E-RISINĀJUMI – IESPĒJA
ĒRTI SAŅEMT LATVIJAS
VALSTS PAKALPOJUMUS
E-risinājumi ļauj formalitātes nokārtot
tev ērtā vietā un laikā.
Jāiesniedz dokumenti valsts un
pašvaldību iestādēs?
Nepieciešamas atļaujas un izziņas?
Gribi sākt uzņēmējdarbību vai
iegādāties īpašumu?

Tev ir rīki e-pakalpojumu lietošanai!

E-pakalpojumi

Drošs elektroniskais paraksts

Izmanto vairāk nekā 800 e-pakalpojumus,
kas pieejami Valsts pārvaldes pakalpojumu
portālā Latvija.lv un iestāžu portālos.

Sazinoties ar iestādēm elektroniski, tev būs
nepieciešams drošs elektroniskais paraksts, kam
ir tāds pats juridiskais spēks kā ar roku
parakstītam dokumentam.

Oficiālā elektroniskā adrese
E-adrese ir drošas saziņas pakalpojums – tava
digitālā pastkastīte portālā Latvija.lv. Tas ir
ērts, drošs un efektīvs veids, kā sazināties ar
vairāk nekā 3000 Latvijas iestādēm – jebkurā
laikā un no jebkuras atrašanās vietas pasaulē.

Termiņuzturēšanās
atļauja

Pieprasi un saņem iestāžu
pakalpojumus.
Saņem no iestādēm tieši tev adresētus
ziņojumus.
Ja esi izveidojis e-adresi, turpmāk
iestādes ar tevi sazināsies elektroniski.
Lai izveidotu un lietotu e-adresi portālā
Latvija.lv, izmanto kādu no norādītajiem
elektroniskās identifikācijas rīkiem.

Pastāvīgas
uzturēšanās
atļauja

Ārzemnieka
eID karte*

Elektroniski identificēties un izmantot
iestāžu e-pakalpojumus.
Lietot e-adresi, sazinoties ar vairāk nekā
3000 valsts un pašvaldību iestādēm
visā Latvijā.
Parakstīt dokumentus ar drošu
elektronisko parakstu.
* Ja Latvijā uzturies reti vai īslaicīgi.
https://www.pmlp.gov.lv/en/foreigner-eid-card

Kad e-risinājumi var būt noderīgi

Sūti iesniegumus.

www.latvija.lv
Pastāvīgas
uzturēšanās atļauja

E-parakstu vari arī izmantot viedtālrunī,
izmantojot bezmaksas mobilo lietotni
eParaksts mobile un eParakstsLV.

Džons, 38, ir uzņēmējs no ASV, kurš
regulāri ierodas Latvijā, lai kārtotu biznesa
darījumus. Viņš ir iztērējis daudz laika un līdzekļu,
lai šeit reģistrētu un vadītu uzņēmuma filiāli un
parakstītu
dažādus
saistītos
darījumu
dokumentus. Ārzemnieka eID karte un e-adrese
šo procesu atvieglotu.
Svetlana, 53, Ukrainas pilsone, katru
gadu atvaļinājumu pavada Latvijā. Viņa šeit ir
iegādājusies un pārbūvē vasaras māju. Daļu
atvaļinājuma Svetlana pavada pašvaldības
iestādēs, risinot dažādus ar īpašumu saistītus
jautājumus. E-adreses un e-paraksta izveidošana
ļautu ietaupīt daudz laika.

Izveido savu e-adresi!
Termiņuzturēšanās
atļauja

Par e-pakalpojumiem un e-adresi:
Latvija.lv
Uzzini vairāk:

Par e-parakstu:
www.eparaksts.lv
Par identifikācijas rīkiem:
www.pmlp.gov.lv

Ārzemnieka
eID karte

eParaksts
mobile

E-SOLUTIONS – POSSIBILITY
TO CONVENIENTLY RECEIVE
SERVICES OF THE LATVIAN
STATE
E-solutions make it possible to settle formalities in a place and at a time convenient for you.
Need to submit documents to state
and local government authorities?

E-services

Secure electronic signature

Use over 800 e-services available on the State
service portal Latvija.lv and and portals of
authorities..

When you contact authorities electronically, you
will need a secure electronic signature, which
has the same legal force as a manually signed
document.

Official e-mail
E-address is a secure communication service –
your digital mailbox on portal Latvija.lv. It is a
convenient, safe and effective way of
contacting over 3000 Latvian authorities – at
any time and from any place in the world.

Apply for and receive services of
authorities.

Need permits and statements?
Want to start business or buy
property?

If you have created an e-address,
authorities will further contact you
electronically.
To create and use an e-address on the portal
Latvija.lv, use any of the electronic
identification tools specified.
www.latvija.lv

Permanent
residence permit

Temporary
residence permit

Permanent
residence
permit

Foreigner
eID card

Identify yourself electronically and use
e-services of authorities.
Use e-address, contact over 3000 state
and local government authorities
all over Latvia.
Sign documents with a secure
electronic signature.
* If you stay in Latvia rarely or for a short period of time
https://www.pmlp.gov.lv/en/foreigner-eid-card

When can e-solutions be useful

Send applications.

Receive messages addressed to you
directly from the authorities.

You have tools for the use of e-services!

You can also use your e-signature in
your smartphone by using the free
mobile app eParaksts mobile un
eParakstsLV.

John, 38, is a businessman from the
United States, who visits Latvia on a regular basis
to conduct business deals. He has spent a lot of
time and money registering and managing the
company in Latvia and signing various business
related documents. A foreigner eID card and an
e-address would simplify this process.
Svetlana, 53, a citizen of Ukraine,
spends her vacation in Latvia every year. She has
bought a summer house here and she is
rebuilding it. Svetlana spends part of her vacation
in local government authorities, solving different
property-related matters. Creation of an e-address
and an e-signature would save a lot of time.

Create your e-address!
Temporary
residence
permit

About e-services and e-address:
Latvija.lv/en
Find out more:

About e-signature:
www.eparaksts.lv/en/
About identification tools:
www.pmlp.gov.lv/en

Foreigner
eID card*

eParaksts
mobile

