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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums Ievads starptautiskajās tiesībās 

Programma Uzņēmējdarbības vadīšana 

Studiju gads 3. 

Akadēmiskais gads 2017./2018. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma 

Studiju kursa kods BVa017 

Studiju kursa docētājs/i Jānis Grasis 

ECTS kredītpunktu 

apjoms (1 Latvijas KP 

atbilst 1,5 ECTS) 

3 ECTS 

Kursa apjoms 2KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 

Studiju īstenošanas 

valoda 

Latviešu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 

Obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 

6. 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Dot nepieciešamās tiesiskās pamatzināšanas, kas nepieciešamas, veicot 

uzņēmējdarbību starptautiskajos tirgos globalizācijas laikmetā, lai 

nodrošinātu starptautiski tiesiskā regulējuma ievērošanu.  

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 
Tiesību zinības I un dokumentu pārvaldība; Tiesību zinības II 

Studiju kursa saturs 

 

 

1. Fiziskās un juridiskas personas starptautiskajās tiesībās.   

2. Valsts kā juridiskās personas īpatnības starptautiskajās tiesībās. 

3. Starptautiskās tirdzniecības harmonizācija. 

4. Starptautisko pārvadājumu tiesiskais regulējums. 

5. Piemērojamā likuma izvēle starptautiskajās tiesībās. 

6. Norēķinu kārtība starptautiskajos darījumos. 

7. Starptautisko darījumu nodokļu aspekti. 

8. Starptautiskā tiesiskā sadarbība. 

9. Starptautiskās šķīrējtiesas. 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi /Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros, raksta kontroldarbus, veic 

praktiskos darbu, un gala atzīme tiek izlikta mutiskā eksāmenā. 

Kopīgo vērtējumu studiju kursa „Ievads starptautiskajās tiesības” apguvei 

veido: 10% lekciju apmeklējums, 30% kontroldarbi, 30% darbs semināros un 

praktiskajos darbos, 30% mutiskais eksāmens kursa noslēgumā. 

Moduļa atzīme veidojas kā vidējā atzīme no studiju kursiem. 

 

Studiju metodes Studenta darba apjoms 

Lekcijas 17,6 

Semināri 7,2 

Praktiskie darbi 2,4 

Patstāvīgā darba sagatavošana un prezentācija 12,8 

Darbs bibliotēkā, patstāvīgas studijas 40 

 Kopā 80 stundas 
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Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

1. Prasme analizēt tiesiskā regulējuma vides problēmsituācijas no 

starptautisko tiesību viedokļa.  

2. Prasme patstāvīgi teorētiskās zināšanas pielietot praksē, pieņemot 

lēmumus.  

3. Prasme strādāt komandā, spēja argumentēti izskaidrot un pamatot 

savu viedokli. 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

 

 

        

Studiju rezultāti 

 

Pārbaudes forma 

1. 2. 3. 

Kontroldarbs ● ●  

Grupu darbs  ● ● 

Mutisks eksāmens ● ●  

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

1. Bojārs, J., Starptautiskās privāttiesības. Zvaigzne ABC, 1998. 

2. Bojārs, J., Starptautiskās privāttiesības. I un II daļa. Zvaigzne ABC, 

2010. 

Papildliteratūra: 

1. August, R., International Business Law. Text, cases and readings. 

Pearson Prentice Hall, 2009. 

2. Schafer/Agusti/Earle. International Business Law and Its 

Environment. Cengage Learning, 2009. 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

 

Docētājs    ____________________/J. Grasis/  


