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ADMINISTRATĪVIE UN 
SEKRETĀRA PAKALPOJUMI. 
LIETVEDIS

Kursa apjoms:
Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits — 640, no kurām:
• Teorija: 123 stundas (no kurām 81 stunda ir neklātienē);
• Praktiskie darbi: 277 stundas 

(no kurām 183 stundas ir neklātienē);
• Kvalifikācijas prakse: 240 stundas.

Izglītības programmas uzdevumi:
• Izstrādāt organizācijas dokumentu pārvaldību reglamentējošos 

normatīvos aktus un dokumentus.
• Patstāvīgi un atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādāt un 

noformēt dokumentus, izmantojot lietišķās rakstības stilu.
• Nodrošināt un organizēt dokumentu apriti atbilstoši 

organizācijas noteiktajai kārtībai.
• Ievērot un kontrolēt dokumentu izpildes termiņus.
• Izstrādāt organizācijas lietu nomenklatūru.
• Veidot lietas un saglabāt dokumentus atbilstoši organizācijas 

lietu nomenklatūrai.
• Sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā.
• Izstrādāt arhīva izziņas. 
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• Protokolēt sanāksmes un lietišķās tikšanās.
• Ievērot personas datu aizsardzības normatīvos aktus.
• Izmantot datubāzes, datorprogrammas un biroja tehniku.
• Ievērot profesionālās ētikas pamatprincipus.
• Pārzināt un ievērot lietišķo etiķeti.
• Strādāt patstāvīgi un komandā.
• Uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem, racionālu 

darba laika un resursu izmantošanu.
• Pārvaldīt valsts valodu.
• Pilnveidot savas zināšanas un prasmes.
• Izprast un ievērot darba un vides aizsardzības, ugunsdrošības 

un elektrodrošības normatīvo aktu prasības.

Kursa saturs:
• Organizācijas darbības pamatprocesi
• Biroja darba organizēšana (1.līmenis)
• Dokumentēšana
• Dokumentu un informācijas aprite (1.līmenis)
• Biroja darba organizēšana (2.līm)
• Dokumentu un arhīva pārvaldība
• Dokumentu un informācijas aprite (2.līm)
• Korporatīvā komunikācija
• Personāla dokumentu izstrāde un aprite
• Lietveža prakse 
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• Sabiedrība un cilvēka drošība (1.līmenis)
• Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi
• Grāmatvedības kārtošana* *
• Personas datu aizsardzība**
• Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.līmenis)
• Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (2.līmenis)


