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Vadovaudamasis  2014 m.  liepos  23  d.  Europos  Parlamento  ir  Tarybos  reglamento  (ES)
Nr.  910/2014  dėl  elektroninės  atpažinties  ir  elektroninių  operacijų  patikimumo  užtikrinimo
paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, 17 straipsnio 4 dalies g punktu
ir 21 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 144
„Dėl patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros įstaigos ir įstaigos, atsakingos už nacionalinio
patikimo  sąrašo  sudarymą,  tvarkymą  ir  skelbimą,  paskyrimo“,  Kvalifikuotų  patikimumo
užtikrinimo paslaugų teikėjų ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų statuso suteikimo ir
jų įrašymo į nacionalinį patikimą sąrašą bei kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų
veiklos  ataskaitų  teikimo  tvarkos  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  ryšių  reguliavimo
tarnybos direktoriaus 2018 m. birželio 21 d.  įsakymu  Nr. 1V-588 „Dėl Kvalifikuotų patikimumo
užtikrinimo paslaugų teikėjų ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų statuso suteikimo ir
jų įrašymo į nacionalinį patikimą sąrašą bei kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų
veiklos  ataskaitų  teikimo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“,  9.1  papunkčiu  ir  išnagrinėjęs  UAB
„Dokobit“ (įmonės kodas – 301549834, buveinės adresas – Paupio g. 46, 11341 Vilnius) 2020 m.
vasario 13 d. Pranešimą Nr. 1 apie ketinamas teikti kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas
bei  2020  m.  kovo  3  d.  rašte  „Dėl  patikslinimo  ir  papildomų  dokumentų  pateikimo“,  2020  m.
balandžio 30 d. rašte „Dėl papildomų dokumentų pateikimo“ ir 2020 m. gegužės 8 d. rašte  „Dėl
patikslinimo ir papildomų dokumentų pateikimo“ pateiktą informaciją:

1. S u t e i k i u UAB „Dokobit“ kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo,
teikiančio  kvalifikuotų  elektroninių  parašų  kvalifikuotas  galiojimo  patvirtinimo  paslaugas  ir
kvalifikuotų elektroninių spaudų kvalifikuotas  galiojimo patvirtinimo paslaugas, statusą,  o UAB
„Dokobit“ numatomoms teikti kvalifikuotų elektroninių parašų kvalifikuotai galiojimo patvirtinimo
paslaugai ir  kvalifikuotų elektroninių  spaudų kvalifikuotai galiojimo patvirtinimo paslaugai (liet.
Dokobit kvalifikuotų elektroninių parašų ir spaudų kvalifikuotos galiojimo patvirtinimo paslaugos,
angl.  Dokobit  qualified validation services for qualified electronic signatures and seals),  kurias
identifikuoja sertifikatas serijiniu numeriu „78 6d c6 af 3d 03 ca 65 5d e6 7b 08 b0 75 1b fb“ (toliau
– Paslaugos), kvalifikuotą statusą.

2. Į r a š a u UAB „Dokobit“ ir Paslaugas į Reglamento (ES) Nr. 910/2014 22 straipsnio 1
dalyje nurodytą patikimą sąrašą (toliau – Lietuvos patikimas sąrašas).

3.  Į p a r e i g o j u  Lietuvos Respublikos  ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba)
Skaitmeninių paslaugų departamento Patikimumo užtikrinimo paslaugų skyrių:

3.1.  ne  vėliau  kaip  per  1  darbo  dieną  nuo  šio  įsakymo  priėmimo  dienos  atitinkamai
atnaujinti Lietuvos patikimą sąrašą, į jį įrašant UAB „Dokobit“ ir Paslaugas, ir šį įsakymą paskelbti
Tarnybos interneto svetainėje;

3.2. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo dienos išsiųsti jo kopiją
UAB „Dokobit“.
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4.  I š a i š k i n u,  kad  šis  įsakymas  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Direktorius Feliksas Dobrovolskis
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