
Kas ir paraksts?

PARAKSTS - parasti kādas personas vārda un/vai 

uzvārda (dažkārt iniciāļu vai pseidonīma) attēlojums 

uz kāda dokumenta, lai pierādītu parakstītāja identitāti 

un parakstītāja nodomu/gribu.  



...juridiski analoģisks parakstam 

uz papīra

Elektronisko dokumentu likums 
3.pants. Elektroniskais dokuments

(2) Elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir 

drošs elektroniskais paraksts. Elektronisko dokumentu uzskata par pašrocīgi 

parakstītu arī tajos gadījumos, kad tam ir elektroniskais paraksts un puses par 

elektroniskā dokumenta parakstīšanu ar elektronisko parakstu ir vienojušās 

rakstveidā. Šādā gadījumā rakstveida vienošanās noformējama un parakstāma uz 

papīra vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. 



Piesaistīts TIKAI indivīdam

Veidots indivīdam



Identitātes noskaidrošana Gribas apliecinājums

eParaksts
(gan juridiski, gan tehniski)

ATTĀLINĀTI!

+ precīzs parakstīšanas laiks

+ satura nemainīgums

+ katra e-kopija ir oriģināls



VAI
... parakstītāja identitāte ir patiesa?

Pirmreizējā identitātes pārbaude

4 acu princips

1



Drošs = nav nepieciešama 

iepriekšējā vienošanās

uzticas un pierāda

uzticas un pārbauda

Iepriekšējā rakstveida vienošanās Drošs elektroniskais paraksts

(eParaksts)



Kā darbojas eParaksts?

Parakstītājs attālināti pierāda

• savu identitāti

• gribu

• parakstīšanas laiku

Saņēmējs attālināti pārbauda

• parakstītāja identitāti

• dokumenta nemainīgumu

• precīzu parakstīšanas laiku

uzticas un pierāda

uzticas un pārbauda



Kur lietot?

• Saziņā ar valsts un pāšvaldību iestādēm

• Slēdzot dažādu veidu līgumus

• Piesakoties pabalstiem, pakalpojumiem, t.sk. valsts

• Iesniedzot pretenzijas, deklarācijas, pieteikumus

• Pārsūdzot lēmumus, sodus u.c.

• Lietvedībā, darījumu dokumentācijā

• Apliecinot ziņas, dokumentu izcelsmi (oficiālas 

publikācijas, apliecības, izziņas, polises, maksājuma 

uzdevumi, utt)

• ...



Jauniem vecākiem -

pieteikties valsts pabalstiem

VSAA elektroniski iespējams

pieteikties šādiem pabalstiem:

■ maternitātes

■ paternitātes 

■ bērna piedzimšanas

■ bērna kopšanas

■ vecāku

■ ģimenes

ATTĀLINĀTI!



Kur notiek pirmreizējā pārbaude?

eID kartes 

eParakstam

Virtuālajam 

eParakstam

saņemot eID karti saņemot Mobilo kodu,
jebkura mob. tīkla abonentam

nav jāmaina pieslēgums

PMLP nodaļās

PMLP nodaļās

LMT filiālēs

vairāk informācijas www.eparaksts.lv

SEB iBankā



Priekšrocības

• Publisko un privāto pakalpojumu pieejamība, 

sasniedzamība

• rindas 

• vizīte klātienē

• pakalpojums attālinātajos reģionos 

• ātra apkalpošana

• Konkurences priekšrocības - noslēgt darījumu ātrāk 

par konkurentu 

• Pakalpojuma saņēmēja un sniedzēja administratīvas 

izmaksas

• Nelikumīgas manipulācijas ar parakstu

• Birokrātija, korupcijas riski



Kam uzņēmumi lieto eParakstu?

• Jaunu klientu iegūšanai attālināti (līgumi)

• Ikmēneša PN aktu parakstīšanai (projektos)

• Saziņai ar Uzņēmumu reģistru

• Masveida rēķinu sagatavošanai

• Elektroniskai lietvedībai

• Dokumentu nemainīguma un izcelsmes apliecināšanai 

(oficiālas publikācijas, apliecības, izziņas, polises, 

maksājuma uzdevumi, utt)

Īpaši atsaucīgi būs eParakstam draudzīgie uzņēmumi:



www.eparaksts.lv

Virtuālais eParaksts: kā iegūt?



Eparakstītājs 3.0- programmatūra

https://www.eparaksts.lv/lv/eid/lejupielades/eparakstitajs/



Kā izskatās eParakstīts dokuments?



Kā izskatās eParaksts dokumentā?



Kā eParakstīt dokumentu?

eID kartes eParakstsVirtuālais eParaksts



eID kartes eParaksts

http://www.pmlp.gov.lv/lv/pakalpojumi/passes/eid.html

Datorveikalā:

https://www.eparaksts.lv/lv/eid/kur-iegadaties-kartes-lasitaju/

https://www.eparaksts.lv/lv/eid/lejupielades/eparakstita

js/



eParaksts viedkartē

https://www.eparaksts.lv/lv/eid/lejupielades/eparakstita

js/

Kurjerpasts

no 2013.11.01



+

www.eparaksts.lv
e-identitāte

+

Kā eParakstīt ar virtuālo eParakstu?



eParakstīt

Pārbaudīt 

eParakstu

Virtuālais eParaksts
web lapa, strādā uz jebkura datora



Virtuālais eParaksts

20 parakstīšanas reizes

9,94 €

4.13 €

0.41 €

Abonēšana gadam 

- paraksti, cik vēlies

1 parakstīšanas 

reize

eID kartes eParaksts

Abonēšana mēnesim -

paraksti, cik vēlies

izsniegšanas maksa 5-20 LVL

izsniegšanas maksa NAV

120 reizes iekļautas



Virtuālais eParaksts:

kā iegūt?

www.eparaksts.lv

+

+ virtuālais eParaksts

+

e-identitāte

bezmaksas piesakies KOMPLEKTAM **

* Nav jāmaina ne operātors, ne SIM karte* filiāļu sarakstu sk. https://www.mkods.lv 

1. LMT filiālēs *



+ virtuālais eParaksts



Virtuālais eParaksts:

kā iegūt, nekur neejot?

2. SEB internet bankā

3. ja esi eID kartes eParaksta lietotājs



Lietveža murgs



Lietveža sapnis

reģistrēts

klasificēts

sistematizēts

izvērtēts

kontrolēts

saglabāts

pieejams



Ko papildus vēlas uzņēmumi?

Viegli iesaistīt darbiniekus

Ērti apmaksāt

Nemaksāt par katru 

parakstīsanas reizi

Integrēt biznesa 

procesos, sistēmās



eParakstīts dokuments lietvedībā

reģistrēts

klasificēts

sistematizēts

izvērtēts

kontrolēts

saglabāts

pieejams



eParakstīts dokuments lietvedībā

reģistrēts

klasificēts

sistematizēts

izvērtēts

kontrolēts

saglabāts

pieejams



Kas ir droša glabātuve?

reģistrēts

klasificēts

sistematizēts

izvērtēts

kontrolēts

saglabāts

pieejams



Datu centrs

reģistrēts

klasificēts

sistematizēts

izvērtēts

kontrolēts

saglabāts

pieejams



Paldies! Rojs Dauburs

eparaksts@eparaksts.lv


