Elektronisko dokumentu un elektronisko pastu noformēšana
Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
1.

Paziņojuma par dokumenta saņemšanu nosūtīšana

Saņemot elektroniski parakstītu dokumentu, komersantam ir pienākums vienas
darbdienas laikā atbildēt Valsts reģionālās attīstības aģentūrai (turpmāk – Aģentūra), nosūtot
paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.
Pirms paziņojuma nosūtīšanas, komersantam ir jāpārliecinās, ka elektroniskā
dokumenta saturs nav bojāts un to ir iespējams izlasīt. Ja elektroniskā dokumenta saturs ir
bojāts un to nav iespējams izlasīt, komersants to norāda Aģentūrai nosūtāmajā paziņojumā.
Paziņojuma nosūtīšanai izmanto elektroniskajā pastā (turpmāk – e-pasts) esošo
atbildes funkciju nospiežot pogu
.edoc datni nepievieno.

, šādam paziņojumam no Aģentūras saņemto

NEPAREIZI

Atbildei bez attiecīgas
nepieciešamības
pievienota Aģentūras
sūtītā .edoc datne

PAREIZI

Atbildei nav pievienoti
nekādi Aģentūras
sūtītie dokumenti
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2.

Pieprasītās informācijas sagatavošana, noformēšana un nosūtīšana elektroniski

Pieprasīto informāciju noformē ar pavadvēstuli saskaņā ar Ministru kabineta
2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas
kārtība”.
Elektronisko dokumentu pievieno e-pasta ziņojuma pielikumā un nosūta uz oficiālo
iestādes e-pasta adresi, kas norādīta iestādes tīmekļa vietnē vai veidlapā.
E-pasta ziņojuma priekšmetā
norāda: komersanta nosaukumu, sagatavotā
dokumenta numuru un/vai datumu, bet šādā e-pastā Aģentūras vēstules, ar kuru tika
pieprasīta informācija, nosaukumu un numuru nenorāda.

NEPAREIZI

E-pasta priekšmetā
norādīta nevis komersanta
sagatavotā atbilde, bet
Aģentūras sūtītā vēstule

PAREIZI

E-pasta priekšmetā norādīts
komersanta nosaukums,
vēstules Nr. un datums

Sagatavojot un pievienojot e-pastam pielikumus
, komersantiem jāņem vērā, ka
Aģentūras rīcībā esošās dokumentu vadības sistēmas īpatnību dēļ, pielikumā pievienojamās
datnes nosaukumā nedrīkst būt šādi simboli: „|”, „/”, „\”, „?”, „*”, „<”, „>”, „"”, „:”, „+”,
„[”, „]”, „%”, kā arī nedrīkst būt jauna rinda.
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NEPAREIZI

Datnes nosaukumā ir
dokumentu vadības
sistēmas neatpazītā
zīme „+”

Ja datnes nosaukums satur kādu no iepriekš minētajiem neatpazītajiem simboliem,
Aģentūrā saņemto datni dokumentu vadības sistēmā pievienot nav iespējams.

PAREIZI

Datnes nosaukums
nesatur neatpazītās
zīmes
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Ja dokumenti tiek gatavoti elektroniskā formā un parakstīti ar elektronisko parakstu,
tad visu pieprasīto informāciju (dokumentu kopumu), tai skaitā pavadvēstuli, paraksta ar
vienu drošu elektronisko parakstu. Pavadvēstulē nosaukumā neraksta „Pavadvēstule”, bet gan
īsu informācijas sniegšanas nolūku, piemēram, „Par pieprasīto piepildu dokumentu
sniegšanu”, „Par pieprasītās informācijas sniegšanu” vai tamlīdzīgi.
Sūtot dokumentus, kuri paši par sevi pēc savas būtības neidentificē to nosūtīšanas
mērķi (piemēram, Excel tabulas, izziņas, apliecinājumi, sertifikātu kopijas u.c.), tos noformē
ar pavadvēstuli, kurā norāda, uz kuru Aģentūras pieprasījuma vēstuli (datums, numurs) vai
iepirkuma procedūru dokuments attiecas, pavadvēstulē norādot visus pievienotos
pielikumus.

NEPAREIZI

Nav saprotams kādam
nolūkam dokuments ir
iesniegts, jo tam nav
pievienota pavadvēstule

PAREIZI

Dokumentam pievienota
pavadvēstule ar norādi par
atbildes sniegšanu
Visi dokumenti apvienoti
vienā datnē un parakstīti
ar vienu e-parakstu

Svarīgi, ka visus saistītos dokumentus (piemēram , pavadvēstule un tās pielikumi), kur
katrs dokuments sagatavots atsevišķi, paraksta kā vienu .edoc datni – katru atsevišķo
dokumentu atsevišķi neparaksta. Attiecīgi, ja nosūtāmo dokumentu kopums satur, piemēram,
pavadvēstuli, trīs sertifikātus un vienu .xls dokumentu, visus šos dokumentus apvieno vienā
datnē un paraksta ar vienu elektronisko parakstu (sk. iepriekšējo attēlu).
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3.

Dokumentu noformēšana

Saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likuma un uz šī likuma pamata izdoto Ministru
kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība” prasībām, lai dokumentam būtu juridisks spēks, tajā jāiekļauj vismaz
šādi rekvizīti:
 Dokumenta autora nosaukums
 Dokumenta datums
 Paraksts
 Adresāts

NEPAREIZI

Nav norādīts vēstules
sagatavotājs –
dokumenta autors

PAREIZI
Pareizi norādīta
izdošanas vieta

Pareizi norādīts
dokumenta autors
Pareizi norādīts
adresāts

Pareizi norādīts
izdošanas datums

Pareizi norādīts
dokumenta numurs
Pareizi atspoguļots vēstulē
sniegtās informācijas mērķis

Pareizi uzlikts
pašrocīgs paraksts
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Vienlaikus, sūtot atbildes vēstuli vai pieprasīto informāciju, būtu norādāms
Aģentūras pieprasījuma vēstules datums un numurs, norādi noformējot attiecīgi rekvizītu
zonā „Uz [Aģentūras vēstules datums un Nr.]” vai ierakstot vēstules teksta daļas sākumā,
kā arī, ja atbildes vēstulei ir pielikumi, tie būtu norādāmi un uzskaitāmi vēstules beigās:

PAREIZI

Pareizi rekvizītu zonā norādīts
Aģentūras vēstules , ar kuru
pieprasīta informācija, datums
un numurs

Pareizi teksta zonā norādīts
Aģentūras vēstules , ar kuru
pieprasīta informācija, datums
un numurs

Pareizi norādīts atbildes
vēstules pielikumā esošo
dokumentu uzskaitījums
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4.

Dokumentu atvasinājumu noformēšana elektroniski

Lai papīra formā sagatavota dokumenta kopijas iesniegtu elektroniskā formā, tās
noformē saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumus Nr.916
„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, ciktāl šajos noteikumos
minētās dokumentu izstrādāšanas vai noformēšanas prasības tehniski iespējams piemērot,
attiecīgi:
 Kopijas pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar lielajiem burtiem attēlo vārdu
„KOPIJA”.
 Apliecinājuma uzrakstā norāda:
 ar lielajiem burtiem rakstītus atbilstošus vārdus „KOPIJA PAREIZA”;
 pilnu organizācijas nosaukumu;
 apliecinātājas amatpersonas pilnu amata nosaukumu, vārdu un uzvārdu;
 apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu (vai norādi, kur redzams datums,
ja elektroniskais paraksts satur laika zīmogu).
Attiecībā uz apliecinājuma uzrakstu noformējumu Ministru kabineta 2005.gada
28.jūnija noteikumu Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas,
glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek
elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un
fiziskajām un juridiskajām personām” 13.2 punkts paredz, ka papīra formā sagatavota
dokumenta elektroniskās kopijas apliecinājuma uzrakstu noformē vienā no diviem turpmāk
norādītajiem veidiem, attiecīgi:
 atsevišķā datnē, ko kopā ar papīra formā sagatavota dokumenta elektronisko
kopiju paraksta kā vienu datni:
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 uz papīra formā sagatavota dokumenta elektroniskās kopijas un to parakstot ar
elektronisko parakstu:

Svarīgi, ka dokumenta kopiju pareizību organizācijā apliecina organizācijas vadītājs,
cita amatpersona, kas ir tiesīga pārstāvēt organizāciju, vai šo personu pilnvarotā persona.
Pilnvarojumu apliecināt dokumenta kopijas pareizību ietver attiecīgās organizācijas rīkojuma
dokumentā vai organizatoriskajā dokumentā.
Tāpat jāņem vērā, ka, izstrādājot elektroniska dokumenta kopiju papīra formā, tos
dokumenta rekvizītus, kuri papīra formā nav redzami, atveido dokumenta kopijā uzreiz aiz
apliecināmā dokumenta pēdējā rekvizīta virs apliecinājuma uzraksta. Kopijas apliecinājuma
rīkus („KOPIJA”, „KOPIJA PAREIZA” u.c.) norāda tāpat kā jebkurai citai papīra formātā
gatavota dokumenta kopijai).
Savukārt elektroniska dokumenta kopiju elektroniskā formā neizstrādā, t.i., ja
dokumenta oriģināls ir izstrādāts un parakstīts elektroniski, to pavairo elektroniski un izsūta
elektroniski kā oriģinālu.
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