
Lietišķā sarakste

Aiga Veckalne, 27.10.2016.



Rakstiskā saziņa — neatņemama dzīves daļa



Valoda liecina par mūsu:

• izglītību

• zināšanām

• pieredzi 

• emocionālo inteliģenci

• komunikācijas prasmēm

• analītiskajām prasmēm

• lietišķās etiķetes un ētikas normu 

pārzināšanu



Sent: Friday, July 01, 2016 9:32 AM

To: «Jānis Striguns, Skrivanek Baltic» <pasutijumi@skrivanek.lv>

Subject: Fwd: 65069/RE: Tulkojums

B *,

Negribi ar mums strādāt tad nafig nestrādā, bet necakare bobi.

vakardien grāmatvedība visu precizi noskaidroja, ka mēs esam skrivanekam grāmatvedības noapaļošanas 

kļūdas dēļ parādā vienu vienīgu santīmu

samaksāts bija jūnija padsmitajos datumos.

ja jūs jāni negribat , tad negribat.

cik reizes mums pie šī jautājuma ir jāatgriežas?!!??

es nesēžu pie datora gaidot, kad kāds paprasīs avansu 13 eiro

Ja gribi strādāt, tad ludzu, vēl viens pasutījums nr 66914 no LV uz RU un ENG, zemāk esošos divus 

teikumus, man šo tulkojumu vajag šorīt.



Pareiza, skaista, bagāta un skaidra valoda liecina 

par personas (organizācijas, uzņēmuma) 

profesionalitāti, kompetenci, atbildību, 

iedziļināšanos un rūpēm par lasītāju (klientu). 



Vārdi paliek atmiņā un pārliecina rīkoties

valoda = mūsu vizītkarte





Lietišķā sarakste

Informācijas apmaiņa rakstveidā. 

Tā robežojas ar citiem dokumentu veidiem, 

taču vēstulēm neraksta nosaukumu.

saturs forma



Iedarbīgas lietišķās vēstules kritēriji
Mērķauditorijas

izjūta

Lasītāja vajadzību paredzēšana

Piemērots tonis un 

ritms

Neitrāls un profesionāls tonis, dabīgs, viegli uztverams ritms

Rakstīt it kā sarunātos.

Informatīvs saturs Tekstam ir jēga, tas sniedz informāciju

Struktūra Tekstam ir mērķis un loģisks izklāsts

Pārskatāms

noformējums

Teksts labi izskatās uz lapas (ekrānā), to var ērti lasīt,

pārskatīt un iegūt informāciju no tā

Detaļas Precīzu un nepārprotamu vārdu izvēle

Oriģinalitāte Teksts pauž ko jaunu vai ko vecu jaunā veidā

Pareizība Gramatikas normu ievērošana



Normatīvie akti
• MK noteikumi Nr. 916 «Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība» 

• MK noteikumi Nr. 748 «Dokumentu un arhīvu pārvaldības 

noteikumi»

• MK noteikumi Nr. 114 «Noteikumi par personvārdu 

rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to 

identifikāciju»

• Arhīvu likums

• Valsts valodas likums

• Iesniegumu likums

• Elektronisko dokumentu likums

• Dokumentu juridiskā spēka likums 



Dokumenta funkcijas

• Informatīvā (vēstules teksts)

• Juridiskā (rekvizītu daļa)

• Iespēja izgatavot atvasinājumus un 

dublikātu

• Trīs aspekti: rekvizīti, noformējums, teksts



4 +1

Fiziskās personas iesniegumā jābūt

(4)

Pārvaldes dokumentā jābūt

(4+1=5)

1. Dokumenta autors — vienmēr sākumā

Vārds, uzvārds vai iniciālis, uzvārds

+ adrese (deklarētā vai elektroniskā)

Nosaukums, reģistrācijas numurs, 

adrese, saziņas līdzekļi, taču veidlapa 

nav obligāta

2. Dokumenta datums

Tekstuāli, skaitliski Tikai skaitliski

3. Ja norādāms, adresāts

4. Paraksts, tostarp elektroniskais

Papildus obligāti jābūt:

+5. Dokumenta reģistrācijas numuram

Sarakstes dokumenta rekvizīti



+3 +1

Ja nepieciešams, pārvaldes dokumentā vēl 

papildus jābūt:

Dokumenta atvasinājumi (kopija, 

izraksts, noraksts, lai tiem būtu 

juridiskais spēks

+ dokumenta izdošanas vietas nosaukumam

+ zīmoga nospiedumam

+ dokumenta apstiprinājuma uzrakstam vai 

atzīmei par dokumenta apstiprināšanu

 Fiziskās personas apliecinājums

 Organizācijas apliecinājums

Sarakstes dokumenta rekvizīti



Lietišķajā saziņā ir svarīga precizitāte un 

konkrētība: akronīmi jāpaskaidro, abstrakti vārdi 

un frāzes jāaizstāj ar konkrētiem, izmantojot 

svešvārdus, jābūt pārliecinātam, ka informācijas 

saņēmējs tos sapratīs un nepārpratīs.



«Apgrieztās piramīdas princips»

Atklājiet svarīgāko informāciju 

uzreiz,

pārējo laiku (vietu) izmantojot tās 

precizēšanai un 

papildināšanai



Kontroljautājumi
• Ko vēlos pateikt?

• Kas ir mani lasītāji, un kāpēc viņi vēlētos lasīt uzrakstīto?

• Kā lasītāji izmantos šo informāciju?

• Cik daudz viņi jau zina un vēlētos uzzināt?

• Kāda ir lasītāju attieksme?

• Kādai jābūt izklāsta secībai?

• Kā padarīt informāciju vieglāk uztveramu?

• Ko vēlos uzsvērt? Kas jāsaka vispirms un kas sekos pēc 

tam? Ar ko beigt?

• Vai lasītāji spēs saprast un sekot manai domai?



Vēstules teksts — svarīgākā ziņas daļa

1. Ievaddaļa

2. Izklāsta daļa

3. Secinājumu daļa 

Mērķis nosaka teksta saturu un uzbūvi.

Saturs un veids nosaka valodu un stilu.

Vēstules tekstam jābūt iespējami 

īsam, lakoniskam, skaidram, 

uztveramam, jāvairās no lieka 

informācijas atkārtojuma.



Tehniskās prasības
• Parasti — uz iestādes/organizācijas veidlapas (parasti —

balts papīrs)

• A4 (210 mm x 297) vai A5 (210 mm x 148) formātā

• Lapu un lappušu numerācija: vienai vai vairākām lapām

• Nedrīkst rakstīt ar zīmuli vai citā tehniski viegli izdzēšamā 

un nenoturīgā veidā

• Nedrīkst vairākas valodas vienā dokumentā (izņēmumi —

līgumi ar identisku tekstu divās valodās)

• Teksts skaidri lasāms, nepārprotams, ievērojot 

pareizrakstību un atbilstošu terminoloģiju



Noformējuma elementi

• Intervāls starp rindām un atsevišķām ziņas daļām

• Malas informācijas aizsardzībai

• Šrifts jeb fonts

• Burtu lielums

• Rindiņu garums

• Teksta malu nolīdzinājums

• Lapas/lappuses numurs

• Krāsas

• Informācijas izcēlumi 

≥ 20 mm

≥ 30 mm ≥ 10 mm

≥ 20 mm



Tehniskās prasības
• Dalīšana rindkopās, atkāpes

• Nodaļas, apakšnodaļas, punkti, 

apakšpunkti — līdz četriem līmeņiem

• Mērenība, izmantojot diagrammas, 

tabulas, attēlus

• Jāizvēlas atbilstoša izmēra aploksnes

• Nedrīkst būt dzēsumi, labojumi, 

aizkrāsojumi, nesaskaņoti labojumi, 

svītrojumi, papildinājumi  

Saskaņots labojums 

dokumentā:

Labotam ticēt! 

vai

Labots!

Paraksts 

(atšifrējums)

Datums 



Visbiežāk pieļautās kļūdas
• Trūkst obligāto rekvizītu

• Neatbilstošs noformējums un izvietojums 

• Sarakstes dokumentam norādīts nosaukums 

• Vēstulei nav mērķa

• Nepareizi noformēts datums

• Nepiemērota uzrunas forma

• Nepiemērots tonis

•



Visbiežāk pieļautās kļūdas

• Pārprotams saturs, grūti uztverama izteiksme 

• Pārāk gari, blokveida teikumi 

• Liekvārdība, tukšvārdība

• Burtiski citvalodu pārcēlumi 

• Daudz svešvārdu, modes vārdu

• Nav pārlasīts un izlabots



Visbiežāk pieļautās kļūdas

• Gramatikas, stila un pieturzīmju kļūdas 

• Neprecīzs saīsinājumu lietojums

• Vēstule ir pārāk gara 

• Daudz nolieguma apgalvojumu 

• Nepareizi noformēta aploksne

• E-pasta etiķetes principu neievērošana 







Noderīgi rīki un avoti

• Pareizrakstības pārbaudītājs (spellchecker)

• Tezaurs.lv – tiek papildināts un atjaunināts, 

Tezaurs.lv/llvv – oriģinālā LLVV versija

• Valsts kancelejas «Normatīvo aktu projektu 

izstrādes rokasgrāmata»

• AILab latviešu valodas resursu serveris

• Latviešu valodas aģentūras konsultācijas

https://tai.mk.gov.lv/book/1/chapter/123
http://valoda.ailab.lv/
http://www.valoda.lv/


Noderīgi rīki un avoti

• Valsts valodas centrs (lēmumi, publikācijas, 

terminoloģija)

• Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm

• Eiropas Interaktīvā terminoloģijas datubāze

• Iestāžu publikāciju noformēšanas 

rokasgrāmata

• Vārdotājas emuārs

• «Skrivanek Baltic» valodas padomi

http://vvc.gov.lv/
http://termini.lza.lv/term.php
http://iate.europa.eu/
http://publications.europa.eu/code/lv/lv-000500.htm
http://publications.europa.eu/code/lv/lv-000500.htm
http://vardotaja.blogspot.com/
http://www.skrivanek.lv/lv/jaunumi/latviesu-valodas-padomi/


Noderīgi rīki un avoti





«Scribendo disces scribere…»

www.triviums.lv, triviums@triviums.lv, 67 282 219

31. janvārī DARBNĪCA

Kā rakstīt latviešu valodā digitālajā 

laikmetā?


