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KURSA KODSL0127 Sociālais darbinieks 42762 Profesionālās 
augstākās izglītības bakalaura

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Tiesu un cietumu sistēma
*Kursa nosaukums angliski Judicial and prison system
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Sociālais darbinieks

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

1 KRP

*ANDIS KOŠISKIS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds

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

8

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

12

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

1-4 – akadēmiskā bakalaura

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare Tieslietas
*Kursa mērķi Veidot priekšstatu par tiesu un cietumu sistēmu un sociālā

darba iespējām tajā. 

*Kursa uzdevumi Apzināt un izanalizēt juridisko, sociālo un speciālo 
literatūru par tiesu un cietumu sistēmu.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Prasme orientēties juridiskās bāzes likumdošanā.

Kursa valoda Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)
Sniegt studentiem - Sociāliem 
darbiniekiem zināšanas par Tiesu un 
cietumu sistēmu. Izskaidrot Tiesas un
cietumu sistēmas vēsturi, uzbūvi un 
struktūru. Salīdzināt Latvijas Tiesu un
cietumu sistēmu ar citām ES valstīm.

Provide students - social workers knowledge of the 
judicial and prison system. Explain the judicial and 
prison system in history, architecture and structure. 
Compare Latvian judicial and prison systems in other 
EU countries.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS



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 2

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.Tiesu sistēma Latvijā:
1.1.Rajonu (pilsētu) tiesas
1.2.Apgabaltiesas
1.3. Augstākā tiesa
1.4.Satversmes tiesa
2.Administratīvās lietas (process,iedalījums, 
pārkāpumi, pārsūdzēšanas termiņi)
3.Civillikums (ģimenes, mantojumu, lietu, saistību 
tiesības, process, pārsūdzēšanas termiņi)
4.Krimināllikums (kriminālpārkāpumi, mazāk smagi, 
smagi, sevišķi smagi noziegumi, process, 
pārsūdzēšanas termiņi)
5.Atklātās/slēgtās tiesu sēdes, tiesu materiālu 
pieejamība.

8 Lekcijas

Ieslodzījuma vietu pārvalde:
Brīvības atņemšanas iestāžu veidi, vēsture, struktūra.
Apcietinātās, notiesātās personas (tiesības, pienākumi)
Ieslodzīto kopskaits, nepilngadīgo ieslodzīto kopskaits
Ieslodzīto izglītības iespējas, nodarbinātība, sociālā, 
psiholoģiskā un garīgā aprūpe.

8 Lekcijas

Liepājas cietuma apmeklējums 14 Praktiskais darbs
*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās

Referāts – Sociālā darbinieka profesionālās darbības 
loma Tiesu un cietumu sistēmā.

     10

*Prasības KRP iegūšanai Zināt Tiesu sistēmas hierarhiju, Ieslodzījuma vietas 
pārvaldes struktūru.

*Mācību pamatliteratūra Likums par Tiesu varu, Latvijas sodu izpildes 
kodekss

Mācību papildliteratūra Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, 
Civillikums, Krimināllikums.

Periodika, interneta resursi un citi avoti www.tiesas.lv  , www.ievp.gov.lv
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