
Oficiālā elektroniskā adrese un rezerves karavīri 

Latvijā ir ieviesta oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese), kas pēc būtības ir mums jau ierastā e-pasta adrese 

saziņai ar valsts un pašvaldības iestādēm, kurām tāpat kā rezerves karavīriem tās izmantošana nu ir kļuvusi 

obligāta, bet iedzīvotājiem – joprojām brīvprātīga iespēja. To paredz Oficiālās elektroniskās adreses likums, 

nosakot, ka rezerves karavīriem e-adreses izmantošana kļūs obligāta jau no 2019. gada 1. februāra. Jāmin arī 

Paziņošanas likums, kas nosaka, ka adresātam – rezerves karavīram – ir pienākums būt sasniedzamam 

norādītajā adresē.  

Līdz ar e-adreses izveidošanu rezerves karavīrs darīs valstij zināmu, ka turpmāk viņš ar valsts pārvaldes 

iestādēm, t.sk., NBS, vēlas un var sazināties tikai elektroniski. NBS rezerves karavīra e-adresi uzzinās 

Iedzīvotāju reģistrā, kurā pēc izveidošanas tā parādīsies automātiski līdzīgi kā deklarētās dzīvesvietas adrese, 

uz kuru NBS Rezerves personāla uzskaites sektors līdz šim sūtīja pavēstes par iesaukšanu uz mācībām. Tagad 

tās jāsūta uz e-adresi – rezerves karavīram nebūs vairs jāiet uz pastu pēc ierakstītas vēstules. 

Rezerves karavīriem e-adreses izmantošana ir paredzēta ne tikai saziņai ar NBS – kā ikviens Latvijas 

iedzīvotājs rezerves karavīrs to varēs izmantot arī personīgai elektroniskai saziņai ar jebkuru citu valsts un 

pašvaldību iestādi. Saņemot ziņas elektroniski, ar interneta starpniecību varēsiet sarakstei piekļūt no jebkuras 

vietas pasaulē. 

Lai arī NBS nav e-adreses ieviesējinstitūcija - sistēmas pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra -, tomēr 

vēlamies ne tikai atgādināt par nepieciešamību izveidot un obligāti izmantot e-adresi, bet arī norādīt uz 

būtiskāko tās izveidošanā, kas, diemžēl, var prasīt, ne tikai datorprogrammatūras atjauninājumus, lietotņu 

lejuplādi viedierīcēs, bet arī ierīču iegādi un/vai eID kartes iegūšanu, līdz ar to arī, nelielus gan, finanšu 

līdzekļu izdevumus.  

E-adreses risinājumu var pielīdzināt jau ierastajai internetbankai – slēgtā vidē, vienotajā valsts pārvaldes 

pakalpojumu portālā Latvija.lv, ikvienam e-adreses lietotājam būs pieejams personalizēts un drošs konts, kas 

nodrošinās oficiālo ziņojumu sūtīšanu, saņemšanu un glabāšanu pat piecus gadus.  

Lai sāktu lietot (izveidotu) e-adresi, jums ir jāpiesakās tās izveidei, izmantojot tam paredzētu speciālu 

formu, kas pieejama portālā Latvija.lv te: https://www.latvija.lv/eaddress/reg.   

Lai izveidotu e-adresi, jums būs nepieciešams apliecināt savu identitāti ar vienu no šiem līdzekļiem: eID karti 

(būs nepieciešams kartes lasītājs), eParaksts vai eParaksts mobile (būs jāpiesakās lietošanai). Tālāk jāseko 

dažiem vienkāršiem soļiem, kuri tiks aprakstīti uz ekrāna, un e-adrese būs izveidota. 

Ar bankas autentifikāciju piekļūt e-adresei nevar, jo pagaidām neviena banka nav izgājusi likumā noteikto 

drošības sertifikāciju. Taču tikpat ērti, kā ar bankas autentifikāciju (izmantojot savu viedtālruni), jūs varat 

pieslēgties e-adresei izmantojot eParaksts mobile. Tā ir valsts uzturēta bezmaksas lietotne, kura ir brīvi 

pieejama katram. Savukārt, lai sāktu izmantot eParaksts mobile, apmeklējiet vietni www.eparaksts.lv un 

piesakieties šī pakalpojuma lietošanai.  

Papildu informāciju par e-adreses izveidošanu var iegūt te: https://www.latvija.lv/Lvp/BUJEadrese.  

Pēc e-adreses aktivizēšanas jums tiks piedāvāts norādīt savu privāto e-pasta adresi, uz kuru varēsiet saņemt 

paziņojumus par katras jaunas ziņas saņemšanu oficiālajā e-adresē. Šādi darbojas arī VID sistēma, tāpēc 

rezerves karavīram, kurš, esot aktīvajā dienestā, ikgadu iesniedza valsts amatpersonas deklarācijas, šāds 

piedāvājums vairs nebūs nekas neierasts.  

Vēlot sekmes e-adreses veidošanā un cerot, ka šī ir pēdējā vēstule, kuru sūtām drukātā veidā, 

atgādinām, ka rezerves karavīriem visa nepieciešamā informācija par dienestu rezervē, arī par e-adresi, 

ir pieejama NBS oficiālās tīmekļvietnes www.mil.lv sadaļā “Rezerve”.  

Uz tikšanos e-vidē un, protams, arī klātienē mācībās poligonā!  
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