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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų 

patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 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 22 straipsnio 1 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“, 25.1 papunkčiu ir 

išnagrinėjęs valstybės įmonės Registrų centro (juridinio asmens kodas – 124110246, buveinės adresas 

– Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius) (toliau – VĮ Registrų centras) 2021 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. S-

140763 (1.4 E) „Dėl atnaujintos atitikties įvertinimo ataskaitos pagal 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, pateikimo“ (toliau – raštas) pateiktą informaciją: 

1. N u s t a t a u, kad raštu pateikti VĮ Registrų centro atlikti jo teikiamų kvalifikuotų 

patikimumo užtikrinimo paslaugų (toliau – paslaugos) teikimo pakeitimai neprieštarauja Reglamento 

(ES) Nr. 910/2014 reikalavimams. 

2. Į r a š a u  į Reglamento (ES) Nr. 910/2014  22 straipsnio 1 dalyje nurodytą patikimą 

sąrašą (toliau – Lietuvos patikimas sąrašas) šiuos VĮ Registrų centro teikiamų paslaugų sertifikatus: 

paslaugos (liet. RCSC kvalifikuotų elektroninių spaudų ir parašų sertifikatų išdavimo paslauga-2, 

angl. RCSC qualified seals and signatures certificates issuing authority-2) sertifikatą, kurį 

identifikuoja serijinis numeris „2554746f8a1d3379000000000006“, ir paslaugos (liet. RCSC Laiko 

žymų paslauga-3, angl. RCSC Time stamping authority-3) sertifikatą, kurį identifikuoja serijinis 

numeris „267fb3b30f9538b2000000000008“. 

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 atnaujinti Lietuvos 

patikimą sąrašą ir šį įsakymą bei atnaujintą Lietuvos patikimą sąrašą paskelbti Tarnybos interneto 

svetainėje; 

3.2. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo dienos išsiųsti jo kopiją VĮ 

Registrų centrui. 
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4. I š a i š k i n u, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo šio įsakymo išsiuntimo VĮ 

Registrų centrui dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

 

 

 

L. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas, 

pavaduojantis direktorių Augutis Čėsna 
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