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LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk - PMLP) informē, ka laikā no 2017.gada 13.maija līdz 2017.gada 31.decembrim
izsniegtajās eID kartēs iekļautā droša elektroniskā paraksta sertifikāta derīguma termiņš ir īsāks nekā eID kartes derīguma
termiņš, tāpēc karšu lietotājiem nepieciešams veikt sertifikātu atjaunošanu. Kartes derīguma termiņš ir 5 gadi, bet iepriekš
minētajā laikposmā izsniegto karšu eParaksta sertifikātu derīguma termiņš ir līdz 13. maijam un 14. jūnijam. Ja sertifikāti netiks
atjaunoti līdz to derīguma termiņa beigām, tie tiks deaktivizēti un kartes lietošana digitālā vidē nebūs iespējama.
Sertifikātu un eID kartes derīguma termiņu nesakritību radīja 2017.gadā VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (turpmāk LVRTC) veiktā pāreja uz jaunu uzticamības pakalpojumu tehnoloģisko platformu. Pārejas rezultātā tika nodrošināta atbilstība
Eiropas Savienības regulai, kuras prasības bija jānodrošina visiem Eiropas Savienībā atzītiem uzticamības pakalpojumu sniedzējiem.
eParaksta sertifikātu atjaunošanu eID karšu lietotāji var veikt patstāvīgi jebkurā laikā līdz sertifikātu derīguma termiņa beigām, kas
iepriekš minētajā laika periodā izsniegtajām eID kartēm ir attiecīgi līdz 13. maijam vai 14. jūnijam.
eID kartes sertifikātu derīguma termiņu var pārbaudīt, ievietojot eID karti karšu lasītājā un atverot programmas eParakstītājs 3.0
sadaļu "Rīki" -> "Sertifikāti”. Pamācība kā to izdarīt pieejama šeit.
Sertifikātus var atjaunot attālināti programmā Latvia eID PinTool jaunākajā versijā nr. 2.0.13, kas ir pieejama PMLP mājas lapā
- https://www.pmlp.gov.lv/lv/datora-sagatavosana-darbam-ar-eid. Lietotājiem, kuri ikdienā jau izmanto eID karti e-Identitātes
apliecināšanai vai dokumentu parakstīšanai, būs nepieciešams atjaunot programmu Latvia eID PinTool uz jaunāko versiju, kurā
iekļauta arī sertifikātu atjaunošanas funkcija. Savukārt, lietotājiem, kuri iepriekš nav izmantojuši eParaksts eID kartē, jāatceras, ka

kartes izmantošanai nepieciešams kartes lasītājs.
Aicinām neatlikt sertifikātu atjaunošanu, jo to var paveikt tikai kamēr ir derīgi esošie eParaksta sertifikāti. Pēc sertifikātu derīguma
termiņa beigām, sertifikātus nebūs iespējams atjaunot un būs nepieciešams pieteikties jaunai eID kartei.
eID karšu lietotāji, kuriem ir aktivizēti eParaksta sertifikāti, saņems vairākus atgādinājumus par sertifikātu derīguma termiņu
tuvošanos, kur būs iekļauta instrukcija kā veikt eParaksta sertifikātu atjaunošanu. Atgādinājumi tiks nosūtīti uz e-pasta adresi, kas
norādīta saņemot eID karti. Sertifikātu atjaunošanas instrukcija pieejama arī portālā eParaksts.lv Kā atjaunot eParaksta sertifikātus
eID kartē?
Vienlaikus LVRTC informē, ka no 2019. gada 2. septembra Latvijā tiek izsniegtas eID kartes ar derīguma termiņu - 10 gadi, taču
eParaksta sertifikāti tiek izsniegti uz 5 gadiem. Šis sertifikātu derīguma termiņa ierobežojums saistīts ar drošības risku mazināšanu
saistībā ar kriptogrāfisko atslēgu drošību un nepieciešamību periodiski veikt personas identitātes pārbaudi. Ja persona spēj
elektroniski apliecināt identitāti ar kvalificētu rīku, tad tā ir pielīdzināma personas identitātes pārbaudei klātienē. Līdz ar to visiem
eID karšu lietotājiem reizi eID kartes derīguma laikā būs jāveic eParaksta sertifikātu atjaunināšana.
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