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ELEKTRONISKĀ ADRESE

________________________________________________________________________

INSTRUKCIJA

E-adreses IZVEIDOŠANAI

__________________________________________________________

Šī instrukcija ir paredzēta ātrai un secīgai E-adreses reģistrēšanai un turpmākajai lietošanai, saskaņā ar

MK noteikumiem Nr. 546 “Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas noteikumi”, par obligātu

oficiālu E-adrešu izmantošanu juridiskām personām no 2023. gada 1. janvāra, lai nodrošinātu drošu un

efektīvu elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apmaiņu.

I. Kas ir E-adrese

E-adrese ir oficiāla elektroniskā adrese, kuru valsts noteikusi kā drošas saziņas pakalpojumu. Tā ir

uzņēmuma digitālā pastkastīte, kā arī ērts un drošs veids, kā sazināties ne tikai ar valsts un pašvaldību

iestādēm, bet arī tām iestādēm, kas iekļautas Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē pieejamajā Publisko

personu un iestāžu sarakstā. E-adrese ļauj efektīvi sazināties  jebkurā laikā un atrašanās vietā.

II. Kā izveidot E- adresi

Uzņēmuma e-adresi var izveidot tikai uzņēmuma paraksttiesīgās personas (MK noteikumi Nr. 546

“Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas noteikumi”). Izveidot e-adresi var divos veidos, ņemot

vērā uzņēmuma dokumentu aprites apjomu, proti, to var izveidot portālā Latvija.lv vai integrējot to

uzņēmuma dokumentu vadības sistēmai.

III. Soļi, lai izveidotu E-adresi portālā Latvija.lv

https://likumi.lv/ta/id/293497-oficialo-elektronisko-adresu-informacijas-sistemas-noteikumi
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/publiska-persona-vai-iestade/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/publiska-persona-vai-iestade/
https://likumi.lv/ta/id/293497-oficialo-elektronisko-adresu-informacijas-sistemas-noteikumi


1. Dodieties uz portālu https://mana.latvija.lv/e-adrese-juridiskam-personam/

2. Ekrāna labajā pusē izvēlieties “Izveidot E-adresi”

3. Portāla Latvija.lv atvērtajā logā, Jums piedāvās autentificēties. Autentifikācijas logā izvēlies

šķirkli “Juridiska persona”.

4. Lai izveidotu un lietotu E-adresi portālā Latvija.lv, būs nepieciešami elektroniskās identifikācijas

līdzekļi –

○ eID karte ar viedkaršu lasītāju;

○ eParaksts karte uzņēmumiem;

○ mobilā lietotne eParaksts mobile*.

*Instrukciju par e-paraksta izveidošanu un iegūšanu varat atrast šeit:

https://court.lv/lv/atbalsts/instrukcijas/e-paraksts?page=0&search_text=

https://mana.latvija.lv/e-adrese-juridiskam-personam/
https://www.eparaksts.lv/lv/palidziba/buj/Sakt_lietot_eParaksts_eID_karte/Ka_iegut_eID_karti
https://www.eparaksts.lv/lv/Produkti/Jur_per/eparaksts_karte/apraksts
https://www.eparaksts.lv/lv/Produkti/Privatpersonam/eParakstsLV/eParakstsLV_apraksts_


5. Izvēlieties vienu no identifikācijas veidiem (dotajā piemērā tika izvēlēts autentifikācijas veids -

mobilā lietotne eparaksts mobile). Jums atvērsies logs, kurā lūgs ievadīt Lietotāja numuru, kas ir

Jūsu e-paraksta Lietotāja numurs.

6. Kad esat ievadījis Lietotāja numuru, nospiediet pogu” Apstiprināt”.

7. Jūs savā viedierīcē (smart telefonā) mobilajā aplikācijā eParaksts saņemsiet lūgumu Apstiprināt

kodu, kas nozīmē, ka Jums ir jāievada telefona parole, kas ir Jūsu e-paraksta telefona parole

(četrzīmju kods vai sejas atpazīšana, ņemot vērā to, kādu identitātes apstiprināšanas veidu esat

izvēlējušies).



8. Jums atvērsies augstāk redzamais attēls, kurā Jums būs jāapstiprina, vai piekrītat, ka Jūsu datus

izmantos, lai apstiprinātu elektronisko identitāti. Izvēlieties pogu “Piekrītu”.



9. Jums atvērsies Meklēšanas logs, kurā ierakstiet uzņēmuma nosaukumu vai izvēlaties no

piedāvātā saraksta. No kopējā uzņēmumu saraksta tiks atlasīti uzņēmumi, kuri atbilst

ievadītajam nosaukumam. Ja tajos neatrodat vajadzīgo nosaukumu, izvēlies “Ielādēt vēl” vai

precizējiet meklēšanas kritēriju.

10. Jums atvērsies logs ar E-adreses pieteikuma formu. Nospiediet pogu “Izveidot e-adresi”.

11. Jums atvērsies logs, kurā būs nepieciešams apliecināt, ka piekrītat e-adreses lietošanas

noteikumiem. Iepazīstieties ar lietošanas noteikumiem! Tāpat būs nepieciešams ievadīt savu

e-pasta adresi, uz kuru Jūs turpmāk saņemsiet paziņojumus par saņemtajiem ziņojumiem uz

E-adresi. Tāpat atzīmējiet, vai vēlaties saņemt paziņojumus uz norādīto e-pastu vai nē. Kad esat

aizpildījuši nepieciešamo informāciju, nozpiediet “Izveidot e-adresi”.



12. Uzņēmuma e-adrese ir izveidota! Lai apskatītu un pārvaldītu uzņēmuma e-adrese kontu,

nospiediet pogu “Doties uz saņemtajām ziņām”. Savai juridiskās personas e-adresei varēsiet

piekļūt portāla Latvija.lv sadaļā “Mana darba vieta” (portāla Latvija.lv augšējā labajā stūrī).

Autentifikācijas logā jāizvēlas cilne “Juridiska persona”.

13. Sadaļā “Mana darba vieta” pie saņemtajiem ziņojumiem parādīsies paziņojums par veiksmīgu

e-adreses izveidošanu. Arī turpmāk redzēsiet visus ziņojumus, kuri tiks sūtīti Jums uz uzņēmuma

e-adresi.



14. Sadaļā “Mana darba vieta”, kreisajā pusē, izvēloties iespēju “Profils”, Jūs varat redzēt informāciju

par Juridiskās personas pārstāvjiem un uzstādīt to profilus, norādīt kontaktinformāciju u.tml.

IV. Soļi, lai e-adresei pieslēgtu dokumentu vadības sistēmu

Uzņēmumiem ar lielu dokumentu apriti ērtāk e-adresei pieslēgt savu dokumentu vadības sistēmu. Lai

lietotu e-adresi, integrējot to uzņēmuma dokumentu vadības sistēmā vai citā informācijas sistēmā, ir

jāņem vērā e-adreses tehniskie parametri un pārējā dokumentācija, kas publicēta Valsts informācijas

sistēmu savietotāja (turpmāk VISS) portālā.

Pieslēdzot e-adresi sava uzņēmuma dokumenta vadības sistēmai, uzņēmumam nebūs to

iespējams lietot portālā Latvija.lv.

Lai pieslēgtu e-adresi uzņēmuma dokumentu vadības sistēmai, Jums jāveic sekojoši soļi:

1. Jums jāiesniedz Valsts Reģionālajā Attīstības Aģentūrā ( turpmāk tekstā VRAA) pieteikuma

veidlapa (https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/e-adrese) par e-adreses

pieslēguma izveidi testa vidē un integrētajiem testiem, kas tiek veikti sadarbībā ar VRAA.

2. Pēc doto testu pabeigšanas Jūs iesniedzat pieteikumu VRAA par e-adreses pieslēguma izveidi

produkcijas vidē.

3. Sadarbībā ar VRAA Jūsu uzņēmumam tiek izveidots pieslēgums e-adresei.

4. Augstāk minētās veidlapas ir elektroniski jāparaksta uzņēmuma pārstāvēttiesīgai personai vai

citai personai, kurai pārstāvēttiesīgā persona to ir uzticējusi darīt. Ja ir tiesības pārstāvēt

juridisku personu atsevišķi, tad dotās veidlapas drīkst parakstīt arī viena persona. Ja

https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/e-adrese
https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/e-adrese
https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/e-adrese


pārstāvēttiesīgās personas ir vairākas, tad veidlapa jāparaksta visiem paraksttiesīgajiem, atbilstoši

Uzņēmumu reģistra datiem.

5. Ļoti svarīgi! Pieteikumi ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Pieteikumi nav derīgi bez

pievienota sertifikāta pieprasījuma parakstītajā EDOC aploksnē. Instrukcija, kā veidot sertifikāta

pieprasījumu, ir aprakstīta šeit:

https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/partneriem/Vadlinijas/Noradijumi-sert-parvaldibai/2

E-adreses pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA).

E-adreses tehniskais atbalsts ir pieejams pa tālruni 66155505 vai  e-pastā atbalsts@vraa.gov.lv.

https://www.eparaksts.lv/lv/
https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/partneriem/Vadlinijas/Noradijumi-sert-parvaldibai/2
mailto:atbalsts@vraa.gov.lv

