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2/3
(stundās)
Valsts un tiesību teorija
Tiesību zinātne
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Priekšzināšanas
Zinātņu nozare
Zinātņu apakšnozare
Valsts tiesības
Akadēmisko stundu kopsavilkums
Apjoms (akadēmiskās stundas)
Tālmācības nodarbības
40
Kontaktstundas / video lekcijas
8
Vingrinājumi, pašpārbaudes jautājumi un testi
14
Patstāvīgie darbi/attālinātās diskusijas
16
Eksāmena/Ieskaites darbs
2
Tiesību zinātnes
1. līmeņa profesionālās
studiju programmas
Mg. iur. Aleksandrs Potaičuks
Studiju kursa autors(i)
Studiju kursa pasniedzējs(i)

Studiju kursa mērķis:

Prasības kredītpunktu
iegūšanai (kursa
novērtējuma struktūra):

Mg. iur. Aleksandrs Potaičuks
Kursa mērķis ir sniegt studējošiem zināšanas par nodokļu tiesību
pamatprincipiem un avotiem, tostarp tiesisko regulējumu, kā arī par
nodokļu subjektiem un objektiem, un tiesību aizsardzības līdzekļiem.
Tāpat kursa mērķis ir attīstīt prasmes un kompetences teorētisko
zināšanu praktiskai piemērošanai. Kursa uzdevums ir nodrošināt ievada
zināšanas nodokļu tiesībās, sekmējot studentu ieinteresētību šīs jomas
tālākā pētniecībā, kā arī nepieciešamo un kompetenču tālākā attīstībā,
kas studentiem ļaus funkcionēt mūsdienu darba tirgū.
Gala vērtējums tiek aprēķināts:
1) dalība attālinātās Moodle diskusijās un to uzdevumu izpilde – 30%;
2) rakstveida eksāmena rezultāts – 70%.
Lai izliktu gala vērtējumu, abās aktivitātēs jāuzrāda sekmīgs vērtējums
– ne zemāks kā 4 balles.
Gala vērtējums ir vidējā atzīme 10 baļļu sistēmā, proporcionāli abu
minēto aktivitāšu procentuālajam sadalījumam.

Studiju rezultāti
1. Zināšanas:
1.1. Studenti izprot nodokļu būtību un jēdzienus, orientējas plašāk izplatīto nodokļu regulējošajos
normatīvajos aktos, kā arī pārzina tiesību aizsardzības līdzekļus un sankcijas nodokļu jomā.
2. Prasmes:
2.1. Tiek nostiprināta prasme iztulkot un piemērot nodokļus regulējošās normas, it īpaši attiecībā tiesību
aizsardzības līdzekļiem.
3. Kompetence:
3.1. Studentiem nostiprinās pētnieciskās iemaņas un kognitīvā domāšana, pielietojot praktiski teorētiskās
zināšanas profesionālajā darbībā un reālās problēmsituācijās. Students spēj patstāvīgi un atbilstoši
vajadzībām izvēlēties un piedāvāt risinājumu konkrētām situācijām (kāzusu risināšanā), tostarp arī
sagatavot normatīvo aktu piemērošanas dokumentus.
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Patstāvīgie darbi/
attālinātās diskusijas
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6.

Nodokļu sistēma Latvijā
un Eiropas Savienībā
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
Uzņēmumu ienākuma
nodoklis
Nekustamā īpašuma
nodoklis
Pievienotās vērtības
nodoklis
Muitas nodoklis

7.

Akcīzes nodoklis

5

1

2

8.

Tiesību aizsardzības
līdzekļi, sankcijas un
atbildība
KOPĀ:

5

3

2

40

14

16

1.
2.
3.
4.
5.

8

8

Eksāmens/ieskaites
darbs

Vingrinājumi,
pašpārbaudes jautājumi
un testi

Temati

N.p.k.

Tālmācības nodarbības

Kontaktstundas / video,
audio nodarbības

Studiju kursa saturs

2

2

80
Apgūstot studiju kursu un sekmīgi nokārtojot pārbaudījumus, studējošais spēj (zināšanas, prasmes
un kompetences)
Studiju rezultāti:
Zināšanas
Prasmes

(40-69%)

Novērtēšanas kritēriji
(70-89%)

nosaukt un atpazīt
terminus
lietot un pamatot
terminu
pielietojumu

definēt un atpazīt
terminoloģiju
pārbaudīt un
analizēt terminu
pielietoju praksē

atbildība, iniciatīva
un radošums,
novērtējot reālas
problēmsituācijas

lēmumu
pieņemšana, kritiskā
domāšana reālās
problēmsituācijās,
prezentācijas
prasmes, piedāvājot

Kompetences
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(90-100%)
izprast un piedāvāt
situāciju risinājumu
sintezēt, modelēt un
diskutēt par reālām
problēmsituācijām
organizēšana,
plānošana un
pašdisciplīna, risinot
dažādas sarežģītības
jautājumus,
pamatotu lēmumu
pieņemšana
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risinājumus
problēmsituācijās
Iegūto studiju rezultātu apliecinājums
Studiju
rezultāti
1.1.

2.1

3.1.

Moodle diskusija/uzdevums

X

X

X

Eksāmens

X

X

X

Novērtēšanas metode

Pamatliteratūra
1.
2.
3.
4.

Eiropas nodokļi Latvijā. Rīga: Latvijas ekonomists, Ernst & Young, 2004.
Likums “Par nodokļiem un nodevām”
Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli”

Papildliteratūra
1. Lang M., Pistone P., Schuch J., Staringer C. Introduction to European Tax Law: Direct Taxation,
Spiramus Press Ltd, 2013.
2.

Ketners K., Pētersone M. Eiropas Savienības nodokļu politika. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014.

3.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums

4.

Pievienotās vērtības nodokļa likums

5.

Likums “Par akcīzes nodokli”

Ieteicamā periodika
1.
www.juristavards.lv
2.

www.lvportals.lv

3.

www.at.gov.lv
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