
Atver portālu Latvija.lv un ar meklētāju atrodi e-pakalpojumu 
“Pilnvarojums veikt darbības elektroniskā vidē juridiskas
personas vārdā”.
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vai
Ja jau esi atvēris e-adreses kontu, tā kreisās puses izvēlnē
“Profils / Iestatījumi” izvēlies sadaļu “Pilnvarojumi” un spied pogu 
“Pievienot jaunu”.



Spied pogu “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”.2
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Izvēlies šķirkli “Juridiska persona” un identifikācijas līdzekli:
eID, eParaksts, eParaksts mobile vai eIDAS.eID.
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eID un eParaksts

Savas viedierīces lietotnē 
"eParaksts mobile" spied pogu 
"Apstiprināt" un pēc tam ievadi 

PIN vai ļauj viedierīcei nolasīt 
biometrisko informāciju.

Iepazīsties ar informāciju un 
spied pogu “Piekrītu”.

eParaksts mobile

JĀNIS
OZOLIŅŠ
JO0LV-221199-33077

Izvēlies valsti, kuras nacionālais 
elektroniskās identifikācijas līdzeklis 
tev ir pieejams, un seko norādēm.

eIDAS.eID

2

Norādi lietotāja numuru un 
spied pogu “Apstiprināt”.

**********

1
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Ievadi PIN1 un spied pogu 
“Apstiprināt”.

Iepazīsties ar informāciju un
spied pogu “Piekrītu”.

JĀNIS
OZOLIŅŠ
JO0LV-221199-33077

1

2
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JĀNIS OZOLIŅŠ
PNOLV-230797-11656
Sertifikāts derīgs līdz: 20.07.2026

Ievieto eID (eID karti, uzturēšanās 
atļauju vai ārzemnieka eID karti) 

vai eParaksts karti karšu lasītājā un 
spied pogu “Sākt autentifikāciju”.



Iepazīsties ar norādīto informāciju, atzīmē, ka esi to izdarījis un
spied pogu “Turpināt”.
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Izvēlies “Jauna pilnvarojuma izveide” un spied pogu “Turpināt”. 
Atceries, ka šo e-pakalpojumu varēsi izmantot arī, lai veiktu izmaiņas 
esošajos pilnvarojumos vai tos pārtrauktu!
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Norādi pilnvarojamā personas kodu, vārdu un uzvārdu un
spied pogu “Turpināt”.

221199-33077

Jānis

Ozoliņš
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Jānis                                    Ozoliņš                                          221199-33077

Norādi pilnvaras sākuma un beigu datumus un pie pilnvarojumiem, 
šķirklī “Informācijas sistēmas un moduļi” izvēlies tiesības dzēst, lasīt 
vai rakstīt e-adreses ziņojumus. Spied pogu “Apstiprināt”.

7

Pilnvarošana piekļuvei
juridiskas personas e-adresei



Ja Uzņēmumu reģistrā tavas pārstāvēt tiesības ir reģistrētas kā 
kopīgas, informē attiecīgās personas par nepieciešamību šo pilnvaru 
apstiprināt. Nākamajam pilnvaras apstiprinātājam pēc 
e-pakalpojuma uzsākšanas (1. līdz 4. solis) jāturpina ar 11. soli.
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Pilnvaras  izveides dokumets, izveidoja Jānis Ozoliņš 11/09/2022 12:12:47

Apstiprini sagatavoto pilnvaru, spiežot pogu “Apstiprināt”.8
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9 Pēc apstiprināšanas uz ekrāna redzēsi uzrakstu “E-pakalpojums 
izpildīts!”. Ja tavas pārstāvēt tiesības Uzņēmumu reģistrā ir reģistrētas 
kā atsevišķas, pilnvara ir izveidota. Atceries informēt pilnvaroto.



Tā kā pilnvaras projektu sagatavoja persona, kuras tiesības 
Uzņēmumu reģistrā reģistrētas kā kopīgas, pilnvara jāapstiprina arī 
pārējām kopīgi pārstāvošajām personām. Apstiprinātājam pēc 
e-pakalpojuma uzsākšanas jāizvēlas “Parakstīt, atsaukt, mainīt 
pilnvarojumu” un jāspiež poga “Turpināt”.

Izvēlies pilnvarojamo un spied pogu “Turpināt”.12

11

Pilnvarošana piekļuvei
juridiskas personas e-adresei

Jānis Ozoliņš
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Apstiprini ekrānā redzamo pilnvaru, spiežot pogu “Apstiprināt”.

Pēc apstiprināšanas uz ekrāna redzēsi uzrakstu “E-pakalpojums 
izpildīts!”. Iepazīsties ar ekrānā redzamo informāciju, lai saprastu, vai 
pilnvara ir pabeigta vai tā vēl ir jāapstiprina kādai pārstāvēt 
tiesīgajai personai. Ja pēc tava apstiprinājuma pilnvara ir pabeigta, 
informē pilnvaroto.
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202203061537.Pilnvara.Jānis.Ozoliņš.rtf


