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KURSA KODS      
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski      CILVĒKTIESĪBAS                 
*Kursa nosaukums angliski      Human rights
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

     Sociālais darbinieks

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

     1

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
     Ārijs Orlovskis      Sociālo zinātņu 

katedra
     lektors, Mg.sc.educ.

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.)      40
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

     3

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

     3

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

     

*Pārbaudes forma/ -as      ieskaite ar atzīmi
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

     

Zinātņu nozare/apakšnozare      
*Kursa mērķi      Sniegt priekšstatu par tiesību jautājumiem pasaulē un 

Latvijā, uzsverot vēsturiskos, sociālos, politiskos un juridiskos 
aspektus.

*Kursa uzdevumi      1. Iepazīties un izanalizēt politikas un juridisko zinātņu 
avotos un literatūrā paustās atziņas par tiesību jautājumiem.
          2. Apzināties problēmas, kas rodas tiesību jomā, un šo 
problēmu risināšanas ceļus.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

     Studenti iegūst priekšstatu par tiesību būtību, teorijām un 
praksi.

Kursa valoda      Latviešu valoda

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

     Kurss sgatavots, lai sniegtu visaptverošu 
priekšstatu par teisību idejas rašanos un attīstību, 
norādot uz cilvēktiesību pirmavotiem filozofiskajos 
tekstos, uz pirmajiem dokumentiem, kas ietver tiesību 
jēdzienu, kā arī ataino vēsturisko attīstību līdz 
mūsdienām.

     The course is prepared with the aim to 
encourage comprehensive undestanding about the 
development of the idea of rights. It emphasises the 
establishemt of human rights in ancient documents 
and philosophical texts which encompass the 
conception of rights as well as show the development
of history till nowadays.

*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)



Nr. S-7-1
APSTIPRINĀTS Studiju padomē

Protokols Nr. 5, 2007.gada 22.janvārī

Papildinājumi APSTIPRINĀTI Studiju padomē
Protokols Nr.3, 2008. gada 14. novembrī

Lappuse 2 no 3

     Tiesību un cilvēktiesību jēdziena vēsturiskā attīstība.
Tiesību ideja filozofu darbos. Dabisko tiesību, sabiedrskā līguma 
teorijas. Pirmie cilvēktiesību dokumenti. Tiesību jēdziena attīstība 
un juridiskā regulējuma pilnveidošana mūsdienu sabiedrībā. 
Cilvēktiesību funkcijas demokrātiskā valstī.

     2 ½ lekcija,
½ seminārs

     Starptautisko cilvēktiesību avoti.
Universālie un reģionālie pamatdokumenti. Eiropas cilvēktiesību 
aizsardzības sistēma. Amerikas cilvēktiesību aizsardzības sistēma. 
Cilvēktiesības un Eiropas Savienība.

     4 ½ lekcija,
½ seminārs

           Tiesību katalogs. 
Pilsoniskās un politiskās tiesības. Ekonomiskās, sociālās, izglītības 
un kultūras tiesības. Sieviešu tiesības. Mazākumgrupu ( minoritāšu)
tiesības. Bērnu tiesības. 

          2 ½ lekcija,
½ seminārs

          Tiesību piemērošanas pamatjautājumi un aizsardzības 
mehānismi Latvijā.
Tiesību subjekts un objekts. Cilvēktiesību tiešā piemērojamība. 
Tiesību normu interpretācija. Tiesību robežas. Tiesu vara. 
Satversmes tiesa. Tiesībsarga institūcija. Sabiedriskās organizācijas.

         4 ½ lekcija,
½ seminārs

 
*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās

     1. Eiropas Padomes ietvaros izveidotās procedūras 
cilvēktiesību jomā raksturojums.
          2. Pirmais visaptverošais cilvēktiesību dokumenta būtība un 
problēmas.
          3. Tiesību attīstība Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas.
          4. Bērnu tiesību būtība un problēmas.

28

*Prasības KRP iegūšanai Sekmīga piedalīšanās praktiskās nodarbībās, referāta uzrakstīšana 
un prezentācija.

*Mācību pamatliteratūra 1. Betten L.,Grief A.N. EU LAW AND HUMAN RIGHTS. 
–London, 1998.,158 lpp.

2. Briede J. Publiskās un privātās tiesības.-R.,1999.,221.lpp.
3. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. -R., 2000.,  455 lpp.
4. Cippelius R. Tiesību būtība.-R.,2001.,284 lpp.
5. Cippelius R. Vispārējā mācība par valsti.-R.,1998.,351 

lpp.
6. Iļjanova D.Vispārējo tiesību principu nozīme un 

piemērošana.-R.,2005.,207 lpp.
7. Jelāgins J.Normatīvo tiesību aktu hierarhija.-

R.,1999.,214 lpp.
8. Jelāgins J.Tiesību pirmavoti.-R.1999.,199 lpp.
9. Krastiņš U.,Niedre A.Krimināltiesības.-R.,2001.,371 lpp.
10. Meikališa E. Tiesu vara Latvijā.-R.,1997.,297 lpp.
11. Pleps J.,Pastare E. Konstitucionālās tiesības.-

R.,2004.,307 lpp.
Mācību papildliteratūra 12. Cilvēktiesības Latvijā. Gada pārskats. –R., 1998.- 2004. 

un turpmākie,  150 lpp.
13. Cilvēktiesību un tolerances rokasgrāmata. –R.,1996., 47 

lpp.
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14. Es. Sabiedrība. Valsts.- R., 1999., 149 lpp.
15. Ievads politikā. –R., 1998., 360 lpp.
16. LR  Satversme (papildināta 1998.g.)

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

17. ž. “Likums un tiesības” (sākot no 2000.g.)
18. www.politika.lv
www.saeima.lv 
www.mn.gov.lv
www.satv.tiesa.gov.lv
www.at.gov.lv

Kursa autors:       Ārijs Orlovskis 19.09.2009.
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

Kurss apstiprināts: Sociālo zinātņu katedra Nr.      
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums

Katedras vadītājs:       A.Medveckis      
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

http://www.satv.tiesa.gov.lv/
http://www.mn.gov.lv/
http://www.saeima.lv/
http://www.politika.lv/

