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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski

Likumdošana izglītības sistēmā un bērnu tiesību
aizsardzība
Legislation in Educational System and Protection of
Children's Rights

Kursa nosaukums otrā
svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai
franču valodā)
Studiju programma/-as, kurai/Matemātika, fizika un datorzinātnes
ām tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
A
Kredītpunktu skaits; KRP
2
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas
KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Iveta Tumaščika
Dabas un sociālo
Lektore, Mg.iur.
zinātņu fakultāte
Svetlana Lanka
Pedagoģijas un
Lektore, Mg.sc.educ.
sociālā darba
fakultāte
Kopējais stundu skaits (1 KRP =
80
40 st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 8
praktiskie un laboratorijas darbi = 2
st.)
Semināru vai praktisko
8
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
P
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais)
Pārbaudes forma/ -as
Ieskaite
Priekšzināšanas (kursa
Tiesību pamati (vidusskolas kurss)
nosaukums, programmas daļa, kurā
kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Tiesību zinātne
Kursa mērķi
Iepazīstināt studentus ar svarīgākajiem tiesību
institūtiem izglītībā, sniegt vispārīgu ieskatu izglītību
reglamentējošo tiesību aktu jomā, akcentējot pastāvošās
teorētiskās un praktiskās problēmas.
Iepazīstināt studentus ar tiesību aktiem un
svarīgākajiem tiesību institūtiem bērnu tiesību
aizsardzības jomā.


Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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Kursa uzdevumi

Sniegt teorētiskas priekšzināšanas par izglītības sistēmu
kopumā, pedagogu darba tiesību specifiku, veidot
izpratni un praktiskās iemaņas darbā ar normatīvajiem
tiesību aktiem, to pielietošanas likumsakarībām.
Nodrošināt teorētiskas un praksē pielietojamas
zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.
latviešu

Kursa valoda

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski
Studenti izprot tiesību normu hierarhiju, to nozīmi, prot
izmantot speciālo terminoloģiju, orientējas tiesību
aktos, kas nosaka izglītības sistēmas tiesisko
regulējumu, zina pedagogu darba tiesību specifiskos
jautājumus.
Studenti orientējas bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Prot saskatīt un izvērtēt bērnu tiesību pārkāpumus un
zina to risināšanas iespējas. Zina bērnu tiesību
aizsardzības iestādes un to kompetences.
angliski
Students understand the hierarchy of norms, their
importance, are able to use specific terminology, orient
in legislation that defines the legal framework of the
education system, know specific labor law issues for
teachers.
Students have knowledge in the children’s rights
protection, are able to recognise and evaluate violations
of children's rights and know the solution possibilities,
know institutions, authorities and their competences in
protection of children’s rights.
otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai
franču valodā)
latviski

angliski

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kurss sastāv no 2 daļām – izglītības sistēmas tiesiskais
regulējums un bērnu tiesību aizsardzības sistēma.
Nejuridisko studiju programmu studenti iegūst
pamatzināšanas par izglītības sistēmu Latvijā. Kurss
sniedz izpratni par likumos lietotiem juridiskiem
terminiem.
Studenti tiek iepazīstināti ar tiesību aktiem un
svarīgākajiem tiesību institūtiem bērnu tiesību
aizsardzības jomā.
The course is divided in two parts – legislation of
educational system and system of children’s rights.
Students will be able to get the basic knowledge about
system of education in Latvia. The course gives an
understanding of law terminology which is used in
laws.
Students know the laws and the main legal institutions
in protection for children’s rights.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai
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franču valodā)
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II Apjoms
Veids
daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas stundās
(lekcijas, semināri,
pārbaudes formas)
praktiskās nodarbības,
laboratorijas darbi)
I daļa
1. Ievads tiesībās, svarīgākie darba tiesību institūti:
4
Lekcija
- tiesību avoti,
4
Seminārs
- tiesību sistēma,
- tiesību normas, hierarhija, to piemērošana
(kolīzijas)
- atbildība tiesību normu neievērošanā
- terminoloģija izglītības jomā,
- tiesības strādāt par pedagogu
- pedagogu darba tiesisko attiecību īpatnības
2. Izglītības sistēma Latvijā:
4
Lekcija
- izglītības sistēmas tiesiskais regulējums
4
Seminārs
(starptautiskie, nacionālie tiesību akti),
- svarīgākie tiesību institūti
- tiesību uz izglītību pamatprincipi
- vadošās valsts pārvaldes institūcijas, kas īsteno
valsts politiku izglītības, zinātnes jomā, to
pamatpienākumi
II daļa
Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un tās darbības
2
Lekcija
tiesiskie pamatprincipi
Normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības
jautājumos (Nacionālie un starptautiskie)
Bērnu tiesību aizsardzības mērķi un aizsardzības
mehānismi.
Bērnu tiesību aizsardzības subjekti.
Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība

4

Bērnu ārpusģimenes aprūpe: (audžuģimene,
aizbildnība, viesģimene, SOS ciemati, aprūpe
ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas
institūcijā)
Starpinstitucionālā
sadarbība
bērnu
tiesību
aizsardzības nodrošināšanā

2

Lekcija

4

Lekcija, praktiskā
nodarbība

Patstāvīgā darba tēmas
I daļa
Izglītības jomu
reglamentējošo tiesību aktu

Lekcija, praktiska
nodarbība
Lekcija, praktiskā
nodarbība

4

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba
Apjoms
uzdevumi
stundās
1.
Portāla
www.likumi.lv

6

Sagaidāmais rezultāts
1.
Praktiskas
iemaņas portāla
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iepazīšana

II daļa
1. ANO bērnu tiesību
aizsardzības konvencija

2. Bērnu tiesības un
pienākumi

3.Bērnu tiesību pārkāpumi

4. Bērnu un vecāku tiesības,
pienākumi un atbildības

izmantošanas iespēju
izvērtējums
2.
Atrast divus ārējos
un divus iekšējos
normatīvos tiesību aktus.
3.
Sagatavot
2.punktā nosaukto tiesību
aktu īsu anotāciju.
4.
Noteikt tēmas, kas
tiek reglamentētas ar
Ministru kabineta
noteikumiem.

1

4

www.likumi.lv
lietojumā
2.
Izpratne par
speciālās terminoloģijas
lietojumu.
3.
Ar tiesību
normām nereglamentēto
jautājumu uzskaitījums

13

Studēt ANO bērnu tiesību
konvencijā iekļautās
normas un izveidot
krustvārdu mīklu (18-20
jautājumi)

5

Sagatavot audzināšanas
stundu par vienu no ANO
Bērnu tiesību konvencijā
iekļautajiem pantiem,
(iekļaujot gan bērna
tiesības, gan pienākumus)
pielietojot interaktīvas
mācību metodes.
Atrast masu plašsaziņas
līdzekļos publicētu rakstu,
kurā atklāti bērnu tiesību
pārkāpumi un veikt šajā
rakstā pārkāpto bērna
tiesību analīzi, balstoties
uz normatīvajiem aktiem
bērnu tiesību aizsardzības
jomā.
Noskatīties īsfilmas
„ Joka pēc’’ un
„Piecpadsmitā dzimšanas
diena”, sagatavot

7

Izveidota krustvārdu
mīkla par ANO bērnu
tiesību konvencijā
iekļautajām normām.
Tiek pilnveidota prasme
pielietot bērnu tiesību
aizsardzības jomā
pielietojamā
terminoloģija.
Sagatavotās krustvārdu
mīklas tiek izlozētas un
aizpildītas.
Studenti apliecina
zināšanas par ANO
bērnu tiesību
aizsardzības konvencijā
iekļautajām normām.
Sagatavota un
prezentēta audzināšanas
stunda par bērna
tiesībām un
pienākumiem,
pielietojot interaktīvas
mācību metodes.

6

Prasme saskatīt bērnu
tiesību pārkāpumus,
pamatojot tos atklājot
zināšanas bērnu tiesību
aizsardzības jomā.

8

Rakstiski noformēts
analītisks, likumdošanā
balstīts pamatojums par
sižetos redzēto bērnu un
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rakstisku izklāstu, par
saskatītajām problēmām
(bērnu un vecāku tiesības,
pienākumi un atbildības)
pamatojot pārkāpumus ar
likumdošanā par bērnu
tiesību aizsardzību
iekļautajām normām.
Prasības KRP iegūšanai

Mācību pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti

vecāku tiesību,
pienākumu un atbildību
pārkāpumiem.

1.Vismaz 50 % lekciju apmeklējums
2.Aktīva līdzdalība un sava viedokļa paušana
lekcijās, semināros un praktiskajos darbos (30%).
3.Sekmīgi izpildīti patstāvīgā darba
uzdevumi(30%)
4.Sekmīgs vērtējums starppārbaudījumā
5.Sekmīgi nokārtots eksāmens (40%).
1. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII
nodaļa. Cilvēka pamattiesības, 2011
2. Konvencija par bērna tiesībām
3. Bērnu tiesību deklarācija
4. Civillikums, Ģimenes tiesības
5. Bērnu tiesību aizsardzības likums
6. Bāriņtiesu likums
7. Darba likums
8. Izglītības likums
9. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likums
1. Plotnieks Andris. Tiesību teorija & juridiskā
metode. SIA Izglītības soļi, Rīga, 2009.
2. 9. MK noteikumi Nr.291 Prasības sociālo
pakalpojumu sniedzējiem
3. 10. MK noteikumi Nr. 89 „Kārtība, kādā
izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus,
pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais
bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības
iestādi”
4. 11.Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu
tiesību piemērošanu
5. 12.Hāgas Konvencija par jurisdikciju,
piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi
un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un
bērnu aizsardzības pasākumiem
6. 13. Juridiski terminoloģiski skaidrojošā
vārdnīca.
1. Darba likums
2. Izglītības likums
3. Vispārējās izglītības likums
4. Profesionālās izglītības likums
5. Augstskolu likums
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Kursa izstrādātājs:
Paraksts
Kurss apstiprināts:
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Iveta Tumščika
Svetlana Lanka

16.05.2014.
16.05.2014.

Paraksta
atšifrējums
Anita Jansone

Datums

Paraksta
atšifrējums

16.05.2014.
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr.
Datums

