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Studiju kursa 

nosaukums 
VALSTS UN TIESĪBU TEORIJA 

        

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 akad.stundas    

Eksāmens 4 akad.stundas    

       

Akadēmiskais amats Zinātniskais grāds Vārds, uzvārds 

Studiju kursa izstrādātājs 

 Mg.sc.soc Kristīne Pakalniete 

Studiju kursa recenzents 

 LLM, Mg.iur. Valts Nerets 

Studiju kursa vadītājs 

 Mg.iur. N. Ozoliņš 

 Mg.iur. 
M.Tomass 
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Studiju kursa anotācija 

Sniedz zināšanas par jurisprudenci, tās pamatjēdzieniem, tiesību sistēmām, tiesību funkcijām, tiesību 

avotiem, tiesību normām, to hierarhiju un citiem ar tiesībām saistītiem vispārīgiem jautājumiem, kā arī veicina 

studentu juridiskās domāšanas attīstīšanos. 

 

 

Studiju kursa mērķis 

Radīt studējošiem izpratni par tiesību uzbūvi, rašanos, to galvenajiem elementiem, sistēmām funkcijām, 

sniegt priekšstatu par kvalificētam juristam nepieciešamām zināšanām un kompetencēm, sagatavojot 

studentus tālāk jurisprudences studijām. 

 

 

Studiju kursa rezultāti 

zināšanas: Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst  zināšanas un izpratni par valsts pazīmēm, formu, 

uzbūvi un funkcijām, tiesību teorijas priekšmetu, tiesību normu  veidiem, to piemērošanas, stadijām, 

iztulkošanas metodēm un tiesību normu realizāciju. 

 

prasmes: Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst prasmi  atpazīt tiesību normu veidus, veikt tiesību 

normu iztulkošanu un piemērošanu, kā arī būs ieguvuši izpratni par tiesību principiem un to īstenošanu 

praksē. 

 

kompetence: 

- izvērtēt juridiskos tekstus, izmantotjo tos analītiskajam darbam; 

- argumentēt un izklāstīt juridiskos slēdzienus; 

- spēt patstāvīgi izpildīt darba uzdevumus; 

- izmantot tiesību normu iztulkošanas metodes un piemērot  tiesību normas konkrētu juridisku situāciju 

risināšanā. 

 

 

 

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. Valsts analīze no sociālā, filozofiskā, ekonomiskā u.c. aspektiem. 

2. Valsts pazīmes, formas, valsts varas institūcijas un to loma. 

3. Tiesību teorija kā zinātne. 

4. Sociālās normas un tiesību izpratne. 

5. Tiesiskās parādības, tiesību funkcijas un tiesiskā regulēšana. 

6. Tiesību morāle, taisnīgums. Tiesību principi. 

7. Tiesību sistēma.  

8. Tiesību normas un tiesību avoti. 

9. Tiesu prakse. 

10. Tiesību normu realizācija un interpretācija 

11. Tiesību institūti, nozares. Tiesiskās attiecības. 
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Studiju kursa 

nosaukums 

angļu valodā 
State and Law Theory 

  

Studiju kursa anotācija angļu valodā 

The course describes the main therminology of the subject, law system, functions. The course widen the 

development of  studentsprofessional thinking. 

 

 

BVK Studiju padomes atzīmes 

 

 

 

 

 

 

 

 


