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Lietvedība ir cilvēka darbības joma, kas saistīta ar 
dokumentu izstrādi un noformēšanu, to kustības, 
uzskaites un glabāšanas organizēšanu. 

 

Vārda «dokuments» izcelsme meklējama latīņu 
valoda (documentum), un tas tulkojams kā 
“rakstveida liecība”, “pierādījums”.  

 
 

TERMINI 



1.princips -  sistēmai ir jābūt pārvaldītai 

2.princips – konkrētās organizācijas dokumentiem jābūt 
izstrādātiem,  ievērojot LR normatīvos aktus 

3.princips – izstrādātiem dokumentiem jāveido vienota 
sistēma 

4.princips – jābūt pārskatāmai, ātrai un efektīvai dokumentu 
apritei 

5.princips – dokumentiem ir jābūt reģistrētiem/uzskaitītiem 

6.princips – jābūt noteiktām tiesībām un atbildībai 
 

LIETVEDĪBAS PAMATPRINCIPI: 



LIETVEDĪBAS INSTRUKCIJAS JEB 
DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS KĀRTĪBAS 

IZSTRĀDĀŠANAS NEPIECIEŠAMĪBA? 
 



Lietvedības 
 pamatuzdevumi 

Dokumentu 
sagatavošana 

 un 
noformēšana 

atbilstoši  
pastāvošajām 

prasībām 

Dokumentos 
doto 

 uzdevumu  
izpildes 
termiņu 

Ievērošanas 
kontrole 

Dokumentu 
saņemšana 

un uzkrāšana 

Dokumentu 
saglabāšana 

un 
iznīcināšana 



Normatīvie akti par lietvedību un 
dokumentu noformēšanu 

• MK not. Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 
kārtība“, 28.09.2010.  

• Iesniegumu likums,  27.09.2007. 
• Arhīvu likums, 11.02.2010.  
• Fizisko personu datu aizsardzības likums, 23.03.2000. 
• Informācijas atklātības likums, 29.10.1998. 
• Valsts valodas likums, 09.12.1999. 
• MK noteikumi Nr.292 “Noteikumi par valodu lietošanu 

informācijā”, 22.08.2000. 
• MK noteikumi Nr.286 "Noteikumi par svešvalodu lietošanu 

zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstā“, 22.08.2000. 
• u.c. 
 

 



Lietvedības procesa sastāvdaļas un to nepieciešamība 



PĀRVALDES DOKUMENTI –  
dokumentu sistēma, kas apvieno 

dokumentus, ar kuru palīdzību īsteno 
attiecīgās organizācijas vadību.   
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1. Organizatoriskie dokumenti – statūti, nolikumi, 
amatu apraksti, instrukcijas, kārtības, noteikumi, 
līgumi  

2. Rīkojuma dokumenti – pavēles, rīkojumi, lēmumi 

3. Publisko tiesību līgumi – sadarbības līgumi, 
deleģēšanas līgumi, līdzdarbības līgumi u.c.  

4. Personāla dokumenti – darba līgums, rīkojums 
par personālu, atvaļinājumu grafiki, amata 
apraksti u.c. 

5. Sarakstes dokumenti – vēstules, iesniegumi, 
ziņojumi, paskaidrojumi, telegrammas u.c.  

6. Faktus fiksējošie dokumenti – protokoli, akti, 
izziņas, uzziņas, pārskati  



Vispārīgās dokumentu 
noformēšanas prasības: 

• Dokumentu izstrādā tā, lai visu tā glabāšanas laiku nodrošinātu 
dokumenta juridisko spēku un informatīvo funkciju, kā arī 
iespēju izgatavot dokumenta atvasinājumu; 

• Dokuments nedrīkst būt rakstīts tehniski viegli pārlabojamā un 
fiziski nenoturīgā veidā; 

• Dokumentā nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti 
labojumi, svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainie ieraksti 
jāpārsvītro un jebkurš labojums jāatrunā (Labotam ticēt + 
paraksts, atšifrējums, datums) 

• Dokuments jāraksta skaidri salasāmā rakstā literārā valodā, 
ievērojot valsts valodas pareizrakstības normas un terminoloģiju; 

• Ja dokumentā lieto vārda vai vārdkopas saīsinājumu, to 
dokumentā atrunā  (turpmāk-…) . 

• Dokumentā var neatrunāt tradicionālos saīsinājumus  (MK 
not.Nr.916 1.pielikums) 



Dokumenta juridiskais spēks 

• Ir dokumenta īpašība, kas ļauj aizstāvēt 
savas tiesības. 

• Jāievēro sava kompetence un pilnvarojums. 

 

Dokumentu juridiskā spēka likums! 



Juridiskā spēka rekvizīti 
Visiem  

1. Dokumenta autora nosaukums  
2. Dokumenta datums  
3. Paraksts  
4.Adresāts 
 

Organizācijas dokumentiem papildus 
5. Dokumenta parakstīšanas vieta 
6. Dokumenta numurs  
7. Zīmoga nospiedums (ja nepieciešams) 
8. Apstiprinājuma uzraksts vai atzīme (ja nepieciešams) 

 



Dokumenta noformēšana 

Katrai dokumenta lapai neatkarīgi no tā, vai tas 
noformēts uz veidlapas vai baltas lapas, 
atstāj malas: 

• kreiso - 30 mm; ja tekstu raksta abās lapas 
puses, otrā lapas pusē -ne mazāk par 10 mm; 

• labo - 10 mm; ja tekstu raksta abās lapas 
pusēs, otrā lapas pusē - ne mazāk par 30 mm; 

• augšējo - 20 mm; 

• apakšējo - 20 mm. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ne mazāka 

par 30 mm  



 

 
 

Dokumenta rekvizīti un 
dienesta atzīmes 

(pielikumā) 
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Organizācijas veidlapā var 
iekļaut šādus rekvizītus: 

- ģerboni, emblēmu, logo u.tml 

- dokumenta autora nosaukumu 

- organizācijas reģistrācijas numuru 

- dokumenta autora juridisko adresi 

- dokumenta  autora faktisko adresi 

- norādi par dok.aut.sakaru līdzekļiem 
 

Katru rekvizītu raksta pakārtotu vienu zem otra! 



Veidlapu piemēri: 

VAI 
Biedrība „Kurzemes NVO atbalsta centrs”  

Reģ.Nr. 40008038577 
Kr. Valdemāra iela 17a, Talsi, LV-3201 

Tālrunis 26453683, e-pasts: inga@kurzemesnvo.lv, 
mājaslapa www.kurzemesnvo.lv 

mailto:inga@kurzemesnvo.lv
http://www.kurzemesnvo.lv/


Lappušu/lapu numerācija: 

• Dokumentu uz vienas lapas vai lappuses 
nenumurē.  

• numurē sākot ar otro lapu/lappusi 

• ar arābu cipariem katras lapas/lappuses 
augšējās vai apakšējās malas vidū  

• bez jebkādām papildus zīmēm  

 



Dokumentu atvasinājumi 

Dokumenta atvasinājums – pilnībā vai daļēji atveido 
dokumenta oriģinālu.  

To izgatavo kā: 

• norakstu 

• kopiju 

• izrakstu 

 

 



Noraksts 

• Dokumentu norakstu izstrādā pilnībā 
pārrakstot dokumenta oriģināla informāciju 
vai aizpildot noraksta veidlapu 

– Pārraksta visu oriģināla tekstu 

– Pārraksta visus rekvizītus 

– Nepārraksta paskaidrojošo informāciju, 
grafiskās un citas īpatnības 

• Pirmās lapas augšējā stūrī “NORAKSTS” 
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Izraksts 

• Dokuments izrakstu izstrādā pārrakstot 
dokumenta oriģināla teksta daļu, kas satur 
nepieciešamo informāciju 

– Pārraksta nepieciešamo teksta daļu 

– Pārraksta visus oriģināla rekvizītus 

• Pirmās lapas augšējā stūrī “IZRAKSTS” 
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Kopija 

• Izstrādā nokopējot vai citādā tehniskā veidā 
iegūstot oriģināla attēlu ar visām 
grafiskajām īpatnībām 

• Pirmās lapas augšējā stūrī “KOPIJA” 
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Atvasinājumu apliecināšana 
• Ja dokumenta atvasinājumu apliecina 

organizācija, apliecinājumā uzrakstā norāda 
– “NORAKSTS PAREIZS” 

– “IZRAKSTS PAREIZS” 

– “KOPIJA PAREIZA” 

• Apliecinātājas amatpersonas pilnu amata 
nosaukumu, personisko parakstu un 
atšifrējumu 

• Vietu un datumu 
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Iekšējo dokumentu aprite 



Nosūtāmo dokumentu aprite 



Saņemto 

dokumentu 

aprite 
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Juridiskas personas Fiziskas personas 

sekretāre 

Svešās atgriež Personīgās  
Apskata aploksnes 

Atver aploksnes un iepazīstas ar dokumenta saturu 

Izmet aploksnes Pievieno aploksnes dokumentam, ja  

Ir sūdzības Sūtītāja adrese 
tikai uz aploksnes 

Atšķirīgi dokumenta 
un aploksnes datumi 

Bojāta 
aploksne 

Atzīme par saņemšanu un reģistrēšanu 

reģistrējamie nereģistrējami
e 

priekšniekam 

lietā 

Nodod adresātam 

rezolūcija 

sekretārei Reģistrē žurnālā 

Atzīme par izpildi 
Nodod izpildītājam (adresātam) pret parakstu Atbildes nosūtīšana 



Dokumentu cauršūšana 

 Lapas sanumurē 

 Cauršuj ar diegu vai caurauklo ar auklu 

 Sasien mezglā, kuram uzlīmē virsū papīra uzlīmi (tas atrodas 
lapas otrajā pusē , neaprakstītajā daļā) 

  Izvieto apliecinājuma uzrakstu: Sanumurētas un cauršūtas ( 
ar cipariem un vārdiem) XY lapas. 

 Apliecinājuma uzrakstu apliecina tā persona,kura 
sanumurēja un cauršuva dokumentu lapas (amats, paraksts, 
atšifrējums, datums) 

 Apliecinājuma tekstu izvieto tā,lai tas vienlaikus atrastos gan 
uz dokumenta pēdējās lapas, gan uz papīra uzlīmes 



Dokumentu reģistrēšana 

• Dokumentu reģistrē, lai nodrošinātu to uzskaiti un saglabāšanu, 
izziņas un informāciju par dokumentā ietverto 

• Reģistrācija palīdz kontrolēt dokumenta izpildi 
• Dokumentus reģistrē kalendārā gada ietvaros, katru gadu sākot 

ar pirmo numuru (izņēmums – darba līgumu reģistrs) 
• Saņemtos dokumentus reģistrē tā saņemšanas dienā 
• Izsūtāmos dokumentus reģistrē parakstīšanas dienā 
• Dokumentu reģistrācija žurnālos – ja apgrozības apjoms ir neliels  
• Dokumentu reģistrācijas kartītēs – kartītes glabājas kartotēkā 

(atceramies bibliotēku) 
• Dokumentu reģistrācija datorsistēmā – modernākā un 

mūsdienīgākā pieeja 

 
 





Lietu nomenklatūra 

• Dokuments, kurā sistematizētā secībā 
sarakstīti visi organizācijā veidojamo lietu 
nosaukumi un norādīts katras lietas 
glabāšanas termiņš 

• Izmanto – izpildīto dokumentu grupēšanai 
lietās 
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Lietu nomenklatūru veidojot, svarīgi 

• Lietu indeksi jeb kodi 

• Īsi un saprotami lietu virsraksti 

• Lietas sējumu skaita norādīšana 

• Glabāšanas termiņa norādīšana (ailē 
«Piezīmes») 
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Klasifikācijas 
shēmas 

līmeņa un 
lietas 

indekss 

Klasifikācijas 
līmeņa 

nosaukums 

Lietas nosaukums 
Glabāšanas 

termiņš 

Piezīme
s 

1 2 3 4  5 

    

      

    

      

    

      

    

      

    

      

Uz veidlapas 
 

2014.gada lietu nomenklatūra 

______________     _____________     ______________ 

      (amats)   (paraksts)        (vārds,uzvārds) 
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