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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums Tiesību zinības I un dokumentu pārvaldība  

Programma Uzņēmējdarbības vadīšana  

Studiju gads 1. 

Akadēmiskais gads 2017./2018. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma 

Studiju kursa kods BVa015 

Studiju kursa docētājs/i Sniedze Šreibere, Valentīna Pavlovska 

Kursa apjoms 4 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 

ECTS kredītpunktu apjoms 

(1 Latvijas KP atbilst 1,5 

ECTS) 

6 ECTS 

Studiju īstenošanas 

valoda 

Latviešu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 

Obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 

1., 2. 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Dot nepieciešamās tiesiskās pamatzināšanas, kas nepieciešamas 

uzņēmējdarbībā, lai nodrošinātu tiesiskā regulējuma ievērošanu. 

Sniegt studentam teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas  par dokumentu 

izstrādi un noformēšanu atbilstoši dokumentu pārvaldību reglamentējošiem 

normatīvajiem aktiem, lietu glabāšanu arhīvā, iepazīstināt ar dokumentu 

pārvaldības organizēšanu iestādēs un organizācijās, vadītāja atbildību. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 

Tiesību zinības vidusskolas līmenī, Valodas un pareizrakstības prasmes 

vidusskolas līmenī. 

Studiju kursa saturs 

 

 

I daļa  

1. Ievads tiesībās.  

2. Komerctiesības. 

3. Saistību tiesības. 

4. Patērētāju tiesības.  

5. Lietu tiesības.  

 

II daļa 

1. Dokumentu pārvaldību reglamentējošie LR normatīvie akti. 

2. Dokumentēšana, dokuments, dokumenta juridiskais pamatojums. 

3. Dokumentācijas sistēmas. Dokumentu klasifikācija un grupēšana. 

4. Pārvaldes dokumenti, to izstrādāšanas un noformēšanas prasības. 

5. Dokumentu apgrozība un izpildes kontrole organizācijā. Lietu 

nomenklatūra. 

6. Juridisko personu arhīvu dokumentu uzkrāšana, uzskaite, saglabāšana 

un izmantošana, dokumentu arhivēšana. 
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Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi /Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes 

I daļa 

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros, raksta kontroldarbus, veic 

praktiskos darbu un gala atzīme tiek izlikta mutiskā eksāmenā. 

Kopīgo vērtējumu studiju kursa „Tiesību zinības I un lietvedība” apguvei 

veido: 10% lekciju apmeklējums, 30% kontroldarbi, 30% darbs semināros un 

praktiskajos darbos, 30% mutiskais eksāmens kursa noslēgumā. 

 

II daļa 

Students apmeklē lekcijas, izpilda praktiskos darbus, raksta kontroldarbus, 

izstrādā lietvedības dokumentu paketi uzņēmumam. 

Kopīgo vērtējumu veido: 20% praktisko darbu izpilde auditorijā, 40% 

patstāvīgo darbu izpilde , 40% noslēguma pārbaudījums. 

                                                             Kopā 160 stundas 
 

Studiju metodes Studenta darba apjoms  

Lekcijas 35,2 

Semināri 14,4 

Praktiskie darbi 4,8 

Patstāvīgā darba sagatavošana un 

prezentācija 

25,6 

Darbs bibliotēkā, patstāvīgas studijas 80 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

I daļa 

1. Prasme analizēt tiesiskā regulējuma vides problēmsituācijas no nacionālo 

tiesību viedokļa.  

2. Prasme patstāvīgi teorētiskās zināšanas pielietot praksē, pieņemot 

lēmumus.  

3. Prasme strādāt komandā, spēja argumentēti izskaidrot un pamatot savu 

viedokli. 

II daļa 

1. Orientējas dokumentu pārvaldību reglamentējošos normatīvajos aktos, 

izprot dokumentu pārvaldības principus. 

2. Spēj sagatavot pārvaldes dokumentus atbilstoši spēkā esošām 

likumdošanas prasībām.  

3. Spēj noteikt dokumenta juridisko spēku.  

 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

 

 

        Studiju rezultāti 

 

Pārbaudes forma 

1. 2. 3. 

Kontroldarbs (I daļa) ● ●  

Grupu darbs (I daļa)  ● ● 

Mutisks eksāmens (I daļa) ● ●  

Praktiskie darbi (II daļa) ● ● ● 

Patstāvīgais darbs (II daļa) ● ● ● 

Tests  (II daļa) ●  ● 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

I daļa 

Obligātā literatūra 

1. Balodis, K., Ievads civiltiesībās. Zvaigzne ABC, 2007. 

2. Grasis, J., Banku darbības tiesiskā vide. Latvijas komercbanku 

asociācija Mācību centrs, 2008. 

3. Torgāns, K., Saistību tiesības.1.daļa un 2.daļa. Rīga, Tiesu nama 

aģentūra, 2006. un 2008. 
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Obligātā literatūra: 

4. Kalve, I., Jaunās paaudzes lietvedība. Rīga : Biznesa augstskola 

Turība, 2002. 

5. Kalējs, J., Ābele, M., Lietvedības pamati. Rīga: KIF „Biznesa 

Komplekss”, 2000.  

6. Urtāne, R., Lietvedība, LLU, Jelgava, 2009. 

7. Latvijas Republikas Dokumentu juridiskā spēka likums 06.05.2010. 

8. Latvijas Republikas MK noteikumi Nr. 916 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas    kārtība”, 28.09.2010. 

9. Latvijas Republikas Iesniegumu likums, 27.09.2007. 

10. Latvijas Republikas Arhīvu likums, 1.01.2011. 

 

Papildliteratūra: 

I daļa 

Komerclikums. Komercķīlas likums. Komerclikums ar V. Beļajeva, A. 

Strupiša un G. Višņakovas skaidrojumiem. Tiesu nama aģentūra. Rīga, 2002. 

II daļa 

Kalve, I., Augucēvičs, J., Dokumentu datorizēta sagatavošana. Rīga: Biznesa 

augstskola Turība,2002.  

 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

 

 

Docētāji    ____________________/S. Šreibere/  
 

     ________________/ V.Pavlovska / 


