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POGRAMMAS IZVEIDES PAMATOJUMS 

Profesionālās tālākizglītības programma “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” kvalifikācija 

“Lietvedis” ir izstrādāta atbilstoši Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības 

apakšpadomes 2010.gada 8.decembra sēdē (protokols Nr.10) apstiprinātajam Lietveža profesijas 

standartam un spēkā esošajai likumdošanai.  

Programma tiek realizēta Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide” pieprasījuma. Pieprasījums ir balstīts uz uzņēmējdarbības, finanšu, 

grāmatvedības un administrēšanas nozares ekspertu padomes lēmumu par prasmju un zināšanu 

vajadzībām nozarē, kas ir apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas vadītajā Pieaugušo 

izglītības pārvaldības padomē, kuras sastāvā ir pārstāvji no nozaru ministrijām, Pārresoru 

koordinācijas centra, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību 

savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Pašvaldību savienības, 

plānošanas reģioniem, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Latvijas Pieaugušo izglītības 

apvienības.  

 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS MĒRĶIS 

 

Izglītības procesā apgūt kompetences, veidot prasmes un zināšanas, lai nodrošinātu 

dokumentu apriti uzņēmumā: sagatavotu, noformētu, reģistrētu, uzskaitītu, sadalītu un nosūtītu 

dokumentus; veidotu lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru; sagatavotu dokumenta atvasinājumus; 

pārzinātu un nodrošinātu dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot 

informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku; pārzinātu uzņēmuma struktūru, spētu sazināties gan 

ar uzņēmuma darbiniekiem, gan ar klientiem savas kompetences ietvaros. 

 

Izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi: 

1. Pārzināt uzņēmuma struktūru un darba organizācijas procesus. 

2. Pārzināt darba pienākumu izpildei nepieciešamos normatīvos aktus. 

3. Izstrādāt uzņēmuma lietvedību reglamentējošos normatīvos aktus un dokumentus. 

4. Izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus (organizatoriskie, rīkojuma, faktu 

fiksējošos, sarakstes un personāla), saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

5. Veikt dokumentu saņemšanu, reģistrāciju un nosūtīšanu. 

6. Veikt nepieciešamās dienesta atzīmes uz dokumentiem. 

7. Kontrolēt dokumentu izpildes termiņus. 

8. Sagatavot un apliecināt dokumenta atvasinājumus. 



 

9. Izstrādāt uzņēmuma lietu nomenklatūru. 

10. Veidot un sistematizēt lietas, atbilstoši uzņēmuma lietu nomenklatūrai. 

11. Pārzināt arhīva darba reglamentējošos normatīvos aktus. 

12. Sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā. 

13. Sastādīt arhīva izziņas. 

14. Veikt dokumentu ekspertīzi. 

15. Noformēt personāla dokumentus. 

16. Veikt sanāksmju un lietišķu tikšanos protokolēšanu. 

17. Pārvaldīt lietišķās rakstības stilu. 

18. 18.Iegūt un izmantot informāciju, lietojot jaunākās informācijas tehnoloģijas. 

19. Ievērot informācijas aizsardzību un konfidencialitāti. 

20. Pārzināt un atbilstoši lietošanas noteikumiem izmantot biroja tehniku. 

21. Pārzināt ergonomiku, izveidojot drošu un ērtu darba vidi. 

22. Ievērot higiēnas prasības. 

23. Ievērot profesionālās ētikas principus. 

24. Pārzināt lietišķo etiķeti un vispārpieņemtās pieklājības normas. 

25. Sazināties, sadarboties un veidot pozitīvu saskarsmi ar darba kolēģiem. 

26. Plānot un organizēt savu darbu. 

27. Veikt darbu patstāvīgi un komandā. 

28. Pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei un uzņemties atbildību par pieņemtajiem 

lēmumiem. 

29. Uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem. 

30. Pārvaldīt valsts valodu. 

31. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī. 

32. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā. 

33. Pašizglītoties. 

 

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI 

Iegūtās zināšanas un prasmes palīdzēs: 

1. Izstrādāt, noformēt un praktiski pielietot lietvedības dokumentus 

2. Lietot datortehniku ar lietvedības darbību saistītiem procesiem 

3. Pārzināt darba pienākumu izpildei nepieciešamos normatīvos aktus 

4. Pareizi klasificēt un kārtot dokumentus 

5. Pārvaldīt lietišķās rakstības stilu 

6. Pārzināt lietišķo etiķeti un vispārpieņemtās pieklājības normas 

7. Veikt darba pienākumus atbilstoši darba aizsardzības, vides aizsardzības, ugunsdrošības 

un elektrodrošības noteikumu prasībām 

MĀCĪBU PLĀNS 

 

Mācību priekšmeti 
Pārbaudījuma 

veids 

Kontaktstundas 

Teorija 

 

Praktiskās 

mācības 

 

K
o
p

ā
  

Klātienē 
Neklā

t. 
Klātienē Neklā

t. 

Lietvedība* eksāmens 12 12 18 96 138 



 

Personāllietas un personāla 

vadība 

ieskaite 8 4 8 12 32 

Datormācība ieskaite 8 13 5 56 82 

Biroja darba organizācija ieskaite 8 4 20 16 48 

Lietišķā rakstu valoda ieskaite 4 4 24 16 48 

Saskarsme ieskaite 4 4 16 4 28 

Sabiedrības un cilvēka 

drošība 

ieskaite 4  4 8 16 

Kvalifikācijas prakse   240  240 

Valsts noslēguma pārbaudījums 2  6  8 

Kopā  50 41 341 208 640 

* integrēta profesionālā valsts un angļu valoda 

  

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAS PLĀNOŠANA 

Mācību priekšmeta nodarbību grafiku mācību grupai sastāda pirms mācību sākuma visam 

mācību laikam. Tas atbilst licencētajai izglītības programmai. Sastādot grafiku, ņem vērā 

profesionālo priekšmetu pedagogu ieteikumus par programmā paredzēto mācību priekšmetu 

loģisko pēctecību.  

Mācību nodarbību grafiks ir pieejams mācību centrā. Uzņemot izglītojamos un noslēdzoties 

mācību grupas komplektācijai, nodarbību grafiku izsniedz katram izglītojamajam un mācību 

grupai piesaistītajiem profesionālo priekšmetu pedagogiem. Izglītojamie un pedagogi tiek 

savlaicīgi informēti (elektroniski vai telefoniski) par izmaiņām nodarbību grafikā.  

Veicot attālinātas mācības, mācību grafiks izglītojamajiem tiek nosūtīts arī elektroniskā veidā 

uz norādīto e-pastu. Par plānotajām izmaiņām mācību grafikā, izglītojamie tiek informēti e-pastā 

un kopīgā forumā MOODLE vidē. 

Viena nodarbība ilgst 40 minūtes. Iknedēļas stundu sarakstu sastāda ne vēlāk kā iepriekšējās 

nedēļas ceturtdienā – piektdienā, to apstiprina grupas vadītājs, un informāciju (elektroniski vai 

telefoniski) paziņo izglītojamajiem un pedagogiem.  

 

MĀCĪBU LĪDZEKĻU IZMANTOŠANA, MĀCĪBU METOŽU IZVĒLE  

Ievērojot izglītības programmas mācību plānā noteikto teorijas un praktisko mācību stundu 

iedalījumu un mācību grafiku, mācību nodarbību process tiek organizēts tiešsaistes 

videokonferences režīmā, izmantojot ZOOM platformu, un e-studiju mācību platformā https://e-

studijas.buts.lv (MOODLE vide). Abas platformas nodrošina gan izglītojamo kopīgo tiešsaistes 

saraksti (chat), gan privāto tiešsaistes saraksti starp izglītojamajiem un/vai pedagogu. Mācību 

centrs nodrošina izglītojamos ar izglītības programmas īstenošanai nepieciešamajiem mācību 

līdzekļiem, tajā skaitā mācību literatūru. Mācību procesā tiek izmantoti pedagoga sagatavotie 

izdales materiāli par svarīgākajām tēmām, praktisko uzdevumu apraksti un to novērtēšanas 

kritēriji. Materiāli atbilstoši nodarbību īstenošanas gaitai tiek ievietoti  e-studiju mācību platformā 

https://e-studijas.buts.lv. Izglītojamajiem pēc nepieciešamības un pieprasījuma tiek nodrošinātas 

individuālas konsultācijas (attālināti). 

 

IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 

 

Profesionāla tālākizglītības programma “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” ir 

izstrādāta un licencēta 2020.gadā. 

 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

Vērtēšanas procesā tiek iegūti un interpretēti atbilstoši dati, lai izdarītu informētus secinājumus 

par to, ko izglītojamais zina, prot un spēj izdarīt. Summatīvās vērtēšanas laikā tiek novērtēts un 

https://e-studijas.buts.lv/
https://e-studijas.buts.lv/
https://e-studijas.buts.lv/


 

dokumentēts izglītojamā mācīšanās rezultāts noteikta mācīšanās posma (mācību priekšmeta) 

noslēgumā. 

Lai sniegtu priekšstatu par sasniedzamo rezultātu, jau uzsākot apmācību, izglītojamie tiek 

iepazīstināti ar vērtēšanas kritērijiem katrā mācību priekšmetā.  

 

Piemērs: 

Mācību priekšmets LIETVEDĪBA: 

Programmas prasības:  

Programmas apguves noslēgumā izglītojamie kārto ieskaiti, kurā ir ietverta teorētisko 

zināšanu pārbaude un praktiskie darbi. 

Ieskaites teorētiskajā daļā izglītojamais pilda testu kontrolei/paškontrolei, bet praktiskajā 

daļā - projekta darbs. 

 

Mācību priekšmeta ieskaites, pārbaudes darba, uzdevumu matrica: 

Nr. Programmas kurss/temats un saturs 
Vērtēšanas 

kritēriji (%) 

1.  Paškontroles tests Nr.1 - Vēsture 6,25 

2.  Paškontroles tests Nr.2 - Lietvedības pamatjēdzieni 6,25 

3.  Paškontroles tests Nr.3 - Lietvedība, dokumentācijas sistēmas 6,25 

4.  Paškontroles tests Nr.4 - Lietvedības procesa organizēšana 6,25 

5.  Paškontroles tests Nr.5 - Lietvedības procesā iesaistītās persona 6,25 

6.  Paškontroles tests Nr. 6 - Lietvedības vieta organizācijā 6,25 

7.  Paškontroles tests Nr. 7 - Dokumenta jēdziens un funkcijas 6,25 

8.  Paškontroles tests Nr. 8 - Dokumenta juridiskais spēks 6,25 

 Kopā 50% 

 

Praktiskās daļas uzdevumu apraksts: projekta darbs  

Nr. Programmas kurss/temats un saturs 
Vērtēšanas 

kritēriji (%) 

9.  Praktiskais darbs Nr. 3 - Pārvaldes dokumenta rekvizītu izvietojums. 8,33 

10.  Praktiskais darbs Nr. 7 - Rīkojumi 8,33 

11.  Praktiskais darbs Nr. 8 - Sarakstes dokumentu grupa 8,33 

12.  Praktiskais darbs Nr. 9 - Sarakstes dokumentu grupa 8,33 

13.  Praktiskais darbs Nr. 10 - Dokumenta atvasinājumi, to apliecināšana 8,33 

14.  Noslēguma pārbaudes darbs  Nr. 1  8,33 

 Kopā  50% 

 

 

Vērtējums ballēs 3 4 5 6 7 8 9 10 

                  

Iegūto punktu skaits 1-45 46–50 51–59 60-69 70–79 80–89 90–95 96–100 

  

Pārbaudes darbs ir nokārtots, ja vērtējums ir ne zemāks par 4 ballēm (viduvēji). 

 

 


