nodaļa Tiesa. VII nodaļa. Valsts kontrole. 

Autoru kolektīvs prof. R.Baloža zinātniskā vadībā. - R.: Latvijas Vēstnesis, 2013  

Meikališa Ā., Strada K. Tiesu varas institūciju tiesības. Shēmas. 2.papild.izd - R.:Latvijas 

Policijas akadēmija, 2000. 

Meikališa Ā. Tiesu vara.- R., 1998 

Meikališa Ā. Prokuratūra Latvijā.- R., 2002 

Sniedzīte G.Tiesnešu tiesības. Jēdziens un nozīme Latvijas tiesību avotu doktrīnā. Latvijas 

Vēstnesis, 2013. 

Terehovičs V. Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā. Otrais papildinātais un pārstrādātais 

izdevums - R.: [b.i.], 2009. 

Terehovičs V. Tiesību aizsardzības iestādes. Kursa lekciju konspekts un kontroluzdevumi 

juridiskās specialitātes studentiem.- R.: Baltijas starptautiskā akadēmija, 2007. 
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Latvijas Republikas Satversme 

Bāriņtiesu likums 

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums 

Latvijas Republikas Advokatūras likums 

Latvijas Tiesnešu biedrības statūti 

Likums „Par policiju” 

Likums „Par tiesu varu” 

Likums „Par Zemessardzi” 

Notariāta likums 

Prokuratūras likums 

Tiesnešu disciplinārās atbildības likums 

Tiesu izpildītāju likums 

Valsts drošības iestāžu likums  

Valsts probācijas dienesta likums 

Tiesu izpildītāja institūts: Latvijas un Francijas tiesu izpildītāja institūta salīdzinājums. 

Latvijas normatīvie akti par zvērinātiem tiesu izpildītājiem.- Rīga.: Tiesu namu aģentūra, 

2003. 
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Jurista Vārds  www.juristavards.lv.  

Latvijas Vēstneša portāls.Par likumu un valsti: www.lvportals.lv/  

ANO ĢA 1985.g. 13.decembra rezolūcija Nr. 40/14 „Tiesu varas neatkarības principi” 

Судопроизводство: судебная власть, адвокатура, нотариат, прокуратура. /Под ред. 

Подзорова С.А. Москва. 2001 г. 

http://www.juristavards.lv/
http://www.lvportals.lv/
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 www.ta.gov.lv/UserFiles/Faili/TA_Tiesu_sistma_Latvij.pdf  

 

Studiju kursa 

nosaukums 

angļu valodā 
System of law protection and enforcement  institutions in Latvia  

  

Studiju kursa anotācija angļu valodā 

The course  explores competencies, duties and rights of Law  Enforcement and Protection Institutions in 

Latvia, their collaboration legal, practical and technical aspects as well as common fight against perpetrators 

and those who violets rights and break the Law. 

 

BVK Studiju padomes atzīmes 

 

 

 

 

 

 

https://www.ta.gov.lv/UserFiles/Faili/TA_Tiesu_sistma_Latvij.pdf

