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Pasākumu tabula no BVK studiju virziena “Tiesību zinātnes” stratēģijas 3.4. prioritātes 

“Lietišķās pētniecības sekmēšana” īstenošanai ar pievienotām detalizētām aktivitātēm: 

Pasākums Ieviešanas 

termiņi 

Atbildīgās 

personas 

Rezultatīvie rādītāji 

Īstenot lietišķo pētījumu 

projektus tiesību zinātņu 

jomā, piedaloties BVK 

mācībspēkiem un 

studējošajiem, darba 

devēju pārstāvjiem  

Sākot ar 

2021./2022. 

mācību 

gadu 

Studiju virziena 

vadītājs 

Īstenots vismaz viens 

lietišķās pētniecības 

projekts mācību gadā 

sadarbībā ar nozares 

darba devējiem 

Aktivitātes pasākuma īstenošanai: 

1) 2021./2022. mācību gads – pētījums sadarbībā ar Tiesu administrāciju 

a. Līdz 01.09.2021. – J. Supem vienoties ar Tiesu administrāciju par 

pētījuma tēmu 

b. Līdz 01.10.2021. – J. Supem kopā ar Tiesu administrāciju izstrādāt 

detalizētu pētījuma konceptu 

c. Līdz 01.11.2021. – iesaistīt studējošos un pasniedzējus pētījuma rudens 

fāzē, izveidot pētniecības grupu 

d. 2022. gada janvārī – rudens fāzes pētījuma rezultātu prezentācija 

e. Līdz 01.04.2022. – iesaistīt studējošos un pasniedzējus pētījuma pavasara 

fāzē, izveidot pētniecības grupu 

f. 2022. gada jūnijā – pavasara fāzes pētījuma rezultātu prezentācija 

2) 2022./2023. mācību gads – pētījums sadarbībā ar advokātu biroju un 

starptautiskiem partneriem 

a. Līdz 01.08.2022. J. Supem atrast pētījumā ieinteresētu advokātu biroju un 

starptautiskos partnerus, vienoties par pētījuma tēmu 

3) 2023./2024. mācību gads – pētījums sadarbībā ar prokuratūru 

a. Līdz 01.08.2023. J. Supem vienoties ar prokuratūru par pētījuma tēmu 

4) Katru gadu decembrī vadības grupā izvērtēt gada laikā paveikto mērķa 

sasniegšanā un nepieciešamās korekcijas nākamā gada aktivitātēm. 

Publikāciju sagatavošana 

par studiju programmai 

atbilstošās nozares 

aktuāliem jautājumiem 

Katru gadu Studiju virziena 

vadītājs 

Katru gadu vismaz viena 

publikācija žurnālā 

“Jurista Vārds” vai 

recenzētā izdevumā 

Aktivitātes pasākuma īstenošanai: 

1) Katru gadu februārī un septembrī J. Supem sagatavot un nosūtīt informāciju 

pasniedzējiem par iespēju sagatavot rakstu un BVK sniegto atbalstu. Individuāli 

strādāt ar mācībspēkiem publikāciju sagatavošanā, sniegt atbalstu. 

2) Katru gadu septembrī J. Supem sagatavot un nosūtīt informāciju studējošajiem 

un jaunajiem absolventiem par iespēju piedalīties “Jurista Vārda” pētniecisko 

darbu konkursā un BVK sniegto atbalstu. Individuāli strādāt ar studējošajiem 

publikāciju sagatavošanā, sniegt atbalstu. 
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3) Katru gadu decembrī vadības grupā izvērtēt gada laikā paveikto mērķa 

sasniegšanā un nepieciešamās korekcijas nākamā gada aktivitātēm. 

Dalība vietēja un 

starptautiska līmeņa 

konferencēs un forumos 

Katru gadu Direktors,  

Studiju virziena 

vadītājs 

Katru gadu dalība vismaz 

vienā vietējā līmeņa vai 

starptautiskā konferencē 

vai forumā 

Aktivitātes pasākuma īstenošanai: 

1) Katru gadu februārī un septembrī J. Supem sagatavot informāciju studiju virziena 

mācībspēkiem par semestrī pieejamajām tiesību zinātņu konferencēm un BVK 

sniegto atbalstu. Individuāli strādāt ar mācībspēkiem, sagatavojoties dalībai 

konferencē. 

2) J. Supem pēc nepieciešamības pārsūtīt informāciju studiju virziena pasniedzējiem 

par saņemtajiem sadarbības augstskolu piedāvājumiem piedalīties konferencēs. 

Individuāli strādāt ar mācībspēkiem, sagatavojoties dalībai konferencē. 

3) Katru gadu decembrī vadības grupā izvērtēt gada laikā paveikto mērķa 

sasniegšanā un nepieciešamās korekcijas nākamā gada aktivitātēm. 

Studiju virzienā studējošo 

un mācībspēku dalība 

BVK starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē 

Katru gadu Studiju virziena 

vadītājs 

Katru gadu vismaz divi 

virziena mācībspēki un 

trīs studējošie/absolventi 

piedalās BVK 

zinātniskajā konferencē 

Aktivitātes pasākuma īstenošanai: 

1) Katru gadu martā un aprīlī J. Supem apzināt potenciālos konferences dalībniekus 

no pasniedzēju, studējošo un absolventu vidus, sniegt informāciju par konferenci. 

Individuāli strādāt ar studējošajiem un absolventiem, sagatavojoties dalībai 

konferencē. 

2) Katru gadu aprīlī un maijā J. Supem individuāli sniegt atbalstu studējošajiem un 

absolventiem, gatavojot rakstus konferences rakstu krājumam. 
 


