
Aplikācijas efektīvai uzņēmuma pārvaldībai 

lietvedībā un grāmatvedībā, izmantojot 

pašapkalpošanās sistēmu

Gusts Gudelis

Semināri un diskusijas Latgales plānošanas 

reģiona pašvaldību darbiniekiem



Seminārs notiek Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas 

“Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un 

kultūras sadarbība” atbalstītā projekta 

”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales 

plānošanas reģionā” 

ietvaros. Strādājam kopā konkurētspējīgai 

Eiropai!

Seminārs tiek ierakstīts video un tiks veikta fotografēšana



Lietvedības pamats

Kas ir dokuments un 
dokumentēšana

Personāla koordinēšana

Noderīgi tiešsaistes rīki 

Datubāzes veidošana - apvienošana 
līgumu un rēķinu gatavošanai

Semināra 

saturs



Lietvedības jeb dokumentu vadības 

sistēmas Latvijā



Lietvedības jeb dokumentu vadības 

sistēmu priekšrocības

 Iespēja saņemt dokumentus un pārņemt dokumentu datus no Dokumentu vadības 
sistēmas (DVS).

 Saņemto e-pasta sūtījumu reģistrēšana lietvedībā kontaktu un dokumentu veidā.

 Uzdevumu izpildes kontrole. 

 Katram lietotājam ir redzams viņa uzdevumu saraksts – jauno, izskatīto, izpildīto 
un nokavēto.

 Pašvaldības un uzņēmumu vajadzībām pielāgotas darba plūsmas.

 Nosūtāmo un iekšējo dokumentu datņu sagatavju ģenerēšana.

 Vairāku nesaistītu dokumentu vienlaicīga parakstīšana (multiparakstīšana).

 Saistīto dokumentu savietošana sarakstē.

 Kontaktu modulis (CRM sistēma – klientu attiecību pārvaldības risinājums).



Kas ir «Lietvedība»

 Lietvedība ir dokumentēšanas un ar dokumentiem saistītas darba

organizācijas sistēma.

 Tas ir darbs ar dokumentiem no to izstrādāšanas vai saņemšanas

brīža līdz iespējai atrast tos arhīvā, kā arī dokumentu iznīcināšana.

 Pēdējā laikā arvien biežāk lietvedību sauc par dokumentu

pārvaldību. Ar ko atšķiras lietvedība un dokumentu pārvaldība?

Praktiski atšķirības nav, jo abi apzīmē organizācijas

dokumentēšanas sistēmu.



Pamatuzdevumi



Sastāvdaļas

Katra no tām ir absolūti

nepieciešama ikvienas

juridiskās personas

lietvedības darbā. Dažas

no tām (piemēram, 1., 5.,

7) ir ieteicamas arī

privātpersonām, bet nav

obligātas. Svarīgi ir

atcerēties, ka lietvedības

procesi ir pakārtoti

iestādes vai uzņēmuma

pamatuzdevumiem.



Lietvedības procesa grupēšana

1. Dokumenti, kas saistīti ar organizācijas

pamatdarba jautājumiem (rīkojumi par

pamatdarba jautājumiem, dažādi

sadarbības un saimnieciskie līgumi,

norādījumi, kārtības, dienesta vēstules,

akti, protokoli, pārskati, izziņas u.c.).

2. Dokumenti par personālsastāvu ( darba

līgumi, rīkojumi par personālsastāvu,

amatu apraksti, iesniegumi, personu

kontu kartītes, darbinieku saraksti, algu

saraksti, nodokļu grāmatiņas).

3. Dokumenti par privātpersonu (fizisku

un juridisku personu) iesniegumu,

sūdzību un priekšlikumu izskatīšanu.

4. Dokumenti, kuros ietverta informācija,

kas uzskatāma par valsts vai dienesta

noslēpumu (sevišķā lietvedība).



Nomenklatūras jeb dokumentu sistēmas 

izveide

 Kādas pamat lietas jāņem vērā?

Vispirms jānorāda, ka lietu nomenklatūra ir saskaņā ar dokumentu klasifikācijas

shēmu sistematizēts institūcijā veidojamo lietu un to glabāšanas termiņu saraksts.

Lietu nomenklatūru veido arhīva speciālists, pamatojoties uz uzņēmuma dokumentu

sastāva izpēti un izvērtējot dokumentu glabāšanas termiņus. Lietu nomenklatūras

ieviešana paredzēta sistemātiskas kārtības funkcionēšanai dokumentu (gan papīra,

gan elektroniskos) plauktos un mapēs

 Kam tas ir obligāti?

Tā kā institūcijām ir pienākums veikt dokumentu pārvaldību (dokumentēt savu

darbību, izveidot dokumentu sistēmu, veikt dokumentu pārvaldības iekšējo kontroli

un uzraudzību, glabāt, izmantot un nodrošināt dokumentus pieejamību līdz nodošanai

institūcijas arhīvā), var apgalvot, ka tām obligāti jāveido lietu nomenklatūra. Tā

obligāti jāsaskaņo ar Latvijas Nacionālo arhīvu.



Paraugs



Regulāri sekojiet līdzi izmaiņām 

normatīvajos aktos!

Ērtākie elektroniskie avoti : 

 Oficiālais LR laikraksts «Latvijas Vēstnesis» 

http://www.vestnesis.lv/

 «Latvijas Vēstnesis» normatīvo aktu vortāls http://www.likumi.lv/

 Valsts arhīvu mājas lapa http://www.arhivi.gov.lv

 LR Ministru kabineta mājas lapa http://www.mk.gov.lv

http://www.vestnesis.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.arhivi.gov.lv/
http://www.mk.gov.lv/


DOKUMENTS UN DOKUMENTĒŠANA

 Lietvedība ir darbs ar dokumentiem un jebkuras iestādes darbs tiek
dokumentēts.

 Dokumentu definīcijas var atrast dažādos normatīvos aktos, gan
terminu skaidrojošās vārdnīcās.

 «Dokumentu juridiskā spēka likums» ir teikts: Dokuments ir jebkura
rakstveida informācija, ko rada jebkurš publisko vai privāto tiesību subjekts
(piemēram, valsts vai pašvaldības institūcija, privāto tiesību juridiskā
persona, fizisko vai juridisko personu apvienība, notārs, tiesu izpildītājs) vai
fiziskā persona.

 «Arhīvu likuma» terminu skaidrojumā dokuments ir informācija, kas
radusies, saņemta vai pārvērsta citā formā uz jebkura informācijas nesēja,
ierosinot, turpinot, mainot vai izbeidzot kādu darbību, un kas apliecina šo
darbību;

 Apkopojot vienkārši varam secināt, ka dokuments ir informācija, kas
ierakstīta uz informācijas nesēja un tas pilda noteiktas funkcijas.



Elektroniskie dokumenti

 Kas ir e-dokuments?

Elektroniskais dokuments (e-dokuments) ir dokumenta elektroniskā forma 

ar papīra dokumentam līdzvērtīgu juridisko spēku.

 E-dokumenta pielietojums

E-dokumentam ir universāls pielietojums darbību un darījumu veikšanai kā 

iedzīvotājiem, tā arī uzņēmējiem un valsts un pašvaldību iestādēm. E-

dokuments līdzīgi kā papīra dokuments, ir izmantojams arī pierādījuma 

iesniegšanai kompetentām iestādēm.



Lai elektroniskais dokuments būtu ar

juridisko spēku:

 Tas jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu (vai elektronisko

parakstu, ja puses par e-dokumenta parakstīšanu ar elektronisko

parakstu ir vienojušās rakstveidā);

 Tam jāpievieno laika zīmogs (EDL noteiktajos gadījumos);

 Tam ir jābūt noformētam atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām

dokumentu noformēšanas prasībām.



E-dokumentu izmantošanas ieguvumi:

 ērtāk - nav jāiet uz iestādi, lai aiznestu dokumentu, tā vietā tiek izmantots e-
pasts;

 lētāk - papīra dokumenta sagatavošanas, transporta vai pasta pakalpojumu 
izdevumi, kā arī iestādē pavadītais laiks būs dārgāks kā e-dokumenta 
sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksas;

 ātrāk - e-dokumenta nogādāšana adresātam un tā saņemšana notiek tūlītēji;

 pieejamāk - nav jārēķinās ar iestāžu darba laiku, e-dokumentus iespējams 
iestādei nosūtīt 24h;

 netiek piesārņota vide - netiek drukāti papīra dokumenti, tiek veicināta 
ekonomiska resursu izmantošana.



E-paraksts.lv vai Dokobit.com



Kur mēs failus varam glabāt:

- Device hard drive;

- USB flash;

- CD / DVD / BlueRay (floppies);

- Disk subsystem (DAS/NAS/SAN);

- Cloud (servers, databases).



DOKUMENTA PAMATFUNKCIJAS

Atbilstoši 28.09.2010 MK not. Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un

noformēšanas kārtība (turpmāk tekstā – DINK) 5. punktam „Dokumentu

izstrādā tā, lai visu tā glabāšanas laiku nodrošinātu dokumenta

juridisko spēku un informatīvo funkciju, kā arī iespēju radīt

dokumenta atvasinājumu”



Dokumenta (juridisko un informatīvo

funkciju atšķirības)

Juridiskā funkcija:

Juridiskā spēka (juridiskās funkcijas) realizēšanai dokumentā jābūt juridiski nepieciešamajām
sastāvdaļām (rekvizītiem), un tam jābūt juridiski pamatotam. Tas nozīmē, ka ne katrs papīrs jeb
dokuments noderēs par pierādījumu, attaisnojumu vai dos tiesības likumīgo interešu aizstāvībai.

„Dokumenta juridiskais spēks nodrošina iespēju izmantot attiecīgo dokumentu tiesību īstenošanai vai
likumisko interešu aizstāvībai. Dokuments, kuram nav juridiska spēka, citām organizācijām un
fiziskajām personām nav saistošs, bet ir saistošs šā dokumenta autoram.”

Informatīvā funkcija:

Informatīvās funkcijas īstenošanai dokumenta saturs jāizklāsta skaidri salasāmā rakstā, literārā
valodā, ievērojot pareizrakstības normas, respektīvi, tā, lai dokumentā sniegto informāciju nevarētu
pārprast un dažādi skaidrot.

Primārais sagatavojot dokumentu, ir informācijas nodošana. Ne vienmēr informācijas nodošanai ir
vajadzīgs juridiskais spēks. Organizācijas bieži saņem dažādas informatīvas vēstules, bukletus,
informatīvas lapas katalogus un citus dokumentus bez juridiska spēka. Tie pilda tikai informācijas
nodošanas funkciju. Piemēram, bukleti vai katalogi par pakalpojumiem, preču klāstu u.c. Šādos
izdevumos nav ne pašrocīga paraksta, nedz adresāta, turklāt interesenti tikai iepazīstas ar
informāciju. Šāda informācija nav jāuzkrāj un jāsaglabā.

Ar vien biežāk mēs nosūtam un saņemam informāciju e-pastā. Šai informācijai nav juridiska spēka,
bet mēs ar to strādājam. Šādi dokumenti atvieglo lietvedības darbu, jo neuzliek nekādus
pienākumus.



REKVIZĪTI



Failu koplietošana tiešsaistē

Mākoņpakalpojumi piedāvā 

līdzekļus, kas palīdz darba grupām 

strādāt kopā failos. Visas izmaiņas 

vai komentāri failos tiek sinhronizēti 

reāllaikā, līdz ar to komandas 

dalībnieki vienmēr strādā ar aktuālu 

dokumentu.

Ir vairākas darbības, ko var veikt ar 

koplietotajiem failiem. 

•Skatīt.

•Lejupielādēt. 

•Rediģēt. 

•Komentēt.

•Sadarboties

•Koplietot. 



Personāla koordinēšana un galvenie 

uzdevumi

1.Nodrošināt organizācijas vajadzības pēc izglītota personāla;

2.Nodrošināt pietiekamu algu līmeni un motivēt darbiniekus visos 
organizācijas līmeņos; 

3.Nodrošināt piemērotu komunikāciju sistēmu starp vadību un 
darbiniekiem; 

4.Nodrošināt piemērotu darba kultūru; 

5.Nodrošināt darbinieku apmācību; 

6.Nodrošināt objektīvu darba rezultātu novērtējumu.



Kā atraisīt darbinieka potenciālu?  

5 atslēgas darba devējam



Darbinieku mērķu 
definēšanas 

pamatprincipi

Izriet no augstāka līmeņa
mērķiem/ rādītājiem

Virza uz priekšu
indivīdu/komandu/struktūrvienību

Nodrošina vēlamā stāvokļa 
sasniegšanu (rezultātu)

Orientēts uz iznākumu – rezultātu
(ko jūs izdarīsiet un kas no tā
mainīsies), nevis ieguldījumu vai
procesu (ko jūs darīsiet)

Atrodas darbinieka ietekmes un
atbildības zonā

Tam ir būtiska nozīme un ietekme 
uz uzņēmuma un struktūrvienības
mērķu sasniegšanu



Kur rast idejas mērķiem?

Pamatojums mērķa definēšanai:

• Stratēģisks uzstādījums

• Iesaistīto personu (stakeholders) 
vajadzības

• Augstāka līmeņa mērķis

• Neatrisināta, aktuāla (prioritāra) 
problēma

• Individuāla motivācija

Saistība starp amata pienākumiem un 
mērķiem:

• Amata apraksts raksturo amata 
funkcijas – kas jādara amata ietvaros 
vispār

• Ne no visiem pienākumiem
attiecīgajā periodā izriet mērķis

• Mērķos jāietver vēlamais
sasniedzamais rezultāts pienākuma 
izpildei noteiktā periodā



Mērķu  
definēšanas

process

Ieteicams organizēt plānošanas 
sanāksmes struktūrvienībās, 
pārrunājot

• stratēģiskos uzstādījumus
attiecīgajam periodam

• struktūrvienību mērķus

• vajadzības, neatrisinātās
problēmas

• dot ievirzi, pie kura 
jautājuma strādās kurš 
darbinieks



Palīdz novērtēt, vai mērķis ir 
pareizi formulēts:

S→ specifisks (konkrēts) un 
saprotams

M→mērāms kvantitatīvi 
un/vai kvalitatīvi

A → atbilstošs jūsu spējām, 
sasniedzams, vienlaikus -
ambiciozs

R→ uz rezultātu orientēti

T→ ar atbilstošu laika termiņu



Ieteikumi mērķu definēšanai

01
Mērķus 
ieteicams 
sabalansēt
(izlīdzināt)
visa
perioda
garumā

02
Vienam
darbiniekam  
ieteicams noteikt 
ne vairāk kā 2 - 3,
maksimāli 5-
6 mērķus

03
Katram 
mērķim 
ieteicams
noteikt
īpatsvaru/
prioritāti
procentos

04
Kopumā visi 
mērķi vienam
darbiniekam 
veido 100%



Rādītāju piemēri
Kvantitatīvi:

skaits
Apmācīti 50 x struktūrvienību darbinieki

termiņš Trīs mēnešu laikā noorganizēti 5 semināri

apjoms Vismaz 70% studentu ir apmierināti ar saņemto pakalpojumu

atbilstība rādītājiem Vismaz par 5 % vairāk, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu

Kvalitatīvi jeb aprakstoši:
Neapmierinošā stāvoklī esošās ēkas pārbūve, tai skaitā atjaunojot iekšējo un 
ārējo apdari, ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures un elektroapgādes sistēmas, 
veicot teritorijas labiekārtošanu un ārējā apgaismojuma uzlabošanu.

• Mērķis var būt izmērāms:

– naudā (ieņēmumi, izdevumi, pieaugums, samazinājums)

– termiņā (paveikt uzdevumu līdz noteiktam datumam)

– regularitātē (1x mēnesī, etc)

– pieauguma un samazinājuma procentos

• Radītāji jāizvēlas saprātīgi, jo ne vienmēr visu, ko var saskaitīt, ir vērts skaitīt
• Izdevīgi, ja funkciju un pienākumu radītāji ir norādīti struktūrvienības funkciju un

amata aprakstos!



Anketēšanas un pieteikšanās tiešsaistes 

rīki:

 Google forms

 MS forms

 Mitto events

https://docs.google.com/forms/u/0/
https://forms.office.com/


Komandas uzdevumu pārvaldības rīki

 https://www.meistertask.com/

 https://tasksboard.com/

 https://keep.google.com/

 MS Outlook aplikācijas «Darāmo darbu saraksts»

https://www.meistertask.com/
https://tasksboard.com/
https://keep.google.com/


Darba uzskaites rīki

 https://app.clockify.me/

 https://desktime.com/

 https://www.jibble.io/

https://app.clockify.me/
https://desktime.com/
https://www.jibble.io/


Atskaitu un datu vizualizēšana

 https://www.canva.com/

 https://infograpia.com/

 https://www.visme.co/

 MS excel

https://www.canva.com/
https://infograpia.com/
https://www.visme.co/


Tiešsaistes rēķinu pārvaldības sistēmas

 https://www.tavirekini.lv/

 https://www.it-lideris.lv

 https://www.compucash.lv/

https://www.tavirekini.lv/
https://www.it-lideris.lv/
https://www.compucash.lv/


Demonstrācijas

 Līgumiem

 Rēķiniem



Pateicamies par 

jūsu uzmanību!

Gusts Gudelis

gusts@magneticpro.lv

www.magneticpro.lv

mailto:gusts@magneticpro.lv

