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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

         

Studiju kursa nosaukums  Tiesības II 

Programma Biznesa procesu vadība 

Studiju gads 2 

Studiju līmenis Bakalaura 

Studiju kursa kods BP019 

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 
3 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  
Klātiene 

Kursa īstenošanas mērķis 

 Apgūt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas patērētāju tiesību 

aizsardzības jomā, prast identificēt normatīviem aktiem neatbilstošu līguma 

saturu un iegūt zināšanas par komercdarbībā iesaistīto personu civiltiesisko 

strīdu izskatīšanas vietu un kārtību. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 

Biznesa un 

organizāciju vadība 

I - Uzņēmējdarbība 

Tiesība

s I 
Ekonomika 

Problēmu risināšanas 

prasmju attīstība 



Studiju kursa saturs 

Nr.p.k. Nosaukums 

1 Patērētāju tiesības. 

2 Lietu tiesības. 

3. Saistību tiesības. 

4. Komerctiesības. 

5. Praktiskais darbs par līguma satura veidošanu. 

6. 
Civilās tiesvedības pamatnoteikumi,lietas 

dalībnieki,pierādījumi. 

Studiju kursa kalendārs 

Nr.p.k. Tēma Pārbaudes veids 

1. 
Patērētāju tiesību 

jēdziens, patērētāja statuss. 
  

2 

Dažādu valstu tiesību 

normu piemērošanas 

nosacījumi. 

  

3. 

Līgumslēdzēju pušu 

tiesiskā 

vienlīdzība.Netaisnīgi līguma 

nosacījumi. 

  

4. 
Patērētāju kreditēšana 

.Distances līgumi. 
  

5. 
Informācija par precēm 

un pakalpojumiem. 
  

6 

Patērētāju tiesību 

uzraudzība un kontrole. 

Patērētāju prasījumi. 

Kontroldarbs 

7. 

Pirkuma un pakalpojuma 

līgumu satura veidošanas 

principi . 

  

8. 

Līgumslēdzēju pušu 

pilnvarojums slēgt 

līgumus,līguma satura 

veidošana. 

  

9. 

Norēķinu kārtība, 

garantija, preču un 

pakalpojumu pieņemšana, 

atbildība. 

  

10. 
Tiesīgi noslēgta līguma 

pildīšanas pienākums. 
  

11. 
No līgumiem izrietošo 

strīdu izskatīšana. 

Pastāvīgs individuālais darbs 

un prezentācija 

12. 

Civilās tiesvedības 

pamatnoteikumi,lietas 

dalībnieki,pierādījumi. 

  

Studiju vērtēšanas metode Sadalījums (%) 



Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi / 

Plānotās studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Pastāvīgs individuālais darbs un 

prezentācija 
40% 

Kontroldarbs 10% 

Rakstiskais eksāmens 50% 

Kopā (%): 100% 

Studiju metodes Studenta darba apjoms stundās (h) 

Lekcija auditorijā 16 

Diskusija auditorijā, ko vada lektors 10 

Gadījumu analīze 12 

Individuāli pastāvīgie uzdevumi, ko 

vada lektors 
24 

Darbs bibliotēkā  18 

Kopā (h): 80 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

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

1 
Pārzin normatīvos aktus patērētāju tiesību 

aizsardzības jomā. 
1 

2 
Pārzin darījumu noslēgšanai nepieciešamos 

normatīvos aktus . 
1,8 

3 

Lietošanas līmenī studentiem tiek sniegtas 

zināšanas par līguma projektu sastādīšanu un 

patērētāju tiesību aizsardzību. 

2 

4 
Prot izvērtēt līgumu saturu atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām. 
8 

5 
Spēj atlasīt atbilstošos normatīvos aktus 

problēmsituāciju risināšanai. 
9 

6 
Spēj  identificēt normatīviem aktiem  

neatbilstošus līguma noteikumus. 
3, 11 

Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji 

  

                           Studiju rezultāti 

  Vērtēšanas metode 
1 4 5 6 

Pastāvīgs individuālais darbs un 

prezentācija 
● ● ● ● 

Kontroldarbs ●  ●   

Rakstiskais eksāmens ● ● ● ● 

Obligātā un ieteicamā 

literatūra 

Obligātā literatūra  
1. Patērētāju tiesību aizsardzības likums 

2. Civillikums 

3. Komerclikums 

4. Kredītiestāžu likums 

5. Preču un pakalpojumu drošuma likums 

6. Standartizācijas likums 

7. Civilprocesa likums 

8. Kārtība, kādā norādāmas preču un pkalpojumu cenas; 18.05.1999. MK 

noteikumi Nr. 178 



9. Noteikumi par patērētāja kreditēšanu; 28.12.2010. MK noteikumi Nr. 1219 

10. Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un 

termiņiem. 28.09.2010. MK noteikumi Nr. 919 

Ieteicamā literatūra 

1. B. Vītoliņa "Patērētāju tiesību aizsardzības pamati", apgāds "Zvaigzne ABC", 

2015 

2. K. Torgāns "Līgumu un deliktu tiesību problēmas" - Rīga: TNA, 2013 

3. K. Torgāns "Saistību tiesības". Mācību grāmata - Rīga: TNA, 2014 

4. K. Torgāns "Civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa aktualitātes". Raksti 

1999. - 2008. - Rīga: TNA, 2009 

Vērtēšanas kritēriji 

Vērtējums 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 

 


