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IEVADS 

 

„Rīgas Juridiskā augstskola” (turpmāk tekstā - RJA) dibināta 1998. gadā. Tās 

galvenais darbības mērķis ir bakalaura, maģistra un doktora līmeņa izglītības sniegšana 

un pētnieciskā darbība. RJA ieņem stabilu akadēmisku nišu starptautisko un Eiropas 

tiesību, kā arī tām radniecīgās jomās – tādās kā tiesības un bizness, finanšu tiesības un 

diplomātija. RJA ir 19 gadu pieredze juridiskās izglītības īstenošanā, un šobrīd tiek 

piedāvātas sešas akreditētas maģistra, divas akreditētas bakalaura studiju programmas 

un doktorantūras programma. Visas RJA piedāvātās programmas ir akreditētas līdz 

2019. gadam. Studijas tiek īstenotas angļu valodā, piesaistot starptautiski atzītus 

nozares speciālistus un augsti kvalificētus mācībspēkus arī no ārvalstīm. Papildus 

studijām, RJA organizē seminārus, konferences un juridiskās tālākizglītības kursus, kā 

arī piedāvā ekspertīzi valsts un privātā sektora klientiem. Tā piemēram, RJA bija 

organizatore 2016. gada lielākajai un prestižākajai Eiropas Starptautisko Tiesību 

Asociācijas konferencei Rīgā 2016. gada 7.-10.septembrī par tēmu “Kā starptautiskās 

tiesības darbojas krīžu situācijās?”, kurā dalību ņēma vairāk kā 420 juristu no 43 

valstīm. 2017. gada 19. maijā notika RJA un Ārlietu ministrijas organizētā gadskārtējā 

diskusiju par aktuālajiem cilvēktiesību jautājumiem Latvijā. Šogad diskusija tika veltīta 

Latvijas Republikas pievienošanās Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības 

konvencijas 20. gadadienai. RJA ir viena no labākajām juridiskajām bibliotēkām 

Austrumeiropas valstīs. Papildus izglītības pakalpojumu sniegšanai RJA nodarbojas ar 

cita veida darbību - telpu īstermiņa un ilgtermiņa iznomāšanu – ieņēmumi, daļa no 

kuriem tiek novirzīti izglītības funkciju nodrošināšanai.  
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1 Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) 

un materiāltehniskais nodrošinājums  

 

Bakalaura un maģistra studiju programmu nodarbības norit RJA telpās Rīgā, 

Strēlnieku ielā 4, k-2, Latvijā. Kopīgās doktora studiju programmas nodarbības norit 

gan RJA telpās Rīgā, gan Kopenhāgenas Universitātes Juridiskās fakultātes telpās 

Kopenhāgenā (Studiestraede 6, Kopenhāgena, DK-1455, Dānija). RJA ēkā studiju 

procesa vajadzībām ir pieejamas piecas auditorijas ar iespēju uzņemt vairāk nekā 300 

studentus vienlaikus. Visas auditorijas ir ļoti labā tehniskā stāvoklī un aprīkotas ar 

multimediju iekārtām un visu citu nepieciešamo aprīkojumu studiju procesa norisei. 

RJA ēkā ir pieejams Wi-fi pārklājums. Doktoranti tiek nodrošināti ar darbavietu, kas 

paredzēta pētniecības veikšanai. 

Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka lepojas ar vienu no labākajām tiesību 

zinātņu literatūras kolekcijām reģionā. Bibliotēka nodrošina RJA mācību spēkus un 

studentus ar nepieciešamo mācību un pētniecisko literatūru un datu bāzēm. 

Bibliotēkas krājumā ir vairāk nekā 8500 grāmatu visās augstskolā pārstāvētajās 

zinātņu jomās un vairāk nekā 200 nosaukumu juridisko žurnālu. Milzīgs informācijas 

apjoms ir pieejams arī dažādās datu bāzēs, kas pieejamas lietotājiem gan augstskolā, 

gan arī attālināti. Šobrīd augstskola abonē sekojošas juridiskās datu bāzes - Thomson 

Reuters Westlaw, Westlaw UK, Hein Online, Oxford Scholarly Authorities on 

International Law, EBSCO. Papildus bibliotēka nodrošina pieeju Latvijas 

universitātes datu bāzēm, tai skaitā ebrary - Law, International Relations & Public 

Policy, ScienceDirect, Scopus, Investment Arbitration Reporter u.c. 

Lasītāju skaits bibliotēkā aug ik gadu, un šobrīd bibliotēka apkalpo vairāk 

nekā 1000 lasītāju gadā, no kuriem 450 ir augstskolas studenti un mācībspēki. 

Atbilstoši dibinātāja iecerei bibliotēka līdztekus RJA studentiem un mācībspēkiem 

apkalpo jebkuru interesentu par jurisprudenci Latvijā - dažādu mācību iestāžu 

jurisprudences studentus un pasniedzējus, praktizējošos juristus, valsts iestāžu 

darbiniekus, kā arī citus interesentus. Bibliotēkā ir pieejamas kopēšanas, drukāšanas 

un skenēšanas ierīces, lasītava ir aprīkota ar bezvadu internetu, ir pieejama arī klusā 

lasītava individuālai rezervācijai darbam grupās.  
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RJA bibliotēkā 85% grāmatu ir svešvalodās, no tām – 75% ir angļu valodā. 

Bibliotēkas krājums regulāri tiek papildināts atbilstoši izmaiņām studiju procesā, lai 

nodrošinātu pēc iespējas aktuālāku studiju materiālu izmantošanu studiju procesā. 

Bibliotēkas darbinieki regulāri sadarbojas ar pasniedzējiem, nodrošinot studiju 

materiālu ievietošanu e-studiju vidē Moodle sistēmā. Bibliotēkā tiek veidota RJA 

aizstāvēto bakalauru un maģistra darbu datu bāze, kura šobrīd ir pieejama tikai 

reģistrētiem lietotājiem, bet nākotnē to plānots piedāvāt Open access režīmā. 

Lai radītu studentos izpratni par pieejamajiem datu bāžu informācijas 

resursiem, gan bakalaura, gan maģistra studiju programmu studentiem ir obligāts 

studiju kurss pētniecības metodēs un juridiskajā pētniecībā.  

RJA ir sadarbības līgums ar Rīgas Ekonomikas augstskolu (turpmāk – REA), 

kas ļauj RJA studentiem izmantot REA bibliotēku bez maksas (REA bibliotēka 

atrodas vienu stāvu zem RJA bibliotēkas – abas bibliotēkas lieto kopēju drošības 

sistēmu utt.). REA bibliotēkā ir vairāk nekā 20 000 grāmatu un vairāk nekā 100 

nosaukumu ekonomikas un biznesa žurnālu krājums un gada grāmatas, kā arī 

nepieciešamie pieslēgumi datu bāzēm. Tāpat RJA ir līgums ar Latvijas Universitāti 

(turpmāk - LU), kas ļauj RJA studentiem izmantot LU bibliotēkas krājumus bez 

maksas. LU bibliotēkas krājumā ir vairāki miljoni iespieddarbu un plašu žurnālu, datu 

bāžu u.tml. iespējas. Savukārt doktoranti papildus jau minētajam var izmantot arī 

Kopenhāgenas Universitātes bibliotēkas lielos krājumus.  

 RJA bibliotēka ir Juridisko bibliotēku un informācijas centru konsorcija 

dibinātāja un vadītāja. Konsorcijā šobrīd darbojas desmit juridiskās bibliotēkas no 

Baltijas valstīm un Ungārijas, tās kopīgi lieto juridiskās datu bāzes, kā arī regulāri 

piedalās dažādos apmācību semināros.  

 Juridiskās bibliotēkas darbinieki veido, un rediģē juridisko interneta saišu 

katalogu Juridica www.juridica.lv, kurā šobrīd ir gandrīz 5000 ieraksti (info dublēta 

latviešu un angļu valodās). Katalogs ir radīts ar mērķi izveidot uzticamu un 

kvalitatīvu juridiskās informācijas interneta resursu apkopojumu studentiem, 

pasniedzējiem, zinātniekiem un praktizējošiem juristiem.  

Katram studējošajam tiek nodrošināta e-pasta adrese un pieeja RJA iekšējam 

tīklam, kas veidots uz Moodle bāzes. Visi studiju materiāli – kursu apraksti, 

http://www.juridica.lv/
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nodarbību saraksti, lekciju prezentācijas un citi studiju materiāli – tiek glabāti 

elektroniskā veidā. Iekšējā tīklā studentiem ir pieejami visi ar studijām saistītie 

dokumenti, tai skaitā RJA Studentu iekšējās kārtības noteikumi, kā arī internetā 

pieejamās datu bāzes. Studenti var piekļūt RJA online datu bāžu resursiem no 

jebkuras vietas, izmantojot VPN savienojumu, tādējādi mācoties arī ārpus RJA.  

Gan studenti, gan akadēmiskais un administratīvais personāls var izmantot 

studiju telpu, datorklasi, datorklasi bibliotēkā, kā arī kafejnīcu un citus iestādījumus, 

kas atrodas RJA vai savienotajās Rīgas Ekonomikas augstskolas telpās. 

 Studiju procesa īstenošanai nepieciešamie finanšu resursi tiek nodrošināti 

galvenokārt no studiju maksām un Open Society Foundation (OSF) stipendijām, kas 

sedz daļēju studiju maksu noteiktiem valstu pārstāvjiem, kā arī uzņēmējdarbības, ko 

RJA veic, iznomājot tai piederošās telpas Alberta ielā 13.  

 

 

2 Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju 

virziena ietvaros 

 

2.1 Sadarbības iespējas Latvijā 

RJA ir noslēgusi līgumus ar augstākās izglītības iestādēm Latvijā par 

sadarbību izglītības un starptautiskās sadarbības jomā. RJA ir noslēgusi līgumus ar 

Latvijas Universitāti un Rīgas Ekonomikas augstskolu, kas ļauj RJA studentiem bez 

maksas izmantot abu šo institūciju bibliotēkas ar plašu iespieddarbu un datu bāžu 

klāstu.  

 

2.2 Sadarbības iespējas ārvalstīs 

RJA ir dalībniece ERASMUS tīklā, un tai ir noslēgti partnerības līgumi ar 

vairāk nekā 40 augstākās izglītības institūcijām vairāk nekā 20 ārvalstīs, sniedzot 

iespēju gan RJA studentiem apgūt studiju kursus ārvalstu augstskolās, gan ārvalstu 

studentiem noteiktu laika posmu studēt RJA. Tāpat šīs programmas ietvaros RJA 

studentiem ir, iespējams, iziet praksi ārvalstīs. ERASMUS ietvaros tiek nodrošināta 

arī akadēmiskā un administratīvā personāla mobilitāte.  
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Sadarbībā ar Kopenhāgenas Universitātes Juridisko fakultāti tiek īstenota 

kopīga doktora studiju programma (līgums par kopīgas doktora studiju programmas 

izveidi starp abām institūcijām noslēgts 2012. gada 17. augustā). 

RJA vēl darbojas Nordplus Law Network tīklā, kurā piedalās 22 universitātes. 

Nordplus tīkla princips ir, ka augstskolām nav jāslēdz atsevišķi starpinstitucionāli 

līgumi, bet mobilitāte ir pieejama visiem tīkla dalībniekiem, kopīgi vienojoties par 

studentu vietu skaitu sadalījumu. Ar visām tīkla universitātēm ir iespējams iepazīties  

šeit: https://www.mruni.eu/en/university/faculties/teises_fakultetas/nordplus_law_net

work/participating_law_schools/ . 

 

2.3 Ziņas par noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem un līdzdalību 

starptautiskajos projektos un programmās 2016./2017. akadēmiskā gada 

ietvaros 

Valsts Augstskola/ koledža 
Līgumu, projektu 

skaits 

Beļģija 

Lēvenes universitāte 1 

Lēvenes-Limburgas universitāte 

koledžas 
1 

Lēvenes katoļu universitāte 1 

Dānija Dienviddānijas universitāte 1 

Francija Fransuā Rablē universitāte Tūrā 1 

Gruzija Kaukāzas universitāte 1 

Horvātija Zagrebas universitāte 1 

Igaunija Tallinas tehnoloģiju universitāte 1 

Islande Islandes Universitāte 1 

Itālija 

Neapoles Otrā universitāte 1 

Padovas universitāte 1 

Aldo Moro Bari universitāte 1 

LUISS Guido Carli Romas 

universitāte 
1 

Trento universitāte 1 

Kipra 
Kipras Centrāl-Lankašīras 

universitāte 
1 

Malta Maltas Universitāte 1 

Nīderlade 

Amsterdamas universitāte 1 

Amsterdamas brīvā universitāte 1 

Tilburgas universitāte 1 

Groningenas universitāte 1 

Norvēģija 
Bergenas universitāte 2 

Oslo universitāte 2 

Polija Opole universitāte 1 

Rumānija Timisuāras rietumu universitāte 1 

Slovākija Matej Bel Banska Bistricas 1 

https://mxbox.rgsl.edu.lv/owa/redir.aspx?SURL=wOst-T_cO5zi-NGk-Gig8C-omML819Lp4ZrJGjJEGL5e1aSk6hLVCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAG0AcgB1AG4AaQAuAGUAdQAvAGUAbgAvAHUAbgBpAHYAZQByAHMAaQB0AHkALwBmAGEAYwB1AGwAdABpAGUAcwAvAHQAZQBpAHMAZQBzAF8AZgBhAGsAdQBsAHQAZQB0AGEAcwAvAG4AbwByAGQAcABsAHUAcwBfAGwAYQB3AF8AbgBlAHQAdwBvAHIAawAvAHAAYQByAHQAaQBjAGkAcABhAHQAaQBuAGcAXwBsAGEAdwBfAHMAYwBoAG8AbwBsAHMALwA.&URL=https%3a%2f%2fwww.mruni.eu%2fen%2funiversity%2ffaculties%2fteises_fakultetas%2fnordplus_law_network%2fparticipating_law_schools%2f
https://mxbox.rgsl.edu.lv/owa/redir.aspx?SURL=wOst-T_cO5zi-NGk-Gig8C-omML819Lp4ZrJGjJEGL5e1aSk6hLVCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAG0AcgB1AG4AaQAuAGUAdQAvAGUAbgAvAHUAbgBpAHYAZQByAHMAaQB0AHkALwBmAGEAYwB1AGwAdABpAGUAcwAvAHQAZQBpAHMAZQBzAF8AZgBhAGsAdQBsAHQAZQB0AGEAcwAvAG4AbwByAGQAcABsAHUAcwBfAGwAYQB3AF8AbgBlAHQAdwBvAHIAawAvAHAAYQByAHQAaQBjAGkAcABhAHQAaQBuAGcAXwBsAGEAdwBfAHMAYwBoAG8AbwBsAHMALwA.&URL=https%3a%2f%2fwww.mruni.eu%2fen%2funiversity%2ffaculties%2fteises_fakultetas%2fnordplus_law_network%2fparticipating_law_schools%2f
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universitāte 

Slovēnija 

Ļubļanas universitāte 1 

Eiropas studiju un pārvaldības 

augstskola 
1 

Somija 
Helsinku universitāte 1 

Lapzemes universitāte 1 

Spānija 

Barselonas universitāte 1 

Deusto universitāte 1 

Camilo Jose Cela universitāte 1 

Ungārija 

Karoli Gaspar Reformātu baznīcas 

universitāte Budapeštā 
1 

Centrāleiropas universitāte 1 

Segedas universitāte 1 

Eötvös Loránd universitāte 1 

Vācija 

Vismāras augstskola 1 

Brēmenes universitāte 1 

Gotfrīda Vilhelma Leibnica 

universitāte Hanoverē 
1 

Frankfurtes augstskola 1 

Leibnica universitāte Hanoverē 1 

Turcija 

Jeditepes universitāte 1 

Suleyman Demirel universitāte 1 

MEF universitāte 1 

 

 

3 Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 

uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā 

studiju programmu un to daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla 

īstenos 

 

Studiju programmu īstenošanā tiek iesaistīti augsti kvalificēti akadēmiskās un 

profesionālās jomas pārstāvji, kombinējot RJA akadēmiskā personāla un Latvijā 

vadošo nozares speciālistu kompetences ar ārvalstu viespasniedzēju augstvērtīgo 

pieredzi. Ārvalstu viespasniedzēji tiek aicināti no ASV, Indijas, Vācijas, Ungārijas, 

Dānijas, Grieķijas, Lielbritānijas, Slovēnijas, Itālijas, Spānijas, Luksemburgas, 

Beļģijas, Polijas, Krievijas, Rumānijas, Nīderlandes, Īrijas, Kosovas un Ukrainas. 

Savukārt doktorantūras programmas īstenošanā ir iesaistīts Kopenhāgenas 

Universitātes akadēmiskais personāls.
1
 

                                                             
1
 Programma uzsākta īstenot 2012./2013.akadēmiskā gada pavasara semestrī. 
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3.1 RJA akadēmiskais personāls 

Vārds, 

uzvārds 

Amats Studiju kurss Studiju programma, 

kuras ietvaros kurss 

tiek pasniegts  

Inese 

Druviete 

Docente Ievads studijās Visas maģistra studiju 

programmas 

Eiropas Savienības 

tiesības 

Akadēmiskā maģistra 

studiju programma 

„Tiesības un finanses 

Eiropas Savienības 

tiesības 

Akadēmiskā bakalaura 

studiju programma 

„Tiesības un bizness” 

un akadēmiskā 

bakalaura studiju 

programma „Tiesības 

un diplomātija” 

Salīdzinošās saistību 

tiesības 

Akadēmiskā bakalaura 

studiju programma 

„Tiesības un bizness” 

un akadēmiskā 

bakalaura studiju 

programma „Tiesības 

un diplomātija” 

Ievads tiesībās II Akadēmiskā bakalaura 

studiju programma 

„Tiesības un bizness” 

un akadēmiskā 

bakalaura studiju 

programma „Tiesības 

un diplomātija” 

Ievads tiesībās I Akadēmiskā bakalaura 

studiju programma 

„Tiesības un bizness” 

un akadēmiskā 

bakalaura studiju 

programma „Tiesības 

un diplomātija” 

Ievads  Akadēmiskā bakalaura 

studiju programma 

„Tiesības un bizness” 

un akadēmiskā 

bakalaura studiju 

programma „Tiesības 

un diplomātija” 

Pētniecības metodes Akadēmiskā bakalaura 

studiju programma 
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„Tiesības un bizness” 

un akadēmiskā 

bakalaura studiju 

programma „Tiesības 

un diplomātija” 

Padziļinātās 

pētniecības metodes 

Akadēmiskā bakalaura 

studiju programma 

„Tiesības un bizness” 

un akadēmiskā 

bakalaura studiju 

programma „Tiesības 

un diplomātija” 

Ievads tiesībās Akadēmiskā maģistra 

studiju programma 

„Tiesības un finanses” 

Valīds 

Džumā 

(Waleed 

Gumaa) 

Lektors Projektu vadība 

 

 

 

Akadēmiskā bakalaura 

studiju programma 

„Tiesības un bizness” 

un akadēmiskā 

bakalaura studiju 

programma „Tiesības 

un diplomātija” 

Biznesa stratēģija Akadēmiskā bakalaura 

studiju programma 

„Tiesības un bizness”  

Praktiskā biznesa 

stratēģija 

Akadēmiskā bakalaura 

studiju programma 

„Tiesības un bizness” 

Ievads biznesa 

studijās 

Akadēmiskā bakalaura 

studiju programma 

„Tiesības un bizness” 

Ligita 

Gjortlere 

Lektore Juridiskā pētniecība 

 

Visas maģistra studiju 

programmas 

Ievads studijās Visas maģistra studiju 

programmas 

Ievads tiesībās I Akadēmiskā bakalaura 

studiju programma 

„Tiesības un bizness” 

un akadēmiskā 

bakalaura studiju 

programma „Tiesības 

un diplomātija” 

Pīters 

Gjortlers 

(Peter 

Gjortler) 

Lektors Eiropas tiesības un 

Eiropas Savienības 

tiesa 

Visas maģistra studiju 

programmas, izņemot 

„Tiesības un finanses”. 

Kristofers 

Godārs 

Lektors Ievads studijās 

 

Visas maģistra studiju 

programmas. 
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(Christopher 

Goddard) 

Juridiskā angļu 

valoda  

Akadēmiskā bakalaura 

studiju programma 

„Tiesības un bizness” 

un akadēmiskā 

bakalaura studiju 

programma “Tiesības 

un diplomātija” 

Ieva Miļūna Lektore Starptautiskās 

cilvēktiesības 

Akadēmiskā bakalaura 

studiju programma 

„Tiesības un bizness” 

un akadēmiskā 

bakalaura studiju 

programma „Tiesības 

un diplomātija” 

Starptautiskās 

publiskās tiesības 

Akadēmiskā bakalaura 

studiju programma 

„Tiesības un bizness” 

un akadēmiskā 

bakalaura studiju 

programma „Tiesības 

un diplomātija” 

Starptautiskās 

krimināltiesības un 

humanitārās tiesības 

Visas maģistra studiju 

programmas, izņemot 

programmu „Tiesības 

un finanses”. 

Tiesu izspēle Akadēmiskā bakalaura 

studiju programma 

„Tiesības un bizness” 

un akadēmiskā 

bakalaura studiju 

programma „Tiesības 

un diplomātija” 

Ilze Rūse Asociētā 

profesore 

ES lēmumu 

pieņemšana – 

institucionālās 

tiesības 

 

Visas maģistra studiju 

programmas, izņemot 

programmu „Tiesības 

un finanses”. 

Džordžs 

Ulrihs 

(George 

Ulrich) 

 

Profesors Starptautiskās 

cilvēktiesības 

 

 

Visas maģistra studiju 

programmas, izņemot 

programmu „Tiesības 

un finanses” 

Bizness un 

cilvēktiesības 

Visas maģistra studiju 

programmas, izņemot 

programmu „Tiesības 

un finanses” 

Pētniecības metodes 

starptautiskajās 

publiskajās tiesībās 

un cilvēktiesībās 

Doktorantūras 

programma 
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Doktorantu semināri 

un eksāmens 

specializācijā 

Doktorantūras 

programma 

Ineta 

Ziemele 

Profesore Starptautiskās 

tiesības  

Visas maģistra studiju 

programmas, izņemot 

programmu „Tiesības 

un finanses” 
  

Cilvēktiesību prāvu 

specifika Eiropas 

Cilvēktiesību tiesā 

Visas maģistra studiju 

programmas, izņemot 

programmu „Tiesības 

un finanses” 

Gaļina 

Žukova 

Asociētā 

profesore 

Starptautiskā 

komerc-arbitrāža 

Visas maģistra studiju 

programmas, izņemot 

programmu „Tiesības 

un finanses” 

Starptautiskā 

tiesvedība 

Visas maģistra studiju 

programmas, izņemot 

programmu „Tiesības 

un finanses” 

Tjako van 

den Haut 

(Tjaco van 

den Hout) 

Viesprofesors Starptautiskā 

komerc-arbitrāža 

Visas maģistra studiju 

programmas, izņemot 

programmu „Tiesības 

un finanses” 

Starptautiskā 

tiesvedība 

Visas maģistra studiju 

programmas, izņemot 

programmu „Tiesības 

un finanses” 

Mels Kenijs 

(Mel Kenny) 

Rektora p.i. Konkurences 

tiesības un valsts 

iejaukšanās 

Visas maģistra studiju 

programmas. 

Salīdzinošās 

līgumtiesības un 

komertiesības 

Visas maģistra studiju 

programmas, izņemot 

programmu „Tiesības 

un finanses”. 

Toms 

Krūmiņš 

Doktorantūras 

students 

Starptautiskās 

privāttiesības  

Visas maģistra studiju 

programmas, izņemot 

programmu „Tiesības 

un finanses”. 

Starptautiskā 

komerc-arbitrāža 

Visas maģistra studiju 

programmas, izņemot 

programmu „Tiesības 

un finanses” 

Laura 

Ratniece 

Doktorantūras 

studente 

Starptautiskās 

komerctiesības 

Akadēmiskā bakalaura 

studiju programma 

„Tiesības un bizness” 

un akadēmiskā 

bakalaura studiju 

programma “Tiesības 
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un diplomātija”. 

Eiropas uzņēmumu 

tiesības 

Visas maģistra studiju 

programmas, izņemot 

programmu „Tiesības 

un finanses”. 

Starptautiskās 

tirdzniecības tiesības 

Visas maģistra studiju 

programmas, izņemot 

programmu „Tiesības 

un finanses”. 

Kristija 

Kolmāra 

(Christy 

Lynne 

Kollmar)  

Doktorantūras 

studente 

Ievads Akadēmiskā bakalaura 

studiju programma 

„Tiesības un bizness” 

un akadēmiskajā 

bakalaura studiju 

programma “Tiesības 

un diplomātija”. 

 

Papildus iepriekš norādītajiem studiju kursiem akadēmiskais personāls ir 

iesaistīts arī noslēguma darbu semināru īstenošanā, kuros studenti prezentē savas 

noslēguma darba plānus un idejas, studiju un noslēguma darbu vadīšanā un vērtēšanā, 

kā arī tiesas procesa izspēļu organizēšanā, tiesāšanā un komandu trenēšanā. 

 

3.2 Kopenhāgenas Universitātes akadēmiskais personāls - 

doktorantūras programmas īstenošanā iesaistītais Kopenhāgenas 

Universitātes akadēmiskais personāls 

Vārds, uzvārds Amats Studiju kurss Studiju 

programma, 

kuras ietvaros 

kurss tiek 

pasniegts  

Peter Pagh Viesprofesors Doktorantu semināri un 

eksāmens specializācijā 

Doktorantūras 

programma 

Clement Salung 

Petersen 

Viesprofesors Doktorantu semināri Doktorantūras 

programma 

Antoni Abat i 

Ninet 

Viesprofesors Doktorantu semināri un 

eksāmens specializācijā 

Doktorantūras 

programma 

Iryna Marchuk Viesprofesors Doktorantu semināri un 

eksāmens specializācijā 

Doktorantūras 

programma 

Laura Nielsen Viesprofesors Doktorantu semināri un 

eksāmens specializācijā 

Doktorantūras 

programma 

Joanna 

Jemielniak 

Viesprofesors Doktorantu semināri un 

eksāmens specializācijā 

Doktorantūras 

programma 

Helle Krunke  Viesprofesors Doktorantu semināri un 

eksāmens specializācijā 

Doktorantūras 

programma 
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Jens 

Hemmingsen 

Schovsbo 

Viesprofesors Doktorantu semināri un 

eksāmens specializācijā 

Doktorantūras 

programma 

Jacob Graff 

Nielsen 

Viesprofesors Doktorantu semināri un 

eksāmens specializācijā 

Doktorantūras 

programma 

Christian 

Bergqvist 

Viesprofesors Doktorantu semināri un 

eksāmens specializācijā 

Doktorantūras 

programma 

 

3.3 Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla 

raksturojums, norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu 

studiju programmu īstenošanā 

 

Mācību palīgpersonāls 

Vārds, 

uzvārds 

Amats Studiju kurss Studiju programma, kurā 

kurss tiek pasniegts  

Toms 

Krūmiņš 

Doktorantūras 

students/ 

zinātniskais 

asistents 

Starptautiskās 

privāttiesības  

Visas maģistra studiju 

programmas, izņemot 

studiju programmu 

“Tiesības un finanses” 

Starptautiskā 

komerc-

arbitrāža 

Visas maģistra studiju 

programmas, izņemot 

studiju programmu 

“Tiesības un finanses” 

Laura 

Ratniece 

Doktorantūras 

studente/ 

zinātniskā asistente 

Starptautiskās 

komerctiesības 

Akadēmiskā bakalaura 

studiju programma „Tiesības 

un bizness” un akadēmsikā 

bakalaura studiju 

programma “Tiesības un 

diplomātija”. 

Eiropas 

uzņēmumu 

tiesības 

Visas maģistra studiju 

programmas, izņemot 

programmu „Tiesības un 

finanses”. 

Starptautiskās 

tirdzniecības 

tiesības 

Visas maģistra studiju 

programmas, izņemot 

programmu „Tiesības un 

finanses”. 

Kristija 

Kolmāra 

(Christy 

Lynne 

Kollmar) 

Doktorantūras 

studente/ 

zinātniskā asistente 

Ievads Akadēmiskā bakalaura 

studiju programma „Tiesības 

un bizness” un akadēmiskajā 

bakalaura studiju 

programma “Tiesības un 

diplomātija”. 
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RJA doktoranti - Arina Melse, Laura Ratniece, Žaneta Mikosa, Aravamudhans 

Ulaganathans Ravindrans (Aravamudhan Ulaganathan Ravindran), Toms Krūmiņš 

un Kristija Kolmāra (Christy Lynne Kollmar) iesaistīti arī studējošo studiju un 

noslēguma darbu vadīšanā un vērtēšanā. 

 

 

4 Pētnieciskā darbība 

Pārskata periodā tika izveidota jauna redkolēģija rektora George Ulriha 

vadībā, kurā tika iekļauti RJA profesori Mel Kenny, Mārtiņš Mits, Ilze Rūse, Ineta 

Ziemele un Gaļina Žukova, kā arī redkolēģijas asistenti Ligita Gjortlere un 

Christopher Goddard. Tika izveidota arī jauna kārtība iesniegto darbu izvērtēšanai 

pirms publikācijas sērijā, ieviešot peer-review procedūru, kas paredz izsūtīt darbus 

nozares speciālistiem neatkarīgu akadēmisku vērtējumu sniegšanai un saņemto 

rekomendāciju integrēšanai publikācijās. 

2017. gadā tika publicēti sekojoši raksti sērijā: 

1) RJA asociētā profesora Mārtiņa Mita pētnieciskais raksts “The European 

Convention on Human rights and democratisation of Latvia”; 

2) RJA Starptautiskās un Eiropas tiesību programmas absolventes Lauras Gravas ar 

izcilību novērtētā maģistra darba raksta versija “Personal data protection in the EU – 

cooperation and competences of EU and national data protection institutions and 

bodies”; 

3) RJA Jurists lingvists programmas absolventes Sandras Leilbārdes maģistra darba 

raksta versija “Concept of seafarer before and after the Maritime Labour Convention 

2016: Comparative analysis of the legal effects of defining legal concepts in the shape 

of legal terminology” ; 

4) RJA Tiesības un finanses programmas absolventes Annijas Samušas maģistra 

darba raksta versija “Modernization of the current cannabis legal framework and its 

potential economic gains. 

2017. gada maģistra darbu aizstāvēšanas akadēmiskās komisijas publicēšanai 

Research Papers sērijā izvirzīja 11 maģistra darbus, kuri tiks iesniegti redkolēģijai 

izvērtēšanai un sagatavoti peer-review procedūrai.    

 



 17 

4.1 RJA akadēmiskā personāla dalība zinātniskos un akadēmiskos 

projektos Latvijā un ārvalstīs  

Vārds, uzvārds Pētniecības 

projekta/iesaistītās 

institūcijas nosaukums 

Darbības apraksts 

Inese Druviete UNALEX projekts RJA pārstāvis 

BRIaTra projekts RJA pārstāvis 

Arina Melse PhD projekts Pētnieciskā darbība 

Toms Krūmiņš PhD projekts Pētnieciskā darbība 

Laura Ratniece PhD projekts Pētnieciskā darbība 

Žaneta Mikosa PhD projekts Pētnieciskā darbība 

Aravamudhans 

Ulaganathans 

Ravindrans 

(Aravamudhan 

Ulaganathan 

Ravindran) 

PhD projekts Pētnieciskā darbība 

Kristija Kolmāra 
(Christy Lynne 

Kollmar) 

PhD projekts Pētnieciskā darbība 

Džordžs Ulrihs (George 

Ulrich) 

ESIL konferences projekts Programmas komitejas 

biedrs 

Ineta Ziemele ESIL konferences projekts Programmas komitejas 

biedrs 

 

4.2 RJA akadēmiskais personāls, kam piešķirts Latvijas Zinātnes 

padomes eksperta statuss 

Vārds, uzvārds Laiks 

Ineta Ziemele Kopš 2012.gada 

Džordžs Ulrihs (George Ulrich) Kopš 2012.gada 

Mārtiņš Mits  Kopš 2014.gada 

Gaļina Žukova Kopš 2016.gada 

Mel Kenny Kopš 2017.gada 

Ilze Rūse Kopš 2017.gada 
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5 Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 

galveno zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību 

literatūras saraksts pārskata periodā 

 

RJA atbalsta akadēmiskā personāla publikāciju sagatavošanu un sekmē to 

publicēšanu starptautiskos zinātniskajos žurnālos. Papildus minētajam RJA piedāvā 

akadēmiskajam personālam, viespasniedzējiem un RJA studentiem publicēt savus 

zinātniskos darbus pētniecisko rakstu sērijā „RGSL Research Papers”. 

Pārskata periodā RJA turpināja izdot “RGSL Research Papers”, sērijā 

nopublicējot RJA asociētā profesora Mārtiņa Mita un 3 ar izcilību beigušo RJA 

absolventu aktuālos pētniecības darbus.  

2017. gada maijā gadskārtējās Cilvēktiesību diskusijas laikā tika atklāta jauna 

RJA publikāciju sērija - Riga Graduate School of Law Interdisciplinary Studies. 

Sērijas mērķis ir publicēt izvērtētus pētījumus Eiropas un starptautisko tiesību jomās. 

Aptverot konstitucionālos, institucionālos un saturiski juridiskos jautājumus, šī 

grāmatu sērija dokumentēs plaša spektra RJA akadēmiskā personāla, studentu un 

viespasniedzēju inovatīvus akadēmiskos pētījumus. 

Sērijas pirmās grāmatas autore ir bijusī Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) 

tiesnese, pašreizējā Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētāja, RJA 

profesore Ineta Ziemele. Grāmatā tiek izklāstīta tiesnešu atsevišķo domu nozīme, kā 

arī apkopotas visas svarīgākās ECT tiesneses I. Ziemeles atsevišķās domas, kas 

tapušas gan atsevišķi, gan kopā ar citiem ECT tiesnešiem lietās, kuru izskatīšanā viņa 

ir piedalījusies laikā no 2005. līdz 2014. gadam. 

2016./2017. mācību gadā augstskolas akadēmiskais personāls savus zinātniskos 

pētījumus ir publicējuši starptautiski atzītu izdevniecību izdotās grāmatās un 

juridiskajos žurnālos. Cambridge University Press izdevniecībā iznākusi profesores 

Inetas Ziemeles sagatavotā grāmata “The Impact of the ECHR on the 

Democratization Process in Central and Eastern Europe”, kurā nopublicēts arī 

asociētā profesora Mārtiņa Mita raksts. Kluwer Law International izdevniecībā 2016. 

gadā iznākusi asociētās profesores Kristīnes Krūmas monogrāfija “Constitutional Law 

in Latvia”. 

Starptautiskos juridiskajos žurnālos un grāmatās aplūkotajā periodā publicēti 

raksti vairākiem pasniedzējiem - Mel Kenny Eiropas Komisijas pētījumā, asociētajai 
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profesorei Gaļinai Žukovai žurnālā International Arbitration Law Review, lektoram 

Tomam Krūmiņam žurnālā Journal of International Arbitration, lektoram Peter 

Gjortler trīs nodaļas kolektīvajās monogrāfijās, kas izdotas Palgrave Macmillan, 

Springer un Le Manuscrit izdevniecībās, RJA doktorantūras studentei Žanetai 

Mikošai nodaļa par Latviju Kluwer Law International izdotā grāmatā. 

Ar plašāku RJA akadēmiskā personāla sagatavo publikāciju un mācību literatūras 

sarakstu var iepazīties zemāk. 

Vārds, uzvārds Publikācijas/zinātnis

kā darba veids 

Pilns nosaukums un informācija par 

izdevumu 

Inese Druviete Zinātniskā publikācija 

starptautiskā izdevumā 

Druviete Inese, Jerņeva Jūlija (2017). 

“Latvia.” In: A. Piszcz (ed.), 

Implementation of the EU Damages 

Directive in Central and Eastern European 

Countries. Warsaw: University of 

Warsaw, Faculty of Management Press. 

Zinātniskā publikācija 

starptautiskā izdevumā 

"Payday loans in Latvia: APR." 

In: Varstvo potrošnikov pri spletnem 

poslovanju. Ljubljana: IUS Software, GV 

založba: Inštitut za primerjalno pravo pri 

Pravni fakulteti, 2017, pp. 93-102. 

Žaneta Mikosa Zinātniskā publikācija 

starptautiskā izdevumā 

“Property and Environmental Protection 

in Latvia”, in: Property and 

Environmental Protection in Europe, G. 

Winter (ed.), Europa Law Publishing, 

2016 

Gaļina Žukova Zinātniskā publikācija 

starptautiskā izdevumā 

“Arbitration Institutions: Legal Status, 

Attributes, Regulatory 

Supervision”. International Arbitration Law 

Review, 2016, vol. 19, issue 4, pp. 102-112. 

Ineta Ziemele  Zinātniskā publikācija 

starptautiskā izdevumā 

“Acceptance of a Claim for State 

Continuity: A question of International 

Law and its Consequences”. 

(2016) Journal of the University of Latvia 

“Law”, 9, pp. 39-47. 

Zinātniskā publikācija 

starptautiskā izdevumā 

“The Impact of the ECHR on the 

Democratization Process in Central and 

Eastern Europe: Judicial 

Perspectives”. Cambridge University 

Press, 2016, 558 p. 

Zinātniskā publikācija 

starptautiskā izdevumā 

“Separate opinions at the European Court 

of Human Rights“, Riga Graduate School 

of Law, 2017, 335 p. 

Mels Kenijs 

(Mel Kenny) 

Zinātniskā publikācija 

starptautiskā izdevumā 

Study for the Fitness Check of EU 

consumer and marketing law”. Country 

report: UK. European Commission, 2017, 

https://mxbox.rgsl.edu.lv/owa/redir.aspx?SURL=DXVuDpyH370zmPXo8DNivEHouAJTVekdChSOM605oXnAfRCUiBHVCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAGcAdgB6AGEAbABvAHoAYgBhAC4AcwBpAC8AdgBhAHIAcwB0AHYAbwAtAHAAbwB0AHIAbwBzAG4AaQBrAG8AdgAtAHAAcgBpAC0AcwBwAGwAZQB0AG4AZQBtAC0AcABvAHMAbABvAHYAYQBuAGoAdQAtADEAMgA1ADQA&URL=https%3a%2f%2fwww.gvzalozba.si%2fvarstvo-potrosnikov-pri-spletnem-poslovanju-1254
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6 Mobilitāte 

6.1 Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu 

ietvaros 

Apmaiņas programma Studējošo skaits Valsts 

Erasmus 1 Beļģija 

Erasmus 1 Francija 

Erasmus 1 Igaunija 

Erasmus 1 Itālija 

Erasmus 1 Kipra 

Erasmus 3 Malta 

Erasmus 4 Nīderlande 

Erasmus 1 Norvēģija 

Erasmus 1 Slovēnija 

Erasmus 1 Spānija 

Erasmus apmaiņas programmā kopā devās 15 studenti. 

 

6.2 Studējošie, kas devušies ārvalstu praksē studējošo apmaiņas 

programmu ietvaros 

Apmaiņas programma Studējošo skaits Valsts 

Erasmus 1 Malta 

Erasmus 3 Nīderlande 

Erasmus 1 Somija 

Erasmus praksē kopumā devās 5 studenti. 

 

6.3 Akadēmiskā personāla mobilitāte 

Akadēmiskā 

personāla 

pārstāvis 

Amats Universitāte Valsts Mobilitātes 

programma 

Gaļina Žukova Asociētā 

profesore 

Padujas 

universitāte 

Itālija Erasmus 

Ieva Miļūna Lektore Trento 

universitāte 

Itālija Erasmus 

George Ulrich Profesors Deusto 

universitāte 

Spānija Erasmus 

Inese Druviete Docente Ļubļanas 

universitāte 

Slovēnija Erasmus 

Erasmus mobilitātē kopumā devās 4 akadēmiskā personāla pārstāvji. 
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6.4 Administratīvā personāla mobilitāte 

Administratīvā 

personāla 

skaits 

Universitāte Valsts Apmaiņas 

programma 

2 Centrāleiropas 

Universitāte Ungārija 

ERASMUS 

1 Ļubļanas Universitāte Slovēnija ERASMUS 

2 Pardubices Universitāte Čehija ERASMUS 

1 Fransuā Rablē Tūras 

Universitāte Francija 

ERASMUS 

1 Opoles Universitāte Polija ERASMUS 

Erasmus mobilitātē kopumā devās 7 administratīvā personāla pārstāvji.  

 

 

7 Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī 

sadalījumā pa studiju programmām 

 

7.1 Bakalaura studiju programma „Tiesības un bizness” 

Kopumā bakalauru studiju programmā “Tiesības un bizness” studē 12 ārvalstu 

studenti. 

 

7.2 Bakalaura studiju programma “Tiesības un diplomātija” 

Ārvalstu studējošo skaits Studiju ilgums Valsts 

3 3 gadi Azerbaidžāna 

3 3 gadi Krievija 

2 3 gadi Vācija 

Ārvalstu studējošo 

skaits 

Studiju ilgums Valsts 

1 3 gadi Meksika 

1 3 gadi Pakistāna 

2 3 gadi Krievija 

1 3 gadi Lietuva 

2 3 gadi Uzbekistāna 

1 3 gadi Vācija 

1 3 gadi Francija 

1 3 gadi Azerbaidžāna 

1 3 gadi Somija 

1 3 gadi Zviedrija 
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3 3 gadi Uzbekistāna 

1 3 gadi Somija 

1 3 gadi Lietuva 

1 3 gadi ASV 

1 3 gadi Libāna 

1 3 gadi Spānija 

1 3 gadi Norvēģija 

1 3 gadi Turcija 

1 3 gadi Ukraina 

Kopumā bakalauru studiju programmā “Tiesības un diplomātija” studē 19 ārvalstu 

studenti. 
 

7.3 Akadēmiskā maģistra studiju programma „Starptautiskās 

un Eiropas tiesības” 

Ārvalstu studējošo skaits Studiju ilgums Valsts 

1 1 gads Azerbaidžāna 

1 1 gads Uzbekistāna 

1 1 gads Indija 

2 1 gads ASV 

2 1 gads Gruzija 

Kopumā maģistru studiju programmā “Starptautiskās un Eiropas tiesības” studē 7 

ārvalstu studenti. 

 

7.4 Profesionālā maģistra studiju programma „Starptautiskās 

un Eiropas tiesības” 

Ārvalstu studējošo skaits Studiju ilgums Valsts 

1 2 gadi Vācija 

1 2 gadi Krievija 

Kopumā profesionālajā maģistru studiju programmā “Starptautiskās un Eiropas 

tiesības” studē 2 ārvalstu studenti. 

 

7.5 Akadēmiskā maģistra studiju programma „Pārrobežu 

komerctiesības” 

Ārvalstu studējošo skaits Studiju ilgums Valsts 

2 1 gads Azerbaidžāna 

1 1 gads Krievija 

Kopumā maģistru studiju programmā “Pārrobežu komerctiesības” studē 3 ārvalstu 

studenti. 
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7.6 Akadēmiskā maģistra studiju programma “Eiropas 

Savienības tiesības un politika” 

 

Ārvalstu studējošo skaits Studiju ilgums Valsts 

1 1 gads Lielbritānija 

Kopumā maģistru studiju programmā “Eiropas Savienības tiesības un politika” studē 

1 ārvalstu students. 
 

7.7 Akadēmiskā maģistra studiju programma „Starptautiskās 

publiskās tiesības un cilvēktiesības” 

Kopumā maģistru studiju programmā “Starptautiskās publiskās tiesības un 

cilvēktiesības” studē  8 ārvalstu studenti. 

 

7.8 Akadēmiskā maģistra studiju programma „Tiesības un 

finanses” 

Ārvalstu studējošo skaits Studiju ilgums Valsts 

1 2 gadi Uzbekistāna 

1 2 gadi Azerbaidžāna 

1 2 gadi Bosnija un Hercegovina 

Kopumā maģistru studiju programmā “Tiesības un finanses” studē 3 ārvalstu studenti. 

 

7.9 Akadēmiskā maģistra studiju programma “Tiesības un  

finanses” 

Ārvalstu studējošo skaits Studiju ilgums Valsts 

2 1 gads ASV  

1 1 gads Kazahstāna 

Kopumā maģistru studiju programmā “Tiesības un finanses” studē 3 ārvalstu studenti. 

 

Ārvalstu studējošo skaits Studiju ilgums Valsts 

1 1 gads Azerbaidžāna 

2 1 gads Uzbekistāna 

1 1 gads Etiopija 

1 1 gads Dienvidsudāna 

1 1 gads Kambodža 

1 1 gads Gruzija 

1  1 gads Kosova 
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7.10  Doktorantūras programma  

Ārvalstu studējošo skaits Studiju ilgums Valsts 

1 3 gadi Indija 

1 3 gadi ASV 

Kopumā doktorantūras programmā studē 2 ārvalstu studenti. 

 

7.11 Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā  

Ārvalstu studējošo skaits 

studiju virzienā kopumā 

60 

 

 

8 Akadēmiskās studiju programmas 

8.1 Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Tiesības un 

bizness” raksturojums 

8.1.1 Studiju kursi  

Studiju programmā iekļautie kursi ir šādi:  

 

Studiju kursi un moduļi  Kredītpunkti 

A. Obligātā daļa – kopā 88 KP 

Vispārējā daļa 

Ievads tiesību, biznesa un diplomātijas bakalaura studijās  6 KP 

Tiesības 

Ievads tiesībās I* 4 KP 

Ievads tiesībās II* 2 KP 

Eiropas Savienības tiesības 4 KP 

Salīdzinošās līgumtiesības 2 KP 

Starptautiskās publiskās tiesības* 4 KP 

Starptautiskās cilvēktiesības* 2 KP 

Starptautiskās privāttiesības un procesuālās tiesības 2 KP 

Iekšējā tirgus tiesības 2 KP 

Konkurences un valsts atbalsta tiesības 2 KP 

Eiropas Savienības ārējās attiecības 2 KP 

Starptautiskās komerctiesības 2 KP 

Ievads Latvijas tiesību sistēmā 2 KP 

Salīdzinošās personas un ģimenes tiesības 2 KP 

Konstitucionālās tiesībās* 2 KP 

Juridiskā metode 2 KP 
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Ekonomika 

Mikroekonomika 2 KP 

Makroekonomika 2 KP 

Matemātika sociālajām zinātnēm 2 KP 

Statistika sociālajās zinātnēs 2 KP 

Finanšu ekonomika 4 KP 

Bizness 

Ievads biznesa studijās  4 KP 

Biznesa grāmatvedība* 2 KP 

Riska vadība 2 KP 

Biznesa stratēģija 2 KP 

Finanšu grāmatvedība* 2 KP 

Eiropas Politika un ekonomika* 2 KP 

Starptautiskā monetārā ekonomika 2 KP 

Praktiskā biznesa stratēģija 2 KP 

Pētniecība 

Pētniecības metodes 2 KP 

Padziļinātais kurss pētniecības metodēs 2 KP 

Pētnieciskais darbs tiesībās – pirmais gads 4 KP 

Pētnieciskais darbs tiesībās un biznesā – otrais gads 4 KP 

Bakalaura darbs 10 KP 

B. Ierobežotas izvēles daļa – vismaz 22 KP 

Tiesības 

ES-ASV salīdzinošās konkurences tiesības* 1 KP 

ES tiesu izspēle 1 KP 

Ievads tiesas procesa izspēle* 1 KP 

Krimināltiesības* 2 KP 

Salīdzinošās mantojuma tiesības* 2 KP 

Administratīvās tiesības* 2 KP 

Mākslas tiesības* 2 KP 

Interneta tiesības* 2 KP 

Starptautisko ekonomisko attiecību problēmas* 2 KP 

Salīdzinošās apdrošināšanas tiesības 2 KP 

Tiesu runa un juridiskā argumentācija* 2 KP 

Datu aizsardzība* 2 KP 

Bizness un ekonomika 

Ievads uzņēmējdarbībā* 2 KP 

Projektu vadība 2 KP 

Organizāciju komunikācija* 2 KP 

Sociālā psiholoģija 2 KP 

Politika un humanitārās zinātnes 

Starptautisko attiecību teorija 4 KP 

Ievads diplomātijā 2 KP 

Pasaules mūsdienu vēsture 4 KP 

Salīdzinošā politika  2 KP 

Starptautiskās organizācijas* 2 KP 

Starptautiskā drošība 2 KP 

Politisko pārrunu stratēģijas un taktikas* 3 KP 
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* atjaunotie kursu apraksti pieejami pielikumā 

 

8.1.2 Prasības, uzsākot studiju programmu 

RJA uzņem studentus no Latvijas un ārvalstīm. Lai pieteiktos studijām 

bakalaura studiju programmā „Tiesības un bizness”, pretendentam jāiesniedz 

iesniegums, kam pievienots iepriekš iegūtās izglītības diploms un motivācijas vēstule 

angļu valodā. 

Bakalaura studiju programma ir atvērta visiem interesentiem, kas ieguvuši 

vispārējo vidējo izglītību vai līdzvērtīgu izglītību, lai uzsāktu studijas RJA, ar angļu 

valodas prasmēm un atestāta vidējo atzīmi vismaz ECTS C līmenī (atbilst Latvijas 7 

ballēm). Kā alternatīvu RJA var piedāvāt pretendentiem nokārtot iestājeksāmenu. 

ngļu valodas zināšanas var tikt apliecinātas arī ar IELTS vai TOEFL testu rezultātiem 

vai apstiprinājumu, ka iepriekšējā izglītība ir iegūta angļu valodā. 

Pieteikums jāiesniedz RJA noteiktā formātā, forma ir pieejama RJA 

mājaslapā. Lēmumu par uzņemšanu programmā pieņem Uzņemšanas komisija, un 

Uzņemšanas komisijai ir arī tiesības aicināt pretendentus uz interviju. Imatrikulēti 

studiju programmā studējošie tiek, pamatojoties uz RJA rektora rīkojumu. Plašāki 

uzņemšanas noteikumi ir pieejami RJA mājaslapā. 

Krīzes un to pārvaldība starptautiskajā politikā 2 KP 

Ārpolitikas analīze 4 KP 

Globāla pieeja publiskai diplomātijai* 3 KP 

Drošība un starptautiskie konflikti* 2 KP 

Publiskās uzstāšanās prasmes 2 KP 

C. Brīvās izvēles daļa – līdz 10 KP 

Valodas 

Diplomātiskā angļu valoda I 2 KP 

Diplomātiskā angļu valoda II 2 KP 

Juridiskā angļu valoda 2 KP 

Ievads franču valodā 2 KP 

Franču valoda vidējā līmenī 2 KP 

Ievads krievu valodā 2 KP 

Krievu valoda vidējā līmenī 2 KP 

Krievu valoda III 2 KP 

Ievads spāņu valodā 2 KP 

Spāņu valoda vidējā līmenī 2 KP 

Ievads vācu valodā I* 2 KP 

Ievads vācu valodā II* 2 KP 
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8.1.3 Informācija par studējošajiem 

Studējošo skaits. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits. Absolventu skaits 

Studējošo skaits 

Pirmais studiju gads 32 

Otrais studiju gads 34 

Trešais studiju gads 63 

Kopā 129 

 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto 

studējošo skaits 

34 

 

Absolventu skaits 25 
 

8.2 Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Tiesības un 

diplomātija” raksturojums 

8.2.1 Studiju kursi 

Studiju programmā iekļautie kursi ir šādi: 

 

Studiju kursi Kredītpunkti 

A. Obligātā daļa – kopā 88 KP 

Vispārējā daļa 

Ievads tiesību, biznesa un diplomātijas bakalaura studijās 6 KP 

Tiesības 

Ievads tiesībās I* 4 KP 

Ievads tiesībās II* 2 KP 

Eiropas Savienības tiesības 4 KP 

Salīdzinošās līgumtiesības 2 KP 

Starptautiskās publiskās tiesības* 4 KP 

Starptautiskās cilvēktiesības* 2 KP 

Starptautiskās privāttiesības un procesuālās tiesības 2 KP 

Iekšējā tirgus tiesības 2 KP 

Konkurences un valsts atbalsta tiesības 2 KP 

Eiropas Savienības ārējās attiecības 2 KP 

Starptautiskās komerctiesības 2 KP 

Ievads Latvijas tiesību sistēmā 2 KP 

Salīdzinošās personas un ģimenes tiesības 2 KP 

Konstitucionālās tiesībās* 2 KP 

Juridiskā metode 2 KP 

Politika un humanitārās zinātnes 

Starptautisko attiecību teorija 4 KP 

Ievads diplomātijā 2 KP 

Pasaules mūsdienu vēsture 4 KP 
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Starptautiskā drošība 2 KP 

Starptautiskās organizācijas* 2 KP 

Politisko pārrunu stratēģijas un taktikas* 3 KP 

Krīzes un to pārvaldība starptautiskajā politikā 2 KP 

Ārpolitikas analīze 4 KP 

Globāla pieeja publiskai diplomātijai* 3 KP 

Salīdzinošā politika 2 KP 

Pētniecība 

Pētniecības metodes 2 KP 

Padziļinātais kurss pētniecības metodēs 2 KP 

Pētnieciskais darbs tiesībās – pirmais gads 4 KP 

Pētnieciskais darbs tiesībās un diplomātijā – otrais gads 4 KP 

Bakalaura darbs 10 KP 

B. Ierobežotas izvēles daļa – minimums 22 KP 

Tiesības 

ES-ASV salīdzinošās konkurences tiesības* 1 KP 

ES tiesu izspēle 1 KP 

Ievads tiesas procesa izspēle* 1 KP 

Krimināltiesības* 2 KP 

Salīdzinošās mantojuma tiesības* 2 KP 

Administratīvās tiesības* 2 KP 

Mākslas tiesības* 2 KP 

Interneta tiesības* 2 KP 

Starptautisko ekonomisko attiecību problēmas* 2 KP 

Salīdzinošās apdrošināšanas tiesības 2 KP 

Tiesu runa un juridiskā argumentācija* 2 KP 

Datu aizsardzība* 2 KP 

Bizness 

Ievads biznesa studijās  4 KP 

Biznesa grāmatvedība* 2 KP 

Riska vadība 2 KP 

Biznesa stratēģija 2 KP 

Finanšu grāmatvedība* 2 KP 

Eiropas Politika un ekonomika* 2 KP 

Starptautiskā monetārā ekonomika 2 KP 

Praktiskā biznesa stratēģija 2 KP 

Ievads uzņēmējdarbībā* 2 KP 

Projektu vadība 2 KP 

Organizāciju komunikācija* 2 KP 

Sociālā psiholoģija 2 KP 

Ekonomika 

Mikroekonomika 2 KP 

Makroekonomika 2 KP 

Matemātika sociālajām zinātnēm 2 KP 

Statistika sociālajās zinātnēs 2 KP 

Finanšu ekonomika 4 KP 

Politika un humanitārās zinātnes 

Drošība un starptautiskie konflikti* 2 KP 
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* atjaunotie kursu apraksti pieejami pielikumā 

 

8.2.2 Prasības, uzsākot studiju programmu 

RJA uzņem studentus no Latvijas un ārvalstīm. Lai pieteiktos studijām 

bakalaura studiju programmā „Tiesības un diplomātija”, pretendentam jāiesniedz 

iesniegums, kam pievienots iepriekš iegūtās izglītības diploms un motivācijas vēstule 

angļu valodā. 

Bakalaura studiju programma ir atvērta visiem interesentiem, kas ieguvuši 

vispārējo vidējo izglītību vai līdzvērtīgu, ar angļu valodas prasmēm un atestāta vidējo 

atzīmi vismaz ECTS C līmenī (atbilst Latvijas 7 ballēm). Kā alternatīvu RJA var 

piedāvāt pretendentiem nokārtot iestājeksāmenu. Angļu valodas zināšanas var tikt 

apliecinātas arī ar IELTS vai TOEFL testu rezultātiem vai apstiprinājumu, ka 

iepriekšējā izglītība ir iegūta angļu valodā. 

Pieteikums jāiesniedz RJA noteiktā formātā, forma ir pieejama RJA 

mājaslapā. Lēmumu par uzņemšanu programmā pieņem Uzņemšanas komisija, un 

Uzņemšanas komisijai ir arī tiesības aicināt pretendentus uz interviju. Imatrikulēti 

studiju programmā studējošie tiek, pamatojoties uz RJA rektora rīkojumu. Plašāki 

uzņemšanas noteikumi ir pieejami RJA mājaslapā. 

 

 

 

Publiskās uzstāšanās prasmes 2 KP 

C. Brīvās izvēles daļa – līdz 10 KP 

Valodas 

Diplomātiskā angļu valoda I 2 KP 

Diplomātiskā angļu valoda II 2 KP 

Juridiskā angļu valoda 2 KP 

Ievads franču valodā 2 KP 

Franču valoda vidējā līmenī 2 KP 

Ievads krievu valodā 2 KP 

Krievu valoda vidējā līmenī 2 KP 

Krievu valoda III 2 KP 

Ievads spāņu valodā 2 KP 

Spāņu valoda vidējā līmenī 2 KP 

Ievads vācu valodā I* 2 KP 

Ievads vācu valodā II* 2 KP 
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8.2.3 Informācija par studējošajiem 

Studējošo skaits. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits. Absolventu skaits 

 

Studējošo skaits 

Pirmais studiju gads 38 

Otrais studiju gads 33 

Trešais studiju gads 47 

Kopā 118 

 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto 

studējošo skaits 

35 

 

Absolventu skaits 23 

 

8.3 Maģistra programmas 

8.3.1 Studiju programmu plāni. Studiju kursu un studiju 

moduļu saraksts un to apjoms kredītpunktos, 

sadalījums pa studiju programmas obligātās, 

ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to 

apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojums 

 

RJA starptautisko un Eiropas tiesību nozarē piedāvā 18 studiju kursus, kas 

iekļaujas vienā no trim disciplīnām (moduļiem). Katrai akadēmiskajai programmai 

(izņemot programmu „Starptautiskās un Eiropas tiesības”) – programmai „Pārrobežu 

komerctiesības”, programmai „Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības” un 

programmai „Eiropas Savienības tiesības un politika” – atbilst viens modulis.  

Šie trīs moduļi un tiem atbilstošie studiju kursi ir šādi: 

 

I. Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības 

 

Studiju kurss Kredītpunktu (KP) skaits 

Starptautiskās cilvēktiesības 2,5 KP 

Starptautiskās krimināltiesības un 

humanitārās tiesības 

2,5 KP 

Starptautiskās organizācijas 2,5 KP 

Starptautiskās tiesības 2,5 KP 
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Starptatusikās tiesvedība 2,5 KP 

Starpatutiskais bizness un cilvēktiesības 2,5 KP 

 

II. Eiropas Savienības tiesības un politika  

 

Studiju kurss Kredītpunktu (KP) skaits 

Eiropas politekonomija 2,5 KP 

Eiropas tiesības un Eiropas Savienības 

tiesa 

2,5 KP 

Eiropas Savienības lēmumu 

pieņemšana – institūciju tiesības  

2,5 KP 

Eiropas ārpolitika un drošības politika 2,5 KP 

Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa 2,5 KP 

Kompetences tiesības un valsts 

iejaukšanās 

2,5 KP 

 

III. Pārrobežu komerctiesības (starptautiskās privāttiesības) 

 

Studiju kurss Kredītpunktu (KP) skaits 

Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības 2,5 KP 

Starptautiskās tirdzniecības tiesības 2,5 KP 

Salīdzinošās līgumu un komerctiesības 2,5 KP 

Intelektuālo īpašumtiesību tirdzniecības 

aspekti 

2,5 KP 

Starptautiskās privāttiesības un 

starptautiskais civilprocess 

2,5 KP 

Starptautiskā komerc-arbitrāža 2,5 KP 

 

8.3.2 Prasības, uzsākot studiju programmas 

RJA uzņem studentus no Latvijas un ārvalstīm. Lai pieteiktos studijām vienā 

no piecām maģistra studiju programmām, pretendentam jāiesniedz iesniegums, kam 

pievienota iepriekš iegūtās izglītības diploma kopija, motivācijas vēstule angļu 

valodā, kā arī pēdējo 3 gadu laikā kārtota TOEFL vai IELTS oficiālais rezultāts: 

IELTS 5.5+, TOEFL IBT 69+, TOEFL paper based 525+. Reflektanti, kas augstāko 

izglītību ieguvuši angļu valodā (vai var pierādīt līdzvērtīgas zināšanas), tiek atbrīvoti 

no TOEFL vai IELTS kārtošanas. 

Viengadīgajai akadēmiskajai programmai var pieteikties interesenti, kuri jau ir 

ieguvuši bakalaura ar 240 ECTS (160 Latvijas kredītpunktiem), maģistra, vai tam 
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pielīdzināmu izglītību tiesību zinātnē vai citā radniecīgā jomā, ja ir apgūti tiesību 

pamati vai ir juridiska darba pieredze. 

Profesionālajā maģistra studiju programmā „Starptautiskās un Eiropas 

tiesības” var pieteikties interesenti, kuri jau ir ieguvuši sociālo zinātņu bakalaura ar 

180 ECTS (120 Latvijas kredītpunktiem) vai maģistra grādu tiesību zinātnē vai 

starpdisciplinārā studiju programmā citā radniecīgā jomā ar ievērojamu tiesību 

zinātņu īpatsvaru.  

Pieteikums jāiesniedz RJA noteiktā formātā, forma ir pieejama RJA 

mājaslapā. Lēmumu par uzņemšanu programmā pieņem Uzņemšanas komisija, un 

Uzņemšanas komisijai ir arī tiesības aicināt pretendentus uz interviju. Imatrikulētas 

studiju programmā personas tiek, pamatojoties uz RJA rektora rīkojumu. 

 

8.3.3 Informācija par studējošajiem 

Studējošo skaits, pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits un absolventu 

skaits piecās maģistra studiju programmās starptautiskajās un Eiropas tiesībās 

Tabulā apkopota informācija par visās piecās maģistra studiju programmās 

starptautiskajās un Eiropas tiesībās studējošajiem (absolventiem), jo programmas ir 

savstarpēji cieši saistītas: visām programmām ir kopīgi studiju kursi, taču atšķirīgi ir 

studiju programmas obligātās izvēles daļā ietvertie kursi, no kā ir atkarīga 

programmas apguves rezultātā iegūstamā specializācija.  
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Maģistra studiju programmas starptautiskajās un Eiropas tiesībās un to 

specializācijas 
 Sadalījums atkarībā no specializācijas 

Kopā Akadēmiskā 

maģistra 

studiju 

programma 

„Starptautiskās 

un Eiropas 

tiesības” 

Profesionālā 

maģistra studiju 

programma 

„Starptautiskās 

un Eiropas 

tiesības” 

Akadēmiskā 

maģistra studiju 

programma 

„Pārrobežu 

komerctiesības” 

Akadēmiskā 

maģistra studiju 

programma 

„Eiropas 

Savienības 

tiesības un 

politika” 

Akadēmiskā 

maģistra studiju 

programma 

„Starptautiskās 

publiskās 

tiesības un 

cilvēktiesības” 

Pirmais 

studiju gads 
45 10 11 11 3 10 

Otrais 

studiju gads 
39 - 36 2 1 - 

Kopā 84 10 47 13 4 10 

Pirmajā 

studiju gadā 

imatrikulēto  

studējošo 

skaits 

32 10 11 3 2 6 

Absolventu 

skaits 
20 - 16 4 - 6 

 

8.4 Tiesības un finanses 

8.4.1 Studiju programmas plāni. Studiju kursu un studiju 

moduļu saraksts un to apjoms kredītpunktos. 

Sadalījums pa studiju programmas obligātās, 

ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to 

apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojums 

 

Studiju programma paredz divu veidu studiju plānus – 48 un 80 kredītpunktu 

apmērā: 

- viengadīga, 48 kredītpunktu (72 ECTS) programma tiem, kuriem ir bakalaura 

vai augstāka līmeņa grāds tiesību, ekonomikas, biznesa, finanšu vai līdzīgā 

studiju nozarē; 

- divgadīga, 80 kredītpunktu (120 ECTS) programma tiem, kuri ieguvuši 120 

kredītpunktu (180 ECTS) bakalaura izglītību tiesību, biznesa, finanšu vai 

ekonomikas studiju nozarē. 
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Sadalījums pa studiju programmas obligātās un ierobežotās izvēles daļām, 

norādot apjomu kredītpunktos, viengadīgajai maģistra studiju programmai ir šāds: 

 

Studiju programmas daļa Kredītpunktu skaits 

Obligātā (A) 23 KP 

Ierobežotas izvēles (B) 5 KP 

Maģistra darbs 20 KP 

KOPĀ 48 KP 

 

Sadalījums pa studiju programmas obligātās un ierobežotās izvēles daļām, 

norādot apjomu kredītpunktos, divgadīgajai maģistra studiju programmai ir šāds: 

 

Studiju programmas daļa Kredītpunktu skaits 

Obligātā (A) 23 KP 

Ierobežotas izvēles (B) 5 KP 

Brīvas izvēles (C) 32 KP 

Maģistra darbs 20 KP 

KOPĀ 80 KP 

 

Studiju plāns I (48 kredītpunkti) 

 

Šo kursu mērķis ir sniegt pamata zināšanas un prasmes Eiropas tiesībās un 

finansēs. Studenti, kas studējuši tiesību zinātnes, iegūst pamata zināšanas ekonomikā, 

turpretim tie, kuri studējuši finanšu vai ekonomikas zinātnes, iegūst nepieciešamos 

pamatus juridiskajā domāšanā un izpratnē. Abu jomu speciālisti spēj apvienot šīs 

zināšanas un pielietot praksē.  

 

A. Obligātā daļa. Pirmais semestris 

Ievadkurss 1 KP 

Juridiskā pētniecība 1 KP 

Mikro- un makroekonomika 2 KP 

Ievads tiesībās 1 KP 

Finanšu grāmatvedība 2 KP 

Matemātika un Statistika 0 KP 

Eiropas Savienības tiesības 1 KP 

Eiropas Savienības tiesiskais regulējums 1 KP 

Monetārā politika 2 KP 

Kopā: 11 KP 
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Otrajā semestrī studenti var izvēlēties savu specializācijas jomu. Šie 

specializētie kursi papildina programmas pamatkursu daļu. 

 

A. Obligātā daļa. Otrais semestris 

Uzņēmumu finanses 2 KP 

Starptautiskā finanšu vadība (I un II) 2 KP 

Starptautiskās komerctiesības 1 KP 

Eiropas uzņēmumu tiesības 1 KP 

Eiropas konkurences tiesības 1 KP 

Investīciju kapitāla dinamika un vadība 2 KP 

Bankrota tiesības 2 KP 

Uzņēmumu apvienošana un iegāde 1 KP 

Konkurences tiesības un valsts iejaukšanās 2,5 KP 

Kopā: 14,5 KP 

 

Katra studiju gada pirmā semestra sākumā, studenti balsojot, izvēlas tos piecus 

no desmit piedāvātajiem izvēles kursiem, kurus tie vēlas apgūt. Organizēti tiek tikai 

tie pieci kursi, par kuriem bijis visvairāk balsu, un tos apgūst visi programmas 

studenti kopīgi. Izvēles kursi nostiprina obligātajos studiju kursos iegūtās 

pamatzināšanas. 

 

Ierobežotas izvēles kursi 

Padziļinātas Eiropas uzņēmumu tiesības 1 KP 

Biznesa vērtēšana 1 KP 

Finanšu analīze 1 KP 

Riska vadība 1 KP 

Intelektuālais kapitāls un riska kapitāla nozares 

pamati 

1 KP 

Alternatīvā strīdu izšķiršana 1 KP 

Līgumu sastādīšana 1 KP 

Finanšu arhitektūra un racionāla lēmumu 

pieņemšana 

1 KP 

Kopā jāiegūst: 5 KP 

 

2016./2017. akadēmiskajā gadā, pamatojoties uz studentu balsojumu, tika 

īstenoti šādi studiju kursi:  

- Riska vadība 

- Intelektuālais kapitāls un riska kapitāla nozares pamati; 

- Finanšu arhitektūra un racionāla lēmumu pieņemšana; 

- Biznesa vērtēšana. 
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Papildus jau minētajiem studiju kursiem studenti izstrādā maģistra darbu 20 

kredītpunktu apjomā.  

 

Studiju plāns II (80 kredītpunkti) 

 

Studenti apgūst tos pašus studiju kursus tādā pašā kredītpunktu apjomā, kā to 

paredz Studiju plāns I. Taču papildus šiem priekšmetiem studenti apgūst studiju 

kursus 32 kredītpunktu apjomā (C jeb brīvas izvēles daļa), kas tiek piedāvāti kādā no 

piecām maģistra studiju programmām starptautisko tiesību un Eiropas Savienības 

tiesību jomā (ne vairāk kā četri kursi no vienas maģistra studiju programmas), 

maģistra studiju programmā „Juridiskā lingvistika” (ne vairāk kā divi kursi no šīs 

programmas) vai bakalaura studiju programmās „Tiesības un bizness” vai „Tiesības 

un diplomātija” (ne vairāk kā divi kursi no bakalaura studiju programmām). Šie 

studiju kursi, to apraksti un par tiem iegūstamie kredītpunkti ir norādīti attiecīgo 

programmu sadaļās.  

8.4.2 Prasības, uzsākot studiju programmu 

RJA uzņem studentus no Latvijas un ārvalstīm. Lai pieteiktos studijām 

maģistra studiju programmā „Tiesības un finanses”, pretendentam jāiesniedz 

iesniegums, kam pievienots iepriekš iegūtās izglītības diploms, motivācijas vēstule 

angļu valodā, kā arī pēdējo 3 gadu laikā kārtota TOEFL vai IELTS oficiālais 

rezultāts: angļu valodas testu nepieciešamais punktu skaits IELTS 5.5+, TOEFL IBT 

69+, TOEFL paper based 525+. Reflektanti, kas augstāko izglītību ieguvuši angļu 

valodā (vai var pierādīt līdzvērtīgas zināšanas), tiek atbrīvoti no TOEFL vai IELTS 

kārtošanas. 

Akadēmiskā programma „Tiesības un finanses” ir atvērta visiem 

interesentiem, kas ieguvuši sociālo zinātņu bakalaura vai maģistra grādu tiesību 

zinātnē, ekonomikā, finansēs, vadībā vai citā radniecīgā jomā, kas iegūts vismaz trīs 

gadu (48 KP programmā) vai četru gadu (80 KP programmā) ilgās studijās, vai otrā 

līmeņa profesionālā bakalaura vai profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnē, 

ekonomikā, finansēs, vadībā vai citā radniecīgā jomā; 

Pieteikums jāiesniedz RJA noteiktā formātā, forma ir pieejama RJA 

mājaslapā. Lēmumu par uzņemšanu programmā pieņem Uzņemšanas komisija, un 

Uzņemšanas komisijai ir arī tiesības aicināt pretendentus uz interviju.  

http://www.rgsl.edu.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=94
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8.4.3 Informācija par studējošiem 

Studējošo skaits. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits. Absolventu skaits 

 

Studējošo skaits 

Pirmais studiju gads 17 

Otrais studiju gads 36 

Kopā 53 

 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto  

studējošo skaits 

17 

 

Absolventu skaits 12 

 

8.5 Kopīgās doktora studiju programmas „Starptautiskās un 

Eiropas tiesības” 

8.5.1 Studējošo doktorantu skaits 

 

Studējošo doktorantu skaits 

Pirmais studiju gads 1 

Otrais studiju gads 2 

Trešais studiju gads 3 

Kopā 6 
 

 

9 Studējošo aptauja  

Laikā no 2017.gada 11. līdz 20.septembrim tika veikta aptauja, lai noskaidrotu 

programmā studējošo atsauksmes par studiju procesu RJA. Aptaujā kopumā piedalījās 

73 studenti no dažādām RJA studiju virziena “Tiesību zinātne” studiju programmām – 

bakalauru programmām “Tiesības un bizness” un “Tiesības un diplomātija”, kā arī 

maģistru studiju programmām “Starptautiskās un Eiropas tiesības” (akadēmiskās un 

profesionālās), “Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības”, “Pārrobežu 

komerctiesības”, “Eiropas Savienības tiesības un politika”, “Tiesības un finanses”, kā 

arī doktorantūras programmas.  
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Uz jautājumu, cik lielā mērā studējošais ieteiktu studēt RJA draugam, kolēģim 

vai radiniekam, 52,1% aptaujāto atbildēja, ka ļoti iespējams ieteiktu studijas saviem 

radiniekiem, 20,5% visticamāk ieteiktu, bet 17,8% noteikti ieteiktu. RJA studijās gūto 

zināšanu atbilstību nākotnes karjerai 42,5% novērtēja, kā ļoti atbilstošu un 24,7% kā 

pilnībā atbilstošu savai karjerai.  

Savukārt RJA akadēmiskā personāla un viespasniedzēju zināšanas un 

pasniegšanas kvalitāti 23,3% studējošo novērtējuši kā ļoti labu, 49,3% kā labu, bet 

26% kā apmierinošu (skalā, kur „ļoti labi” ir visaugstākais, bet „neapmierinoši” – 

zemākais vērtējums).  

Komentāros par vērtīgākajām zināšanām un prasmēm, kas gūtas studiju 

procesā RJA, uzsvērtas angļu valodas, sevišķi pētniecības metodes, iemaņas darbā ar 

avotiem un to analīzi, kā arī kritiskā un analītiskā domāšana. Kā vērtīga tiek arī 

atzīmēta kontaktu loka paplašināšana. 

 Studējošo atsauksmes liecina, ka studiju process un vide RJA ir kvalitatīva un 

spējīga nodrošināt studējošo augstvērtīgu zināšanu un prasmju apgūšanu, kas būs 

noderīgas veiksmīgas karjeras veidošanā. Tomēr ir iespējami arī atsevišķi uzlabojumi, 

uz ko studējošie norāda arī savās atsauksmēs. 

 

 

10 Absolventu aptauja 

Laikā no 2017.gada 17.novembra līdz 24.novembrim tika veikta aptauja, lai 

apkopotu datus par absolventu nodarbinātību un  iegūtās izglītības kvalitāti pēc 

studiju beigšanas RJA. Kopumā absolventu aptaujā piedalījās 52 bakalauru 

programmu absolventi un 78 maģistru studiju programmu absolventi.
2
 

Maģistru programmu absolventu aptauja 

No maģistru programmu absolventiem 50% respondenti programmas 

akadēmisko kvalitāti novērtēja kā ļoti labu, bet 37,18% tās kvalitāti ir atzīmējuši kā 

labu. No aptaujātajiem 96,15% abolventi šobrīd strādā, no kuriem 41,43% absolventu 

atzīst, ka RJA iegūtā izglītība viņiem ir palīdzējusi karjeras izaugsmē, savukārt 

                                                             
2
 Absolventu aptaujā piedalījās arī 9 absolventi, kuri beiguši gan bakalauru, gan maģistru programmas 

un attiecīgi tiek ieskaitīt abās atbildētāju grupās. 
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22,86% iegūtā izglītība ir palīdzējusi tikt nodarbinātiem. Tāpat 38,03% absolventu 

atzīst, ka iegūtā izglītība un kvalifikācija pilnībā atbilst darba pienākumiem, savukārt  

38,03% norāda, ka iegūtā izglītība un kvalifikācija lielākoties atbilst darba 

pienākumiem. No aptaujātajiem maģistru programmu absolventiem 50% domā, ka 

RJA iegūtās zināšanas un kompetences vairāk atbilst kā neatbilst darba tirgum, 

savukārt 36,11% uzskata, ka RJA iegūtās zināšanas pilnībā atbilst darba tirgum. 

Programmu saturu atbilstību jaunākajām attīstības tendencēm kā pilnībā atbilstošu vai 

galvenokārt atbilstošu novērtēja vienlīdz 46,48% aptaujāto. No aptaujātajiem 47,44% 

noteikti rekomendētu studijas RJA saviem kolēģiem un draugiem, savukārt 34,62% 

respondentu ļoti iespējams studijas rekomendētu draugiem un paziņām. 

Bakalaura programmu absolventu aptauja 

No bakalauru programmu absolventiem 40,38% respondenti studiju kvalitāti 

RJA vērtē kā labu, savukārt 30,77% to vērtē kā ļoti labu. No aptaujātajiem 55,77% 

šobrīd turpina studijas. No respondentiem 82,69% šobrīd strādā, no kuriem 40% 

iegūtā izglītība ir palīdzējusi tikt nodarbinātiem, savukārt 28,89% aboslventu atzīst, 

ka RJA iegūtā izglītība viņiem ir palīdzējusi karjeras izaugsmē. Tāpat 40 % norāda, 

ka lielākoties iegūtā izglītība un kvalifikācija atbilst darba pienākumiem, bet 22,22% 

atzīmējuši ka iegūtā izglītība pilnībā atbilst darba pienākumiem. No aptaujātajiem 

59,09% domā, ka RJA iegūtās zināšanas un kompetences vairāk atbilst darba tirgum. 

Programmu saturu atbilstību jaunākajām attīstības tendencēm kā galvenokārt 

atbilstošu novērtēja 63,64% aptaujāto. No aptaujātajiem 40,38% studijas draugiem 

rekomendētu ar piesardzību, 32,69% respondentu ļoti iespējams rekomendētu studijas 

RJA saviem kolēģiem un draugiem, savukārt 23,08% aptaujas dalībnieku studijas 

noteikti rekomendētu draugiem un paziņām.  

Absolventu sniegtās atbildes norāda, ka RJA iegūtā izglītība ļauj sekmīgi 

turpināt studijas dažādās programmās gan Latvijas, gan starptautiskās augstākās 

izglītības institūcijās. Tāpat secināms, ka pēc studiju beigšanas RJA ir iespējams 

sekmīgi uzsākt profesionālo darbību dažādās sfērās, kā arī sasniegt karjeras izaugsmi.  
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11 Pielikums 

 

*** 

RBB137 Business Accounting – Biznesa grāmatvedība 

Kopsavilkums: 

Šis kurss attīsta studentu spēju aprēķināt, reģistrēt un ziņot par uzņēmuma 

finanšu informāciju. 

Esot pirmajam kursam grāmatvedības daļā (turpinājumā šim kursam seko 

„Finanšu grāmatvedības kurss”), „Biznesa grāmatvedība” nodrošina neiztrūkstošu 

ievadu turpmākajiem kursiem, kas saistīti ar grāmatvedību. Veiksmīgai kursa 

apgūšanai tiek veltīta uzmanība kompāniju finanšu dokumentu sagatavošanai, 

lasīšanai un izpratnei. Šis ir lielas intensitātes kurss, kas apvieno lekcijas un 

seminārus. Lekcijas notiek regulāri, stundas garumā tiek aptverts ikkatrs kursa temats. 

Eksāmenā tiek uzdoti jautājumi par ikvienu no lekcijās apskatītajām tēmām. Katrai 

lekcijai seko stundu garš seminārs, kuram gatavojoties, studentiem vajadzēs izlasīt 

kursa aprakstā uzdoto literatūru, kā arī censties atbildēt uz pasniedzēja sagatavotajiem 

jautājumiem. Vienīgais veids, kā iemācīties grāmatvedību, ir regulāri un pēc iespējas 

vairāk pildīt uzdevumus. Šī kursa laikā tiks apskatīta gan teorija, gan arī problēmu 

risināšana, kas nodrošina labāko rezultātu eksāmenam. 

 

*** 

RBB229 Financial Accounting – Finanšu grāmatvedība 

Kopsavilkums: 

Šis kurss ir tiešs turpinājums „Biznesa grāmatvedības” kursam, kas studentiem 

iemāca padziļinātas finanšu grāmatvedības prasmes un zināšanas. Neatkarīgi no 

turpmāk izvēlētā karjeras virziena, šajā kursā iegūtās zināšanas padarīs ikvienu par 

vērā ņemamu finanšu informācijas analītiķi, kas būs spējīgs pieņemt kompetentus 

lēmumus finanšu jomās - ieguldījumu, korporatīvajos, veiktspējas novērtējumu, kā arī 

kompāniju izvērtējuma jautājumos. 

 

*** 

RBC244 Political and Economic Challanges in Europe – Eiropas Politika 

un ekonomika 
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Kopsavilkums: 

Pirmajā daļā kurss piedāvā apgūt pamata terminus un demogrāfijas konceptus, 

un māca studentam izprast pagātnes demogrāfijas attīstības virzienu viņa dzimtenē, kā 

arī Eiropā kopumā. Koncentrēts skatījums tiek vērsts uz globalizētās pasaules 

demogrāfijas attīstības, izglītības un tehnisko sasniegumu kā arī darba tirgu 

savstarpējo korelāciju.  

Kursa otrajā pusē Eiropa tiek salīdzināta ar diviem atlikušajiem pasaules 

ekonomikas un politikas „smagsvariem” – Ķīnu un ASV. Šajā sakarā tiek vērtēta arī 

Krievija un Indija. Īpaša uzmanība tiek veltīta valstīm, kuru iedzīvotāju skaits tuvojas 

biljonam - to nākotnes attīstības ietekmei uz globāliem jautājumiem, konkrēti apskatot 

to nozīmīgumu pasaules drošības jautājumos. 

 

*** 

RBC229 Global Approaches to Public Diplomacy - Globāla pieeja 

publiskajā diplomātijā 

Kopsavilkums: 

„Diskusija par publisko diplomātiju, nu, ir diplomātijas pētnieku darba 

kārtības galvenā sastāvdaļa.” (Jan Melissen, “Beyond the New Public Diplomacy”, 

2011). 

Publiskā diplomātija, kopā konceptiem par „maigo varu” un „gudro varu”, 

kļuvusi par uzkrītošu aspektu ārpolitikas sfēras jautājumos 21. gadsimtā. Kursā tiek 

apskatīta pasaules diplomātijas vēsture, tās pielietojums, paņēmieni un morāle - no ES 

valstīm līdz Amerikas Savienotajām Valstīm un Japānai.  

 

*** 

RBC208 Political Negotiations: Strategy and Tactics – Politisko pārrunu 

stratēģijas un taktikas 

Kopsavilkums: 

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar sarunu vešanas stratēģijas 

galvenajiem principiem, teorijām, pieejām un taktikām. Tas aplūko gan teoriju, gan 

prakses jautājumus. Kurss ir iedalīts divās daļās – pirmajā daļā tas pievēršas 

teorētiskajām pieejām un jēdzieniem, savukārt otrajā daļā - starpkultūru sarunu 

vešanas stimulācijām. Aplūkotie temati aptver sarunu vešanas pamatprincipus, 

starpkultūru sarunu vešanu un sarunu vešanas grupas. Studenti apgūst varas, uztveres 
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un izziņas ietekmi uz sarunu vešanu, kā arī sistemātiskas sarunu vešanas stratēģiju un 

spēju to piemērot dažādās transakcijās. Kurss palīdz izkopt nepieciešamās prasmes, 

lai veiksmīgāk īstenotu savas intereses pie sarunu galda. Studentiem būs iespējams 

izmēģināt praksē galvenās teorijas un koncepcijas, piedaloties simulācijas. Kurss 

pievēršas sarunu vešanas dažādajiem līmeņiem, argumentācijas veidošanai un 

pārliecināšanas ietekmei. Tā kā kurss apvieno teorētisko un praktisko pieeju, studenti 

gūst izpratni par stratēģiju korelāciju, mērķiem un rīkiem. Nobeiguma fāzē 

studentiem gūs zināšanas par stratēģiju un taktikām, argumentu izmantošanu un 

galvenajiem principiem lēmumu pieņemšanā.  

 

*** 

RBB101 International Human Rights Law – Starptautiskās cilvēktiesības 

Kopsavilkums: 

Šī kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas starptautiskajās cilvēktiesībās. 

Kurss sākas ar cilvēktiesību pamatiem un ievadu „Apvienoto Nāciju Organizācijas” 

cilvēktiesību sistēmā. Kursa turpinājumā tiek diskutēts par civilajām un politiskajām, 

kā arī ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām. Caur tiesu spriedumu prizmas 

tiek izskatīti arī dažādi humanitāro tiesību režīmi. Turklāt atsevišķas lekcijas veltītas 

humanitārajām tiesībām, labai pārvaldībai, attīstībai un videi, kā arī individuālajai 

kriminālatbildībai nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā. Kursa ietvaros 

studenti apmeklē „Latvijas Okupācijas muzeju”, saistībā ar šo apmeklējumu ir 

jāizstrādā rakstisks darbs. 

 

*** 

RBE164 German Beginners I - Ievads vācu valodā I 

Kopsavilkums: 

Kurss nodrošina vācu valodas pamatprasmju attīstīšanu A1 līmenī. Tā mērķis 

ir palīdzēt studentiem saprast galvenos punktus standarta runā par 153 ikdienas 

tematiem, kā darbu, studijām, brīvo laiku, kultūru utt., kā arī sarunāties ikdienas 

situācijās par labi zināmiem un vienkāršiem tematiem, kas aktuāli runātājam. Kursa 

noslēgumā studenti ir kompetenti dalīties savā pieredzē un aprakstīt notikumus, 

sapņus, cerības un ambīcijas, paskaidrot savus mērķus un pārliecību.  

 

*** 
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RBE164 German Beginners II - Ievads vācu valodā II 

Kopsavilkums: 

Kurss turpina A1/A2 līmeņa zināšanu nostiprināšanu. Kurss nodrošina vācu 

valodas pamatprasmju attīstīšanu A1 līmenī.  

Tā mērķis ir palīdzēt studentiem saprast galvenos punktus standarta runā par 

ikdienas tematiem, kā darbu, studijām, brīvo laiku, kultūru utt., kā arī sarunāties 

ikdienas situācijās par labi zināmiem un vienkāršiem tematiem, kas ir aktuāli 

runātājam. Kursa noslēgumā studenti ir kompetenti dalīties savā pieredzē un aprakstīt 

notikumus, sapņus, cerības un ambīcijas, paskaidrot savus mērķus un pārliecību. 

Kursa ietvaros studenti analizē vissvarīgākos runas un rakstītās valodas aspektus, 

attīsta izpratni par aktuālajām tendencēm politiskajā, ekonomiskajā un sociālajā dzīvē 

vāciski runājošajās valstīs. 

 

*** 

RBA237 Introduction to Law I – Ievads tiesībās I 

Kopsavilkums: 

Šis kurss balstās uz zināšanām un prasmēm, kas iegūtas Ievada kursā attiecībā 

uz tiesībām. Kurss ir domāts, lai nodrošinātu dziļāku izpratni par dažādām tiesību 

disciplīnām. Kursa mērķis ir divējāds: 1) tālāk attīstīt studentu praktiskās spējas, kas 

nepieciešamas, lai mācītos par dažādām tiesību disciplīnām, veiktu juridisko 

pētniecību un uzņemtos rakstīt uzdevumus, kā arī 2) sniegt papildus teorētiskās 

zināšanas dažādās tiesību nozarēs, padziļinot ievadkursā apgūtās pamatzināšanas, kas 

palīdz studentiem saprast priekšmetu saturu, kuri tālāk programmā tiks pasniegti.  

 

*** 

RBA241 Introduction to Law II – Ievads tiesībās II 

Kopsavilkums: 

Šis kurss iedalās divās galvenajās daļās - juridiskās prasmes un juridiskās 

aktualitātes. Pirmā kursa daļa tiek veltīta dažādu juridisko prasmju attīstīšanai, kuras 

būtu nepieciešamas praktizējošu advokātu ikdienas darbā. Viens no galvenajiem kursa 

elementiem iekļauj studentu apmācīšanu visplašāk pielietoto juridisko dokumentu 

sagatavošanai, kā arī šīs sagataves tiek izvērtētas, vērtējums ar dažādiem praktiskiem 

padomiem tiek nodots studentam. Lai veiksmīgi sagatavotu juridiskos dokumentus, 

studentam nopietni jāgatavojas – jāpielieto savas pētnieciskās prasmes un jāapgūst 
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Latvijas jurisprudences principi. Kursa laikā studenti saņem padomus no pasniedzēja 

labāko juridisko materiālu un argumentu izvēlei, palīdz izvērtēt labāko pieņemamo 

pozīciju, kas atbilstu klienta interesēm, kā arī iemācās prezentēt savas idejas skaidri 

un pārliecinoši. 

Kursa otra daļa sākas ar nelielu ieskatu praktiskā Eiropas Savienības un 

Latvijas likumdošanas saplūšanā, kurss turpinās ar jau konkrētāku lietu analīzi. Tiek 

apskatīta ES likumdošanas ietekme uz Latviju, sākot ar valsts iestāšanos savienībā, 

pētīts Eiropas Savienības Tiesas pakāpeniski pieaugošais efekts uz Latvijas Tiesas 

lēmumiem, tiek vērtētas līdzīgas tendences arī citviet. Turpinājumā kurss pievēršas 

dažādām krīzēm un likuma pielietojumam Latvijas banku sektora kontekstā – 

salīdzinājumam citas ES nācijas, pirms tās nonākušas Brexit, Grexit, vai tamlīdzīgās 

aktualitātēs. 

 

*** 

RBA103 Public International Law - Starptautiskās publiskās tiesības 

Kopsavilkums: 

Kurss iepazīstina ar starptautiskajām publiskajām tiesībām, izmantojot 

sistemātisku pieeju principiem un jautājumiem, kas regulē globālo kopienu. Pamatā 

koncentrējoties uz starptautisko publisko tiesību pamatiem (vēsturi, avotiem, 

juridiskajām kompetencēm, imunitātēm u.tml.), kurss tomēr pievēršas arī atsevišķiem 

specifiskiem un nozīmīgiem jautājumiem, tai skaitā: starptautiskām organizācijām 

(piemēram, ANO lomai), diplomātiskajām un konsulārajām attiecībām, 

starptautiskajām krimināltiesībām, pretterorisma aktivitātēm, vides aizsardzībai, 

ilgtspējīgai attīstībai un tirdzniecībai. Studenti mācās dažādus tiesību pamatus – 

galvenās starptautiskās konvencijas, starptautisko tiesu un tribunālu spriedumus, 

juridiskās doktrīnas.  

 

*** 

RBB115 Constitutional Law– Konstitucionālās tiesībās 

Kopsavilkums: 

Šis kurss piedāvā studentiem ievadu konstitucionālo tiesību pamatprincipos. 

Tas pievēršas valsts aparātam un saiknei starp valsti un indivīdu. Konstitūcijas palīdz 

atšķetināt konfliktus valsts struktūras iekšienē, kā arī ārēji starp valsti un indivīdu. 

Primāri konstitūcijās tiek nodrošinātas cilvēktiesības, kas tiek garantētas caur 
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konstitucionālajiem mehānismiem. Kurss atbild uz jautājumiem par konstitucionālo 

tiesību izveidi un pārmaiņām, kā arī to praktisko pielietojumu, piemēram Vācijas 

Federālajā Republikā, Latvijas Republikā un Amerikas Savienotajās Valstīs. 

 

*** 

RBE245 Administrative Law – Administratīvās tiesības 

Kopsavilkums: 

Šis kurss nodrošina ievadu administratīvajās tiesībās un apraksta to galvenos 

tematus, ietverot kontrastējošās publiskās un privātās tiesības, tiesiskumu, varu 

nošķirtību u.c. Kurss iekļauj praktisku uzdevumu – simulētu kiberuzbrukuma 

situāciju, lai studenti labāk izprastu mūsdienu tehnoloģiju radītos sarežģījumus 

administratīvajam aparātam. Kurss iepazīstina ar Eiropas Savienības labojumiem 

dalībvalstu publiskajā un administratīvajā likumdošanā un, ar to, kā juristi var 

pielāgot šos labojumus valstu līmenī. Tiek atainota vitāli svarīga un praktiska saikne 

starp ES un valstu tiesībām.  

Kurss sastāv no lekcijām, kurām seko semināri. Lekcijās ietverti elementi, kas 

parasti attiecināmi semināriem – diskusijas, piemēru analīzes, u.tml. Semināros tiek 

piedāvāts piedalīties praktiskos uzdevumos, piemēram, apelāciju sagatavošanā 

dažādiem valsts institūciju lēmumiem. 

 

*** 

RBE 261 EU-US Comparative Antitrust - ES un ASV konkurences 

salīdzinošās tiesības 

Kopsavilkums: 

Šis kurss vērsts uz divu, pašu nozīmīgāko konkurējošo tieslietu sistēmu 

analīzi. Kurss liek studentiem iedziļināties pamatkonceptu pielietojumā un to iemeslu 

dažādībā starp abām sistēmā, raugoties no vēsturisko, ekonomisko, politisko un 

tiesisko faktoru sistemātiskas analīzes. Tiek pētīti arī četri ievērojami tehniskie profili 

(dominance, vertikālie ierobežojumi, tirgus koncentrācija un valsts atbalsts). 

 

*** 

RBE 257 Internet Law - Interneta tiesības 

Kopsavilkums: 
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Šis kurss māca jurisprudences pielietošanu veiksmīgas digitālās vides 

klātbūtnes izveidē un attīstībā. Tas aptver sekojošus tematus, kā digitālās identitātes 

izveidi (domēnu tiesības), dažāda virtuālā satura lietošanu (autortiesības un preču 

zīmju tiesības), virtuālo mārketingu, personīgo datu lietošana. Kursā tiek apskatīta  

juridisko personu atbildība gadījumos, kad atklāta neatbilstība pieņemtajiem 

noteikumiem. 

 

*** 

RBE117 Comparative Inheritance Law – Salīdzinošās mantojuma 

tiesības 

Kopsavilkums:  

Šis kurss apskata galvenos mantojuma tiesību jēdzienus. Kurss par pamatu 

ņem galveno jautājumu salīdzinošo aspektu, ieskaitot saturiskās mantošanas tiesības, 

apskatot gan testamentāro, gan bez testamenta mantošanu. Kurss īsi apskata arī 

galvenās formas ne testamentāri apstiprinātai īpašuma maiņai. Procesuālo jautājumu 

ziņā, Eiropas notariāta sistēmas pamati tiek salīdzināti ar common law testamenta 

apstiprināšanas procedūru. Kurss īsi apskata arī dažus no starptautiskajiem 

mantošanas avotiem. Kurss noslēdzas ar īsu diskusiju par starptautisko privāttiesību 

aspektiem par pārrobežu mantošanu un izceļ galvenos punktus Eiropas Mantošanas 

Regulā. Kurss sastāv no lekcijām un semināriem.  

 

*** 

RBE258 Legal Problems of International Economic Relations – 

Starptautisko ekonomisko attiecību tiesības 

Kopsavilkums:  

Tiek apskatītas problēmas no juridiskā aspekta, kas raksturīgas starptautisko 

ekonomisko attiecību galvenajiem kanāliem – tirdzniecībai ar precēm, pakalpojumi, 

tehnoloģijām, ieguldījumiem. Tiek pētīti noteikumi, principi un juridiskās prasības, 

līgumi, kurus izvirza Pasaules Tirdzniecības organizācija un citas saistītās institūcijas; 

starptautisko investīciju aizsardzību (abpusējie ieguldījumu līgumi, u.c.), u.tml. 

 

*** 

RBB178 International Orgalizations – Starptautiskās organizācijas 

Kopsavilkums:  
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Kurss apskata pasaules un reģionālu organizāciju vēsturi, mērķus, principus, 

mandātus, tiesības, struktūras, darbības un lomas. Fokusējas gan uz teorētiskajām 

zināšanām, gan praktiskajām. Apskatīta starptautisko organizāciju loma starptautisko 

attiecību jomā, to vēsturiskā attīstība, kā arī to galvenās funkcijas, iestādes, lēmumu 

pieņemšanas modeļi un šo lēmumu ieviešana praksē. Ietverti arī teorētiskā pieeja, kas 

balstīta starptautisko organizāciju attīstības un aktivitāšu izpētē. Šīs organizācijas 

skatītas un pētītas arī no politisko, ekonomisko, humanitāro, sociālo un kultūras 

sfērām. Veicinātas diskusijas par Latvijas lomu starptautiskajās organizācijās un to 

klātbūtni Latvijā.  

Uzmanība tiek pievērsta arī nevalstiskajām organizācijām un to nozīmei 

starptautiskajās attiecībās. 

NB! Kurss neapskatīs Eiropas Savienību un NATO. 

 

*** 

RBE251 Data Protection – Datu aizsardzība 

Kopsavilkums: 

Kurss piedāvā pamatzināšanas datu aizsardzības juridiskajos un tehniskajos 

jautājumos, dod skaidrojumu, kāpēc datu aizsardzība ir vajadzīga, un kā to nodrošināt. 

Kurss sastāv no trim tematiskām daļām, tas iedalās lekcijās un semināros, kuros 

studenti diskutē par datu aizsardzības dažādiem aspektiem. Katras nodarbības beigās 

tiks pildīts neliels tests. 

 

*** 

RBE253 Criminal Law – Krimināltiesības 

Kopsavilkums: 

Kurss piedāvā apgūt krimināltiesības - sodu un izplatītāko pārkāpumu 

konceptu un galvenos principus, kas definēti likumdošanā. Tiek mācīts par 

krimināltiesību mērķiem, kriminālo sodāmību, kriminālo pārkāpumu 

pamatelementiem, kriminālsankcijām pret valstīm vai to sistēmām, kā arī par 

pārkāpumu veidiem, dalību noziegumā, attaisnojumiem, vainas atcelšanas 

gadījumiem, utt. Kurss tiek veidots, balstoties uz Latvijas likumdošanas sistēmu.  

  

*** 

RBE246 Introduction to Entrepreneurship– Ievads uzņēmējdarbībā 
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Kopsavilkums: 

Galvenais kursa uzdevums ir sniegt studentiem izpratni par uzņēmējdarbību 

no teorijas pamatiem līdz praktiskām perspektīvām, kam seko četru soļu process, kas 

iezīmē jauna projekta izveides grūtības un satraukumu. Diskusijas ietver, bet ne 

aprobežojas ar biznesa iespēju noteikšanu, veiksmīgu biznesa ideju attīstīšanu un 

realizāciju, idejas pārdošanu un uzņēmējdarbības paplašināšanu. 

 

*** 

RBE259 Argumentation and Legal Reasoning – Tiesu runa un juridiskā 

argumentācija  

Kopsavilkums: 

Šis kurss atklāj laba argumenta pamatnoteikumus, vienlaikus izšķirot labo no 

sliktā. Vairāk uzmanības tiek veltīts praktiskajiem treniņiem gan rakstiski, gan verbāli 

veidojot argumentāciju. Tiek veltīts laiks dažādiem aspektiem – noteikumiem spēcīga 

argumenta izveidē, biežāk pieļautajām kļūdām, empīriskas domāšanas nozīmei, 

labākajiem argumentu pasniegšanas veidiem publiskajā vidē. Tiek apskatīta 

argumentācija arī juridiskajā kontekstā.  

 

*** 

RBE254 Art Law – Mākslas tiesības  

Kopsavilkums: 

Šajā starpdisciplinārajā kursā tiek sistemātiski pētīts, kā likumdošana ietekmē 

māksliniecisko izteiksmi. Pēta mūsdienu aktuālākās juridiskās problēmas, kas skar 

mākslas jomu, iekļaujot tiesības uz intelektuālo īpašumu uz mākslas darbiem, saikni 

starp māksliniecisko brīvību un cenzūru; juridiskās problēmas, kas skar 

kolekcionārus, muzejus, galerijas; starptautiskās tiesības un mākslas darbu likteni kara 

laikā.  

 

*** 

RBE255 Organisational communication – Organizāciju komunikācija 

Kopsavilkums: 

Šis ir ievads organizāciju komunikācija, kas apskata gan iekšējo,  gan ārējo 

komunikāciju. Tiks skatīti piemēri un par tiem veidotas diskusijas, lai studentiem 
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veidotu izpratni par teorētisko konceptu pielietošanu praksē. Uzdotie darbi kursa laikā 

tiek fokusēti, lai pastiprinātu indivīda komunikācijas un problēmrisināšanas prasmes. 

 

*** 

RBE247 Introduction to Moot Court – Ievads tiesas procesa izspēle 

Kopsavilkums: 

Šis kurss tiek organizēts, lai dotu priekšstatu par dalību tiesu procesa izspēļu 

sacensībās. Kurss sniedz praktiskas zināšanas, lai sagatavotu un prezentētu rakstisku 

memorandu tiesai. Kurss tiek orientēts uz studentu verbālo un pētniecisko prasmju 

attīstību, kas ir vitāli nepieciešamas, lai kļūtu par veiksmīgu jurisprudences studentu 

un profesionālu advokātu un spīkeru. 

 

*** 

RBE260 World Conflicts and Security–Drošība un starptautiskie 

konflikti 

Kopsavilkums: 

Kurss piedāvā visaptverošu pieeju par: 

- Aktuālajiem un potenciālajiem konfliktiem, globālajiem drošības 

izaicinājumiem, kas ietekmē globālo ģeopolitikas balansu un stabilitāti; 

- Starptautisko organizāciju struktūru un procesus, kuri uzvērsti, lai 

novērstu konfliktus un izlīdzinātu krīzes situācijas; 

- Saikni starp mūsdienu potenciālajiem konfliktiem vai drošības 

jautājumiem un starptautisko tiesību mehānismiem; 

- Konfliktsituācijas tiek analizētas caur dažādām prizmām – tiek ņemta 

vērā ģeogrāfiskā situācija, starptautisko attiecību teorijas, politiskās un ideoloģiskās 

sistēmas, kā arī starptautiskās tiesības. 

 


