
Informācija par dokumentu parakstīšana ar drošu elektronisko parakstu 
 

 

Drošs elektroniskais paraksts ir: 

 

 Elektroniski dati, unikāls personas identifikācijas apliecinājums, kas pievienots datorā 

sagatavotam dokumentam (vārds, uzvārds u.c.); 

 Personas individuāls paraksts elektroniskajā vidē, kuram ir juridisks spēks. Ar to persona 

paraksta elektroniskus dokumentus, neizdrukājot tos, piemēram, līgumus, iesniegumus, 

vēstules u.c.; 

 Drošu elektronisko parakstu var lietot tikai tā īpašnieks. 

 

Svarīgi! E-parakstītam dokumentam juridisks spēks ir tikai elektroniskā, neizdrukātā veidā! 

 

Dokumentu parakstīšana 

 

Latvijā dokumentus iespējams parakstīt, izmantojot dažādus  rīkus: 

 

 Dokumentus var  parakstīt, izmantojot Dokobit portālu: 
 

Informācija par portālu: 

https://www.dokobit.com/lv/funkcijas 

https://www.dokobit.com/lv/ 

https://www.dokobit.com/lv/cenas 

https://app.dokobit.com/login 
 

Dokobit portāla e-identifikācijas apliecināšanas rīki: 

 Personas apliecība (eID karte) + karšu lasītājs  - personas apliecība, ko izsniedz valsts iestāde. 

Tai ir mikroshēma un kvalificēts sertifikāts. Lietotājam būs jāinstalē draiveri un pārlūka 

paplašinājumi, lai viņš to varētu izmantot dažādiem e-pakalpojumiem (ieskaitot, 

eparaksts.lv,  Dokobit portālus). 

 Smart-ID - mobilā lietotne identifikācijai un dokumentu parakstīšanai, ko plaši izmanto 

Baltijas valstīs. To var izmantot dokumentu parakstīšanai Dokobit portālā, tomēr ir 

nepieciešams kvalificēts Smart-ID konts (jāpārbauda identitāte izmantojot personas apliecību 

(eID karti), mobilo ID vai jādodas uz SEB vai Swedbank bankas filiālēm). 

 Mobilais ID - dažādu mobilo pakalpojumu sniedzēju izdots e-identitātes risinājums. Mobilo 

pakalpojumu sniedzēji pārbauda klienta identitāti un izsniedz īpašu SIM karti ar kvalificētu 

sertifikātu. 

 

Dokobit portālā var  izvēlēties šādus parakstīšanas formātus: 

Dokobit portālā var parakstīt divu veidu dokumentu formātus: 

 parastos - piemēram, PDF failus - PDF formāta faili ir lietotājam daudz draudzīgāki, kā arī tos 

ir viegli lejupielādēt un pārskatīt.  

 konteinera veida failus - piemēram, EDoc, ASiCe, ADoc vai BDoc. Konteinera dokumentu 

formāta standarts ir ASiCe formāts, šo formātu pieņem visām ES institūcijām, kuras pieņem 

elektroniski parakstītus dokumentus, bet valstīm ir arī savi konteineru bāzes dokumentu 

formāti, kurus ikdienā izmanto to publiskajā sektorā: Latvijā - EDoc; Lietuvā - ADoc; Igaunijā 

- BDoc. 
  

https://www.dokobit.com/lv/funkcijas
https://www.dokobit.com/lv/
https://www.dokobit.com/lv/cenas
https://app.dokobit.com/login


 

Lai parakstītu ar Smart ID ir jāsagatavo SMART ID konts: 
https://atbalsts.dokobit.com/article/569-ka-iegut-un-sakt-lietot-smart-id-autentifikacijai-un-

dokumentu-parakstisanai 

 

Smart ID konta izveide: 

Šajā saitē būs noderīgs video, ja neizdodas veikt biometrisko identifikāciju Smart-ID 

aplikācijā. Biometriskā identifikācija Smart-ID aplikācijā ir nepieciešama, ja esi Smart-ID 

klients, bet tev ir jauns telefons, kur nepieciešams izveidot Smart-ID kontu. Biometriskā 

identifikācija noderēs arī tad, ja tev ir Smart-ID pamata konts, ar ko vari tikai autorizēties 

tiešsaistē bankā, bet vēlies izmantot kvalificēto Smart-ID kontu, ar ko vari izmantot dažādus 

pakalpojumus tiešsaistē - https://www.youtube.com/watch?v=RtvPTvBD8ZE 

 

 

 Dokumentus var  parakstīt, izmantojot: 
 

 mobilo lietotni eParakstsLV un eParaksts mobile; 

 eParaksts eID + karšu lasītājs + bezmaksas programmatūra eParakstītājs  

 

Informācija par rīkiem:  
 https://www.eparaksts.lv/lv/Produkti/Privatpersonam/eid/eid_apraksts 

 https://www.eparaksts.lv/lv/ 

https://www.eparaksts.lv/lv/Produkti/Privatpersonam/eParakstsLV/eParakstsLV_apraksts_ 

 

Dokumentu  parakstīšanas formāti:  

 parastos - piemēram, PDF failus; 

 konteinera veida failus - piemēram, EDoc vai  ASiCe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija par  pieteikšanos  lietotnei eParaksts mobile: 

https://www.eparaksts.lv/lv/palidziba/buj/TOP_jautajumi/Ka_iegut_eParaksts_mobile 
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