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Studiju kursa 

nosaukums 
KOMERCTIESĪBAS 

        

Kredītpunkti 2 
Apjoms 

(stundās) 
80   

        

Priekšzināšanas 

(Studiju kursu nosaukumi) 
Valsts un tiesību teorija, Darba un sociālās tiesības 

        

Zinātņu nozare Juridiskā zinātne 

  

Zinātņu apakšnozare Civiltiesības 

 

  Apjoms    

Tālmācības nodarbības  40 akad. stundas    

Kontaktstundas 8 akad. stundas    

Kontroltesti     

Kontroluzdevumi 8 akad. stundas    

Patstāvīgie darbi 22 akad. stundas    

Eksāmens 2 akad. stundas    

      

 

 

Akadēmiskais amats Zinātniskais grāds Vārds, uzvārds 

Studiju kursa izstrādātājs 

 Mg.oec. Aivars Bernāns 

Studiju kursa recenzents 

 Mg.iur., Mg.soc. S.Hušeka 

Studiju kursa vadītājs 

 Mg.iur. J.Endziņš, M.Tomass 

        

 

 

Studiju kursa anotācija 

Kurss sniedz  teorētiskās un praktiskās zināšanas tiesībās, kas regulē komercdarbību Latvijā. Komerctiesības kā 

studiju kurss aptver ne tikai pamatjēdzienu nu galveno institūtu apskati,  bet vienlaikus iepazīstina ar dažādām 

komercdarbības un uzņēmējdarbības formām,  komercdarbības dalībnieku savstarpējo atbildību, kā arī   

maksātnespējas iespējamos risinājumus juridiskām peronām/komersantiem. Studiju materiālā iekļautā 

informācija noderīga gan praktiķiem, gan teorētiķiem.  
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Studiju kursa mērķis 

 Kursa mērķis ir iepazīstināt ar normatīvo aktu kopumu, kas tieši vai netieši regulē civiltiesiskās attiecības, 

nodarbojoties ar komerciālo darbību. Iepazīstoties ar studiju materiālu studējošie iegūst zināšanas par 

komercdarbībā sastopamajām pārvaldes formām, komersanta atbildību attiecībā pret trešajām personām. 

Studija kursa mērķis ir sniegt praktiskās zināšanas komercdarbības uzsākšanai, turpināšanai un izbeigšanai 

Latvijā, atbilstoši spēkā esošā tiesiskā regulējuma prasībām.   

 

 

Studiju kursa rezultāti 

zināšanas:   tiek iegūta izpratne par komerctiesību teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, 

komercdarbības veidiem un iespējām Latvijā, apzināti komersantu veidi, šiem veidiem noteiktajām 

pārvaldes formas īpatnībām, atšķirībām to reģistrēšanas, pārveidošanas un likvidēšanas gadījumā.  

prasmes: students orientējas ar komercdarbību saistīto tiesību aktu piemērošanā, spēj sekmīgi  uzsākt 

komercdarību, grozīt komersanta veidu, veikt nepieciešamās izmaiņas komersanta  darbību regulējošajos 

dokumentos, kā arī  orientējas juridiskas personas/ komersanta  maksātnespējas procesa īstenošanā. 

kompetence: prot patstāvīgi sastādīt dokumentus, kas saistīti ar komercsabiedrību dibināšanu, 

reorganizāciju, likvidāciju, komercdarījumu slēgšanu. 

 

 

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. Komercreģistrs, tā jēdziens un nozīme, uzbūve, ierakstāmās ziņas un to klasifikācija, publicitāte un tās 

sekas. 

2. Komersants, firma, komercdarbības un saimnieciskās darbības jēdziens. 

3 Prokūra, parastā komercpilnvara, komercaģents un mākleris. 

4. Individuālais komersants, personālās komercsabiedrības. 

5.Kapitālsabiedrības, jēdziens un veidi. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Akciju sabiedrība. 

Kapitālsabiedrības darbības izbeigšana un likvidācija 

6 Koncerni, komercsabiedrību reorganizācija. Koncerna jēdziens, koncerna darbības īpatnības . 

7 Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespējas process. 

8 Maksātnespējas stāvokļa risinājuma veidi: mierizlīgums, sanācija, bankrots. 
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Studiju kursa 

nosaukums 

angļu valodā 
Commercial Law 

  

Studiju kursa anotācija angļu valodā 

The aim of the course is to introduce students with  the laws and regulations that determine civil liability 

relationships during commercial activities. The course is useful for theoreticians and practicioners as well. 
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