
 
Pielikums Nr.1 

Kārtībai, kādā tiek sertificēta  

ES Regulai Nr. 211/2011  

“par pilsoņu iniciatīvu” atbilstoša  

iniciatīvas atbalsta  

tiešsaistes vākšanas sistēma 

 

PILSOŅU INICIATĪVAS ATBALSTA TIEŠSAISTES VĀKŠANAS SISTĒMAS 

SERTIFIKĀCIJAS PIETEIKUMS 

 

1. Informācija par atbalsta tiešsaistes vākšanas sistēmu (TVS): 

 

(ierosinātās pilsoņu iniciatīvas nosaukums) 

   

(tīmekļa vietnes adrese)  (tīmekļa vietnes IP adrese) 

 

 

(TVS Informācijas sistēmas un tās elementu fiziskā izvietojuma vietas adrese) 

TVS izmanto nemodificētu Eiropas Komisijas 

(EK) izstrādāto programmnodrošinājumu: 

 Jā  Nē 

 

  (EK izstrādātas TVS versijas numurs) 

   

(Serveru operējošā sistēma un versija)  (Relāciju datubāzes vadības sistēma un versija) 

 

2. TVS atbildīgās personas un kontaktinformācija: 

No Organizatoru puses: 

       

(vārds, uzvārds)  (e-pasta adrese)  (kontakttālrunis)  (kontakttālrunis) 

 

(adrese) 

No TVS Uzturētāja puses: 

       

(vārds, uzvārds)  (e-pasta adrese)  (kontakttālrunis)  (kontakttālrunis) 

 

(adrese) 

No TVS programmnodrošinājuma izstrādātāju puses (ja netiek izmantota EK izstrādātā TVS): 

       



 
(vārds, uzvārds)  (e-pasta adrese)  (kontakttālrunis)  (kontakttālrunis) 

 

(adrese) 

 

3. Sertifikācijas pārbaužu pilnvarojums: 

Mēs, uz visu sertifikācijas periodu, pilnvarojam Sertificētāju piešķirot tam tiesības piekļūt TVS 

informācijas sistēmai (IS), veikt TVS IS fiziskā izvietojuma un infrastruktūras drošības pārbaudi, 

izpildīt tiešsaistē esošas TVS funkcionalitātes pārbaudi un ievainojamību testēšanu. 

Apliecinām, ka Sertificētājs nenes atbildību par iespējamiem TVS IS darbības traucējumiem, kas var 

rasties tā veikto funkcionalitātes un ievainojamību pārbaužu rezultātā. 

 

4. Atbilstības apliecinājums: 

Apliecinām, ka mūsu izveidotā un ieviestā TVS pilnībā atbilst visām Eiropas Parlamenta un Padomes 

(ES) 2011.gada 16.februāra Regulā Nr. 211/2011 “par pilsoņu iniciatīvu” un Komisijas īstenošanas 

Regulā (ES) 2011.gada 17.novembra Regula Nr. 1179/2011 “ar ko nosaka tehniskās specifikācijas 

vākšanas tiešsaistes sistēmām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 211/2011 

par pilsoņu iniciatīvu ” noteiktajām prasībām. 

 

5. Atbilstības informācijas pievienošana: 

Mēs pievienojam un iesniedzam visu dokumentāciju un informāciju, kas pierāda izveidotās TVS 

atbilstību tai izvirzītajām prasībām. Apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. 

Nr.p.k. 

Veids 
(dokuments vai 

elektronisks datu 

nesējs) 

Nosaukums 
Reģistrācijas 

numurs 

Lapaspušu 

skaits 
(informācijas 

daudzums MB) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

20___. gada ___.______________ 

 

 

Organizatoru pilsoņu komitejas pārstāvis: 

 

 

____________________________________________ 
 (vārds, uzvārds, paraksts) 

 


