Par grāmatvedības attaisnojuma dokumentu
iesniegšanu elektroniskā formātā
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments informē, ka Rīgas pilsētas
pašvaldībā tiek veikta grāmatvedības procesu automatizācija, tai skaitā izmaiņas
grāmatvedības attaisnojuma dokumentu – saņemto rēķinu apritē un turpmāk no finansējuma
saņēmējiem, projektu/pasākumu/festivālu organizatoriem (turpmāk – Finansējuma saņēmēji)
tiks pieņemti elektroniskie rēķini (turpmāk – e-rēķini), kas ir iesniegti, nosūtīti un
saņemti elektroniski strukturētā datu formātā.
Lai nodrošinātu e-rēķinu satura integritāti un izcelsmes autentiskumu, kā arī ievērotu
pašvaldībā noteikto kārtību, Finansējuma saņēmēji iesniedz e-rēķinus, izmantojot Rīgas
pilsētas pašvaldības e-pakalpojumu „Rēķinu iesniegšana”. Informācija par e-rēķinu formātu,
programmatūras piemēriem un citiem ar e-rēķinu iesniegšanu saistītiem jautājumiem pieejama
pašvaldības e-pakalpojumu portālā https://www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana”
(https://www.eriga.lv/Anonymous/Service.aspx).
E-pakalpojuma ietvaros Finansējuma saņēmējiem ir iespēja iesniegt e-rēķinu,
izmantojot vienu no datu piegādes kanāliem.
Piegādes kanālu tehnoloģiskie risinājumi:
1. Web – API programmatūra. Paredzēta automatizētai rēķinu datu iesniegšanai un
iesniegto rēķinu statusa nosūtīšanai. Šāds risinājums ir piemērots tādiem Finansējuma
saņēmējiem, kas iesniedz lielu skaitu rēķinu, lai Finansējuma saņēmējiem būtu interese veikt
papildinājumus savās norēķinu sistēmās, vai arī izmantot trešo personu (ārējo pakalpojumu
sniedzēju) piedāvātos pakalpojumus.
Risinājuma izvēles gadījumā Finansējuma saņēmējs slēdz līgumu ar Rīgas domes
Informācijas tehnoloģiju centru par sertifikātu izsniegšanu elektronisko rēķinu iesniegšanai.
2. Rēķinu failu augšupielāde. Šāda iespēja paredzēta e-rēķinu iesniegšanai XML
failu formā no tādiem Finansējuma saņēmējiem, kuriem ir neliels rēķinu skaits vai arī
Finansējuma saņēmējs nevēlas veikt papildinājumus savu norēķinu sistēmu pilnveidošanā.
Risinājuma izvēles gadījumā Finansējuma saņēmējs sagatavo rēķinu datus XML failu
formā, atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības definētam standartam un noslēdz līgumu ar
pašvaldību Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Kungu iela 7/9, vai Brīvības iela
49/53) par autorizācijas tiesību saņemšanu un e-pakalpojumu lietošanu portālā
https://www.eriga.lv. Slēdzot līgumu, juridisko personu pārstāvošajai (-ām) amatpersonai (ām) līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un juridiskās personas reģistrācijas
apliecība.
3. Web formas manuālai rēķinu ievadei. Šāda pieeja piemērota Finansējuma
saņēmējiem, kas iesniedz apmaksai nelielu skaitu rēķinu gadā, piemēram, ne vairāk kā piecus
rēķinus mēnesī. Šāds risinājums Finansējuma saņēmējiem neuzliek pienākumu ieguldīt
papildus līdzekļus savas norēķinu sistēmas pilnveidei, jo rēķina datus Finansējuma saņēmējs
ievada manuāli portālā https://www.eriga.lv speciāli izveidotā Web formā.
Lai veiktu manuālu rēķina datu ievadi, Finansējuma saņēmējam ir nepieciešama
autorizācija portālā https://www.eriga.lv. Fiziskās personas var autorizēties izmantojot
kredītiestāžu izsniegtos autorizācijas līdzekļus, e-parakstu vai saņemot lietotāja vārdu un
paroli portālā https://www.eriga.lv, savukārt juridisko personu pārstāvošā (-ās) amatpersona
(-as) noslēdz līgumu ar pašvaldību Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Kungu iela
7/9, vai Brīvības iela 49/53) par autorizācijas tiesību saņemšanu un e-pakalpojumu lietošanu
portālā https://www.eriga.lv. Slēdzot līgumu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un
juridiskās personas reģistrācijas apliecība.

E-rēķinu aprites konsultatīvā atbalsta nodrošināšanai ir noteiktas kontaktpersonas:
1) Rīgas domes Finanšu departamenta Grāmatvedības uzskaites pārvaldes
Grāmatvedības metodoloģijas nodaļas eksperts, nodaļas vadītāja vietnieks Kristaps
Jansons tālr. 67181978, kristaps.jansons@riga.lv - par e-rēķinu formātu un saturu;
2) Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra Projektu pārvaldes Projektu izstrādes
nodaļas projektu vadītāja Inita Kindzule, tālr. 67105878, inita.kindzule@riga.lv – par
e-rēķinu iesniegšanas tehniskajiem risinājumiem.

