JAUNO JURISTU SKOLA - JURIDISKAJĀ KOLEDŽĀ
Viengadīgs apmācību kurss
„Ievads jurista profesijā un tiesību pamatos”
(1-2 reizes mēnesī pēcpusdienās)
Jauno juristu skolas misija:
-

dot priekšstatu un zināšanas par jurista profesiju, tās apgūšanas
iespējām;

-

iepazīstināt klausītājus ar tiesību pamatiem un dot izpratni par
tiesību normu nozīmi un piemērošanu.

Jauno juristu skolas klausītāji:
-

vidusskolēni, savas nākamās profesijas meklējumos.

-

Rīgā, Kronvalda bulvārī 1a, Juridiskajā koledžā,

Nodarbību vietas un laiki:
otrdienās no plkst.16.00 – 18.00 (2 x mēn. no oktobra līdz
maijam);
-

Valmierā, L.Paegles ielā 40, Valmieras Valsts ģimnāzijā
(1 x mēn. saskaņā ar grafiku).

Studiju maksa:
- € 125.00 (Rīgā)
Apliecība:
- dalībnieki, kas aktīvi piedalījušies diskusijās un apmeklējuši vismaz
¾ no lekcijām, saņem Juridiskās koledžas apliecību par Jauno juristu
skolas kursa noklausīšanos.
Pieteikšanās:
- līdz 21.oktobrim, Rīgā, tālr. 67508006;
- Valmierā, tālr. 64222518;
- info@jk.lv, www.jk.lv.

1.nodarbība.

Jurista profesija

- Tiesību zināšanas un to nozīme sabiedrībā.
- Jurista profesija sabiedrībā un pieprasījums pēc tās.
- Jurista profesijai nepieciešamās rakstura īpašības un zināšanas.
- Juristu palīgu un juristu sagatavošana Latvijā un ārzemēs (augstskolas un koledžas).
- Juristu perspektīvas starptautiskajā darba tirgū un Eiropas Savienībā.

2.nodarbība.

Ievads tiesībās (tiesību teorija)

- Tiesības un morāle.
- Tiesību nozīme sabiedrībā.
- Tiesību rašanās (veidošanas) vēsturiskie priekšnoteikumi.
- Tiesiskās attiecības un tiesības.
- Tiesību avoti (likumi, tiesu prakse, principi).
- Tiesību sistēmas raksturojums un tiesību nozares.
- Tiesību normu piemērošana.
3.nodarbība.

Konstitucionālās tiesības

- Latvijas konstitucionālā iekārta un tās attīstība.
- Cilvēktiesības.
- Vēlēšanu tiesības.
- LR Saeima un likumdošanas process.
- Valsts prezidents.
-Ministru kabinets.
- Tiesu vara.
- Satversmes tiesa.
4.nodarbība.

Administratīvās tiesības un administratīvais process

- Administratīvo tiesību jēdziens un saturs.
- Administratīvo tiesību principi un normas.
- Publiskā administrācija un tās institūcijas (Ministru kabinets, ministrijas, pašvaldības).
- Valsts pārvaldes akti.
- Publiskās administrācijas kontrole.
- Administratīvais process un tā nozīme.
- Administratīvās tiesas.
5.nodarbība.

Civiltiesības

- Civiltiesību jēdziens un nozīme sabiedrībā.
- Lietu (īpašuma ) tiesības.
- Mantojuma tiesības.
- Ģimenes tiesības.
- Saistību (līgumu) tiesības.
6.nodarbība.
- Darba sludinājums un darba intervija.
- Darba līgums.
- Darba laiks.

Darba tiesības

- Darba samaksa.
- Atpūtas laiks.
- Darba tiesisko attiecību izbeigšanās.
- Darbinieku un darba devēja tiesības un pienākumi.
7.nodarbība.

Krimināltiesības un kriminālprocess

- Kriminālatbildības pamats.
- Krimināllikuma vispārējie noteikumi.
- Ar krimināltiesībām saistītie normatīvie akti.
- Krimināllikumā paredzētie soda veidi.
- Kriminālprocesa jēdziens un būtība.
- Kriminālprocesa pamatprincipi.
- Kriminālprocesa stadijas.
8.nodarbība.

Starptautiskās tiesības

- Starptautiskā sistēma, tās raksturojums.
- Starptautiskās attiecības un starptautiskās tiesības.
- Starptautisko tiesību subjekti (valstis un starptautiskās organizācijas).
- Starptautiskās paražas un līgumtiesības.
- Diplomātiskās un konsulārās tiesības.
- Starptautiskā un nacionālā drošība. Drošības riski.
9.nodarbība.

Eiropas tiesības

- Eiropas Savienības darbības juridiskais pamats.
- Eiropas Savienības institūcijas un to tiesiskais statuss.
- Latvijas Republikas vieta un loma ES.
- Eiropas Savienības tiesību akti un to juridiskais spēks Latvijā.
- Eiropas Savienības nākotnes perspektīvas un tiesību attīstības virzieni.
Praktiskās nodarbības

(studiju laikā apmeklējam sekojošas institūcijas):

- Latvijas Republikas Saeima vai Ministru kabinets;
- Latvijas Republikas Satversmes tiesa, Augstākā Tiesa vai Valsts kontrole;
- Latvijas Republikas Ārlietu ministrija,
- Latvijas Republikas Tieslietu ministrija vai cita ministrija;
- Valsts darba inspekcija vai cita līdzīga valsts institūcija;
- Tiesa, prokuratūra, policija vai advokātu (juridiskais) birojs.

