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Arvīds Dravnieks, 1961 AD  
pieredze: 

  profesionālās biedrības:  juristu biedrība (viceprez) 
profesora Kārļa Dišlera fonds (dibinātājs)  
Publisko tiesību institūts, (izpilddirektors) 

  izdevniecība:     tiesnešu biedrības žurnāls Jurists un 
Juristu biedrības mēnešraksts Latvijas Jurists (galv. red.) 
Tieslietu ministrijas vēstnesis Temīda (zinātn. redaktors) 

  docēšana:   Valsts administrācijas skola (no 1994), 
RSU (no 2014), LU Juridiskā fakultāte (1991-2009) u.c.  

  juridiskais padomnieks: tiesībsargs (no 2007), 
tieslietu ministri (no 1994) u.c. (ministri, Saeima) 

  specializācija: administratīvais process,  
juridiskā tehnika, pašvaldības, tiesu iekārta,  

valsts pārvaldes iekārta, vēlēšanas 



Mūsdienu tiesību loki 

Rietumu tiesību loks:  

 kontinentālās Eiropas    (Dienvid + Ziemeļeiropas) 
vēsturiski: romāņu+ģermāņu 

 precedenta     (britu sadraudzības + amerikāņu) 
vēsturiski: anglo-sakšu 

 sociālistisko tiesību               PSRS: postpadomju 
 islama tiesību 
  Austrumāzijas 
 Hinduistisko tiesību 
 Āfrikas tradicionālo tiesību 
 mazsistematizējamās Okeānija, Āfrika u.tml 

Edgars Meļkisis.  
Latvijas tiesiskās sistēmas ceļš uz demokrātisku tiesisku valsti.  

–Rīga: TNA, 2014 



Rietumu 

tiesību lokā 

Cilvēktiesības (ierobežojuma samērīguma klauzula) 

Vispārējie tiesību principi  
(privātautonomija, demokrātiska iekārta + tiesiska, sociāli 

atbildīga un nacionāla valsts + samērīgums un ilgtspēja) 

Tiesību palīgavoti (komentēta un tiesu prakse u.c.) 

Tiesu varas kontrole pār izpildvaru 

(valsts vara pakļauta tiesībām jeb patvaļas aizliegums) 

Tiesību kultūras telpa  

Tiesību normu interpretācijas metodes 

(vēsturiskā, sistēmiskā, teleoloģiskā, gramatiskā) 

Sociālistiskā 

tiesību sistēmā 

Andrāš Šajo  
Egils Levits 

 

КПСС ЦК                      

 

Likums 

telefona tiesības 

Likumu var apiet ar līkumu 

burtiski 

        priekšnieka griba 

        visi pakļautas personas 
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Rietumu tiesību loks (saime) 

Montesquieu. The Spirit of the Laws. 1748.-2018. 
Voldemārs Kalniņš. Romiešu civiltiesību pamati. 1977 

Jānis Rozenfelds. Romiešu civiltiesību . . ietekme uz Latvijas tiesībām. 2009.  

Charles-Louis de Secondat,  
baron de La Brède et de Montesquieu  

“Par likuma garu” 1748. 

Lielā franču revolūcija 1789. 
“brīvība, brālība, vienlīdzība” 

Le Conseil d’État 1945.  
“ Vispārējie tiesību principi 

 ir pielietojami arī gadījumos,  
kad tie nav paredzēti  

tiesību normu tekstos” 

~2222 gadu 

Justiniāna kodifikācija  
529. aD 

Digesta (pandektae) L 
Institvtiones  
533. aD 

Pēdējais spriedums 
      1896. Latvijā 
      1900. Vācijā 

  

Privātās tiesības      Publiskās tiesības 



   Tiesību avoti 

 Vispārēji tiesību principi 

   Normatīvi tiesību akti 
         likumi.lv    mk.gov.lv  

  Judikatūra 
         tiesas.lv     at.gov.lv     satv.tiesa.gov.lv 

   tiesību doktrīna 

 ieradumi                             

ierēdnis + tiesa + zinātne 

 

politiķis pēc savas gribas 
 

 

tiesa vērtējot citus  

 
 

tiesību zinātne 
doktoru monogrāfijas 

precedents, tradīcijas 

Jānis Neimanis. Ievads tiesībās. 2004  



Privātās 



Juridiskās literatūras līmeņi (slāņi) 

Tiesību zinātne    u.c. sociālās zinātnes 
promocijas tēzes, zinātniskas monogrāfijas + konferences 

Tiesību normu piemērošana 
tiesību piemērošanas metodoloģija + likumu komentāri 

Mācību grāmatas             citās valodās 
padomju + post padomju + rietumu tiesību loka atziņās 

 Tiesību filosofija: Ivars Ījabs, Sarmīte Lasmane, Egils Levits 
Tiesību vēsture: Romāns Apsītis, Valdis Blūzma, Tālavs Jundzis, Jānis 
Lazdiņš, Egils Levits, Edgars Meļķisis, Sanita Osipova, Jānis Pleps 
Tiesību teorija: Egils Levits, Jānis Neimanis, Daiga Rezevska (Iļjanova)  
 



Juridiskās literatūras izdevniecības 

• Latvijas 
Universitāte 

• Latvijas 
Vēstnesis 

• Zvaigzne 
ABC 

• Tiesu namu 
aģentūra 

• ad hoc: Jānis Neimanis, Daiga Rezevska, Zane Sedlova 



mācību grāmatas 

 Daiga Rezevska. Vispārējo tiesību principu nozīme 

un piemērošana (2015; TNA – galvenais izplatītājs) 

 Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un 

tiesiskā paļāvība. Valsts pārvalde. Bizness. 

Jurisprudence. Autoru kolektīvs (2017) 

zinātne 

 Sanita Osipova. Eiropas tiesību priekšvēsture (2017) 

 Edgars Meļķisis. Latvijas tiesiskās sistēmas ceļš uz 

demokrātisku tiesisku valsti. Rakstu krājums (2014) 

 

Tiesību teorija 



mācību grāmatas 

 Eiropas Savienības tiesības. I daļa. Institucionālās 

tiesības. Autoru kolektīvs (2014) 

 Eiropas Savienības tiesības. II daļa. Materiālās 

tiesības. Autoru kolektīvs (2016) 

zinātne 

 Normunds Vasariņš, Uldis Krastiņš. Tiesību akta 

apstrīdēšana Eiropas Savienības Tiesā. Tiešās 

prasības (2015) 

 

Eiropas 
savienības 

tiesības 



mācību grāmatas: 

 Kalvis Torgāns. Saistību tiesības. Otrais papildinātais 

izdevums (2018) 

 Kalvis Torgāns, Jānis Kārkliņš, Agris Bitāns. Līgumu 

un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā 

(2017) 

likuma komentāri 

 Civilprocesa likuma komentāri. I, II, III daļa.   

Autoru kolektīvs (2016, 2012, 2014) 

                                zinātne                   

 Zane Pētersone. Intelektuālā īpašuma  

civiltiesiskās aizsardzības līdzekļi (2013) 

 

Civiltiesības 



zinātne 

 Kārlis Dišlers. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē 

(2017) 

  

likumu komentāri 

 Jānis Pleps, Jānis Lazdiņš, Artūrs Kučs, Gunārs Kusiņš. 

Latvijas valsts tiesību avoti. Valsts dibināšana - 

neatkarības atjaunošana. Dokumenti un komentāri 

(2015) 

 

Valsts un 
konstitucionālās 

tiesības 



mācību grāmatas 

 Jautrīte Briede, Edvīns Danovskis, Anita Kovaļevska. 

Administratīvās tiesības (2016) 

 

likuma komentāri 

 Administratīvā procesa likuma komentāri. A un B 

daļa (2013) 

 

Administratīvās 

tiesības 



likuma komentāri 

 Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja. Krimināllikuma 

komentāri. Pirmā daļa (I-VIII.2 nodaļa). Otrais 

papildinātais izdevums (2018) 

piezīme 

 Otrā un trešā daļa (2015–2016) vairs nav pārdošanā 

 

Krimināltiesības 



mācību grāmatas 

 Zīle Gereiša, Līga Kirstuka, Evija Kļave. Mediācija: 

Jēdzieni. Testi. Lomu spēles (2018) 

likuma komentāri 

 Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, 

organizācija, regulējums. Psihologu likuma 

komentāri. Autoru kolektīvs (2018) 

zinātne 

 Gatis Bārdiņš. Dialoga loma tiesas spriešanā (2016) 

 Rihards Poļaks. Tiesības uz nāvi. Eitanāzijas 

krimināltiesiskie, medicīniskie un ētiskie aspekti 

(2016) 

 

starpnozaru 













Egils Levits 



Daiga Rezevska 



Jānis Pleps 



Publisko tiesību institūts 2019 rīko 
bez maksas pasākumus: 

 3. janvārī Eiropas savienība – vērtību savienība 

 7. februārī Vēlēšanu sistēmas pilnveidojamības 

 7. martā    Juridiskā valoda un juridiskā tehnika 

25. aprīlī   Informācijas tehnoloģijas jurista darbā 

18. maijā   Liepāja Latvijas galvaspilsēta 

28. jūnijā   Mākslīgais intelekts un tiesības 

29. jūnijā   Sestdienas vēstures skola 

 mazmaksas (dotēti): 

22. jūlijā vasaras skola 

16. kontitucionālās tiesībpolitikas seminārs 


