
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

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 
inženierija

Statuss (A, B, C daļa) B1 Vides pārvaldība
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Ērika Lauberga Dabas un inženierzinātņu 

fakultāte
Asistente, Mg.sc.educ.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

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

8

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

8 

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

P

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi Veidot  studentiem  prasmes  un  iemaņas  lietvedības  darba

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

Kursa uzdevumi • Attīstīt  prasmes  lietvedības  darba  organizēšanā,
dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā, dokumentu aprites
organizēšanā, dokumentu sistematizēšanā un glabāšanā.
• Orientēties uzņēmuma vai iestādes darba reglamentējošos
dokumentos, likumdošanā un normatīvajos aktos.
• Attīstīt un nostiprināt komunikāciju prasmes rakstiskā un
mutiskā aspektā.
• Iegūt  pamatkompetences  labvēlīgas  un  mūsdienu
standartiem  atbilstošas  vispārcilvēciskās,  lietišķās  un
oficiālās  saskarsmes  veidošanā,  sadarbojoties  ar
darbiniekiem,  partneriem,  īpašniekiem,  masu  saziņas
līdzekļiem un valsts institūcijām.

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



latviski Studiju  priekšmeta  apguves  rezultātā  students  iegūst
zināšanas  un  prasmes  biznesa  praksē  biežāk  lietoto
dokumentu  izstrādē  un  noformēšanā,  rīkojoties  atbilstoši
likumdošanas  normām,  efektīvi  pielietojot  jaunākās  darba
organizācijas  formas  un  informācijas  tehnoloģijas.  Prot
nodrošināt  sekmīgu  rakstiskās  un  mutiskās  informācijas
apmaiņu organizācijas iekšienē un ārpus tās, kā arī izprot un
spēj  pielietot  teorētiskas  un  praktiskas  zināšanas   lietišķu
attiecību veidošanā biznesa vidē.

angliski Course  student  will  obtaint  the  knowledge  and  business
skills into practice; will be able to make the most frequently
used documents; will be able to act in accordance with the
legal  laws and norms;  will  be  able  to  effectively use  the
latest  forms  of  work  organization  and  information
technologies.  Student  will  be  able  to  ensure  a  successful
interpretation  and  exchange  of  information  within  the
organization and outside of it, as well as will understand and
will be able to apply theoretical and practical knowledge in
creating a business environment.

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 veidošana 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)

I daļa
Dokumentu pārvaldības loma un nozīme uzņēmuma darbības mērķu veiksmīgai sasniegšanai.
Lietvedība un tās pamatjēdzieni. Lietvedību 
reglamentējošā likumdošana. Dokumenta pamatfunkcijas.
Dokumentu iedalījums. Lietvedības organizatora 
pienākumi.

4 1 lekcija,
1 seminārs

(patst.d. Nr.1 – prezentācija;
grupu darbs)

II daļa
Pārvaldes dokumenti, to noformēšana.
Dokumenta oriģināls un tā atvasinājumi.
Pārvaldes dokumentu sastāvdaļas un to izvietojums. 
Rīkojuma, organizatorisko, izziņu un pārskata, personāla,
sarakstes dokumentu noformēšana.
Dokumenta valoda.

6 2 lekcijas,
1 seminārs 

(patst.d. Nr.2)

III daļa
Rekvizītu un dienesta atzīmju noformēšana.
Dokumenta veidlapas

2 1 lekcija

IV daļa
Dokumentu apgrozība organizācijā
Dokumentu iedalījums pēc dokumentu virzības. 
Dokumentu reģistrācija. Dokumentu izpildes kontrole. 
Dokumentu aprites tehnoloģiskie risinājumi.

2 1 lekcija
1 praktiskā nodarbība –

tikšanās ar LiepU galveno
lietvedi; lietvedības
instrukcijas izpēte

Lietu nomenklatūra. Arhivēšana.
Paraugnomenklatūra. Lietu nomenklatūras forma un tās 
aizpildīšanas kārtība. Lietas veidošana. Lietas apdare 
sagatavojot nodošanai arhīvā. Organizācijas dokumentu 
arhīvs. Organizācijas dokumentu nodošana valsts arhīvā.

4 1 lekcija,
1 praktiskā nodarbība –

LiepU arhīva apmeklējums;
tikšanās ar arhivāri

Lietišķa cilvēka imidžs: panākumu priekšnosacījums 
lietišķā vidē.
Speciālista komunikatīvā kompetence. Pašprezentācija. 
Ģērbšanās stils lietišķā vidē. Ieskats dažādu nacionālo 
kultūru etiķetes īpatnībās.

4 1 lekcija,
1 seminārs 

(patst.d. Nr.3 – prezentācija)

Lietišķā saruna. Publiskā uzstāšanās. Lietišķā 
sarakste.
Lietišķas sarunas mākslas galvenie principi. Darba 
intervija, sanāksmes, darījumu tikšanās. Rekomendācijas 
lietišķas sarunas plānošanā. Konfliktu risināšanas 
iespējas.
Telefonsaruna. Lietišķā sarakste. E-pasta etiķete.

4 1 lekcija,
1 seminārs (diskusijas, lomu

spēles) 
(patst.d. Nr.4 – prezentācija)

Lietišķās viesības, to veidi. 
Dāvanas lietišķā vidē.

6 1 lekcija

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts



I patstāvīgais darbs
 „Lietvedību reglamentējošās 
likumdošanas analīze”.

Referāta sagatavošana un
prezentēšana.

 Latvijā pastāvošo normatīvo
aktu, kas regulē dokumentu

izstrādi un noformēšanu,
uzskaitījums un izpēte.

Gatavošanās grupu darbam un
normatīvo aktu studēšana

dažādu dokumentu izstrādāšanai
un noformēšanai atbilstoši
pastāvošajām prasībām.

12 Prezentācija un
izpratne par
lietvedības

procesiem, kā arī
grupu darbs
seminārā 

II patstāvīgais darbs
Dokumentu paraugu paketes 
izstrāde 

Izstrādāt nepieciešamos
dokumentus

12 Iesniegta un
izstrādāta

dokumentu
paraugu pakete

III pastāvīgais darbs
„Starpkultūru komunikācija: 
dažādu nacionālo kultūru 
etiķešu īpatnības”

Darbs ar LiepU datu bāzēm, kas
pieejamas bibliotēkā

(105.kabinets): EBSCO, Sage,
Science Direct u.c. – pēc izvēles

izanalizēt vienu zinātnisku
rakstu par dažādu nacionālo
kultūru etiķešu īpatnībām

12 Galveno tēžu
prezentācija 

IV pastāvīgais darbs
 „Lietišķa cilvēka imidžs: 
panākumu priekšnosacījums 
lietišķā vidē”.

Referāta sagatavošana
atbilstoši tēmai

12 Prezentācija

Prasības KRP iegūšanai Teorētiskā  kursa  apguve,  pastāvīgo  darba  uzdevumu
izpilde  un  sekmīga  noslēguma  pārbaudījuma
nokārtošana.

Mācību pamatliteratūra 1. 06.05.2010.  likums  "Dokumentu  juridiskā  spēka
likums" [spēkā no 01.07.2010.];
2. 28.09.2010.  MK  noteikumi  Nr.916  "Dokumentu
izstrādāšanas  un  noformēšanas  kārtība"  [spēkā
15.10.2010.]  LR  Ministru  Kabineta  22.08.2000.
noteikumi Nr. 295; 
3. 02.03.2004.  MK noteikumi  Nr.114 "Noteikumi  par
personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī
to identifikāciju" [spēkā 06.03.2004.];
4.  „Informācijas  atklātības  likums”,  pieņemts
29.10.1998;
5. 23.03.2000.  likums  "Fizisko  personu  datu
aizsardzības likums"; 
6. 09.12.1999. likums "Valsts valodas likums";
7. 19.02.1998. likums "Par Latvijas valsts ģerboni";
8. 17.10.1996. likums "Par valsts noslēpumu";
9. 31.10.2002.  likums  "Elektronisko  dokumentu
likums";
10. MK noteikumi Nr. 473. Elektronisko      dokumentu
izstrādāšanas,  noformēšanas,  glabāšanas  un  aprites
kārtība  valsts  un  pašvaldību  iestādēs  un  kārtība,  kādā



notiek  elektronisko  dokumentu  aprite  starp  valsts  un
pašvaldību  iestādēm  vai  starp  šīm  iestādēm  un
fiziskajām un juridiskajām personām. 28.06.2005;
11.LVS ISO 9706:1994 “Informācija un dokumentācija.
Dokumentu papīrs. Ilgizturības prasības”;
12.22.08.2000.  MK noteikumi Nr.286 "Noteikumi  par
svešvalodu  lietošanu  zīmogu,  spiedogu  un  veidlapu
tekstā";
13.22.08.2000.  MK  noteikumi  Nr.291  "Kārtība,  kādā
apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā";
14. Latvijas valsts arhīvu ģenerāldirekcijas 27.12.1996
„Valsts  institūciju  tipveida  dokumentu  glabāšanas
termiņu saraksts”.
15.27.09.2007. likums "Iesniegumu likums";
16.11.02.2010. likums "Arhīvu likums";
17.20.06.2001.  likums  "Darba  likums"  (spēkā
01.06.2002);
18. 04.06.2009. likums "Pasta likums".
19.Bahanovkis V. Praktiskā lietvedība.  Rīga:  Kamene,
2006, 255.lpp.
20.Urtāne  R.  Lietvedība  un  arhīvs.  Rīga:  LUMA,
2007,350.lpp.
21.Ķestere  I.  Lietišķā etiķete.  Eiropas  pieredze.  Rīga:
Zvaigzne ABC, 2007, 166.lpp.
22.Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē. Rīga: RaKa ,
2005, 240.lpp.
23.Dubkēvičs L. Ķestere L. Saskarsme. Lietišķā etiķete.
R.: SIA J.L.V., 2003.
24.Fosters  D.  Lietišķā  etiķete  Eiropā.  R.:  Zvaigzne
ABC, 2005.
25.Kincāns  V.Lietišķā  etiķete  un  protokols.
R.:Zvaigzne, 1997.
26.Līkopa V. Lietišķā etiķete starptautiskajā biznesā. R.:
Zvaigzne ABC, 2004.

Mācību papildliteratūra Latviski:
1. Kalve I. Jaunās paaudzes lietvedība. Rīga: Biznesa
augstskola Turība, 2002., 231.lpp
3. Kincāns V. Etiķete. Rīga: Biznesa partneri, 2003, 268
lpp.
5. Hanišs H. Galda kultūra. R.: Jumava, 2000.
Angliski:
1. Shirley Taylor.  Model Business Letters,  E-mails &
Other Business Documents. Pearson Education Limited
2004.
2. David Ford.  Managing business relationships.  John
Wiley & Sons, 1998. – 292 p.
3. H.L.Goodall, Jr.Sandra Goodall.  Communication in
Professional Contexts. 2006. – 384 p.
4. Andrian  Holliday,  Martin  Hyde,  John  Kullman.
Inter-cultural communication. Routledge, 2004.–223 p.
5. O'Rourke, James S. Management Communication 
Prentice Hall, 2010. – 413 p.
6. Maude,  Barry  Managing.  Cross-Cultural
Communication. Palgrave Macmillan, 2011. – 369 p.

Periodika, interneta resursi un citi avoti 1. Latvijas likumi – www.likumi.lv 

http://www.likumi.lv/


2. LR Saeima – www.saeima.lv 
3. Latvijas Republikas Ministru kabinets – 
www.mk.gov.lv 
4. Latvijas arhīvs www.arhivs.lv 

Kursa izstrādātājs:
Ērika Lauberga

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts:

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes 

protokols Nr.
Datums

http://www.arhivs.lv/
http://www.mk.gov.lv/
http://www.saeima.lv/

