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KURSA KODS ValoP794

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Dokumentu pārvaldība un lietišķās attiecības

Kursa nosaukums angliski Documents Management and Business Relations
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

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

Informācijas tehnoloģija; 
Mehatronika

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

2 

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Ineta Nazarova Dabas un sociālo 

zinātņu fakultāte
Lekt., Mg.paed.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

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

10

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

6

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

P

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Informāciju tehnoloģijas. Komerczinības

Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība/ lietišķā valodniecība
Kursa mērķi Veidot studentiem prasmes un iemaņas lietvedības 

darba organizēšanā un veicināt lietišķa vadītāja 
organizatorisko un komunikatīvo kompetenču 
veidošanu biznesa vidē.

Kursa uzdevumi  Attīstīt prasmes lietvedības darba organizēšanā, 
dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā.

 Attīstīt un nostiprināt komunikāciju prasmes 
rakstiskā un mutiskā aspektā.

 Iegūt pamatkompetences lietišķās un oficiālās 
saskarsmes veidošanā. 

Kursa valoda Latviešu 

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Studiju  priekšmeta  apguves  rezultātā  students  iegūst

zināšanas  un  prasmes  biznesa  praksē  biežāk  lietoto
dokumentu  izstrādē  un  noformēšanā,  rīkojoties
atbilstoši  likumdošanas  normām.  Prot  nodrošināt
sekmīgu rakstiskās un mutiskās informācijas apmaiņu

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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organizācijas iekšienē un ārpus tās, kā arī izprot un spēj
pielietot  teorētiskas  un  praktiskas  zināšanas   lietišķu
attiecību veidošanā biznesa vidē.

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Veidojot studentiem prasmes un iemaņas lietvedības 

darba organizēšanā un veicinot lietišķa vadītāja 
organizatorisko un komunikatīvo kompetenču 
veidošanu biznesa vidē, kursā tiek aplūkota dokumentu 
pārvaldības pamatjēdzieni: lietvedības darba 
organizācija, normatīvie dokumenti, kas regulē 
lietvedības darbu birojā, pārvaldes dokumentu 
klasifikācija, dokumentu noformēšanas prasības, 
dokumentu apgrozība, saņemto, nosūtāmo un iekšējo 
dokumentu plūsma, elektronisko dokumentu aprite, 
lietu veidošanu un dokumentu saglabāšana, arhivēšana.
Tiek veidots priekšstats par lietišķo attiecību lomu 
saskarsmē, apgūtas nozīmīgākās vispārcilvēciskās, 
lietišķo kontaktu un oficiālo pasākumu uzvedības 
normas un standarti. Praktiskās nodarbības sniedz 
iespēju apgūt prasmes adekvāti izvēlēties lietišķā vidē 
atbilstošo uzvedības normas.

angliski When helping students to form skills and abilities to 
organize the work of bookkeeping and promoting the 
formation of business manager’s organisation and 
communicative competences in business environment, 
in the course there are looked upon the basic terms of 
documents management: organization of bookkeeping 
work, normative documents which control the 
bookkeeping work in an office, requirements to fill in 
documents, documents turnover, flow of the received , 
sent to be and internal documents, circulation of the 
electronic documents, formation of cases and 
documents saving, archiving. The impression is formed
about the role of business relations in communication, 
the most important behaviour norms and standards of 
business contacts and formal activities are acquired. 
The practical classes provide with a possibility to 
choose appropriate behaviour norms in business 
environment.

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

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa
…, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes

formas)

Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas
darbi)

Dokumentu pārvaldības loma un nozīme 
uzņēmuma darbības mērķu veiksmīgai 

4 1 lekcija, 
1 seminārs (patst.d. Nr.1-
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sasniegšanai
Lietvedību reglamentējošā likumdošana. 

prezentācija)

Rekvizītu un dienesta atzīmju noformēšana.
Dokumenta veidlapas.

2 1 lekcija

Pārvaldes dokumenti, to noformēšana.
Dokumenta oriģināls un tā atvasinājumi
Rīkojuma, organizatorisko, faktus fiksējošo, 
personāla un sarakstes dokumentu noformēšana. 

10 4 lekcijas, 
1 seminārs (patst.d. Nr.2)

Dokumentu apgrozība organizācijā. Lietu 
nomenklatūra. Arhivēšana.

4 1 lekcija,
1 praktiskā nod.

Lietišķa saruna. Publiska uzstāšanās. Lietišķā 
sarakste.
Darba intervija, sanāksmes, darījumu tikšanās. 
Rekomendācijas lietišķas sarunas plānošanā. 
Konfliktu risināšanas iespējas. Telefonsaruna. Tīkla 
etiķete.

4 1 lekcija,
1 seminārs (diskusijas, 
lomu spēles)

Biznesa etiķete un korporatīvais stils
Apģērba etiķete. Vizītkartes etiķete. Uzņēmumu 
mājas lapu izstrāde un biroja telpu iekārtošana 
atbilstoši darbības jomai. Lietišķas viesības, to veidi.

8 2 lekcijas, 
2 semināri (patst.d. Nr.3, 
patst.d. Nr.4)

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
1. Mājas darbs. Referāta 

sagatavošana „Lietvedību 
reglamentējošās 
likumdošanas analīze”.

12 Referāta 
prezentācija 
(vērtējums- 
atzīme)  

2. Gatavošanās grupu 
darbam un normatīvo aktu 
studēšana dažādu 
dokumentu izstrādāšanai 
un noformēšanai atbilstoši 
pastāvošajām prasībām.

12 Grupu darbs
seminārā

(vērtējums-
atzīme)

3. Mājas darbs. Referāta 
sagatavošana atbilstoši 
tēmai „Vizītkartes 
noformēšanas un 
lietošanas principi”; 
„Dāvanu un ziedu izvēles 
un pasniegšanas 
nosacījumi”.

12 Referāta
prezentācija
(vērtējums-

atzīme)

4. Mājas darbs. Referāta 
sagatavošana atbilstoši 
tēmai „Lietišķa cilvēka 
imidžs: panākumu 
priekšnosacījums biznesa 
vidē”.

12 Referāta
prezentācija
(vērtējums-

atzīme)

Prasības KRP iegūšanai Teorētiskā kursa apguve, pastāvīgo darba 
uzdevumu izpilde un sekmīga noslēguma 
pārbaudījuma nokārtošana.
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Mācību pamatliteratūra 1. „Dokumentu juridiskā spēka likums” [spēkā
no 01.07.2010.]

2. MK noteikumi Nr.916 „Dokumentu 
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” [spēkā 
15.10.2010.]

3. „Valsts valodas likums” [spēkā no 
01.09.2000.]

4. Ābele M. Lietvedība. – Rīga: 
Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 
2007. – 145 lpp. 

5. Bahanovkis V. Praktiskā lietvedība. Rīga: 
Kamene, 2006.- 255.lpp.

6. Ķestere I. Lietišķā etiķete. Eiropas pieredze.
Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. -166.lpp.

Mācību papildliteratūra 1. „Elektronisko dokumentu likums”  [spēkā no 
01.01.2003.] 

2. „Iesniegumu likums” [spēkā no 01.01.2008. ]
3. „Arhīvu likums” [spēkā 01.01.2011.]
4. „Paziņošanas likums” [spēkā no 01.07.2012.]
5. “Fizisko personu datu aizsardzības likums” 

[spēkā no 20.04.2000.]
6.  „Informācijas atklātības likums” [spēkā no 

20.11.1998.]
7. MK noteikumi Nr.392 "Noteikumi par kārtību, 

kādā adresāta un sūtītāja adrese norādāma uz 
pasta sūtījuma" [01.05.2010.]

8. "Valsts pārvaldes iekārtas likums" 
[01.01.2003.]

9. Administratīvā procesa likums" [01.02.2004.]
10. Urtāne R. Lietvedība un arhīvs. Rīga: LUMA, 

2007.-350.lpp.
11. Kincāns V. Etiķete. Rīga: Biznesa partneri, 

2003.-268 lpp.
12. Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē. Rīga: 

RaKa , 2005.- 240.lpp.
Periodika, interneta resursi un citi avoti 1. Latvijas likumi – www.likumi.lv

Kursa izstrādātājs:
I.Nazarova 30.11.2012.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts:

A.Jansone 21.01.2013.

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 10.

21.01.2013.

http://www.likumi.lv/

