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Lai samazinātu apritē esošo papīra dokumenta apjomu, kā arī samazinātu laiku, kas 

patērējams dokumentu apstrādei un nogādāšanai līgumpartneriem, tika pieņemts lēmums 

uzsākt elektroniskā paraksta izmantošanu pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem: 

  

 Pārvadājumu pakalpojumu pieņemšanas akts (PPPA); 

 Rēķins. 

Atbilstoši tam, LVM ir pilnveidojis grāmatvedības un uzskaites SISTĒMU HORIZON, kā arī 

veicis citus ne mazāk svarīgus sagatavošanās darbus, lai ieviestu elektroniski parakstītu 

dokumentu apriti ar pakalpojumu sniedzējiem.  

eParaksts ir unikāls, elektronisks personas identifikācijas apliecinājums, kas pievienots 

datorā sagatavotam dokumentam. 

eParaksts ir ar roku parakstīta dokumenta ekvivalents elektroniskā formā un apliecina tā 

piederību konkrētai fiziskai personai, kas pārstāv juridisko personu. 

eParaksta izmantošana nodrošina elektroniskā dokumenta autentiskumu un apstiprina 

parakstītāja identitāti.  

Lietojot eParakstu, dokumentiem ir tāds pats juridiskais spēks kā dokumentiem, kas veidoti 

un parakstīti papīra formā. 
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ELEKTRONISKI PARAKSTĪTU PPPA UN RĒĶINU APRITE 

1. Pakalpojumu sniedzējs saņem e-pastā *.edoc no LVM Transporta uzskaites 

speciālistes.  

2. Saņemto *.edoc  vispirms nepieciešams saglabāt datorā. Atverot *.edoc no e-pasta 

nevar veikt dokumenta parakstīšanu. 

3. Atver saņemto *.edoc programmā e-Parakstītājs. Tas satur PPPA *.pdf faila formātā 

un elektronisko parakstu (1.attēls). 

 
1. attēls „e-Parakstītājs ievadlogs” 

4. Parakstiet dokumentu spiežot pogu „Parakstīt ar laika zīmogu”. Tagad dokuments 

saturēs elektroniskos parakstus gan no LVM pārstāvja, gan pārvadājumu 

pakalpojumu sniedzēja (2.attēls). Parakstīšanu skatīt sadaļā „ELEKTRONISKĀ 

PARAKSTA LIETOŠANA „ 3.-7.lpp. 

 

2. attēls „e-Parakstītājs ievadlogs” 

5. Spiež pogu „Saglabāt”.  *.edoc  faila nosaukumu nedrīkst mainīt. PPPA nosaukums 

sastāv no „P_pārv.pak.nosaukums_PPPA numurs_PPPA datums”. 

6. *.edoc  un rēķinu *.pdf faila formātā nosūta e-pastā uz LVM līgumā norādīto e-pasta 

adresi. Rēķins elektroniski nav jāparaksta. Rēķina nosaukums obligāti jāliek tāds pats 

kā saņemtajam *.edoc. Piemēram, ja *.edoc nosaukums ir 

„P_pārv.pak.nosaukums_PPPA numurs_PPPA datums”, tad rēķina nosaukums arī 

jāliek „P_pārv.pak.nosaukums_PPPA numurs_PPPA datums”. 

 

 


