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CIVILPROCESS
Apjoms
3/4,5
(stundās)
Valsts un tiesību teorija. Civiltiesības.
Tiesību zinātne

120

Priekšzināšanas
Zinātņu nozare
Zinātņu apakšnozare
Civiltiesības
Akadēmisko stundu kopsavilkums
Apjoms (akadēmiskās stundas)
Tālmācības nodarbības
60
Kontaktstundas / video lekcijas
12
Vingrinājumi, pašpārbaudes jautājumi un testi
16
Patstāvīgie darbi/attālinātās diskusijas
30
Eksāmena/Ieskaites darbs
2
Tiesību zinātnes
1. līmeņa profesionālās
studiju programmas
Mg. iur. Nikolajs Ozoliņš; Mg. iur. Jolanta Dinsberga
Studiju kursa autors(i)
Studiju kursa pasniedzējs(i)

Studiju kursa mērķis:

Prasības kredītpunktu
iegūšanai (kursa
novērtējuma struktūra):

Mg. iur. Jolanta Dinsberga
Nodrošināt studējošiem nepieciešamo zināšanu, prasmju un
kompetenču iegūšanu civilprocesā. Iepazīstināt studentus ar
civilprocesa principiem, noteikumiem, atšķirībām no citām
procesuālajām tiesību nozarēm. Pilnveidot studentu zināšanas
procesuālo un civilo tiesību jomās, iepazīstināt studentus ar nozares
terminoloģiju. Sagatavot studentus praktiskam darbam ar
civilprocesuālajiem dokumentiem.
Gala vērtējums tiek aprēķināts:
Moodle diskusija/uzdevums –30%
Eksāmens – 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:
studējošais sniedz izklāstu par valsts pazīmēm, formu, uzbūvi un funkcijām, tiesību teorijas priekšmetu,
tiesību normu veidiem, to piemērošanas, stadijām, iztulkošanas metodēm un tiesību normu realizāciju.
2. Prasmes:
2.1. studējošais analizē praktiskas juridiska rakstura problēmsituācijas: noskaidro situācijas juridisko
problēmu, izstrādā vienkāršu prasības pieteikumu tiesai, kā arī piemēro atbilstošas Civilprocesa
likuma normas;
2.2. studējošais izvērtē juridiskos tekstus, izmantojot tos analītiskajam darbam;
2.3. studējošais argumentē un izklāsta juridiskos slēdzienus;
2.4. studējošais piemēro atbilstošas tiesību normu iztulkošanas metodes un tiesību normas konkrētu
juridisku situāciju risināšanā.
3. Kompetences:
3.1. studējošais patstāvīgi organizē darba uzdevumu izpildi.
Vispārējai lietošanai
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3.
4.
5.

7.

Tiesvedība pirmās
instances tiesā
Apelācijas tiesvedība

8.
9.

6.

10.
11.
12.
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1

4

4

1

2
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1

2

6

2

3

6

2

2

12

Eksāmens/ieskaites
darbs

Patstāvīgie darbi attālinātās diskusijas.
Patstāvīgā darba
apraksts pieejams estudiju vidē.

2.

Civilprocess kā
sabiedriska zinātne.
Civilprocesa vispārīgie
noteikumi.
Civilprocesuālā tiesiskā
attiecība. Civilprocesa
principi, forma.
Civiltiesisko strīdu
pakļautība un piekritība.
Civilprocesuālās tiesiskās
attiecības un to dalībnieki
Pierādījumi

Vingrinājumi,
pašpārbaudes jautājumi
un testi

1.

Temati

Tālmācības nodarbības

N.p.k.

Kontaktstundas, video,
audio nodarbības

Studiju kursa saturs

2
6

1

2

Kasācijas tiesvedība

6

1

2

Tiesas lēmumu
pārsūdzēšana un lietas
jauna izskatīšana
sakarā ar jaunatklātiem
apstākļiem
Tiesas spriedumu izpilde

2

1

2

8

2

3

Šķīrējtiesu tiesiskais
regulējums
Ārvalstu tiesu nolēmumi
un tiesu izpilde
KOPĀ:

4

2

3

2

1

2

60

16

30

12

2

120
Apgūstot studiju kursu un sekmīgi nokārtojot pārbaudījumus, studējošais spēj (zināšanas, prasmes
un kompetences)
Studiju rezultāti:

Vispārējai lietošanai

(40-69%)
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Zināšanas

Vispārēji paskaidro
civilprocesa tiesību
būtību un jēdzienu,
aktualitātes nozarē.
Daļēji pārzina
dokumentu izstrādes
reglamentējošos
normatīvos aktus,
izstrādes principus,
metodes un posmus.
Spēj reflektēt par
kursa materiālu
konspektīvi.

Paskaidro katru
jautājumu par
civilprocesa tiesību
būtību un jēdzienu,
aktualitātēm nozarē.
Pārzina dokumentu
izstrādes
reglamentējošos
normatīvos aktus,
izstrādes principus,
metodes un posmus.
Spēj reflektēt par
kursa materiālu.

Prasmes
Praksē lieto
atsevišķas kursa
materiāla tēmas. Diskutē
par aktualitātēm un
problemātiku, bet nespēj
saprotamā un visiem
uztverama veidā viedokli
argumentēt, tikai daļēji
saskata likumsakarības.
Dokumentus
izstrādā/apliecina, taču
tikai daļēji izmantojot
juridiskos terminus,
dokumentu saturs izstrādāts
neprecīzi (satur daudz
nepilnību)

Vispārējai lietošanai

Spēkā ar 14.01.2020.

Praksē pielieto kursa
materiāla tēmas
kompleksi.
Argumentēti diskutē par
aktualitātēm un
problemātiku, saskata
likumsakarības, formulē un
pamato savu viedokli.
Dokumentus
izstrādā/apliecina precīzi
un pareizi (satur tikai
dažas nebūtiskas
nepilnības)

Versija 2

Plaši un loģiski
paskaidro katru
jautājumu par
civilprocesa tiesību
būtību un jēdzienu,
aktualitātēm nozarē.
Pilnībā pārzina
dokumentu izstrādes
reglamentējošos
normatīvos aktus,
izstrādes principus,
metodes un posmus.
Spēj reflektēt par
kursa materiālu gan
konspektīvi, gan arī
kompleksi,
demonstrējot papildu
zināšanas par kursa
materiālu.

Kursa materiālu
praksē pielieto
kompleksi, bagātinot
ar neatkarīgi apgūtām
prasmēm. Argumentēti
diskutē par aktualitātēm un
problemātiku, saskata
likumsakarības, formulē un
pamato savu viedokli,
papildinot to ar tiesu praksi
un doktrīnu.
Dokumentus
izstrādā/apliecina precīzi
un pareizi (satur visas
nepieciešamās sastāvdaļas,
izmantota juridiskā
terminoloģija)
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Kompetences

Individuāli pielieto
atsevišķas kursa
tēmas. Ir grūtības
piedāvāt kompleksu
risinājumu identificētai
problēmai, vispārēja
izpratne ir, bet trūkst
izpratne par risinājuma
secīgu izstrādi,
normatīvos aktus, tiesu
praksi un judikatūru
piemēro daļēji.

Individuāli pielieto
praksē kursa tēmas
kompleksi. Darbos
individuāli plāno,
īsteno un analizē
aktivitātes. Prezentē
savas idejas, piedāvā
risinājumu identificētai
problēmai, tomēr ir
grūtības sagatavot
juridiski korektu
risinājumu. Sniedz
pamatojumu ar
normatīvajiem aktiem,
tiesu praksi un
judikatūru, bet iztrūkst
norādes uz atsevišķiem
elementiem,
reflektē par procesu
un rezultātiem
civilprocesa tiesībās.

Individuāli un grupā
pielieto materiālu un
attīsta diskusiju par
kursa tēmām.
Aktivitātes plāno,
īsteno un analizē,
izmantojot kursa
materiālu kompleksi,
papildinot ar paša
piemeklētu atbilstošu
informāciju. Pārliecinoši
prezentē idejas, piedāvā
risinājumu identificētai
problēmai un sagatavo
juridiski korektu, ar
normatīvajiem aktiem,
tiesu praksi un judikatūru
pamatotu risinājumu,
reflektē par procesu un
rezultātiem civilprocesa
tiesībās.

Iegūto studiju rezultātu apliecinājums
Studiju
rezultāti
1.

2.

3.

Moodle diskusija/uzdevums

X

X

X

Eksāmens

X

X

X

Novērtēšanas metode

Pamatliteratūra un avoti
Civilprocesa likuma komentāri I (1.-28. nodaļa), Aigars G., Rozenbergs J., Torgāns K., Rīga: Tiesu
namu aģentūra, 2011, 546 lpp.
2. Civilprocesa likuma komentāri II (29.-60. nodaļa) Prof. K.Torgāna zinātniskajā redakcijā. - Rīga:
Tiesu namu aģentūra, 2012, 1031 lpp.
3. Civilprocesa likuma komentāri. III daļa (61.-86.nodaļa). Sagatavojis autoru kolektīvs. Prof.
K.Torgāna zinātniskajā redakcijā. -Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014, 618.lpp.
4. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 1997.
R., Tiesu namu aģentūra. 1998. un turpmāko gadu izdevumi.
5. Bukovskis V.R. Civilprocesa mācību grāmata. Autora izdevums, 1933.
6. Līcis A. Prof. K.Torgāna zinātniskajā redakcijā. Prasības tiesvedība un pierādījumi. Mācību
līdzeklis tiesību zinātņu studentiem. – Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2003, 127 lpp.
Papildliteratūra un avoti
1. Torgāns K. Civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa aktualitātes. Raksti 1999–2008. Rīga:
Tiesu namu aģentūra. 2009, 667 lpp.
2. Čakste K. Civilprocess. Rīga: Limited Company, SIA, 2016. 175 lpp.
1.

3.

Verlag C.H. Beck. Zivilprozeßordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz, den Einführungsgesetzen
un europarechtlichen Vorschriften. Kommentar. 25., neubearbeitete Auflage., München, 2003.,
2000 Seiten.
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European civil practice. - London: Thomson/Sweet & Maxwell, 2004.

Ieteicamā periodika
1.
www.juristavards.lv
2.

www.lvportals.lv

3.

www.manas.tiesas.lv

4.

www.advokatura.lv
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