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Studiju kursa nosaukums CIVILTIESĪBAS. LIETU TIESĪBAS 

Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 
Apjoms 

(stundās) 
120 

Priekšzināšanas Valsts un tiesību teorija; Civiltiesības. Vispārējā daļa; Ģimenes un 

mantojuma tiesības. 

Zinātņu nozare Juridiskā zinātne 

Zinātņu apakšnozare Civiltiesības  

Akadēmisko stundu kopsavilkums Apjoms (akadēmiskās stundas) 

Tālmācības nodarbības 60 

Kontaktstundas / video lekcijas 16 

Vingrinājumi, pašpārbaudes jautājumi un testi 12 

Patstāvīgie darbi/attālinātās diskusijas 30 

Eksāmena/Ieskaites darbs 2 

1. līmeņa profesionālās 

studiju programmas 

Tiesību zinātnes 

Studiju kursa autors(i)  Mg. Iur. Jolanta Dinsberga 

Studiju kursa pasniedzējs(i) Mg. Iur. Jolanta Dinsberga 

Studiju kursa mērķis: 
Nodrošināt studējošiem nepieciešamo zināšanu, prasmju un 

kompetenču iegūšanu lietu tiesību jomā. 

Prasības kredītpunktu 

iegūšanai (kursa 

novērtējuma struktūra):  

 

Gala vērtējums tiek aprēķināts: 

Moodle diskusija/patstāvīgie darbi –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:  

1.1. studējošais izklāsta un paskaidro lietu tiesību būtību un jēdzienus;  

1.2. studējošais identificē lietu tiesību aktualitātes nozarē;  

1.3. studējošais nosauc dokumentu izstrādes reglamentējošos nacionālos un starptautiskos normatīvos 

aktus, izstrādes principus, metodes un posmus. 

2. Prasmes:  

2.1. studējošais parāda lietu tiesību jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni;  

2.2. studējošais argumentēti diskutē par lietu tiesību jomas aktualitātēm  un problemātiku;  

2.3. studējošais risina problēmsituācijas lietu tiesību jomā, piemērojot normatīvos aktus, tiesu praksi 

un doktrīnu;  

2.4. studējošais izstrādā, analizē un apliecina tiesisku darījumu dokumentus un tiesību piemērošanas 

aktus; 2.5. students īsi un konkrēti apkopo darba rezultātus, prezentē tos dažādos veidos, argumentē un 

izklāsta izdarītos juridiskos slēdzienus. 

3. Kompetence:  

3.1. studējošais patstāvīgi atrod nepieciešamo informāciju,  analizē to un atlasa būtiskāko, lai iegūtu 

teorētiskās atziņas par konkrēto tematu lietu tiesību jomā; 

3.2. studējošais analizē situāciju nozarē, pamatojoties uz publiski pieejamo informāciju un izmantojot 

pētījumu metodes, kā arī patstāvīgi identificē problēmas; 
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3.3. studējošais atrisina konkrētas problēmas nozarē, sagatavojot juridiski korektu, ar normatīvajiem 

aktiem, tiesu praksi un judikatūru pamatotu risinājumu lietu tiesību jomā. 

Studiju kursa saturs 
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1.  Lietu tiesību raksturojums, 

īpatnības 

12 

4 1 2 

2 

2.  Lietas un to klasifikācija 2 2 4 

3.  Valdījums 4 1 2 

4.  Īpašums 6 1 2 

5.  Īpašuma iegūšana un 

izbeigšanās 

10 2 4 

6.  Aprobežojumi, kas attiecas 

uz īpašumu visā tā apjomā 

–kopīpašums 

4 1 2 

7.  Pirmpirkuma un izpirkuma 

tiesība 

4 1 2 

8.  Īpašuma atsavināšanas 

tiesības aprobežojumi 

4 1 2 

9.  Īpašuma lietošanas tiesības 

aprobežojumi 

 8 1 2  

10.  Servitūti  8 2 3  

11.  Reālnasta  2 2 3  

12.  Ķīlas tiesība  4 1 2  

KOPĀ: 12 60 16 30 2 

120 

 

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

un kompetences) 

Studiju rezultāti: 
Novērtēšanas kritēriji 

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

 

Vispārēji paskaidro lietu 

tiesību būtību un 

jēdzienu, aktualitātes 

nozarē. Daļēji parzina 

dokumentu izstrādes 

reglamentējošos 

normatīvos aktus, 

izstrādes principus, 

metodes un posmus. 

Spēj reflektēt par 

kursa materiālu 

konspektīvi. 

Paskaidro katru 

jautājumu par lietu 

tiesību būtību un 

jēdzienu, aktualitātēm 

nozarē. Pārzina 

dokumentu izstrādes 

reglamentējošos 

normatīvos aktus, 

izstrādes principus, 

metodes un posmus. 
Spēj reflektēt par 

kursa materiālu. 

Plaši un loģiski 

paskaidro katru 

jautājumu par lietu 

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. 

 

Prasmes 

 
Praksē lieto 

atsevišķas kursa 

materiāla tēmas. Diskutē 

par aktualitātēm un 

problemātiku, bet nespej 

sprotamā un visiem 

uztveraāa veidā viedokli 

argumentēt, tikai daļēji 

saskata likumsakarības. 

Dokumentus 

izstrādā/apliecina, taču 

tikai daļēji izmantojot 

juridiskos terminus, 

dokumentu saturs izstrādāts 

neprecīzi (satur nepilnības) 

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) 

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) 

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. Sniez 

pamatojumu  ar 

normatīvajiem aktiem, 

tiesu praksi un 

judikatūru, bet iztrūkst 

norādes uz atsevišķiem 

elementiem, 

reflektē par procesu 

un rezultātiem lietu 

tiesību jomā. 

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 var sagatavot 

juridiski korektu, ar 

normatīvajiem aktiem, 

tiesu praksi un judikatūru 

pamatotu risinājumu, 

reflektē par procesu un 

rezultātiem lietu tiesibu 

jomā. 
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Iegūto studiju rezultātu apliecinājums 

Studiju  

rezultāti 

 

 
1. 2. 3. 

Novērtēšanas metode 

Moodle diskusija/uzdevums X X X 

Eksāmens X X X 

Pamatliteratūra un avoti 

1.  Latvijas Republikas Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības. Latvijas Republikas likums. -R.: 

Latvijas Vēstnesis, 2007. 

2.  Grūtups A., Kalniņš E. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lietu tiesības: Īpašums. 

2.papild.izdevums. Rīga :TNA, 2002.  

3.  Rozenfelds J. Ķīlas tiesības. Rīga :Zvaigzne ABC, 1998.  

4.  Višņakova G., Balodis K. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Tiesības 

uz svešu lietu. Rīga :Mans īpašums, 1998.  

Papildliteratūra un avoti 

1.  Birziņa L. Romiešu tiesības. Rīga: Zvaigzne, 1997.  

2.  Kalniņš V. Romiešu civiltiesību pamati. Rīga : Zvaigzne, 1977.  

3.  Sinaiskis V. Latvijas Civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. Rīga : Latvijas Juristu 

biedrība, 1996.  

Ieteicamā periodika 

1.  www.juristavards.lv 

2.  www.lvportals.lv 

3.  www.tiesas.lv 

 


