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Identity Gateway 

Pakalpojuma pasūtīšanas laikā klients izvēlas plānu. Nākamā mēneša plānu var mainīt līdz tā 

mēneša 1. dienai. 

Operācijas 

Viens darījums - veiksmīgs autentifikācijas vaicājums. 

Citi nosacījumi 

Visas cenas norādītas bez PVN. 

Cenas ir spēkā tikai ar Dokobit sniegtajiem Pakalpojumu noteikumiem un Datu apstrādes līgumu. 

Cenas ir spēkā, izmantojot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas eID rīkus (Smart-ID, eParaksts mobile, 

Mobile ID, viedkartes / USB, e-Rezidences kartes). Lai saņemtu atbalstu un cenas citiem eID 

rīkiem, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu sales@dokobit.com.   

Dokumentācija 

https://id-sandbox.dokobit.com/api/doc 

Plāns Mēneša maksā iekļauto darījumu 
skaits

Mēneša maksa Cena par papildu darījumu

1 700 50 € 0,071 €

2 1 600 100 € 0,063 €

3 5 000 250 € 0,050 €

4 12 000 500 € 0,042 €

5 Pēc atsevišķas vienošanās

Papildus maksa Maksa

Vienreizēja iestatīšanas maksa (balstīta uz sistēmu) 300 €
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Identity API 

Pakalpojuma pasūtīšanas laikā klients izvēlas plānu. Nākamā mēneša plānu var mainīt līdz tā 

mēneša 1. dienai. 

Operācijas 

Viens darījums - veiksmīgs autentifikācijas vaicājums. 

Citi nosacījumi 

Visas cenas norādītas bez PVN. 

Cenas ir spēkā tikai ar Dokobit sniegtajiem Pakalpojumu noteikumiem un Datu apstrādes līgumu. 

Cenas ir spēkā, izmantojot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas eID rīkus (Smart-ID, Mobile ID). Lai 

saņemtu atbalstu un cenas citiem eID rīkiem, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu 

sales@dokobit.com.  

Dokumentācija 

https://developers.dokobit.com/ 

Plāns Mēneša maksā iekļauto darījumu 
skaits

Mēneša maksa Cena par papildu darījumu

1 700 50 € 0,071 €

2 1 600 100 € 0,063 €

3 5 000 250 € 0,050 €

4 12 000 500 € 0,042 €

5 Pēc atsevišķas vienošanās

Papildus maksa Maksa

Vienreizēja iestatīšanas maksa (balstīta uz sistēmu) 300 €
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Pakalpojumu pieejamība un informācijas drošība 

Pakalpojumu pieejamība 

Pakalpojumu pieejamība mēnesī - 99,95%. Pieejamības vēsturi iespējams redzēt šeit. 

Atkopšanas punkta mērķis (RPO) - 1 stunda. 

Atkopšanas laika mērķis (RTO) - 2 stundas. 

Maksimālais pieļaujamais dīkstāves periods (MTPOD) - 4 stundas. 

 

Informācijas drošība 

Pakalpojumi, biznesa operācijas, iekšējās sistēmas, izstrādes un 

atbalsta procesi atbilst ISO/IEC 27001 (informācijas drošības 

pārvaldība) standartam ar sertifikācijas jomu “mākoņpakalpojumi 

e-parakstīšanai, e-zīmogošanai, e-identifikācijai, e-paraksta un 

zīmoga validācijai un ar to saistītai programmatūras izstrādei, 

piegādei un atbalstam”. Sertifikāts atrodams šeit. 

eIDAS atbilstība 

Jau no pirmsākumiem Dokobit ir veidots atbilstoši visām Regulas 

(ES) Nr. 910/2014 (eIDAS) tehniskajām prasībām. Turklāt Dokobit 

ir pirmais kvalificētais uzticamības pakalpojumu sniedzējs  

e-parakstu un e-zīmogu validēšanai Baltijā, kuru uzrauga 

dalībvalstu uzraudzības iestāde un kas ir iekļauts ES uzticamo 

pakalpojumu sarakstā. Sertifikāts atrodams šeit. 

Apdrošināšana 

Dokobit ir apdrošināta atbildība par profesionālo atbildību, 

privātuma pārkāpumiem, kiberuzbrukumiem. Sertifikāts atrodams 

šeit.
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