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VAS „C” 

 

Par uzziņas sniegšanu 

 

Valsts ieņēmumu dienests ir izskatījis Valsts akciju sabiedrības „C”, reģ. 

Nr.(…) (turpmāk – Iesniedzējs), 2013.gada 17.aprīļa iesniegumu par uzziņas 

sniegšanu (turpmāk – iesniegums) un sniedz šādu uzziņu.  

Iesniedzējs, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 98.pantu, lūdz 

Valsts ieņēmumu dienestu kā iestādi, kuras kompetencē ir jautājums par likuma 

„Par grāmatvedību” piemērošanu, sniegt uzziņu par Iesniedzēja tiesībām, 

piemērojot likuma „Par grāmatvedību” normas, nodrošināt normatīvo aktu 

prasībām atbilstošu ienākošo grāmatvedības attaisnojuma dokumentu apriti 

uzņēmumā. 

Iesniedzējs paskaidro, ka uzziņa nepieciešama, lai pareizi piemērotu 

likuma „Par grāmatvedību” prasības attiecībā uz uzņēmuma tiesībām atzīt par 

grāmatvedības attaisnojuma dokumentiem saņemtos rēķinus par iegādātajiem 

pakalpojumiem un precēm, kas nesatur rekvizītu „paraksts”, bet ir apliecināti 

elektroniskā vidē uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā. 

Faktu apraksts. 

Iesniedzējs no pakalpojumu sniedzējiem un preču piegādātājiem saņem 

šādi noformētus rēķinus: 

a) papīra formātā sagatavotus rēķinus parakstītus ar pašrocīgu 

parakstu; 

b) papīra formātā sagatavotus rēķinus bez paraksta; 

c) elektroniski sagatavotus rēķinus parakstītus ar drošu elektronisko 

parakstu; 

d) elektroniski sagatavotus rēķinus parakstītus ar elektronisko 

parakstu; 

e) elektroniski sagatavotus rēķinus bez paraksta. 

Lai nodrošinātu ātrāku grāmatvedības dokumentu aprites, apstrādes, 

apstiprināšanas un kontroles procesu, tiek nodrošināta visu saņemto rēķinu attēlu 

un tiem pievienoto dokumentu ievietošana vienotā elektroniskā formātā un 

glabāšana grāmatvedības sistēmā. Papildus tam, atkarībā no dokumenta veida, 
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tiek nodrošināta papīra rēķinu arhivēšana papīra formā, elektronisko – 

elektroniskā veidā. Līdz ar to visi no piegādātājiem saņemtie grāmatvedības 

attaisnojuma dokumenti, kas saņemti gan papīra, gan elektroniskā formātā, gan 

ar parakstu, gan bez paraksta, nonāk vienotā elektroniskā vidē – grāmatvedības 

sistēmā, nodrošinot sistēmas lietotājam piekļuvi rēķina attēlam un informācijai 

par darījumu. 

Ņemot vērā to, ka ienākošo grāmatvedības attaisnojuma dokumentu vidū 

ir arī dokumenti bez paraksta, un likuma „Par grāmatvedību” 7.
1
panta trešās 

daļas 3.punkts nosaka, ka šādi dokumenti ir uzskatāmi par attaisnojuma 

dokumentiem, ja tos apstiprina uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā par 

saimniecisko darījumu atbildīgā persona, Iesniedzējs plāno ieviest visu saņemto 

grāmatvedības attaisnojuma dokumentu saskaņošanas procesu vienotā 

elektroniskā vidē, nodrošinot grāmatvedības dokumentu elektronisku 

apliecināšanu un nosakot šo apliecināšanas kārtību ar iekšēju normatīvu aktu, ko 

apstiprinājis uzņēmuma vadītājs. 

Uzņēmuma iekšējā grāmatvedības attaisnojuma dokumentu aprites un 

apliecināšanas kārtībā paredzēts noteikt šādas rēķinu apstrādes un 

apstiprināšanas prasības: 

1) visi saņemtie rēķini neatkarīgi no formāta, tiek nosūtīti uz 

grāmatvedības sistēmu, tādējādi nodrošinot, ka: 

a. saņemtie elektroniskie rēķini tiek pārsūtīti PDF formātā e-pastā uz 

rēķinu apstrādi, lai tos ievietotu grāmatvedības sistēmā; 

b. saņemtie rēķini papīra formātā tiek ieskenēti un nosūtīti e-pastā uz 

rēķinu apstrādi, lai tos ievietotu grāmatvedības sistēmā. 

2) visiem saņemtajiem rēķiniem tiek nodrošināts vienots 

grāmatvedības attaisnojuma dokumentu aprites process un tie ir 

pieejami vienotā formātā elektroniskā vidē; 

3) visi saņemtie rēķini ir jāvīzē (jāsaskaņo) elektroniskā vidē, saskaņā 

ar Iesniedzēja rīkojumiem, pilnvarām un atbilstoši sistēmas lietotāja 

rokasgrāmatai; 

4) ieejot grāmatvedības sistēmā, lietotājs autorizējas ar tam individuāli 

noteiktu un piešķirtu lietotājvārdu un paroli, kas apliecina darbinieka 

identitāti, un konkrētais darbinieks, apstiprinot rēķinu sistēmā, veic tā 

apstiprināšanu (vīzēšanu, saskaņošanu) atbilstoši minētajai kārtībai un 

likumam „Par grāmatvedību”; 

5) apstiprināšana notiek atbilstoši pilnvarojumiem vai uz to pamata 

izdotiem rīkojumiem; 

6) darbinieks ir atbildīgs par savu lietotāja vārdu un paroles lietošanu, 

kā arī apstiprināšanas procesa nodrošināšanu. 

Tādējādi, paralēli citu dokumentu apstiprināšanai, tiek nodrošināta arī 

dokumentu bez paraksta apstiprināšana. 

 

Normatīvo aktu regulējums. 

Likuma „Par grāmatvedību” 7.pants nosaka, ka grāmatvedības reģistros 

izdara ierakstus, kas pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem. Attaisnojuma 
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dokuments ir dokuments, kurš apliecina uzņēmuma saimnieciskā darījuma 

esamību un kurā ietverti vismaz šādi dokumenta rekvizīti un informācija par 

saimniecisko darījumu:  

1) dokumenta autora nosaukums (firma), bet ja dokumenta autors ir 

fiziskā persona, — vārds un uzvārds;  

2) dokumenta autora reģistrācijas numurs (ja dokumenta autors saskaņā ar 

likumu jāreģistrē), bet ja dokumenta autors ir fiziskā persona, — personas kods 

(ja personai tāds piešķirts);  

3) ārējam attaisnojuma dokumentam — arī juridiskā adrese (ja dokumenta 

autors saskaņā ar likumu jāreģistrē) vai adrese (ja dokumenta autors saskaņā ar 

likumu nav jāreģistrē), bet ja dokumenta autors ir fiziskā persona, — arī 

personas norādītā adrese vai, ja tāda nav norādīta, deklarētās dzīvesvietas 

adrese;  

4) dokumenta veida nosaukums;  

5) dokumenta datums;  

6) dokumenta reģistrācijas numurs;  

7) paraksts (izņemot šā likuma 7.
1
 pantā minētos gadījumus);  

8) atsevišķiem attaisnojuma dokumentu veidiem — arī citi tiesību aktos 

noteiktie obligātie dokumenta rekvizīti;  

9) saimnieciskā darījuma dalībnieki, norādot katra saimnieciskā darījuma 

dalībnieka nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru (ja saimnieciskā darījuma 

dalībnieks saskaņā ar likumu jāreģistrē), juridisko adresi (ja saimnieciskā 

darījuma dalībnieks saskaņā ar likumu jāreģistrē) vai adresi (ja saimnieciskā 

darījuma dalībnieks saskaņā ar likumu nav jāreģistrē), bet ja saimnieciskā 

darījuma dalībnieks ir fiziskā persona, — norādot vārdu un uzvārdu, personas 

kodu (ja personai tāds piešķirts), personas norādīto adresi vai, ja tāda nav 

norādīta, deklarētās dzīvesvietas adresi;  

10) saimnieciskā darījuma apraksts, pamatojums un mērītāji (daudzumi, 

summas), bet tiesību aktos noteiktajos gadījumos — arī cita informācija par 

saimniecisko darījumu. 

Likuma „Par grāmatvedību” 7.
1
panta pirmā, otrā un trešā daļa nosaka to, 

ka grāmatvedības attaisnojuma dokuments var nesaturēt rekvizītu „paraksts”, ja  

1) iekšējo elektronisko attaisnojuma dokumentu ir apliecinājusi 

(autorizējusi) par saimnieciskā darījuma veikšanu un iekšējā 

attaisnojuma dokumentā sniegtās informācijas pareizību atbildīgā 

persona uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā; 

2) ārējā attaisnojuma dokumentā minētā saimnieciskā darījuma esamību 

pamato cits ārējs dokuments, kam ir juridisks spēks Dokumentu 

juridiskā spēka likuma izpratnē; 

3) ārējā attaisnojuma dokumentā minētā saimnieciskā darījuma esamību 

apliecina par saimnieciskā darījuma veikšanu un attaisnojuma 

dokumentā sniegtās informācijas pareizību dokumenta saņēmēja 

(uzņēmuma) atbildīgā persona uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā. 

Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 „Noteikumi 

par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 45.
1
punkts nosaka, ka 
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elektroniskā formā sagatavota attaisnojuma dokumenta, preču piegādes 

dokumenta vai grāmatvedības reģistra izstrādāšanai, noformēšanai, glabāšanai 

vai apritei (attaisnojuma dokumentam un preču piegādes dokumentam) un 

papīra formā sagatavota attaisnojuma dokumenta, preču piegādes dokumenta vai 

grāmatvedības reģistra elektroniskās kopijas sagatavošanai, saglabāšanai vai tās 

pareizības apliecināšanai uzņēmums attiecīgi piemēro Ministru kabineta 

2005.gada 28.jūnija noteikumus 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”, ja 

attiecīgais jautājums nav noteikts grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos 

aktos. Šo noteikumu 12.punkts nosaka, ka dokumenta dienesta atzīmes, 

saskaņojuma uzrakstu, atzīmi par dokumenta saskaņojumu, kā arī dokumenta 

apstiprinājuma uzrakstu un atzīmi par dokumenta apstiprinājumu iestāde 

elektroniskajā dokumentā noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu vai kā atsevišķu datni, kuru paraksta 

kopā ar elektronisko dokumentu. 

Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 

„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 180. un 183.punkts nosaka 

prasības attiecībā uz dokumentu saskaņošanu. Ar vīzu noformē dokumenta 

saskaņošanu organizācijas ietvaros pirms dokumenta parakstīšanas. Vīzā ietver: 

1) vizētāja personisko parakstu un tā atšifrējumu (ja dokumentu vizē 

elektroniski dokumentu reģistrācijas sistēmā, - vīzas autora vārdu un 

uzvārdu vai vārda iniciāli un uzvārdu); 

2) datumu, kad dokuments vizēts. 

Pastāvot minētajiem apstākļiem un normatīvajam regulējumam, 

Iesniedzējs lūdz sniegt uzziņu, vai nodrošinot visu ienākošo grāmatvedības 

attaisnojuma dokumentu (gan papīra, gan elektroniskā formātā saņemto, gan ar 

parakstu, gan bez paraksta saņemto rēķinu) aprites un apstiprināšanas procesu 

elektroniskajā vidē uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā, tiks izpildītas likuma 

„Par grāmatvedību” 7.
1
panta prasības un ienākošais grāmatvedības attaisnojuma 

dokuments uzskatāms par ārējo grāmatvedības attaisnojuma dokumentu 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot Iesniedzēja iesniegumā ietverto 

faktu aprakstu, no minētajiem faktiem izrietošus konkrētu jautājumu, atbilde uz 

kuru ir atkarīgas no to juridiska vērtējuma, sniedz šādu uzziņu. 

Likuma „Par grāmatvedību” 2.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka 

uzņēmuma pienākums ir kārtot grāmatvedību. Grāmatvedībā uzskatāmi 

atspoguļojami visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai 

notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī (turpmāk — 

saimnieciskie darījumi). Grāmatvedību kārto tā, lai grāmatvedības jautājumos 

kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma 

finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu 

noteiktā laikposmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un 

izsekot tā norisei. 
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Saskaņā ar likuma „Par grāmatvedību” 7.panta pirmajā daļā noteikto 

grāmatvedības reģistros izdara ierakstus, kas pamatoti ar attaisnojuma 

dokumentiem. Attaisnojuma dokuments ir dokuments, kurš apliecina uzņēmuma 

saimnieciskā darījuma esamību un kurā ietverti vismaz šādi dokumenta rekvizīti 

un informācija par saimniecisko darījumu:  

1) dokumenta autora nosaukums (firma), bet ja dokumenta autors ir 

fiziskā persona, — vārds un uzvārds;  

2) dokumenta autora reģistrācijas numurs (ja dokumenta autors saskaņā ar 

likumu jāreģistrē), bet ja dokumenta autors ir fiziskā persona, — personas kods 

(ja personai tāds piešķirts);  

3) ārējam attaisnojuma dokumentam — arī juridiskā adrese (ja dokumenta 

autors saskaņā ar likumu jāreģistrē) vai adrese (ja dokumenta autors saskaņā ar 

likumu nav jāreģistrē), bet ja dokumenta autors ir fiziskā persona, — arī 

personas norādītā adrese vai, ja tāda nav norādīta, deklarētās dzīvesvietas 

adrese;  

4) dokumenta veida nosaukums;  

5) dokumenta datums;  

6) dokumenta reģistrācijas numurs;  

7) paraksts (izņemot šā likuma 7.
1
 pantā minētos gadījumus);  

8) atsevišķiem attaisnojuma dokumentu veidiem — arī citi tiesību aktos 

noteiktie obligātie dokumenta rekvizīti;  

9) saimnieciskā darījuma dalībnieki, norādot katra saimnieciskā darījuma 

dalībnieka nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru (ja saimnieciskā darījuma 

dalībnieks saskaņā ar likumu jāreģistrē), juridisko adresi (ja saimnieciskā 

darījuma dalībnieks saskaņā ar likumu jāreģistrē) vai adresi (ja saimnieciskā 

darījuma dalībnieks saskaņā ar likumu nav jāreģistrē), bet ja saimnieciskā 

darījuma dalībnieks ir fiziskā persona, — norādot vārdu un uzvārdu, personas 

kodu (ja personai tāds piešķirts), personas norādīto adresi vai, ja tāda nav 

norādīta, deklarētās dzīvesvietas adresi;  

10) saimnieciskā darījuma apraksts, pamatojums un mērītāji (daudzumi, 

summas), bet tiesību aktos noteiktajos gadījumos — arī cita informācija par 

saimniecisko darījumu. 

Atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” 7.
1
panta otrajā daļā noteiktajam par 

ārēju attaisnojuma dokumentu var tikt uzskatīts arī dokuments, kuru cits 

uzņēmums izsniedz uzņēmumam — preces vai pakalpojuma saņēmējam — 

samaksāšanai, ja tas nesatur rekvizītu „paraksts”, bet šajā dokumentā minētā 

saimnieciskā darījuma esamību pamato cits ārējs dokuments, kam ir juridisks 

spēks Dokumentu juridiskā spēka likuma izpratnē.  

Saskaņā ar minētā panta trešo daļu par ārēju attaisnojuma dokumentu var 

tikt uzskatīts arī dokuments, kuru cits uzņēmums izsniedz uzņēmumam — 

preces vai pakalpojuma saņēmējam — samaksāšanai, kurš nesatur rekvizītu 

„paraksts”, un nav iespējams izpildīt šā panta otrajā daļā minēto nosacījumu, ja 

šajā dokumentā minētā saimnieciskā darījuma esamību apliecina par 

saimnieciskā darījuma veikšanu un attaisnojuma dokumentā sniegtās 
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informācijas pareizību dokumenta saņēmēja (uzņēmuma) atbildīgā persona 

uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā. 

Tātad par ārējo attaisnojuma dokumentu var uzskatīt dokumentu, saskaņā 

ar kuru ir jāveic samaksa par iegādātajām precēm vai sniegtajiem 

pakalpojumiem, bez dokumenta rekvizīta „paraksts”, ja uzņēmuma vadītājs ir 

noteicis kārtību, kādā atbildīgā persona apliecina saimniecisko darījumu un 

dokumentā sniegtās informācijas pareizību. Pamatojoties uz uzņēmuma vadītāja 

noteiktajā kārtībā apliecinātu saņemto attaisnojuma dokumentu, drīkst izdarīt 

ierakstus grāmatvedības reģistros gadījumos, ja attaisnojuma dokuments nesatur 

iesniedzēja parakstu un darījuma esamību nepamato cits ārējs dokuments, kam ir 

juridisks spēks Dokumentu juridiskā spēka likuma izpratnē.  

Likuma „Par grāmatvedību” 10.panta pirmajā daļā noteikts, ka uzņēmuma 

attaisnojuma dokumentus, grāmatvedības reģistrus, inventarizācijas sarakstus, 

gada pārskatus un grāmatvedības organizācijas dokumentus sistemātiski sakārto 

un saglabā uzņēmuma arhīvā. 

Saskaņā ar likuma „Par grāmatvedību” 10.panta sesto daļu uzņēmumam ir 

tiesības šā panta pirmajā daļā minētos dokumentus pārvērst elektroniskā formā 

glabāšanai elektroniskajā vidē, ievērojot arhīvu jomu reglamentējošos 

normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā publiskie dokumenti tiek pārvērsti 

elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē, pārvēršanas tehniskās prasības, 

kā arī kārtību, kādā glabājami iegūtie dokumenti un tiek iznīcināti pārvērstie 

publiskie dokumenti. 

Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumu Nr.143 „Kārtība, 

kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā” 1.punktā noteikts, ka 

noteikumi nosaka kārtību, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā 

formā glabāšanai elektroniskā vidē, pārvēršanas tehniskās prasības, kā arī 

kārtību, kādā glabā iegūtos dokumentus un iznīcina publiskos dokumentus, kuri 

pārvērsti elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē (turpmāk – pārvērstie 

publiskie dokumenti). 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumu Nr.143 

„Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā” 4.punktā 

noteikto pārvēršanas procesam ir šādi posmi:  

4.1. publiskā dokumenta sagatavošana pārvēršanai;  

4.2. digitālā objekta izveide;  

4.3. dokumenta izveide glabāšanai elektroniskā formā. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 

„Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 41.punktā noteikto 

grāmatvedības organizācijas dokumenti nosaka kārtību, kādā uzņēmums: 

41.1. veic inventarizācijas; 

41.2. sniedz pārskatus par skaidrās vai bezskaidrās naudas avansu 

izlietojumu. Šo pārskatu iesniegšanas termiņus nosaka, ņemot vērā nodokļus 

reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos norēķinu termiņus; 

41.3. dokumentē un uzskaita uzņēmuma transportlīdzekļu izmantošanas 

izdevumus, tai skaitā ar uzņēmuma saimniecisko darbību saistītos 

transportlīdzekļu izmantošanas izdevumus, kā arī izdevumus, kas saistīti ar 
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uzņēmuma kā darba devēja vieglo transportlīdzekļu izmantošanu tādām 

vajadzībām, kas nav saistītas ar uzņēmuma saimnieciskās darbības veikšanu, un 

kurus nosaka, ņemot vērā nodokļus reglamentējošo normatīvo aktu prasības; 

41.4. organizē attaisnojuma dokumentu apgrozību; 

41.5. kārto grāmatvedības reģistrus; 

41.6. sagatavo gada pārskatu, kā arī citus grāmatvedības pārskatus. Šajā 

apakšpunktā minētā prasība neattiecas uz uzņēmumiem, kuru gada pārskatu vai 

citu grāmatvedības pārskatu sagatavošanu reglamentē konkrēts normatīvais akts; 

41.7. glabā grāmatvedības dokumentus. 

Elektronisko dokumentu likuma 5.panta pirmajā daļā noteikts, ka 

elektroniskā dokumenta kopijai, norakstam vai izrakstam papīra formā ir tāds 

pats juridiskais spēks kā oriģinālam, ja kopijas, noraksta vai izraksta pareizība 

apliecināta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un ja papīra kopijas, noraksta 

vai izraksta izsniedzējs pēc pieprasījuma var uzrādīt dokumenta oriģinālu 

elektroniskā formā un tas atbilst šā likuma prasībām.  

Saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma 5.panta otro daļu papīra 

dokumenta elektroniskajai kopijai, norakstam vai izrakstam ir tāds pats 

juridiskais spēks kā oriģinālam, ja persona, kurai saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām ir tiesības apliecināt dokumentu oriģinālu kopijas, norakstus vai 

izrakstus, ir apliecinājusi tā pareizību ar drošu elektronisko parakstu un laika 

zīmogu vai elektronisko parakstu, ja puses šā likuma 3.panta otrajā daļā 

noteiktajā kārtībā rakstveidā vienojušās par elektroniskā dokumenta 

parakstīšanu ar elektronisko parakstu, un tas atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 „Noteikumi 

par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 45.
1
punktā noteikts, ka 

elektroniskā formā sagatavota attaisnojuma dokumenta, preču piegādes 

dokumenta vai grāmatvedības reģistra izstrādāšanai, noformēšanai, glabāšanai 

vai apritei (attaisnojuma dokumentam un preču piegādes dokumentam) un 

papīra formā sagatavota attaisnojuma dokumenta, preču piegādes dokumenta vai 

grāmatvedības reģistra elektroniskās kopijas sagatavošanai, saglabāšanai vai tās 

pareizības apliecināšanai uzņēmums attiecīgi piemēro Ministru kabineta 

2005.gada 28.jūnija noteikumus 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”, ja 

attiecīgais jautājums nav noteikts grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos 

aktos. 

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” 12.punktā noteikts, ka dokumenta dienesta atzīmes, 

saskaņojuma uzrakstu, atzīmi par dokumenta saskaņojumu, kā arī dokumenta 

apstiprinājuma uzrakstu un atzīmi par dokumenta apstiprinājumu iestāde 

elektroniskajā dokumentā noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
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dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu vai kā atsevišķu datni, kuru paraksta 

kopā ar elektronisko dokumentu 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 

„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 183.punktā noteikto vīzā 

ietver:  

183.1. vizētāja personisko parakstu un tā atšifrējumu (ja dokumentu vizē 

elektroniski dokumentu reģistrācijas sistēmā, – vīzas autora vārdu un uzvārdu 

vai vārda iniciāli un uzvārdu);  

183.2. datumu, kad dokuments vizēts. 

Ņemot vērā minēto, ja uz rēķiniem par precēm un pakalpojumiem, kas 

pārvērsti elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē, izdarītas atzīmes par 

dokumenta saskaņojumu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti 

reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, un iesniedzēja grāmatvedības 

organizācijas dokumentos noteikta šāda attaisnojuma dokumentu saskaņošanas 

un apstiprināšanas kārtība, tad var uzskatīt, ka attaisnojuma dokuments tiek 

apliecināts atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” 7.
1
panta prasībām.  

Uzziņas sniegšanai piemērotās tiesību normas: Likuma „Par 

grāmatvedību” 2.panta pirmā daļa, 7.panta pirmā daļa, 7.
1
panta otrā un trešā 

daļa, 10.panta pirmā un sestā daļa, Elektronisko dokumentu likuma 5.panta 

pirmā un otrā daļa, Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 

„Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 41., 45.
1
punkts, 

Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumi Nr.143 „Kārtība, kādā 

publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā” 1., 4.punkts, 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” 12.punkts, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu 

Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 183.punkts. 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 101.panta ceturtajai daļai uzziņu 

var apstrīdēt augstākā iestādē. Ja augstākas iestādes nav vai tā ir Ministru 

kabinets, tad uzziņa nav apstrīdama. Tā nav pārsūdzama tiesā. Saskaņā ar 

Administratīvā procesa likuma 1.panta otro daļu augstāka iestāde ir tiesību 

subjekts, tā struktūrvienība vai amatpersona, kas hierarhiskā kārtībā var dot 

rīkojumu iestādei vai atcelt tās lēmumu. Ņemot vērā to, ka Valsts ieņēmumu 

dienests attiecībā uz uzziņu apstrīdēšanu nav augstākas iestādes, šī uzziņa nav 

apstrīdama un pārsūdzama. 

 

 

Ģenerāldirektora p.i. T.Kravalis  


