
 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

APSTIPRINĀTS 
Biznesa vadības koledžas 

15.06.2018. Studiju padomes sēdē 
Protokols Nr. 02-02.2017/2018_04 

 

Vispārējai  lietošanai Spēkā ar 01.09.2018. Versija 1 lpp 1 no 3 

 

Studiju kursa nosaukums PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS PAMATI 

Apjoms kredītpunktos/ ECTS 2/3 
Apjoms 

(stundās) 
80 

Priekšzināšanas - 

Zinātņu nozare Tiesību zinātne 

Zinātņu apakšnozare Citas tiesību zinātnes apakšnozares 

Akadēmisko stundu kopsavilkums Apjoms (akadēmiskās stundas) 

Tālmācības nodarbības 40 

Kontaktstundas / video lekcijas 8 

Vingrinājumi, pašpārbaudes jautājumi un testi 16 

Patstāvīgie darbi/attālinātās diskusijas 14 

Eksāmena/Ieskaites darbs 2 

1. līmeņa profesionālās 

studiju programmas 

Tiesību zinātnes. 

Studiju kursa autors(i)  Mg.sc.administr. Jānis Supe 

Studiju kursa pasniedzējs(i) Mg.sc.administr. Jānis Supe 

Studiju kursa mērķis: 
Sniegt studējošajiem zināšanas un izpratni par vispārējiem ētikas 

pamatprincipiem, kā arī par juristu un dažādu juridisko profesiju 

pārstāvju ētikas normām un standartiem. 

Prasības kredītpunktu 

iegūšanai (kursa 

novērtējuma struktūra):  

 

Gala vērtējums tiek aprēķināts: 

Moodle diskusija/uzdevums – 40 % 

Eksāmens – 60 % 

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. Zināšanas un izpratne par vispārējām profesionālās ētikas normām. 

1.2. Zināšanas un izpratne par disciplināratbildību, interešu konfliktiem, jurista attiecībām ar klientu. 

1.3. Zināšanas un izpratne par dažādu juridisko profesiju pārstāvju ētikas normām. 

2. Prasmes:  

2.1. Analizēt dažādu juridisko situāciju ētiskos aspektus. 

2.2. Praksē pielietot dažādus normatīvos aktus, kas satur ētikas normas. 

3. Kompetences:  

3.1.  Jurista profesionālās ētikas standartu ievērošana praktiskās situācijās. 

Studiju kursa saturs 
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1.  Vispārējie ētikas principi. 

Profesionālā juridiskā 

ētika. 

8 

5 2 1 

2 

2.  Profesionālais monopols. 

Disciplināratbildība. 

5 2 1 

3.  Jurista attiecības ar 

klientu. 

5 2 1 

4.  Interešu konflikti. 5 2 1 

5.  Tiesnešu ētika. 5 2 3 

6.  Prokuroru ētika. 5 2 2 

7.  Advokātu ētika. 5 2 3 

8.  Zvērinātu tiesu izpildītāju 

ētika. Notāru ētika. 

5 2 2 

KOPĀ: 8 40 16 14 2 

80 

 

Apgūstot studiju kursu un sekmīgi nokārtojot pārbaudījumus, studējošais spēj (zināšanas, prasmes 

un kompetences) 

Studiju rezultāti: 
Novērtēšanas kritēriji 

 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

Zināšanas 

 Zina ētikas 

pamatprincipus, 

jurista ētikas pamata 

normas. 

Labi pārzina jurista 

ētikas normas, kā arī 

dažādu reglamentēto 

juridisko profesiju 

ētikas noteikumus. 

Teicami pārzina un 

izprot jurista ētikas 

normas, kā arī 

dažādu reglamentēto 

juridisko profesiju 

ētikas noteikumus. 

Prasmes 

 Prot pielietot jurista 

ētikas normas 

standarta situācijās. 

Prot pielietot jurista 

ētikas normas 

nestandarta 

situācijās. 

Prot analizēt 

dažādus juridiskos 

kāzusus, kas saistīti 

ar profesionālo 

ētiku.  

Kompetences 

 
Ētiska pieeja jurista 

palīga darba 

pienākumiem. 

Atbildība un ētiska 

pieeja jurista palīga 

darba pienākumiem, 

iniciatīvas 

Atbildība un ētiska 

pieeja jurista palīga 

darba pienākumiem, 

iniciatīvas 
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uzņemšanās dažādu 

profesionālu ētikas 

situāciju risināšanā. 

uzņemšanās un 

radoša pieeja dažādu 

profesionālu ētikas 

situāciju risināšanā, 

paškritika un 

pašdisciplīna. 

Iegūto studiju rezultātu apliecinājums 

Studiju  

rezultāti 

 

 
1.1.-1.3. 2.1.-2.2. 3.1. 

Novērtēšanas metode 

Moodle diskusija/uzdevums X X X 

Eksāmens X X X 

Pamatliteratūra 

1.  Tiesnešu ētikas komisijas atziņu krājums. Skaidrojumi, atzinumi, lēmumi, 2008-2016. Rīga: Tiesu 

Namu Aģentūra, 2016. 

2.  Zvērinātu advokātu ētikas kodekss, 

http://www.latvijasadvokats.lv/upl/documents/Latvijas_Zverinatu_advokatu_Etikas_kodekss.doc  

3.  Latvijas prokuroru ētikas kodekss, 

http://www.prokuratura.gov.lv/media/newsfiles/etikas_kodekss.pdf  

4.  Latvijas tiesnešu ētikas kodekss, https://www.tiesas.lv/normativie-akti-3  

Papildliteratūra 

1.  Zvērinātu tiesu izpildītāju ētikas kodekss, http://www.lzti.lv/media/documents/4439/zvērinātu-

tiesu-izpildītāju-ētikas-kodekss-redakcija-uz-20032009.pdf  

2.  Eiropas notāru ētikas kodekss, https://www.latvijasnotars.lv/pages/normativie-akti  

3.  Bangaloras principi, 

http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Citi/The_Bangalore_principles_of_judicial

_conduct.doc  

Ieteicamā periodika 

1.  Žurnāls “Jurista vārds”, www.juristavards.lv 

2.  Augstākās tiesas judikatūra, http://www.at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs  

3.  Disciplinārtiesas lēmumi, http://www.at.gov.lv/lv/par-augstako-

tiesu/disciplinartiesa/disciplinartiesas-lemumi  

4.  Tiesnešu ētikas komisijas skaidrojumi, atzinumi, lēmumi, https://www.tiesas.lv/tiesnesu-etikas-

komisijas-sedes  
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