
E-ADRESE. 
SAZINIES AR 
VALSTI ĒRTĀK 
UN DROŠĀK!

Nesaņemtas vēstules? 

Neatbilstošs darba laiks? 

Bažas par savu datu 
drošību?

Ar e-adresi visa sarakste 
ar valsti norit vienuviet.

E-ADRESES 
PRIEKŠROCĪBAS

• Sūti oficiālus ziņojumus jebkurā 
laikā un jebkurai iestādei no 
jebkuras atrašanās vietas.

• Saņem visas ienākošās vēstules 
laikā un vienuviet. Nenokavē 
neko svarīgu!

• Tavi oficiālie dokumenti būs 
drošībā: tie nenoklīdīs 
pastkastītē vai e-pastos un būs 
pasargāti no krāpniekiem.

• Saudzē vidi un vairs nesaņem 
vēstules no iestādēm papīra 
formātā!

E-ADRESE:
VIEGLI IZVEIDOT, 
ĒRTI LIETOT

Uzzini vairāk: mana.latvija.lv

Izveido savu e-adresi!

www.latvija.lv

NOSKATIES!
Video pamācība, kā 
izveidot e-adresi

eID karte eParaksts
mobile

eParaksts



VIŅIEM BŪTU 
NODERĒJUSI 
E-ADRESE

 Ieva, 32, savā deklarētajā adresē 
nedzīvo un pastkastītes saturu pārbauda 
reti. Tāpēc viņa nepamanīja, ka ir atsūtīts 
paziņojums par naudas sodu laikus 
nenopļautā zāliena dēļ. Līdz paziņojuma 
izlasīšanai naudas soda apmērs būtiski 
pieauga.

 Jānis, 44, mainīja darbu un 
zaudēja piekļuvi e-pastam, no kura rakstīja 
iestādēm. Tagad viņam nav pieejas 
iepriekšējām sarakstēm, un arī iestādes uz 
šo e-pastu Jāni vairs nesasniegs. Turklāt 
e-pasta saturs var nonākt citu personu 
rokās.

 Anastasija, 27, strādā Vācijā un 
vēlas iegādāties īpašumu Latvijā. Viņai 
jāveic laikietilpīgs un apjomīgs dokumentu 
sūtīšanas, saņemšanas process un 
neskaitāmas reizes jādodas uz pasta 
nodaļu. Papildu izmaksas rada arī pasta 
izdevumi.

Jānis, Ieva un Anastasija būtu izvairījušies 
no sarežģījumiem un bez aizķeršanās 
sazinājušies ar iestādēm, ja laikus būtu 
izveidojuši e-adresi.

E-ADRESE – 
DROŠAI SAZIŅAI 
AR VAIRĀK NEKĀ 
3000 VALSTS UN 
PAŠVALDĪBU 
IESTĀDĒM

Sūti iesniegumus.

Pieprasi un saņem iestāžu 
pakalpojumus.

Uzdod jautājumus un 
saņem atbildes.

Saņem no iestādēm tieši 
tev adresētos ziņojumus.

Ja esi izveidojis e-adresi, 
turpmāk iestādes ar tevi 
sazināsies elektroniski.

Izveido: www.latvija.lv

Ja nepieciešama palīdzība vai atbalsts, 
izveidojot e-adresi, vērsies tuvākajā 
Valsts un pašvaldību vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā* vai
zvani +371 67502757.

* Adreses meklē:
www.varam.gov.lv/ vpvkac

E-ADRESE – 
DROŠĀKA PAR 
PAPĪRA SARAKSTI 
UN UZTICAMĀKA 
PAR E-PASTU!


