
JURIDISKO PERSONU E-ADRESE
DOKUMENTU, IESNIEGUMU UN INFORMĀCIJAS APMAIŅAS PAKALPOJUMS

STARP UZŅĒMUMIEM UN VALSTS UN PAŠVALDĪBU IESTĀDĒM



• LRGA atbalsta iniciatīvu, lai palīdzētu uzņēmumiem
izveidot  e-adresi, kas no 2023.gada 1.janvāra būs obligāta

• Uzņēmumu vadība un grāmatveži ir ieinteresēti un atbildīgi,
lai visi dokumenti un informācija starp uzņēmumu un valsts
un pašvaldību institūcijām būtu sakārtoti, laicīgi saņemti
un pieejami vienuviet

LRGA ATBALSTA E-ADRESES

PALĪDZĒSIM TO IZVEIDOT SAVIEM 

UZŅĒMUMIEM UN KLIENTIEM!

https://mana.latvija.lv/e-adrese-juridiskam-personam/


• LRGA biedri, kas palīdzēs uzņēmumiem izveidot e-adresi,
saņems bezmaksas pieeju vērtīgiem personīgās pilnveides kursiem
augstskolas RISEBA tālmācības platformā – ar video un prezentācijām –
un sertifikātu par profesionālās pilnveides kursu apguvi

• Jau pieejami trīs mācību kursi no aizraujošiem un starptautiski pazīstamiem 
pasniedzējiem – tiem programmas dalībnieki varēs piekļūt bez maksas, kaut 
komercklientiem tie maksā ievērojamu summu

KO IEGŪS LRGA BIEDRI?

Ar kursu anotāciju un videoprezentācijām

var iepazīties RISEBA mācību platformā: 

https://edu.riseba.eu/

https://edu.riseba.eu/
https://edu.riseba.eu/


• E-adrese ir drošas saziņas pakalpojums – «digitālā pastkastīte»
vienotajā valsts pakalpojumu portālā Latvija.lv 

• Tā neaizvieto uzņēmuma e-pastu, bet ļauj uz to nekavējoties saņemt ziņu par oficiālu 
sūtījumu un to droši skatīt Latvija.lv

• Tas ir ērts, drošs un efektīvs veids, kā jebkurā laikā sazināties ar vairāk nekā 3000 valsts un 
pašvaldību iestādēm, t.sk. Valsts ieņēmumu dienestu, prokuratūru, tiesām, maksātnespējas 
administratoriem, zvērinātiem tiesu izpildītājiem un notāriem u.c.

• Šīm institūcijām ir pienākums izskatīt un atbildēt uz iesniegumiem no e-adreses pretstatā 
uzņēmuma e-pastiem

KAS IR E-ADRESE

https://latvija.lv/BUJEadrese


Uzņēmuma e-adresi var izveidot tikai uzņēmuma paraksttiesīgās personas.

Lai izveidotu un lietotu e-adresi portālā Latvija.lv ir nepieciešams izmantot kādu no šiem drošas 
elektroniskās identifikācijas līdzekļiem:

• eID karte ar viedkaršu lasītāju

vai

• eParaksts mobile lietotne

KURŠ UN KĀ VAR IZVEIDOT E-ADRESI?



• Nosūtiet sagatavoto vēstuli uzņēmuma paraksttiesīgai personai par 
e-adreses ieguvumiem un izveides nepieciešamību.

• Sazinieties ar šo personu, lai noskaidrotu, vai uzņēmumam izveidota e-adrese un kad:

• ja adrese izveidota pēc Jūsu aicinājuma – reģistrējiet šo faktu atskaites vietnē:
https://riseba.eu/goto/eadrese (tas neprasa vairāk kā minūti laika)

• ja e-adrese nav izveidota:

• izskaidrojiet tās nepieciešamību, riskus, ieguvumus

• nepieciešamības gadījumā palīdziet to izveidot – tas prasīs uzņēmuma 
vadītājam minūti laika un eID vai eParaksts mobile pieejamību

• pēc e-adreses aktivizēšanas reģistrējiet informāciju atskaites vietnē

Būtiski – atskaites vietnē precīzi norādiet savu e-pastu, lai tajā saņemsiet 
informāciju par piekļuvi kursiem*

KO GAIDĀM NO JUMS?

* Jūsu pieeja tiek iespējota vai paplašināta reizi nedēļā pēc aktivizēto e-adrešu statistikas apkopošanas

https://riseba.eu/goto/eadrese
https://riseba.eu/goto/eadrese


• Papildus informācija par e-adresi atrodama šeit:
https://mana.latvija.lv/e-adrese-juridiskam-personam/

• Video instrukcija «Kā izveidot e-adresi juridiskai personai» - tikai 1 minūte  
YouTube vietnē:
https://youtu.be/J0eWn06xY9E

• Atbalsta informāciju publicēsim arī LRGA resursos:

• mājas lapā - www.lrga.lv

• Facebook profilā - https://www.facebook.com/lrga.lv/

KĀDI ATBALSTA MATERIĀLI PIEEJAMI

https://mana.latvija.lv/e-adrese-juridiskam-personam/
https://youtu.be/J0eWn06xY9E
http://www.lrga.lv/
https://www.facebook.com/lrga.lv/


• Par vienu izveidoto e-adresi Jums būs iespējams piekļūt pie pirmā 
mācību kursa – «Emocionālā pašregulācija»

• Par piecām izveidotām e-adresēm būs iespējams piekļūt pie otrā 
mācību kursa – «Pārliecinoša prezentācija»

• Par desmit izveidotām e-adresēm būs iespējams piekļūt pie trešā 
mācību kursa – «Cilvēks digitālā laikmetā» 

CIK E-ADRESES JĀPALĪDZ IZVEIDOT, 
LAI IEGŪTU PIEEJU KURSIEM? 



• Uzņēmumu e-adrešu izveide jāveic līdz 2022.gada 10.novembrim!

• Pieeja mācību materiālu saturam būs līdz 2023.gada 31.janvārim

KĀDI IR TERMIŅI?
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Dati 28.09.2022.



PALDIES JUMS –
VEIDOSIM DIGITĀLO LATVIJU KOPĀ!


