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BIOR 

VVMDC laboratorijas 
dibinātas 1944.gadā  

Valsts zivju audzētavas (1929.g.) un Zivsaimniecības pētniecības institūts (1921.g.) par Latvijas Zivju 

resursu aģentūru kļuva 2004.gadā ts 

SVA Ķīmijas un Mikrobioloģijas 
laboratorijas pievienojās 2006.gadā 
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Nacionālās programmas 
Pārtikas kontrole, dzīvnieku infekciju 

slimības, zivsaimniecība utt. 

Nacionālās references 
laboratorijas funkcijas 

Pārtikas drošība, dzīvnieku infekcijas 
slimības 

Pakalpojumi 
Laboratoriskie izmeklējumi, 

zivsaimniecības un akvakultūras 
ekspertīzes, zivju audzētavas 

(atražošana) 

Sadarbība 
Valsts, pašvaldību iestādes, zinātniskie 

institūti, Universitātes, EFSA u.c. 

Pētniecība un zinātniskais darbs 
Publikācijas, projekti, pētnieki 

DARBĪBAS VIRZIENI 



Zemkopības ministrija 
Pārtikas un veterinārais 

dienests 

Veselības ministrija 
SPKC, VI 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 

LZA VNPC 

Zinātniskie institūti, 
Universitātes un 

augstskolas 

Starptautiskie projekti un 
konsorciji 

FP7, COST, BONUS u.c. 

Lauksaimniecības, Pārtikas 
nozares, Veterinārmedicīna 

Pārtikas produktu 
kvalitātes klāsteris 

(LPTP) 
LZP 

VARAM 
Jūras direktīva, vides 

aizsardzība (piesārņojuma 
izpēte) 
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KO BIOR PARAKSTA? 
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e-Paraksts  

Testēšanas 
pārskati 

Oficiālā 
sarakste 

Kvalitātes 
dokumenti 



E-paraksts IS «Junda» 

Integrēts elektroniskais paraksts kopš 2013.gada 

 

42 elektroniskā paraksta lietotāji 

 

Vidēji 380 parakstīti dokumenti dienā 

 

Individuāli lietotājiem – no 1 līdz 52 dokumentiem dienā  
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Elektroniski parakstīto dokumentu skaits 
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80 000 

85 000 

90 000 

95 000 

100 000 

105 000 

2013.gads 2014.gads 2015.gads 

[VALUE]* 

97 227 

100 451 

* - 11 mēneši 



E-paraksta lietošanas intensitāte 
(parakstīti dokumenti dienā, % no lietotājiem) 
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< 5 dok. dienā 
57% 

6-10 dok. dienā 
19% 

11-15 dok. dienā 
12% 

16-20 dok. dienā 
5% 

>30 dok. dienā 
7% 



3 peles klikšķi līdz autorizācijai... 



Autorizēšanās parakstam un parakstīšanās 



Gatavs nosūtīšanai! 



Nosūtītie dokumenti 



Ar redzamu 
elektronisko parakstu 
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Ar slēptu  
elektronisko parakstu 



 

Mobilitāte- iespējams parakstīt un nosūtīt dokumentus no 

jebkuras vietas pasaulē, kur pieejams interneta pieslēgums. 

  

Drošība- eParaksts ir drošs identifikācijas veids, jo papildu 

parakstam, tas aizsargāts ar unikālu PIN kodu, kuru zin vienīgi 

lietotājs. 

  

Ērta datu uzglabāšana- ilgā laika periodā piejami elektroniskie 

dokumenti sistēmā, nav nepieciešama apjomīgu arhīvu 

uzturēšana. 
 
 

 

 
 “BIOR” e-paraksta lietotāja atziņas 



“BIOR” e-paraksta lietotāja atziņas 

Ikdienā “BIOR”darbinieki parakstot dokumentus ar drošu elektronisko 

parakstu izmanto 2 veidu autentifikācijas iespējas: 

 

• Mobilo kodu, 

• ID karti ar karšu lasītāju 
 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=avKL8_TKU9pHEM&tbnid=WdAJkhfKWa8fJM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lvportals.lv/likumi-prakse/225221-jauns-portals-nodrosinas-e-paraksta-iespeju-ikvienam-interneta-lietotajam/&ei=SFYpVN1lxPnJA5HTgZgN&bvm=bv.76247554,d.bGQ&psig=AFQjCNGV3RPUmTeblRyEU2K0gLbDgdHhGw&ust=1412081601544734


 “BIOR” e-paraksta lietotāja atziņas 

Mobilais kods 
 

Plusi: 

•iegūt pakalpojumu var bez jebkādas pieslēgšanas un abonēšanas 

maksas, nepieciešams tikai līgums ar mobilo operatoru, 

•ērti lietot, ja ir maz jāparaksta, 

•nevajag nekādas papildus ierīces, 

•pakalpojums darbojas arī atrodoties ārzemēs, 

•nevajag konfigurēt speciāli datoru un instalēt programmas, 

•pakalpojums ir bez termiņa. 



 “BIOR” e-paraksta lietotāja atziņas 

Mobilais kods 
 

Mīnusi: 

• bieži parakstot ātri iztērē mobilā telefona bateriju, 

•nepieciešams atrasties tīkla uztveršanas zonā, 

•reizēm pakalpojums “iestrēgst” LMT problēmu dēļ - kods tā arī 

netiek atsūtīts, 

•ja brīdī, kad gaida kodu pēkšņi kāds piezvana, kods ir nederīgs un 

pieprasījums jānosūta no jauna, 

•nepieciešams mobilais telefons (aizmirstot to mājās, parakstīšana 

nav iespējama, jo kods piesaistīts tikai vienam konkrētam 

pieslēguma numuram-pāradresācija nepastāv). 



 “BIOR” e-paraksta lietotāja atziņas 

ID karte ar karšu lasītāju 
 

Plusi: 

•  ļoti ērti, ja dienā ir daudzkārt jāveic autentifikācija, lai parakstītu 

pārskatus, 

•  vienreiz veicot autentifikāciju, tā atkārtoti nav jāveic, jo sistēma to 

"patur atmiņā“, 

•  nav jāgaida kodu, pakalpojums pieejams momentāni, 

•  nav jālieto mobilo telefonu. 



 “BIOR” e-paraksta lietotāja atziņas 

ID karte ar karšu lasītāju 

 

Mīnusi: 

• papildus izmaksas- nepieciešams karšu lasītājs un eID 

karte, 

• jāveic datora konfigurēšana, programmu instalēšana, 

• pakalpojums pieejams tikai eID kartes derīguma 

termiņa ietvaros. 



• 95% klientu atzina, ka elektronisko dokumentu aprite ir ērtāka par papīra 
dokumentiem, un tikai 3.2% domāja pretēji 

 

• 85.4% klientu atzīst, ka elektroniskais paraksts ir līdzvērtīgs parakstam uz papīra. 
11.5% ir pretējs viedoklis 

 

• Lietojot elektroniskos PDF formāta dokumentus 78% gadījumu klientiem problēmu 
nav.  

• Sarežģījumi klientiem radušies jo viņu datori darbojas lēni- 8,7%,  

• klientu datorprogrammas neatpazīst elektronisko parakstu- 6.7%, 

• nesakrīt programmatūras ar Apple Mac( izkropļo tekstu). 

 

2014.GADA KLIENTU APTAUJA: 1205 RESPONDENTI 
 



• Lietotāju līmenis ir ļoti dažāds 

• Ne tikai BIOR 

 

• Pārdomāta komanda jauna 
projekta ieviešanā 

• Biznesa procesa cilvēki, nevis IT 

 

• Lietotāju ērtības – pirmajā vietā 

 

• Ir grūti būt pirmajiem 
 

  

KO NO TĀ VAR MĀCĪTIES? 
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www.bior.lv 

olga.valcina@bior.lv 

OLGA VALCIŅA 

Pacietību un izturību jaunu e-risinājumu 
ieviešanā! 
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