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PARAKSTS - parasti personas vārda un/vai uzvārda

attēlojums uz kāda dokumenta, lai pierādītu parakstītāja
identitāti un parakstītāja nodomu/gribu.  
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UZTICAMĪBAS LĪMENIS IEGŪŠANAS VEIDS FORMĀTS



Elektroniskais paraksts
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=

Drošs elektroniskais paraksts



=

LVRTC izmanto drošu elektronisko parakstu un elektronisko parakstu
uz vienošanās pamata



Elektroniska dokumenta dzīves cikls

radīšana un saņemšana

reģistrēšana

parakstīšana

nosūtīšana un uzglabāšana



Dokumenta radīšana

Dokuments — informācija, kas radusies, saņemta vai pārvērsta citā formā uz 
jebkura informācijas nesēja, ierosinot, turpinot, mainot vai izbeidzot kādu 
darbību, un kas apliecina šo darbību;

(11.02.2010. likums "Arhīvu likums")

Elektroniskais dokuments — jebkāds saturs, kas tiek glabāts 
elektroniskā formātā, jo īpaši teksta vai skaņas, vizuāls vai audiovizuāls 
ieraksts;

(EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 910/2014)



=

Dokumentu juridiskā spēka likums (DJSL)
nosaka prasības, kuras gan papīra, gan elektroniskam dokumentam 
jāizpilda, lai tas iegūtu juridisko spēku.

Pamatprasības:
• tiesībspējas un rīcībspējas noteikumu ievērošana;
• obligāto rekvizītu iekļaušana. 



Kas piešķir dokumentam juridisko spēku?

Dokumenti eDokumenti

Dokumenta autors

Dokumenta datums Laika zīmogs

Paraksts eParaksts

Organizācijas dokumentā papildu iekļauj: 

Dokumenta izdošanas vieta

Dokumenta apstiprinājuma uzraksts vai atzīme par 
dokumenta apstiprināšanu

Dokumenta reģistrācijas numurs.

Amata nosaukums





Saņemšana

1. Kā atvērt elektroniski parakstītu dokumentu?

2. Kā to pārbaudīt?

3. Ko darīt, ja saņemts edoc edocā?









Saņemts edoc edocā (iemesls – tika vīzēts)



Saņemts edoc edocā (iemesls – tika nekorekti parakstīts)



Saņemts edoc edocā (iemesls –izveidoja dok. vadības sistēma)





Reģistrēšana



Parakstīšana

ELDIS

mailto:apmaksai@lvrtc.lv


Nosūtīšana



reģistrēts

klasificēts

sistematizēts

izvērtēts

kontrolēts

saglabāts

pieejams

=

Uzglabāšana



Vienkāršs risinājums

reģistrēts

klasificēts

sistematizēts

izvērtēts

kontrolēts

saglabāts

pieejams



Ko mums vaicā?















Atvasinājumi

eOriģināls

eKopija

eNoraksts

eIzraksts

=



eParaksta apmācībām

eParaksta integrācijām

Klientu atbalsts

eparaksts@eparaksts.lv

+371 67108787

Paldies par uzmanību!

mailto:eparaksts@eparaksts.lv

