
KURSA KODS JurZPA02

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Tiesību pamati un vides tiesības
Kursa nosaukums angliski Fundamental Rights and Environmental Law

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

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

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija

Statuss (A, B, C daļa) B daļa

Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

3 KRP

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

Māra Zeltiņa

Vadības un sociālo zinātņu fakultāte
Dabas un inženierzinātņu fakultāte

Lektore, Mg. iur.

Docente, Dr. biol.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

120 

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

17 (12+5)

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

7 (4+3)

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 Dot ieskatu tiesību zinātnes pamatjēdzienos, atklājot tiesību

būtību,  struktūru;  iepazīstināt  studentus  ar  svarīgākajām
tiesību nozarēm, tiesību institūtiem, to attīstības problēmām,
akcentējot  administratīvās  tiesības  un  darba  tiesības.
Sagatavot  studentus  darbībām  ,  kas  saistītas  ar  vides
normatīvo  aktu  pielietošanu  vides  pārvaldības  un  vides
inženierijas uzdevumu risināšanā.   

Kursa uzdevumi 1. Raksturot  tiesību  izcelsmi,  būtību,  to  galvenos
institūtus.

2. Sniegt  pamatzināšanas  par  privāto  un  publisko
tiesību normatīvajiem tiesību aktiem, to hierarhiju.

3. Veidot prasmes orientēties plašajā normatīvo tiesību
aktu klāstā.

4. Nodrošināt  zināšanu  apguvi  par   vides  normatīvo
aktu  struktūru,  Latvijas  Republikas  un  Eiropas
Savienības  vides  normatīvo  aktu  lietojumu  un  vides
aizsardzības institucionālo sistēmu. 

5. Veidot  praktiskas  iemaņas  atsevišķu  juridiska

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



rakstura  dokumentu  analīzē,  sagatavošanā  un  vides
tiesību normu piemērošanā.

Kursa valoda Latviešu valoda

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Studenti  ieguvuši  izpratni  par  tiesību  teorijas  pamatjēdzieniem,

privātajām, publiskajām tiesībām,  to galvenajiem institūtiem, tiesību
aizsardzības  mehānismiem;  prot  orientēties plašajā  normatīvo aktu
klāstā, pārzina vides normatīvo aktu sistēmu; prot patstāvīgi pielietot
tiesību aktus, sagatavot un analizēt juridiska rakstura dokumentus

angliski Obtained understanding of the basic concepts of law theory, private, 
public law, their main institutes,  law enforcement mechanisms; 
students know, how to navigate the broad range of laws and 
regulations;  know the environmental regulatory framework; are able
independently apply the law; prepare and analyze legal documents

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  priekšstatu  par  tiesību  izcelsmi,  būtību,  struktūru,
svarīgākajiem  tiesību  teorijas  pamatjēdzieniem,  iepazīstina  ar
galvenajiem  tiesību  institūtiem,  Latvijas  Republikas  un  Eiropas
Savienības vides normatīvo aktu sistēmu un struktūru, kā arī veido
prasmes izmantot normatīvos aktus ikdienas dzīvē un profesionālajā
darbībā,  kā  arī  praktiskas  pamatiemaņas  atsevišķu  juridisku
dokumentu analīzē un sagatavošanā.

angliski The course is made for students who are not studying in law study
programs. The course gives a point of origin of rights and laws, its
merits,  structure,  the  main  concept,  institutions,  laws  safeguard
mechanism, system and structure of Latvian Republic and European Union
laws and regulations. It also makes skills to use and understand laws in
daily life and professional activities and gives practical skills of legal
document analysis and preparation.

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)

Tiesību teorijas pamatjautājumi
- ieskats tiesību attīstības vēsturē; 
- tiesību avoti, to klasifikācija;
- normatīvie akti, klasifikācija, dokumenta juridiskais 
spēks;
- tiesību norma, tiesību normu klasifikācija, tulkošana;
- fiziskas, juridiskas personas, pārstāvība;
- tiesībspēja, rīcībspēja

4 1,5 lekcija
0,5 praktiska nodarbība

Latvijas tiesību sistēma 4 1,5 lekcija



- pasaules tiesību loki;
- Latvijas tiesību sistēma, tiesību nozares;
- likumdošanas process Latvijā;
- tiesu iekārta, civilprocess, kriminālprocess, to galvenās 
atšķirības

0,5 praktiska nodarbība

Publiskās tiesības
- cilvēktiesības, to konstitucionālās garantijas;
- personas datu aizsardzība;
- vēlēšanu sistēmas;
- izpildvaras jēdziens, Ministru kabineta funkcijas;
- administratīvais process iestādē;
- administratīvais akts, tam izvirzāmās prasības;
- administratīvā akta apstrīdēšana;
- administratīvais pārkāpums;
- krimināltiesības, kriminālatbildība (nodarījumi pret 
vidi)

12 4 lekcijas
2 praktiskas nodarbības

Privātās tiesības
- darījuma, līguma jēdziens, līgumu saistošais spēks, 
civiltiesiskā atbildība;
- svarīgāko civiltiesisko līgumu veidi;
- darba tiesību principi, 
- darba līgums kā tiesību avots;
- disciplināratbildība; 
- komercdarbības tiesiskie aspekti;
- autortiesības, intelektuālā īpašuma aizsardzības 
mehānismi

12 4 lekcijas
2 praktiskas nodarbības

Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo
aktu attiecības vides aizsardzībā
-vides politika plānošana un vides tiesības;
-horizontālā (vispārējā) un vertikālā (speciālā) 
likumdošana;
-vides tiesību terminoloģija
-pašvaldību kompetence vides aizsardzības 
nodrošināšanā
-normatīvo aktu pārkāpumu neizpildes juridiskās sekas 

6 2 lekcijas
1 praktiskā nodarbība

Speciālā likumdošana
-ūdens resursu apsaimniekošana;
-gaisa aizsardzība;
-bioloģiskās daudzveidības aizsardzība;
-integrētā piesārņojuma samazināšana;
-atkritumu apsaimniekošana

8 2 lekcijas 
1 praktiskā nodarbība
1 seminārnodarbība

Vispārējā likumdošana
-ietekmes uz vidi novērtējums
-informācijas pieejamības un sabiedrības līdzdalības 
lēmumu pieņemšanā nodrošināšana

2 1 lekcija

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba

uzdevumi
Apjoms
stundās

Sagaidāmais
rezultāts

Normatīvo aktu un teorētiskās 
literatūras apguve

Iepazīšanās ar speciālo
terminoloģiju, tiesību

normām

12 Prasme izmantot
zināšanas izpildot

testus un sagatavojot
juridiska rakstura

dokumentus



 Tiesību teorijas 
pamatjautājumi; likumdošanas 
process

Gatavošanās testiem – 2gab. 16 Sekmīgi nokārtots
tests (ieskaitīta
vismaz puse no
jautājumiem)

Darba līgums, tā nozīme Darba līguma analīze 10 Izpratne par tiesību
normu piemērošanu

sagatavojot un
slēdzot darba līgumu

Autortiesību aizsardzības 
objekti

Pārkāpumu noteikšana
autortiesībās, tiesiskā

stāvokļa atjaunošanas veidi

10 Izprot autortiesību
būtību, to

aizsardzības
nepieciešamību

Normatīvo aktu hierarhija un 
problēmas vides tiesību jomā

Identificēt problēmu vides
tiesību jomā, analizēt tās

cēloņus un piedāvāt
risinājumu

14 Orientējas vides
normatīvo aktu
sistēmā; prot

pielietot
cēloņsakarību analīzi

Ietekmes uz vidi (IVN)
novērtēšanas process

Izvēlēties vienu no IVN
procesiem un analizēt tā

norisi

10 Izprot IVN procesa
būtību un regulējošo
normu piemērošanu

procesa gaitā

Prasības KRP iegūšanai Lekciju teorētiskā materiāla apguve
Nozares tiesību terminu izpratne
Sekmīgi izpildīti patstāvīgā darba uzdevumi
Sekmīga starppārbaudījumu - tēmas noslēguma - testu izpilde
Eksāmena  –  referāta  un  pētījuma  rezultātu  prezentācija  –  sekmīga
nokārtošana.

Mācību pamatliteratūra 1. Cilvēktiesības pasaulē  un  Latvijā :  Grām.  augstsk.  studentiem,
speciālistiem  un  interesentiem /  I.Ziemeles  red. -  Rīga :  SIA
"Izglītības soļi", 2000. - XVl, 409 lpp. 

2. Darba likums ar komentāriem /  Zvērinātu advokātu birojs  "BDO
Zelmenis  &  Liberte",  Latvijas  Brīvo  arodbiedrību  savienība ;
komentāru  autori:  Iveta  Zelča,  Dace  Indāne,  Jevgenija  Pavlova,
Jeva  Slavska,  Kaspars  Ratkevičs,  Irēna  Kalniņa ;  zinātniskā
redaktore  Irēna  Kalniņa. -  Rīga :  Latvijas  Brīvo  arodbiedrību
savienība, 2010. - 303 lpp. 

3. Pleps J. Konstitucionālās tiesības /  J.Pleps,  E.Pastars,  I.Plakane. -
Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2004. - 732 lpp.

4. Strautmanis  Jānis. Vides  ētika  un  vides  tiesības /  Jānis  Strautmanis. -
Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. - 187 lpp. 

5. Meseršmits, K.;Meiere, S., Ūsiņa, E. Eiropas vides tiesības.-R.: LU,
2003
6. Veikša  Ingrīda. Kas  ir  autortiesības?  -  Rīga :  Biznesa

augstskola Turība, 2007. - 143 lpp.
Mācību papildliteratūra 1.  Balodis  Kaspars. Ievads  civiltiesībās /  Kaspars  Balodis ;  māksl.

Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 383 lpp.
2.  Grudulis  Māris. Ievads  autortiesībās /  Māris  Grudulis. -  Rīga :
Latvijas Vēstnesis, 2006. - 253 lpp. 
3.  Krastiņš  Uldis  (1933-). Krimināllikuma  zinātniski  praktiskais
komentārs / U. Krastiņš, V. Liholaja, A. Niedre ; zin. red. U. Krastiņš. 1.
Vispārīgā daļa. - Rīga : AFS, 2007. - 431 lpp. 

4. Terehovičs  Vladimirs  (1956-). Tiesībsargājošās  institūcijas



Latvijā / Vladimirs Terehovičs. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2007. - 180
lpp. 

5. Torgāns Kalvis (1939-). Saistību tiesības : mācību grāmata 1.daļa. -
Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006. - 315 lpp. 
6. Torgāns  Kalvis  (1939-). Saistību  tiesības :  mācību  grāmata.

2.daļa. - Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008. - 359 lpp.
7. Krastiņš, K.  Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi.- Tiesu nama

aģentūra, 2001.
Periodika,  interneta
resursi un citi avoti

1. Latvijas Republikas Satversme
2. Administratīvā procesa likums
3. Dokumentu juridiskā spēka likums
4. Personas datu aizsardzības likums 
5. Informācijas atklātības likums
6. Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta

pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību
un spēkā esamību

7. Administratīvo pārkāpumu kodekss
8. Krimināllikums
9. Autortiesību likums 
10.  Darba likums
11.  Civillikums
12.  www.likumi.lv
13.  ww.juristavards.lv
14.  www.lv.lv
15.  www.ur.gov.lv
16. Latvijas  Vides  aizsardzības  un  reģionālās  attīstības  ministrija:
www.vidm.gov.lv
17. Eiropas Vides aģentūra: www.eea.eu
18. Journal F Environmental Law
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