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"Ekonomika"

Anotācija:
Prakses mērķis ir tiesību zinātņu teorētisko zināšanu nostiprināšana, tiesību normu praktiskās
piemērošanas apgūšana. Prakses mērķis tiek realizēts ar vairākiem uzdevumiem: praktiski apgūt
tiesību zinātnē izmantojamos jēdzienus un institūtus, izprast Latvijas tiesību sistēmas struktūru.
Annotation:
The objective of practical training is to consolidate theoretical knowledge on laws. In practical
training students must get practically introduced to the concepts and institutions of jurisprudence,
realize the structure of the Latvian law system.
Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences):
Pēc kursa studijām studentam būs:
 zināšanas – par dažādu tiesību nozaru būtību, ideju evolūciju, tiesību funkcijām un lomu
mūsdienās, veidota izpratne par teorētisko zināšanu nozīmīgumu tiesību normu praktiskās
piemērošanas apgūšanā;
 prasmes – brīvi orientēties Latvijas tiesību sistēmā, identificējot juridiskās problēmas,
risināt šīs problēmas praktiski, apzināt nozīmīgākos faktus, izstrādāt juridiskos
dokumentus, tos realizēt praktiski tiesību sargājošās institūcijās;
 kompetences – tiek iegūtas praktiskās iemaņas, nostiprinātas teorētiskās zināšanas,
veidota spēja patstāvīgi analizēt un vērtēt dažādas juridiskās parādības, spēja veikt un
risināt procesus dažādās tiesību nozarēs.
Learning Outcomes (knowledge, skills and competences):
After completing the course student will have:
 knowledge – students gain knowledge on the fundamentals of various legal branches, the
evolution of ideas, the functions and modern role of rights, get an understanding of the
importance of theoretical knowledge in practical enforcement of legal norms;
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skills – students are competent in the legal system of Latvia, able to identify legal
problems, solve these problems practically, identify the most important facts, and produce
legal documents and practically use them at law enforcement intuitions;
competences – students get practical skills, master their theoretical knowledge, are able to
independently analyze and assess various legal institutions, and deal with legal processes
in various legal branches.

Studiju kursa saistība ar citiem studiju kursiem:
Darba tiesības, lietu tiesības, saistību tiesības.
Patstāvīgā darba veidi un to apjoms:
Prakses laikā students sagatavo prakses atskaiti, kas noformēta atbilstoši Ekonomikas un
sabiedrības attīstības fakultātes izstrādātajiem studiju darbu noformēšanas metodiskajiem
noteikumiem; prakses atskaitei pievienota prakses vietas vadītāja atsauksme par studenta darbu
prakses laikā (prakses norīkojums). Prakses atskaite sagatavojama datorsalikumā (15 – 20 lpp.
apjomā, neskaitot pielikumus), tajā ietvertas galvenās sastāvdaļas:
 prakses vietas vispārējais raksturojums;
 darbības analīze;
 detalizēts veiktā darba apraksts un gūtie rezultāti, parādot arī individuālā darba izpildi;
 secinājumi un priekšlikumi;
 pielikumi (ja tādi nepieciešami).
Prakses atskaitē atspoguļo veikto darbu, savākto informāciju, tās analīzi, problēmu atklāšanu un
risināšanu. Prakses atskaitē studentam jāparāda teorētiskās zināšanas un spēja saistīt tās ar praksi,
spējas veikt praktisko materiālu sistematizāciju, pētīšanu un analīzi.
Nosacījumi prakses aizstāvēšanai:
Prakses atskaišu aizstāvēšana notiek institūtā un prakses vērtēšanu veic nozīmēta komisija.
Komisijas sastāvā ir vismaz trīs docētāji, no kuriem viens ir prakses vadītājs.
Prakses aizstāvēšanai students sagatavo prezentāciju un 5 – 7 minūšu laikā aizstāv prakses laikā
veiktos programmas uzdevumus, atspoguļotās problēmas, akcentējot svarīgākās atziņas un
piedāvātos risinājumus. Nesekmīga vērtējuma gadījumā komisija pieņem lēmumu par prakses
atkārtotu veikšanu vai prakses atskaites pārstrādāšanu un pilnveidošanu.
Programmas izvērsts saturs
Prakses virzieni
1. Darba likumdošanā:
 darba līgumu noslēgšanā;
 darba līgumu izbeigšanās pamati;
 darba disciplīna;
 darba aizsardzības jautājumi.
2. Patērētāju tiesību aizsardzībā un nodrošināšanā
3. Civiltiesībās:
a) Saistību tiesībās
 līgumu veidi, to noslēgšana;
 pirkuma līgums;
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b)

c)

d)

4.

 dāvinājums, aizdevums, patapinājums;
 nomas, īres līgumi;
 uzņēmuma līgums.
Lietu tiesībās
 īpašuma jēdziens un iegūšanas veidi;
 īpašuma tiesību izbeigšanās veidi;
 ķīlas tiesības;
 servitūtu tiesības.
Mantošanas tiesībās
 mantošanas vispārīgie noteikumi;
 mantojuma pieņemšana un atraidīšana;
 mantojuma dalīšana.
Ģimenes tiesībās
 laulāto personiskās un mantiskās tiesības;
 laulību līgumi;
 laulības izbeigšanas tiesiskie aspekti un problēmas;
 adopcija.
Civilprocesā:
 Latvijas Republikas tiesu sistēma;
 civillietu pakļautība un piekritība;
 prasības pieteikums, prasības tiesvedība, sevišķā tiesāšanās kārtība;
 tiesas spriedumu izpildīšana.

Iespējamās prakses vietās: tiesa, prokuratūra, advokāti birojs, Valsts ieņēmumu dienests,
pašvaldību iestādes, firmas, uzņēmumi, u.c.
Apgūt teorētiskās zināšanas praktiski saskaņā ar prakses programmas uzdevumiem.
Mācību un metodiskās literatūras saraksts
Pamatliteratūra:
1. Administratīvais process tiesā. Rīga: Latvijas Vēstneša bibliotēka, 2008.
2. Broka B., Džohansens S. Juridisko tekstu rakstīšana un analīze. Ceturt. papild. izdevums.
Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010.
3. Civillikums: LR likums (1992) [tiešsaiste] [skatīts 2015.g.18.septembrī]. Pieejams:
http://likumi.lv/doc.php?id=225418
4. Civilprocesa likums: LR likums (1999) [tiešsaiste] [skatīts 2015.g.18.septembrī].
http://likumi.lv/doc.php?id=50500
5. Rozenfelds J. Lietu tiesības. 4 labotais, papildinātais izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC,
2011, 224 lpp.
6. Civilprocesa likuma komentāri I daļa (1. - 28. nodaļa). Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2011,
546 lpp.
7. Rācenāja Ņ. Darba līgums kā tiesību avots. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2009, 88
lpp.
8. Ulmane V. Darba tiesības. Darba aizsardzība. Rīga: "Biznesa augstskola Turība" SIA,
2004, 264 lpp.
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9. Kalna S. Ģimenes un mantojuma tiesības. Rīga: SIA "Biznesa vadības koledža", 2009,
409 lpp.
10. Torgāns K. Saistību tiesības. I. daļa. Rīga: TNA, 2006, 315 lpp.
11. Darba likums: LR likums (2002) [tiešsaiste] [skatīts 2015.g.18.septembrī].
Pieejams:http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019
Papildliteratūra:
1. Joksts O., Girgensone B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības,
saistību tiesības). Rīga: SIA Drukātava, 2011, 144 lpp.
2. Alehno I. Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003,
392 lpp.
3. Joksts O., Janovskis A. Personas īpašums un tā aizsardzība. Rīga: Mans īpašums, 2002,
149 lpp.
4. Rozenfelds J. Ķīlas tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998, 44 lpp.
5. Torgāns K. Līgumi uzņēmējdarbībā. Rīga, 2009.
6. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums: LR likums (2013) [tiešsaiste] [skatīts
2015.g.18.septembrī]. http://likumi.lv/doc.php?id=253442
7. Darba likums ar komentāriem [tiešsaiste] [skatīts 16.05.2011.]: Zvērinātu advokātu birojs
“BDO Zelmenis & Liberte”. Pieejams: http://www.lizda.lv/content/files/dl_ar_kom.pdf
8. Mans īpašums: konsultācijas skaidrojumi, padomi. Rīga, Nr. 1 (1992) - ISSN 1407 4761.
9. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums
"Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
10. Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 16912462
Informācija par programmas izstrādāšanu, izvērtēšanu un saskaņošanu
Programmu izstrādāja

lekt. A. Pūce

Saskaņots:
EKRA institūta direktore

prof. M. Pelše

ESAF bakalaura studiju
Metodiskās komisijas vadītāja
______________201__. g.

prof. A. Dobele

ESAF dekāne
______________201__. g.

prof. A. Zvirbule-Bērziņa

4

