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KURSA KODS JurZP044

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Darba tiesības
Kursa nosaukums angliski Labour law
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Mehatronika

Statuss (A, B, C daļa) A daļa  
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2 KRP 

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Iveta Tumaščika Dabas un sociālo 

zinātņu fakultāte
Lektore, Mg. iur.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80 

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

10

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

6

Laboratorijas darbu skaits -
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais)

P

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

-

Zinātņu nozare/apakšnozare Tiesību zinātne
Kursa mērķi Sniegt izpratni, zināšanas un praktiski izmantojamas 

kompetences par darba tiesiskajām attiecībām, par 
strīdu risināšanu un veidot iemaņas juridisku 
dokumentu lasīšanā un/vai sastādīšanā.

Kursa uzdevumi 1. Sniegt teorētiskas zināšanas par darba tiesībām.
2. Veidot  prasmes  orientēties  plašajā  darba  tiesību

normatīvo  tiesību  aktu  klāstā,  to  praktiskā
izmantošanā.

3. Veidot  praktiskas  iemaņas  nozares  atsevišķu
juridiska rakstura dokumentu sagatavošanā.

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski 1. Izpratne par darba tiesiskajām attiecībām, speciālās 

terminoloģijas lietojumu.
2. Zināšanas un praktiski izmantojamas kompetences 
par darba tiesisko attiecību nodibināšanu, izbeigšanu, 
darbinieka tiesībām, pienākumiem, par tiesību 
aizsardzību un aizstāvību.

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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3.  Iemaņas  nozares  juridiska  rakstura dokumentācijas
sagatavošanā.

angliski
otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kurss paredzēts nejuridisko programmu studentiem. 

Kursa apguve sniedz plašas zināšanas par darba 
tiesiskajām attiecībām, to nodibināšanu un izbeigšanas 
veidiem. Kursa apguves laikā studenti gūst iemaņas 
darba tiesību normu praktiskai izmantošanai, juridiska 
rakstura dokumentu sagatavošanā, darba strīdu 
risināšanā.

angliski The course is made for students who are not studying in
law study programs.  Course  provides  comprehensive
knowledge  about  labour  legal  provisions,  legal
relationships between employer and employee. During
the  course  students  get  practical  information  about
labour  law,  legal  instruments  and  solving  labour
disputes.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa
…, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes

formas)

Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas
darbi)

1. Darba tiesību jēdziens, saikne ar citām tiesību 
nozarēm: 
- darba tiesisko attiecību avoti
- Ministru kabineta un ministriju kompetence 
nodarbinātības jomā
- reglamentētās profesijas
- darba tiesisko attiecību ietekme uz Valsts 
civildienestu un komercdarbību
- darba tiesību principi, to piemērošana
- darbaspēka nomas jēdziens
- brīvprātīgā darbs

4 1 lekcija
1 seminārs

2. Starptautiskās darba tiesības 2 1 lekcija
3.  Darba organizāciju tiesības:
- darba devēju organizācijas
- arodbiedrība
- darba koplīguma būtība, saturs, noslēgšanas 
kārtība, grozīšana, izbeigšana

2 1 lekcija

4. Darba meklētājs
- Darba meklētāja statuss
- CV, motivācijas vēstule
- darba intervija

2 1 praktiska nodarbība

5. Darba tiesisko attiecību nodibināšana
- konkurss, tā izsludināšana, darba sludinājums, 
- nodarbināšanas aizliegumi un ierobežojumi

6 1 lekcija
2 praktiskas nodarbības
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- veselības pārbaude
- darba līgums, forma, tā sagatavošana
- darba tiesisko attiecību ilgums, pārbaudes laiks
- citi civiltiesiskie līgumi darba attiecību veidošanai 
(uzņēmuma līgums, autorlīgums)
6. Darba nosacījumi
- darba kārtība, tās pārkāpumi 
- darba devēja rīkojumi, to forma
- darbinieka pienākumi un tiesības, amata pienākumi
- kvalifikācijas celšana

4 1 lekcija
1 seminārs

7. Darba samaksa
- darba samaksas jēdziens
- mēnešalga, pabalsti, piemaksas, prēmijas, dāvanas
- darba samaksa saistību nepilnīgas izpildes 
gadījumā
- ieturējumi no darba samaksas
- darbinieka izdevumu un zaudējumu atlīdzināšana

2 1 lekcija

8. Darba laika organizācija 
- darba laika jēdziens, veidi 
- darba laika uzskaite
- darba laiks pirms svētku dienām, virsstundu darbs
- atpūtas laiks, pārtraukumi darbā, atvaļinājumu 
veidi
- komandējumi

2 1 lekcija

9. Valsts civildienesta gaita:
- ierēdņa darbība, tās rezultātu novērtējums
- pārcelšana citā amatā
- atstādināšana no amata
- disciplinārā atbildība

2 1 lekcija

10. Darba tiesisko attiecību izbeigšana:
- darba tiesisko attiecību izbeigšanas veidi
- darba līguma izbeigšanas kārtība
- kolektīvā atlaišana
- laiks jauna darba meklēšanai

4 1 lekcija
1 praktiska nodarbība

11. Pārkāpumi darba tiesisko attiecību jomā, 
uzraugošās institūcijas, darba strīdu izskatīšana:
- civiltiesiskā atbildība
- administratīvā atbildība
- kriminālatbildība
- valsts darba inspekcijas funkcijas

2 1 lekcija

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba

tēmas
Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
Normatīvo aktu un teorētiskās literatūras
apguve, tiesu spriedumu analīze

24

Mājas darbu – darba līgums, darba 
sludinājums, CV, motivācijas vēstules 
sagatavošana, kāzusa risinājums 

10

Materiālu gatavošana semināriem 6
Gatavošanās pārbaudījumiem 8
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Prasības KRP iegūšanai - lekciju teorētiskā materiāla apguve (piedalīšanās 
lekcijās 30%)
- nozares tiesību terminu izpratne
- aktīva līdzdarbošanās semināros, praktiskās 
nodarbībās, sava viedokļa paušana un aizstāvēšana, 
- patstāvīgais darbs ar tiesību avotiem, 
- mājas darbu sagatavošana,
- eksāmenā iegūts sekmīgs vērtējums.

Mācību pamatliteratūra 1. Latvijas Republikas normatīvie dokumenti, 
Sociālā un darba likumdošana. 1.sēj., 2.sēj. - Rīga : 
Lietišķās Informācijas dienests, 1997. 
2. Darba likums ar komentāriem / Zvērinātu 
advokātu birojs „BDO Zelmenis & Liberte”, 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. - Rīga : 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. - 303 
lpp.

Mācību papildliteratūra 1. Slaidiņa Velga, Skultāne Ilze. Darba tiesības – 
Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. – 295 lpp.
2. Ose Daina. Darba tiesību pamati : mācību 
līdzeklis; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Inženierekonomikas fakultāte. Uzņēmējdarbības 
vadīšanas profesora grupa. - Rīga : RTU 
izdevniecība, 2006 : (RTU tipogr.). - 42 lpp.
3. Rācenāja Ņina. Darba meklētāja rokasgrāmata – 
Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. – 80 lpp.
4. Rācenāja Ņina. Darba līgums kā tiesību avots - 
Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2009. – 88 lpp. 
5. Grudulis Māris. Ievads autortiesībās - Rīga : 
Latvijas Vēstnesis, 2006. - 253 lpp.

Periodika, interneta resursi un citi avoti 1. Latvijas Republikas Satversme
2. Darba likums
3. Autortiesību likums
4. Civillikums. Saistību tiesības
5. Valsts civildienesta likums
6. Profesiju klasifikators
7. Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta 

likums 
8. Jaunatnes likums
9. Biedrību un nodibinājumu likums
7. www.juristavards.lv
8. www.vestnesis.lv

Kursa izstrādātājs:
I.Tumaščika 15.03.2012.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts: A.Jansone

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. Nr.10,

21.01.2013.

http://www.vestnesis.lv/
http://www.juristavards.lv/

