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STUDIJU KURSA APRAKSTS

Studiju kursa nosaukums
Apjoms kredītpunktos/ ECTS)

VALSTS UN TIESĪBU TEORIJA
3/4,5

Apjoms
(stundās)

120

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

Studiju kursa mērķis:

Prasības kredītpunktu
iegūšanai (kursa
novērtējuma struktūra):

Radīt studējošiem izpratni par tiesību uzbūvi, rašanos, to galvenajiem
elementiem, sistēmām funkcijām, sniegt priekšstatu par kvalificētam
juristam nepieciešamām zināšanām un kompetencēm, sagatavojot
studentus tālākām jurisprudences studijām. Veicināt izpratni par tiesību
institūtu Latvijā un
ar to saistīto normatīvo aktu apguvi, kā arī
iepazīstināt ar tiesu praksi un tās praktisko piemērošanu tiesisko
jautājumu risināšanā.
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:
1.1. studējošais definē un paskaidro valsts pazīmes, formu, uzbūvi un funkcijas;
1.2. studējošais apraksta tiesību teorijas priekšmetu, tiesību normu veidus, to piemērošanu, stadijas;
1.3. studējošais atpazīst un izskaidro tiesību normu iztulkošanas metodes;
1.4. studējošais skaidro un tiesību normu realizāciju.
2. Prasmes:
2.1. studējošais identificē un analizē tiesību normu veidus;
2.2. studējošais tulko un piemēro tiesību normas konkrētos gadījumos;
2.3. studējošais analizē tiesību principus un to īstenošanu praksē.
3. Kompetences:
3.1. studējošais izvērtē juridiskos tekstus, izmanto tos analītiskajam darbam;
3.2. studējošais argumentē un izklāsta juridiskus slēdzienus;
3.3. studējošais patstāvīgi izpilda juridiska rakstura darba uzdevumus;
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3.4. studējošais izmanto tiesību normu iztulkošanas metodes un piemēro tiesību normas konkrētu
juridisku situāciju risināšanā.

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

5

2

1

5

2

2

5

2

1

5

2

1

5

2

1

5

2

1

7.

Sociālās normas un tiesību
izpratne
Tiesiskās parādības,
tiesību funkcijas un
tiesiskā regulēšana
Tiesību morāle,
taisnīgums. Tiesību
principi
Tiesību sistēma

5

3

1

8.

Tiesību normas

5

3

2

9.

Tiesību avoti

5

3

2

10.

Tiesu prakse

5

3

2

11.

Tiesību normu realizācija
un interpretācija
Tiesību institūti, nozares.
Tiesiskās attiecības
KOPĀ:

5

3

1

5

3

1

60

30

16

1.

2.

3.
4.
5.

6.

12.

Temati

12

12

Eksāmens/ieskaites
darbs

Vingrinājumi,
pašpārbaudes jautājumi
un testi

Valsts analīze no sociālā,
filozofiskā, ekonomiskā
u.c. aspektiem
Valsts pazīmes, formas,
valsts varas institūcijas un
to loma
Tiesību teorija kā zinātne

N.p.k.

Kontaktstundas, video,
audio nodarbības

Tālmācības nodarbības

Studiju kursa saturs

2

2

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

Ir vispārējas pamata
zināšanas par valsts
un tiesību teorijas
jēdzieniem un
metodēm, bet nespēj
katru jautājumu par
tēmu izklāstīt plašāk
un pamato savu
viedokli

Ir labas zināšanas
par valsts un tiesību
teorijas jēdzieniem
un metodēm, spēj
katru jautājumu par
tēmu izklāstīt plašāk

Ar grūtībām atpazīst
tiesību normu
veidus, tiesību
normu iztulkošanu
un piemērošanu veic
ar kļūdām

Labi atpazīst tiesību
normu veidus, prot
iztulkot un piemērot
tiesību normas, ir
laba izpratne par
tiesību principiem
un to īstenošanu
praksē

Ir vērojamas
grūtības juridisko
tekstu izvērtēšanā
konkrētajā jomā,
problēmas
argumentēt
juridiskos
slēdzienus, ar
grūtībām izmanto
tiesību normu
iztulkošanas
metodes un piemēro
tiesību normas
konkrētu juridisku
situāciju risināšanā.

Spēj patstāvīgi
izvērtēt juridiskos
tekstus konkrētajā
jomā, prot
argumentēt
juridiskos
slēdzienus, labi
izmanto tiesību
normu iztulkošanas
metodes un piemēro
tiesību normas
konkrētu juridisku
situāciju risināšanā.

Prasmes

Kompetences

Ir teicamas
zināšanas par valsts
un tiesību teorijas
jēdzieniem un
metodēm, spēj katru
jautājumu par tēmu
izklāstīt plašāk un
pamatot savu
viedokli
Teicami atpazīst
tiesību normu
veidus, prot iztulkot
un piemērot tiesību
normas, izmantojot
radošu un
analīstisku pieeju, ir
teicama izpratne par
izpratne par tiesību
principiem un to
īstenošanu praksē
Teicami izvērtē
juridiskos tekstus
konkrētajā jomā,
prot argumentēt
juridiskos
slēdzienus, teicami
izmanto tiesību
normu iztulkošanas
metodes un piemēro
tiesību normas
konkrētu juridisku
situāciju risināšanā,
spēj patstāvīgi pildīt
darba uzdevumus,
kas saistīti ar valsts
un tiesību teoriju.

Iegūto studiju rezultātu apliecinājums
Studiju
rezultāti
1.1.-1.4.

2.1.-2.3.

3.1.-3.4.

Moodle diskusija/uzdevums

X

X

X

Eksāmens

X

X

X

Novērtēšanas metode

Pamatliteratūra
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2004.
Cipeliuss R. Tiesību būtība‚ Rīga: 2001
Horns N. levads tiesību zinātnē un tiesību filozofijā// Likums un Tiesības - 1999. - l.sēj.; 2000. 2.sēj.
Rezevska, D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. Rīga: D. Rezevska, 2015
Jakubaņecs V. Valsts jēdziens un formas. Rīga: P&Ko, 2005.
Melķisis E. Tiesību normu interpretācijas metodes. Rīga: LU‚ 1996.
Neimanis, J. Ievads tiesībās. Rīga, Renovata, 2004, 214 lpp
Valters P. Tiesību teorija: māc. līdz. Rīga: Ekonomikas un kultūras augstskola, 2002.

Papildliteratūra
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