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e-Identitāte augstākajā līmenī



e-Paraksts



Kā iegūt
eID karti? 
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Iesniedz pieteikumu elektroniski vai piesaki sev

vēlamu laiku Pilsonības un migrāciju lietu

pārvaldes apmeklējumam

Paraksti pieteikumu PMLP eID kartes saņemšanai

Noteiktajā laikā dodies saņemt eID karti

Saņemot eID karti, Tev tiks izsniegta arī PIN 

aploksne

https://www.pmlp.gov.lv/lv/pieraksts
https://www.pmlp.gov.lv/lv/filiales


Kas būs jāatceras?

Authentication / Autentifikācijas PIN

Signature / Parakstīšanas PIN

Pēc PIN / PUK lapas saņemšanas
var nomainīt PIN kodus programmā
Latvia eID PinTool vai eParakstītājs 3.0



Piesakies portālā
mobile.eParaksts.lv

Paraksti

Līgumu

Lejuplādē lietotni

eParaksts mobile

Izveido savus

piekļuves datus**

e-Identitātes PIN

eParaksts parole
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Kā iegūt
eParaksts
mobile? 

Ar eID vai eParaksts karti

Ar kurjeru

Pie notāra*

*Atrodi tuvāko notāru biroju šeit

** Pamācība, kā turpināt pieteikšanos eParaksts mobile

http://www.mobile.eparaksts.lv/
https://mobile.eparaksts.lv/login
https://www.lvrtc.lv/sanem-eparaksts-mobile-pie-notara/
https://www.eparaksts.lv/lv/palidziba/buj/TOP_jautajumi/Ka_turpinat_pieteiksanos_eParaksts_mobile


Saņem eParaksts mobile ātrāk 
pašapkalpošanās kioskā!

Rīgā, Talejas ielā 1 (VID telpās) 

P. 09.00 - 19.00
O.-C. 09.00 - 17.00
Pk. 09.00 – 16:00  





Kas būs jāatceras?

e-Identitātes PIN

eParaksts parole

Lietotāja numurs -
personas kods



Kur varēsi izmantot e-Identitātes

apliecināšanas rīkus? 



- oficiālā elektroniskā adrese













e-Identitāte eParaksts

DROŠA UN ĒRTA 
Darbinieka vai klienta 
e-Identitātes 
apliecināšana

Dokumentu 
parakstīšana iekšējās 
un ārējās informācijas 
sistēmās



Raksti uz eparaksts@eparaksts.lv
vai aizpildi pieteikšanās formu

VĒLIES INTEGRĒT EPARAKSTU SAVOS 
BIZNESA PROCESOS, PORTĀLOS, 
INFORMĀCIJAS SISTĒMĀS?

https://www.eparaksts.lv/lv/izstradatajiem/Pieteikuma_formas


Kā izskatās eParaksts?



Kā izskatās eParaksts?







Kur un kā parakstīt?



www.eParaksts.lv

Parakstīšana ar 
eParaksts mobile



* Portālā parakstītie dokumenti ir 

pieejami 24h no parakstīšanās 

brīža lietotāja profilā, sadaļā -

Dokumenti+

eParakstsLV







Tautu&me1tA



Parakstīšana portālā
www.eparaksts.lv



> 32 MB

vai



























Dokumentu formāti un juridiskais spēks

Juridiskais spēks parakstītajam dokumentam

būs tikai tad, ja abas puses būs parakstījušas

vienā vidē un formātā

+ =

+

Pirms dokumentu parakstīšanas ar otru pusi

ir jāvienojas, ka parakstīsiet dokumentu

elektroniski

+ =

+ =

+ +
Par elektronisku dokumenta atvasinājumiem un kopijām –

Elektronisko dokumenta likuma 5. pants 

https://likumi.lv/ta/id/68521-elektronisko-dokumentu-likums


Citās valstīs elektroniski parakstītu dokumentu pārbaude

Eiropas Savienības elektroniski parakstīto dokumentu 

pārbaudes vietne

https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation

Eiropas Savienībā atzītie elektroniskā paraksta rīki 

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/

https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/






andris.paraudzins@epasts.lv



andris.paraudzins@epasts.lv



Jānis Paraudziņš



Jānis Paraudziņš





Labdien!

Pielikumā pievienots dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Dokumentu var pārbaudīt tīmekļa vietnē: www.eparaksts.lv

Thunderbird

NOSŪTI

www.eparaksts.lv



www.eParaksts.lveParakstītājs 3.0

Parakstīšana ar
eID karti



∞

LEJUPLĀDĒ

BEZMAKSAS

PORTĀLĀ

eparaksts.lveParakstītājs 3.0



Parakstīšana programmā
eParakstītājs 3.0













Andris Paraudziņš

Andris Paraudziņš



Paraksta pārbaude portālā
www.eparaksts.lv















Kur meklēt palīdzību?



Cik tas izmaksās?



Ērta un ātra dokumentu aprite

starp iestādēm, klientiem, 

darbiniekiem

Ekonomiski
izdevīgi

Drošāk un zaļāk
nekā papīrs

3616 saudzēti koki 

72 tonnas papīra = 
3 kravas mašīnas



Kuru rīku izvēlēties?



Jautājumi?

Paldies!

www.eParaksts.lv

@eParaksts

Facebook.com/eParaksts

http://www.eparaksts.lv/
https://twitter.com/eParaksts
https://www.facebook.com/eParaksts/

