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Apstiprināta ar 

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

2019.gada 29.augusta valdes sēdes Nr.5 

lēmumu Nr.1 

(protokols Nr.5) 
 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”  

2021.gada 8.jūnija  valdes sēdes Nr.8 

lēmumu Nr.1 

(protokols Nr.8) 

 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”  

2021.gada 27.septembra  valdes sēdes Nr.12 

lēmumu Nr.2 

(protokols Nr.12) 

 

Instrukcija Nr.4/2019  

Dokumentu pārvaldības  kārtība SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

 

1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Instrukcija “Dokumentu aprites kārtība SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”” (turpmāk – 

Instrukcija) nosaka dokumentu vienotas aprites kārtību SIA  “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

(turpmāk – MKP).  

1.2. Instrukcija ir saistoša visiem MKP darbiniekiem. 

1.3. Par lietvedības kārtošanu atbild MKP Biroja administrators (turpmāk – Lietvedis). 

1.4. Lietveža pārziņā ir MKP oficiālais elektroniskais pasts info@mkp.lv.  

2. Korespondences saņemšana un apstrāde 

2.1. MKP korespondence un norēķinu dokumenti tiek saņemti ar: 

2.1.1. pasta sūtījumiem; 

2.1.2. personīgi nodotiem sūtījumiem; 

2.1.3. kurjerpasta sūtījumiem; 

2.1.4. elektroniskā pasta sūtījumiem (t.sk. ar drošu elektronisko parakstu parakstīti sūtījumi). 

2.2. MKP saņemtā korespondence (turpmāk – korespondence) tiek nodota Lietvedim.  

2.3. Lietvedis ir atbildīgs par piegādes pareizības pārbaudi, kā arī kļūdaini atsūtītās vai iesniegtās 

korespondences nodošanu vai nosūtīšanu pēc piederības. 

2.4. Lietvedis pārbauda sūtījumus 

2.4.1. tūlīt pēc korespondences saņemšanas salīdzina dokumentu atbilstību adresātam, atver  

aploksnes, kurās saņemti dokumenti, izņemot tās, uz kurām redzama norāde 

„Konkursam/Iepirkumam”, ”Ierobežota pieejamība”; 

2.4.2.  kļūdaini piegādātos dokumentus nodod vai nosūta iesniedzējam vai nodod piegādātājam; 

2.4.3. ja, pārbaudot saņemto korespondenci, konstatē, ka dokumentam trūkst kāda lapa vai 

pielikumi, Lietvedis nekavējoties par to paziņo iesniedzējam; 

2.4.4. ja  saņemtais elektroniskais dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, lietvedis 
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atver elektroniskā sūtījuma datni, pārbauda, vai dokuments nav bojāts, vai elektroniskais paraksts ir 

derīgs un vai pievienots laika zīmogs. Ja kāda no minētajām prasībām nav izpildīta, Lietvedis par to 

informē dokumenta iesniedzēju, nosūtot korespondentam atbilstošu e-pasta paziņojumu (1. un 

2.pielikums). 

2.4.5. ja elektroniskais paraksts ir pārbaudīts veiksmīgi, Lietvedis ne vēlāk kā vienas darbdienas 

laikā to reģistrē un nosūta dokumenta iesniedzējam elektroniskā pasta paziņojumu par dokumenta 

saņemšanu uz norādīto elektroniskā pasta adresi (paziņojuma teksts 3.pielikumā); 

2.4.6. aploksni, kurā saņemta korespondence, pievieno dokumentam, ja tikai pēc aploksnes var 

noteikt iesniedzēja adresi un dokumenta nosūtīšanas datumu.  
 

3. Korespondences reģistrēšana 

3.1. Lietvedis šķiro korespondenci reģistrējamā un nereģistrējamā korespondencē. 

3.2. Lietvedis nereģistrē šādus sūtījumus un dokumentus: 

3.2.1. iespieddarbus (laikrakstus, grāmatas, žurnālus, biļetenus u.tml.); 

3.2.2. apsveikuma vēstules; 

3.2.3. ielūgumus uz sanāksmēm, semināriem, konferencēm, kuriem nav reģistrācijas datuma un 

numura; 

3.2.4. mācību plānus, programmas, reklāmas bukletus.  

3.3. Nereģistrējamos dokumentus un sūtījumus Lietvedis  nodod izpilddirektoram turpmākam 

darbam. 

3.4. Visu reģistrējamo (ienākošo un izejošo) korespondenci reģistrē Elektronisko dokumentu 

uzskaites sistēmā (turpmāk- EDUS) atbilstoši MKP nomenklatūrai. 
/ar grozījumiem, kas izdarīti ar valdes 27.09.2021. sēdes Nr.12 lēmumu Nr.2/  

3.5. Saņemto korespondenci reģistrē saņemšanas dienā.  

3.6. Pēc dokumenta reģistrācijas EDUS 

3.6.1. Dokumenta kartiņā dokumentam tiek piešķirts reģistrācijas numurs, reģistrācijas datums, 

saņemšanas veids, sarakstes partneris, tiek ievadīts dokumenta saturs, dokumenta veids un tiek 

pievienoti pielikumi; 

3.6.2. Sūtījumiem, kurus saskaņā ar Instrukcijas 2.4.1. apakšpunktu nedrīkst atvērt, reģistrācijas 

atzīmi liek uz aploksnes neatvērtu un nodod uz aploksnes norādītajam adresātam; 

3.6.3. Saņemtā dokumenta, uz kura ir norāde “Ierobežota pieejamība”, reģistrāciju veic  atsevišķā 

dokumentu reģistrā EDUS, atbilstoši valdes locekļa rezolūcijai to nodod turpmākam darbam 

Atbildīgajam izpildītājam. 
/ar grozījumiem, kas izdarīti ar valdes 27.09.2021. sēdes Nr.12 lēmumu Nr.2/  

3.7. Pēc iesniedzēja lūguma uz iesniedzēja rīcībā paliekošā dokumenta eksemplāra izdara atzīmi par 

dokumenta saņemšanu vai pēc iesniedzēja pieprasījuma izsniedz reģistrētā dokumenta kopiju. 

3.8. Svītrots /ar grozījumiem, kas izdarīti ar valdes 27.09.2021. sēdes Nr.12 lēmumu Nr.2/ 

3.9. Uz MKP oficiālo elektronisko pasta adresi info@mkp.lv saņemtā elektroniskā korespondence tiek 

reģistrēta šīs nodaļas noteiktajā kārtībā.  

4. Dokumentu virzība, kontrole un izpilde 
 

4.1. Pēc dokumenta reģistrācijas EDUS, Lietvedis dokumentu nodod valdes loceklim (valdes locekļa 
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prombūtnes laikā - izpilddirektoram), kurš ar rezolūciju EDUS nodod dokumentu darbam atbildīgajam 

izpildītājam.  

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar valdes 27.09.2021. sēdes Nr.12 lēmumu Nr.2/  

 

4.2. Instrukcijas 4.1.punktā minētā amatpersona (darbinieks) raksta rezolūciju, kurā norāda:  

4.2.1. Atbildīgo izpildītāju un līdzizpildītāju (-s);  

4.2.2.  uzdevumu, kas veicams Atbildīgajam izpildītājam;  

4.2.3. uzdevuma izpildes termiņu (ja nepieciešams);  

4.2.4. izpildes organizēšanas steidzamību un/vai kontroli (ja nepieciešams);  

4.2.5.   svītrots /ar grozījumiem, kas izdarīti ar valdes 27.09.2021. sēdes Nr.12 lēmumu Nr.2/  

4.2.6. datumu, kad rezolūcija rakstīta.  

4.3.  Rezolūciju raksta elektroniskā veidā EDUS. Rezolūcija ir neatņemama dokumenta sastāvdaļa. 

Rezolūcijā veikt izmaiņas ir tiesības tikai rezolūcijas autoram. 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar valdes 27.09.2021. sēdes Nr.12 lēmumu Nr.2/ 

4.4. MKP dokumenta izpildes laiks vispārīgi ir noteikts četras kalendārās nedēļas no tā saņemšanas 

brīža MKP. Atbildīgais izpildītājs nodrošina, lai MKP nosūta tā sagatavotu dokumentu ne vēlāk kā 

pirmspēdējā dienā pirms šajā punktā atrunātā termiņa iestāšanās.  

4.5. Dokumentu izpildes laiku var saīsināt līdz 5 (piecām) darba dienām, ja dokumenta iesniedzējs 

vai ārējais normatīvais akts  dokumenta izpildei  ir  noteicis  īpašu  steidzamību. Par šādu steidzamību 

ir izdarāma atzīme dokumentu reģistrā. 

4.6. Dokumenta izpildes laiku ir iespējams pagarināt, ja ir objektīvi iemesli. Par termiņa pagarināšanu 

Atbildīgais izpildītājs informē valdes locekli ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms termiņa beigām.  

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar valdes 27.09.2021. sēdes Nr.12 lēmumu Nr.2/ 

4.7. Ja Atbildīgais izpildītājs konstatē, ka rezolūcijā norādītie uzdevumi nav viņa kompetencē, viņš 

nekavējoties iesniedz rezolūcijas devējam   lūgumu noteikt citu izpildītāju vai atbildīgo izpildītāju vai 

papildināt rezolūciju ar citu līdzizpildītāju. 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar valdes 27.09.2021. sēdes Nr.12 lēmumu Nr.2/ 

4.8. Atbildīgajam izpildītājam ir pienākums vismaz vienu reizi dienā pārbaudīt EDUS un darba e-

pastā ienākošos uzdevumus.  

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar valdes 27.09.2021. sēdes Nr.12 lēmumu Nr.2/ 

5. Nosūtāmo dokumentu reģistrācija un nosūtīšana 

5.1. Atbildīgais izpildītājs izpildes ietvaros nodotos dokumentus izskata un atbildes dokumentu 

sagatavo rezolūcijā norādītajā vai normatīvajos aktos paredzētajā termiņā, ievērojot, ka: 

5.1.1. dokumentu noformējumā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par dokumentu 

izstrādāšanu un noformēšanu ir ievērots šāds noformējums:  

5.1.1.1. no kreisās puses – ne mazāk kā 30 mm, ja tekstu raksta abās lapas pusēs, otrā lapas 

pusē ne mazāk par 20 mm; 

5.1.1.2. no labās puses – ne mazāk kā 20 mm, ja tekstu raksta abās lapas pusēs, otrā lapas pusē 

ne mazāk par 20 mm; 

5.1.1.3. no augšas – ne mazāk kā 20 mm; 
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5.1.1.4. no apakšas – ne mazāk kā 20 mm; 

5.1.1.5. lieto Times New Roman šriftu, burtu lielums 11 vai 12; 

5.1.1.6. ja dokuments noformēts uz vienas lappuses, to nenumurē. Dokumentus, kurus noformē 

uz divām vai vairākām lapām (lappusēm), sākot ar otro lapu (lappuses), tās attiecīgi sanumurē. Lapas 

(lappuses) numurs rakstāms katras lapas (lappuses) apakšējās malas MKP.  

5.1.1.7. papīra   formātā   atbildes   dokuments   sagatavojams   atbilstoši adresātu skaitam, bet 

ne mazāk kā divos eksemplāros, no kuriem viens tiek nosūtīts adresātam, otrs glabājas attiecīgajā lietā 

pie Lietveža. 

5.2. Lietvedim ir tiesības nepieņemt nosūtīšanai dokumentus, kuri nav noformēti saskaņā ar 

Instrukcijas 5.1.1.punkta prasībām, par to informējot dokumenta sagatavotāju un rezolūcijas devēju. 

5.3. Lietvedis pieņem nosūtīšanai sagatavotus dokumentus elektroniskā veidā, nodrošina, lai valdes 

loceklis to paraksta un reģistrē EDUS sistēmā atbilstoši MKP nomenklatūrai. Nosūtāmo korespondenci 

lietvedis nosūta/ izsniedz saskaņā ar Atbildīgā izpildītāja norādīto nosūtīšanas veidu. 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar valdes 27.09.2021. sēdes Nr.12 lēmumu Nr.2/ 

5.4. Elektroniskos dokumentus lietvedis nosūta no MKP oficiālās e-pasta adrese uz adresāta oficiālo 

e-pasta adresi vai citu adresāta norādīto e-pasta adresi. 

5.5. Lietvedis veic vispārīgu dokumentu aprites kontroli EDUS. Par nokavētiem termiņiem tiek 

informēti Atbildīgie izpildītāji, nosūtot atgādinājumu EDUS.  

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar valdes 27.09.2021. sēdes Nr.12 lēmumu Nr.2/ 

5.6. Par neizpildītu uzskata jebkuru dokumentu r EDUS reģistrētu dokumentu, uz kuru nav sniegta  

EDUS reģistrēta atbilde . 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar valdes 27.09.2021. sēdes Nr.12 lēmumu Nr.2/ 

5.7. Atbildes dokumentu nosūtīšana ārpus EDUS vai bez reģistrēšanas pie Lietveža ir aizliegta. 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar valdes 27.09.2021. sēdes Nr.12 lēmumu Nr.2/ 

5.8. Atbildīgais izpildītājs ir atbildīgs par dokumenta formas un satura atbilstību spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem un dokumentā sniegtās informācijas atbilstību oficiālajiem informācijas avotiem. 

5.9. Atbildīgais izpildītājs nodrošina, lai sagatavotais dokuments būtu ar visiem nepieciešamajiem 

pielikumiem un visiem nosūtāmajiem eksemplāriem. 

5.10. Dokumenta atvasinājumu sagatavo Atbildīgais izpildītājs, kuram norakstu, izrakstu vai kopiju 

nepieciešams pievienot nosūtāmajam dokumentam. 

5.11. Dokumenta  atvasinājuma pareizību ar savu parakstu apliecina valdes loceklis, Lietvedis, kurš 

atbilstoši amata aprakstam, šai instrukcijai un citiem MKP iekšējiem normatīvajiem aktiem nodrošina 

dokumentu oriģinālu uzglabāšanu, un MKP darbinieki attiecībā uz dokumentiem, kuru oriģināli nodoti 

šo darbinieku rīcībā amata pienākumu izpildes ietvaros.  

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar valdes 27.09.2021. sēdes Nr.12 lēmumu Nr.2/ 

 

6.  Rīkojuma projekta sagatavošana, parakstīšana un nodošana izpildei 

6.1. Rīkojumi tiek iedalīti: 

6.1.1. pamatdarbības jautājumos; 

6.1.2. personāla jautājumos; 

6.1.3. par komandējumiem un apmācībām; 
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6.1.4. par atvaļinājumiem. 

6.2. Rīkojuma projektu sagatavo uz noteiktas formas veidlapas vienā oriģināleksemplārā.  

6.3. Pēc rīkojuma sagatavošanas, Rīkojuma sagatavotājs to EDUS nodod Lietvedim, kurš to reģistrē  

rīkojuma veidam atbilstošā EDUS reģistrā un nodrošina parakstīšanu. .  

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar valdes 27.09.2021. sēdes Nr.12 lēmumu Nr.2/ 

6.4. Pēc rīkojuma reģistrēšanas un parakstīšanas, Lietvedis iepazīstina ar to darbinieku, uz kuru attiecas 

rīkojums, šādā veidā:  

6.4.1. ja Darbiniekam ir EDUS piekļuve, nosūta ar uzdevumu iepazīties vienas darba dienas laikā, 

Darbinieks atzīmē EDUS uzdevumu kā izpildītu pēc iepazīšanās ar rīkojumu; 

6.4.2 ja Darbiniekam nav EDUS piekļuve, Darbinieks iepazīstas ar rīkojumu pie Lietveža un  parakstās  

par to uz rīkojuma oriģināla tam speciāli paredzētajā vietā, bet ja tādas nav dokumenta pirmās lapas 

apakšējā kreisajā stūrī.  

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar valdes 27.09.2021. sēdes Nr.12 lēmumu Nr.2/ 

6.5. Ja rīkojumā ir noteikts izpildes termiņš un izpildītājs, rīkojuma izpildi kontrolē rīkojumā norādītā 

persona. 

6.6. Rīkojuma oriģināls  glabājas pie Lietveža, Rīkojuma personāla jautājumos, par komandējumiem un 

apmācībām, par atvaļinājumiem kopija tiek nodota glabāšanai personas lietā, ar rīkojuma izpildi 

saistītiem Darbiniekiem tiek izsniegtas rīkojuma kopijas turpmākam darbam. 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar valdes 27.09.2021. sēdes Nr.12 lēmumu Nr.2/ 

 

7. Izziņu, pilnvaru, aktu, un protokolu noformēšana 

7.1. Izziņas un pilnvaras  tiek sagatavotas uz MKP veidlapas.  

7.2. Pilnvaras reģistrē  Pilnvaru   reģistrā EDUS izziņas reģistrē Izziņu  reģistrā EDUS  atbilstoši MKP 

nomenklatūrai. 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar valdes 27.09.2021. sēdes Nr.12 lēmumu Nr.2/ 

7.3. Akts tiek rakstīts uz MKP veidlapas, ja viens no akta sastādītājiem ir MKP valdes loceklis, vai A4 

formāta papīra lapas, ja aktu sastāda un paraksta MKP darbinieki MKP iekšējai lietošanai.  

7.4. Aktu paraksta visi tā sastādītāji un pieaicinātās personas. Aktu nereģistrē. Aktu pievieno glabāšanai 

tai lietai, saistībā ar kuru tas tika sastādīts (personas lieta, līgums, inventāra uzskaites dokuments un 

tml.).  

7.5. Protokols tiek rakstīts uz MKP veidlapas, ja sēdi vada MKP valdes loceklis, vai citos gadījumos A4 

formāta papīra lapas.  

7.6.  Protokolu paraksta sēdes vadītājs, protokolētājs, nepieciešamības gadījumā arī sēdes dalībnieki.  

7.7. Protokolus uzskaita ar kārtas numuriem atbilstoši attiecīgā kalendārā gadā vienveidīgo sēžu 

skaitam. Valdes locekļa vadīto vai parakstīto sēžu protokolus glabā Lietvedis speciāli šim nolūkam 

iekārtotā lietā katram sēdes veidam saskaņā ar lietu nomenklatūru. Pārējos protokolus glāba Darbinieks, 

kas vadījis sēdi amata pienākumu izpildes ietvaros.  

8. Līgumu reģistrācijas kārtība 

8.1. Visus   līgumus, kura viena no slēdzējpusēm ir MKP, izņemot līgumus ar klientiem, reģistrē 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas atbildīgais darbinieks EDUS Saimniecisko līgumu reģistrā. 

Līgumus ar klientiem reģistrē Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas klientu apkalpošanas speciālists 

EDUS Klientu līgumu reģistrā.  

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar valdes 27.09.2021. sēdes Nr.12 lēmumu Nr.2/ 
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8.2. Līgums tiek reģistrēts pēc tam, kad tas ir abpusēji parakstīts,  

8.3. Finanšu un grāmatvedības nodaļa, nodrošina visu reģistrēto līgumu oriģināleksemplāru 

glabāšanu, pirms tam ar līguma izpildi saistītām personām izsniedzot kopiju. Ja darbiniekam amata 

pienākumu izpildes ietvaros ir pieejams darba e-pasts, līgumu skenētā veidā nosūta pa e-pastu.  

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar valdes 27.09.2021. sēdes Nr.12 lēmumu Nr.2/ 

8.4. Vienošanās pie līguma netiek atsevišķi  reģistrēta. Pēc tās abpusējas parakstīšanas tā tiek 

pievienota līgumam EDUS, attiecīga līgumu reģistrā izdarot atzīmi pie līguma par vienošanās esamību. 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar valdes 27.09.2021. sēdes Nr.12 lēmumu Nr.2/ 

 

9. Norēķinu dokumentu reģistrācijas kārtība   

9.1. Lietvedis, saņemot norēķinu dokumentu (turpmāk tekstā – rēķins), pārliecinās par dokumenta 

noformējuma pareizību un nodod rēķinus Finanšu un grāmatvedības nodaļas vecākajam grāmatvedim, 

kuram ir pienākums saskaņot tā apmaksu ar 9.2.punktā minēto personu un izpilddirektoru. Šī punkta 

kārtībā pārbaudītais un saskaņotais norēķinu dokuments tiek nodots apstiprināšanai valdes loceklim. 

Darbam izmanto tikai valdes locekļa apstiprināto dokumentu.  

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar valdes 27.09.2021. sēdes Nr.12 lēmumu Nr.2/ 

9.2. Par rēķinu atbildīgā persona ir persona, kura ir iegādājusies preci vai pakalpojumu un 

parakstījusies par norēķinu dokumenta saņemšanu. 

10. Lietu nomenklatūra un lietu veidošanas vispārīgie principi 

10.1. Lai nodrošinātu informatīvi vērtīgo dokumentu saglabāšanu, MKP izstrādā lietu nomenklatūru. 

Lietu nomenklatūra ir sistematizēts visu lietvedībā kārtojamo lietu virsrakstu saraksts ar to glabāšanas 

termiņu norādījumu, kā arī norādīta informācija par atbildīgajiem resursu turētājiem. Katrai 

nomenklatūrā ierakstītai lietai tiek piešķirts noteikts indekss. 

10.2. Lietu nomenklatūru sagatavo uz MKP veidlapas un paraksta MKP valdes loceklis. Lietu 

nomenklatūras oriģināls glabājas MKP pie Lietveža. 

10.3. Sagatavojot lietu nomenklatūru, ievēro Arhīvu likumu un uz šī likuma pamata izdotos citus 

normatīvos aktus. 

10.4. Katra gada otrajā pusē lietvedis izstrādā lietu nomenklatūru nākamajam gadam. Struktūrvienību 

vadītāji un atbildīgie darbinieki iesniedz Lietvedim priekšlikumus nomenklatūras precizēšanai 

(piem. jāpapildina ar jaunām lietām, jāsvītro kāda lieta, jāprecizē nosaukums u.tml.)  

10.5. Ja gada laikā rodas iepriekš neplānotas jaunas lietas, par to paziņo lietvedim, lai iekļauj Lietu 

nomenklatūras papildinājumā.  

10.6. Lietu nomenklatūru saskaņo ar Latvijas Nacionālā arhīva Siguldas zonālo arhīvu ne retāk kā reizi 

3 gados. 

10.7. Par arhīva pārvaldību atbildīgo personu nosaka MKP valdes loceklis.  

10.8. Lietu veidošanā ievēro šādas prasības: 

10.8.1. dokumenti pēc satura atbilst lietas virsrakstam; 

10.8.2. ievieto tikai pilnībā noformētus dokumentus; 

10.8.3.pastāvīgi glabājamos, ilgtermiņa glabājamos un īslaicīgi glabājamos dokumentus kārto 

atsevišķās lietās; 
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10.8.4. dokumentus lietās ievieto hronoloģiskā secībā pēc to parakstīšanas, pieņemšanas, 

apstiprināšanas vai saņemšanas laika; 

10.8.5. lietās ievieto tikai viena gada dokumentus, izņemot lietas, kas turpinās vairākus gadus, 

piem. projekti, reģistri. 

10.8.6. visi dokumenti lietās tiek glabāti vienā eksemplārā. 

10.8.7. ja lietai pievieno elektroniskas izdrukas, tām jābūt apliecinātām ar parakstu; 

10.9. Personas lietas kārto šādā kārtībā: 

 10.9.1. personas uzskaites lapa; 

 10.9.2. izglītības apliecinoša dokumenta kopija; 

 10.9.3. curriculum vitae, iesniegums par pieteikšanos darbā; 

 10.9.4. materiāli, kas raksturo darbinieku (pilnveides kursu kopijas u.tml.) 

10.10.Lietas vāku noformē šādi; 

 10.10.1. uzņēmuma nosaukums; 

 10.10.2. lietas indekss atbilstoši Lietu nomenklatūrai; 

 10.10.3. lietas nosaukums; 

 10.10.4. kad lieta sākta un pabeigta, ja lietu veido vairāk kā viens sējums un sējuma numurs); 

 10.10.5. dokumentu pārvaldības gada skaitlis; 

 10.10.6. lietas glabāšanas termiņš. 

10.11. Elektronisko dokumentu oriģinālus visu Lietu nomenklatūrā noteikto glabāšanas laiku glabā 

elektroniskā formā izveidotās elektroniskajās mapēs. 

10.12. Mapes nosaukumā iekļauj vismaz nomenklatūras indeksu un dokumentu pārvaldības gadu. Lai 

iekļautu papildus informāciju par lietā esošajiem dokumentiem mapē izveido atsevišķu dokumentu 

piem. Text document.txt., kur iekļauj 10.10. punktā minēto informāciju un lietā esošo dokumentu 

sarakstu, ja tāds ir. 

10.13. Lietvedis lietvedības gada beigās apkopo informāciju par izveidoto lietu sējumu skaitu, par 

neizveidotajām lietām un izdara atzīmi Lietu nomenklatūrā. 

10.14. Saskaņā ar Lietu nomenklatūru, par lietām atbildīgie darbinieki pēc katra dokumentu pārvaldības 

gada noslēguma sakārto viņa atbildībā esošās lietas (sistematizē hronoloģiski, alfabētiski, jautājumu 

izlemšanas secībā u.tml., pārbauda vai dokumenti ir parakstīti, izņem kopijas, ja lietā ir oriģināls). 

10.15. Arhīvā pieņem lietvedībā pabeigtās pastāvīgi un ilgstoši glabājamās lietas, kuras ir sakārtotas un 

noformētas atbilstoši šīs kārtības prasībām.  

10.16. Par arhīvu atbildīgā persona veic dokumentu sakārtošanu un arhivēšanu, pamatojoties uz Ministru 

kabineta 06.11.2012. noteikumu Nr. 748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” prasībām. 

10.17. Pēc īslaicīgi glabājamo lietu glabāšanas termiņa beigām par arhīvu atbildīgais darbinieks 

sagatavo iznīcināšanai paredzēto dokumentu sarakstu. Pēc saskaņošanas ar struktūrvienību vadītājiem 

un MKP valdes locekli, sagatavo dokumentu iznīcināšanas aktu. Aktu par dokumentu atlasi 

iznīcināšanai iesniedz akceptēšanai Latvijas Nacionālā arhīva Siguldas zonālajam arhīvam. Dokumentu 

iznīcināšana bez arhīva piekrišanas ir aizliegta. 

10.18. Dokumentu iznīcināšu var veikt tikai par to lietvedības gada dokumentiem, par kuriem ir veikta 

dokumentu aprakstīšana. 

10.19.. Atsevišķu dokumentu izņemšana no pastāvīgi un ilgstoši glabājamām arhīva lietām un to 

izsniegšana nav pieļaujama, izņemot īpašus gadījumus (piem. policijas, tiesu pieprasījums u.tml.) 

Arhīva dokumenta oriģināla izsniegšanu un atgriešanu atzīmē no arhīva izsniegto dokumentu 

reģistrācijas žurnālā. Darbinieki, kuri saņēmuši dokumenta oriģinālu, ir atbildīgi par izsniegto materiālu 
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izmantošanu, saglabāšanu un atgriešanu arhīvam. Ja nepieciešams, pieprasītājam izsniedz dokumenta 

atvasinājumu.  

 

11. Elektroniskā pasta lietošanas kārtība 

11.1. MKP Darbinieki darba pienākumu izpildei izmanto tikai MKP piešķirto elektronisko pastu 

(turpmāk tekstā – e-pasts).  

11.2. MKP nodrošina, ka Darbiniekam, stājoties amatā, ja amata pienākumu izpilde ir saistīta ar datora 

lietošanu, vienas darba dienas laikā tiek izveidots un piešķirts lietošanā personīgais e-pasts, kas sastāv 

no vārds.uzvārds@mkp.lv, e-pasta nosaukuma personificēto daļu veidojot ar mazajiem burtiem bez 

garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm. 

11.3. Darbinieks izveido personīgā e-pasta paroli, kurai jāatbilst sekojošām prasībām: 

11.3.1. minimālais paroles garums 8 simboli; 

11.3.2. maksimālais vienas un tās pašas paroles lietošanas periods ir 90 dienas; 

11.3.3. parole satur vismaz vienu lielo burtu, vismaz vienu ciparu un vismaz vienu simbolu; 

11.3.4. mainot paroli, nelieto atkārtoti nevienu no iepriekšējām 3 (trīs) parolēm. 

11.4. Darbinieks neizpauž paroli citiem darbiniekiem, klientiem un trešajām personām, neatstāj paroli 

pierakstītu redzamā nedrošā vietā. 

11.5. Darbinieks iepazīstas ne retāk kā vienu reizi dienā ar e-pastā ienākošajām ziņām.  

11.6. Darbinieks atbild uz visām ienākošajām ziņām, kas saņemtas no MKP darbiniekiem un vadības, 

izņemot gadījumus, kad e-pastā ir norāde, ka atbilde nav nepieciešama un e-pasts nosūtīts informatīvajos 

nolūkos.  

11.7. Darbinieks atbild uz ienākošajām ziņām, kuras sūta trešās personas ārpus MKP, ja atbildēšana uz 

to ietilpst Darbinieka tiešajos amata pienākumos, visos pārējos gadījumos Darbinieks ne vēlāk kā tajā 

pašā dienā pārsūta saņemto e-pastu Lietvedim korespondences apstrādei Instrukcijā noteiktajā vispārējā 

kārtībā, par to informējot elektroniskās ziņas sūtītāju.  

11.8. Ja Darbiniekam nav piešķirts personīgais e-pasts, Darbinieks darba pienākumu izpildes ietvaros 

izmanto galveno MKP e-pastu info@mkp.lv. Personīgā e-pasta izmantošana darba pienākumu izpildei 

ir pieļaujama tikai saskaņojot šādu rīcību ar valdes locekli.  

12. Noslēguma jautājumi 

12.1. MKP veikto iepirkumu procedūru ietvaros sagatavoto dokumentu aprite tiek veikta saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību. Par iepirkuma dokumentu saņemšanu, glabāšanu atbild 

Iepirkuma komisija tās nolikumā noteiktajā kārtībā. Iepirkuma komisijas sagatavotu izejošo 

korespondenci, kuru paraksta valdes loceklis, noformē un nosūta vispārējā kārtībā saskaņā ar 

Instrukciju. 

12.2. Jautājumus, kurus neregulē Instrukcija, risina saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

 

 

 

Valdes loceklis   /paraksts/   I.Punculis   

  

mailto:vārds.uzvārds@mkp.lv
mailto:info@mkp.lv
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1.pielikums  

Instrukcijai Nr.4/2019 

 

 

Paziņojums par elektroniskā dokumenta saņemšanu  

(ja saņemto elektronisko dokumentu nav iespējams atvērt vai izlasīt) 

 

Labdien! 

 

Informējam, ka SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” nevar atvērt/izlasīt Jūsu atsūtīto dokumentu, ne 

izmantojot e-Parakstītāja programmatūru, ne interneta mājas lapā  www.eparaksts.lv pieejamo sīklietotni.  Līdz  

ar  to  Jūsu  atsūtīto  dokumentu  nevaram  pieņemt  reģistrēšanai.  Lūdzam dokumentu iesniegt atkārtoti. 

 

V.Uzvārds, amats 

tālruņa Nr., e-pasts (domēna) 
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2.pielikums  

Instrukcijai Nr.4/2019 

 

 

 

Paziņojums par elektroniskā dokumenta saņemšanu 

(ja elektroniskais paraksts ir pārbaudīts neveiksmīgi) 

 

Labdien! 

 

Informējam, ka Jūsu atsūtīto dokumenta paraksta pārbaude ir neveiksmīga. Līdz ar to Jūsu atsūtīto dokumentu 

nevaram pieņemt reģistrēšanai. Lūdzam dokumentu iesniegt atkārtoti. 

 

V.Uzvārds, amats 

tālruņa Nr., e-pasts (domēna) 
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3.pielikums 

Instrukcijai Nr.4/2019 

 

 

 

Paziņojums par elektroniskā dokumenta saņemšanu 

(ja dokuments ir pārbaudīts veiksmīgi) 

 

Labdien! 

 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” (MKP) informē, ka Jūsu dd.mm.gggg. nosūtītais 

elektroniskais dokuments Nr....... ir saņemts un reģistrēts MKP  ar Nr. ..... 

 

V.Uzvārds, amats 

tālruņa Nr., e-pasts (domēna) 

 

 


