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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums Tiesību zinības un lietvedība 

Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  

Studiju gads 1 

Akadēmiskais gads 2022./2023. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BFa010 

Studiju kursa docētājs/i Reinis Bērziņš 

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

ECTS apjoms (1 Latvijas 

KP atbilst 1,5 ECTS) 

3 ECTS 

Studiju īstenošanas 

valoda 

Angļu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 

Obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 

1 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Dot studentiem zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas uzņēmuma 

lietvedības dokumentu sistēmas organizēšanā, kā arī tiesiskā regulējuma 

ievērošanai biznesa un finanšu jomā. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 

Tiesību zinības vidusskolas līmenī 

 

Studiju kursa saturs 1. Ievads tiesībās  

2. Komerctiesības. 

3. Saistību tiesības 

4. Patērētāju tiesības  

5. Lietu tiesības  

6. Līgumu projektu sagatavošana un līguma saturs. 

7. Darba tiesības  

8. Ģimenes tiesības  

9. Eiropas Savienības tiesības. 

10. Intelektuālā īpašuma aizsardzība.  

11. Civilprocesuālās un administratīvās tiesvedības pamati. 

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. 

Studiju metodes 

Mācību stundu skaits 

(1 KP = 40 stundas 

studenta darba) 

Lekcijas 22% 

Semināri 9% 

Praktiskie darbi 3% 

Patstāvīgā darba sagatavošana un prezentācija 16% 

Darbs bibliotēkā, patstāvīgas studijas 50% 
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 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

1. Prasme analizēt tiesiskā regulējuma vides problēmsituācijas no 

nacionālo 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. 

Rakstisks darbs auditorijā ● ●  

Patstāvīgais darbs un tā prezentācija ● ● ● 

Rakstisks eksāmens ●  ● 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

Obligātā literatūra: 

      Kursa tematiem attiecīgi normatīvi akti aktuālajā redakcijā 

 

Papildliteratūra: 

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

Environment. Cengage Learning, 2017. 

 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 


