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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

         

Studiju kursa 

nosaukums  
Tiesības  I 

Programma Biznesa procesu vadība 

Studiju gads 1 

Studiju līmenis Bakalaura 

Studiju kursa kods BP018 

Studiju kursa 

docētājs/i 
Sniedze Šreibere 

Kursa apjoms, KP 2 

ECTS kredītpunktu 

apjoms (1 Latvijas KP 

atbilst 1,5 ECTS) 

3 

Studiju īstenošanas 

valoda 
Latviešu vai Angļu 

Studiju kursa veids Obligāts 

Semestris, kad kurss 

tiek īstenots 
2 

Studiju kursa 

īstenošanas veids  
Klātiene 

Kursa īstenošanas 

mērķis 

Apgūt  teorētiskās zināšanas un  prasmes  par komercdarbību reglamentējošiem 

normatīvajiem aktiem un tiesību sistēmu, sekmēt teorētisko zināšanu apguvi  

studējot speciālo literatūru, tiesu praksi (judikatūru), attīstot prasmes strādāt ar 

normatīvo aktu tekstiem. 



Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 
Situāciju analīze 

Pašizaugsme 

un 

mācīšanās 

tehnikas 

    

Studiju kursa saturs 

Nr.p.k. Nosaukums 

1. Tiesību sistēma Latvijā 

2. Komerctiesības 

3. Saistību tiesības 

4. Lietu tiesības 

5. Intelektuālā īpašuma tiesas 

6. Patērētāju tiesības 

Studiju kursa 

kalendārs 

Nr.p.k. Tēma Pārbaudes veids 

1. Tiesību sistēma  Latvijā . Kontroldarbs 

2. 
Komerctiesību sistēma un tās 

pamatprincipi. 
  

3. 
Komersanti un 

komercdarbība,komercreģistrs. 
  

4. 

Intelektuālā īpašuma veidi. 

Intelektuālā īpašuma izmantošana 

komercdarbībā. 

  

5. 
Prokūra un parastā 

komercpilnvara. 
  

6. 

Kapitālsabiedrību dibināšana, 

pamatkapitāls, pārvaldes institūcijas, 

reorganizācija un likvidācija. 

Atbildība. 

Kontroldarbs 

7. 

Tiesisku darījumu dalībnieki to 

rīcības spēja un tiesību spēja, tiesisku 

darījumu priekšmets un forma. 

  

8. 

Aizdevuma līguma jēdziens, 

aizdevuma atmaksa,kopparādnieku 

solidārā atbildība, patērētāju 

aizsardzība. 

  

9. 

Saistību tiesību pastiprināšana: 

galvojums, līgumsods, rokas nauda, 

ķīlas tiesība.  

Kontroldarbs 

10. 

Pirkuma līgums.No pirkuma 

līgumiem izrietošā patērētāju tiesību 

aizsardzība. 

Kontroldarbs 

11. 

Lietu tiesības:dažādu lietu šķiras, 

lietu sadalījums pēc vērtības, 

īpašums,reālservitūti un 

personālservitūti. 

  

Studiju vērtēšanas metode Sadalījums (%) 



Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi / Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Pastāvīgs individuālais darbs un prezentācija 10% 

Diskusija par izlasīto literatūru 10% 

Kontroldarbs 40% 

Rakstiskais eksāmens 40% 

Kopā (%): 100% 

Studiju metodes 
Studenta darba apjoms 

stundās (h) 

Lekcija auditorijā 16 

Darbs bibliotēkā  24 

Diskusija auditorijā, ko vada lektors 8 

Individuāli pastāvīgie uzdevumi, ko vada lektors 8 

Literatūras apskats/analīze 12 

Gadījumu analīze 12 

Kopā (h): 80 

Plānotie studiju 

rezultāti (zināšanas, 

prasmes, 

kompetences) 

Nr.p.k. Nosaukums SP rez. nr. 

Zināšanas  

Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis 

teorētiskas zināšanas un izpratni par studiju kursā 

norādītajiem tematiem, pārzin Latvijas un Eiropas 

Savienības tiesību sistēmu, komercdarbības tiesisko 

vidi un komercdarbību reglamentējošos normatīvos 

aktus.  

2 

Prasmes 

Prot sagatavot komercdarbības reģistrācijas 

dokumentus un novērtēt to atbilstību normatīvajiem 

aktiem. Ir apguvis praktiskas iemaņas darbam ar 

normatīvajiem aktiem un spēj identificēt saistību 

tiesību objektus un subjektus. Prot pamatot viedokli, 

piedāvājot prolēmsituācijas risinājumu.  

1, 10 

Kompetences 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt informāciju un to 

izmantot apgūtā studiju kursa ietvaros. Izprot 

aizdevuma  un pirkuma līgumu  nodibināšanas, 

pastiprināšanas un izbeigšanas tiesiskos aspektus, spēj 

pielietot komerctiesībām, lietu un saistību tiesībām 

raksturīgos juridiskos terminus. 

6, 9 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

                                              Studiju rezultāti 

  Vērtēšanas metode 

Prasmes 1 2 3 

Pastāvīgs individuālais darbs un prezentācija   ● ● ● 

Diskusija par izlasīto literatūru     ●   



Kontroldarbs   ● ● ● 

Rakstiskais eksāmens   ● ● ● 

Obligātā un ieteicamā 

literatūra 

Obligātā literatūra 

1. Latvijas Republikas Satversme. 

2. Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums. 

3. Administratīvā procesa likums. 

4 Komerclikums. 

5. Civillikums 

6. Zemesgrāmatu likums. 

7. Notariāta likums 

Ieteicamā literatūra 

1. Torgāns Kalvis,Saistību tiesības.Mācību grāmata.-Rīga,Tiesu nama aģentūra 

2. Andris Grūtups,Civillikuma komentāri,Īpašums.-Rīga,Mans īpašums,1996. 

3. Kalvis Torgāns,Saistību tiesības,Mācību grāmata.-Rīga,Tiesu nama aģentūra,2014. 

4. Tiesu prakse līgumsodu piemērošanā.  Latvijas Republikas Augstākā tiesa, 2013. 

    

Vērtēšanas kritēriji 

  

Skaidrojums 

   

 10 (izcili) 

 

zināšanas, prasmes un kompetence pārsniedz studiju kursa apguves 

prasības, liecina par spēju veikt patstāvīgus  pētījumus un dziļu 

problēmu izpratni 

 9 (teicami) 

 

zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst studiju kursa apguves 

prasībām, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas 

 8 (ļoti labi) 

 

pilnīgi izpildītas studiju kursa apguves prasības, tomēr atsevišķos 

jautājumos nav pietiekami dziļas izpratnes, lai zināšanas patstāvīgi 

lietotu sarežģītāku problēmu risināšanā 

 7 (labi) 

  

kopumā izpildītas studiju kursa apguves prasības, tomēr dažkārt 

konstatējama neprasme iegūtās zināšanas izmantot patstāvīgi 

6 (gandrīz labi) 

 

izpildītas studiju kursa apguves prasības, tomēr vienlaikus 

konstatējama nepietiekami dziļa problēmas izpratne un neprasme 

izmantot iegūtās zināšanas 

 5 (viduvēji) 

 

kopumā apgūts studiju kurss, tomēr konstatējama nepietiekama dažu 

problēmu pārzināšana un neprasme izmantot iegūtās zināšanas 

 4 (gandrīz viduvēji) 

 

kopumā apgūts studiju kurss, tomēr konstatējama nepietiekama dažu 

pamatkoncepciju izpratne, ir ievērojamas grūtības iegūto zināšanu 

praktiskā izmantošanā 

 3 (gandrīz vāji) 

  

zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, studējošais nespēj tās lietot 

konkrētās situācijās 

2 (vāji) 
ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķām problēmām, lielākā daļa 

studiju kursa nav apgūta 



1 (ļoti, ļoti vāji) 

  
nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku, nav gandrīz nekādu 

zināšanu studiju kursā 

 


