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NUTARIMAS 

DĖL UAB „NEVDA“ KVALIFIKUOTO PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ 

TEIKĖJO STATUSO SUTEIKIMO IR ĮRAŠYMO Į LIETUVOS PATIKIMĄ SĄRAŠĄ 

 

2022 m. birželio 30 d. Nr. 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos taryba (toliau – Taryba) išnagrinėjo 

klausimą dėl UAB „Nevda“ (įmonės kodas 121931451, buveinės adresas: Savanorių pr. 178F, 03154 

Vilnius) kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, teikiančio kvalifikuotų elektroninių 

parašų kvalifikuotas galiojimo patvirtinimo paslaugas ir kvalifikuotų elektroninių spaudų 

kvalifikuotas galiojimo patvirtinimo paslaugas, statuso suteikimo. 

 

Taryba nustatė:  

 

(1) Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) 2022 m. sausio 24 d. 

gavo UAB „Nevda“ 2022 m. sausio 21 d. pranešimą Nr. NV-KPC-2201 apie ketinamas teikti 

kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas (toliau – Pranešimas), kuriame prašoma suteikti 

UAB „Nevda“ ir jos ketinamoms teikti kvalifikuotų elektroninių parašų kvalifikuotai galiojimo 

patvirtinimo paslaugai ir kvalifikuotų elektroninių spaudų kvalifikuotai galiojimo patvirtinimo 

paslaugai (toliau – ketinamos teikti paslaugos) kvalifikuotą statusą. 

(2) Tarnyba priėmė nagrinėti Pranešimą, jį įvertino ir 2022 m. vasario 8 d. raštu Nr. 

(65.1Mr)1B-391 „Dėl pranešimo apie ketinamas teikti kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 

paslaugas“ (toliau – Raštas Nr. (65.1Mr)1B-391) pranešė UAB „Nevda“ apie nustatytus Pranešimo  

trūkumus, paprašė juos pašalinti ir patikslintą informaciją pateikti Tarnybai iki 2022 m. vasario 21 d. 

(3) UAB „Nevda“ 2022 m. vasario 21 d. raštu Nr. NV-KPC-2202 pateikė Tarnybai patikslintą 

informaciją ir dokumentus.  

(4) Tarnyba įvertino UAB „Nevda“ ir jos ketinamų teikti paslaugų atitiktį Reglamento (ES) 

Nr. 910/20141, Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo 

užtikrinimo paslaugų įstatymo (toliau – Įstatymas) ir juos įgyvendinančių teisės aktų reikalavimams 

ir 2022 m. balandžio 27 d. raštu Nr. (65.1Mr)1B-1148 „Dėl atitikties įvertinimo“ (toliau – Raštas Nr. 

(65.1Mr)1B-1148) informavo UAB „Nevda“ apie nustatytus neatitikimus, ir paprašė pagal pateiktas 

pastabas patikslintus dokumentus pateikti Tarnybai iki 2022 m. gegužės 20 d.  

(5) UAB „Nevda“ atsižvelgė į Raštu Nr. (65.1Mr)1B-1148 pateiktas pastabas ir 2022 m. 

gegužės 19 d. raštu Nr. NV-KPC-2205 pateikė Tarnybai atnaujintus dokumentus. 

 

Taryba konstatuoja:  

 

(6) UAB „Nevda“ pateikė Tarnybai Kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir 

kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų statuso suteikimo ir jų įrašymo į nacionalinį patikimą 

                                                 
1 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir 

elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB  
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sąrašą bei kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų veiklos ataskaitų teikimo tvarkos 

aprašo2 (toliau – Aprašas) 1 priede nustatytos formos Pranešimą apie ketinamas teikti paslaugas. 

(7) Tarnyba, vadovaudamasi Aprašo 5 punktu, priėmė nagrinėti Pranešimą, įvertino, ar kartu 

su Pranešimu pateikti visi Aprašo 4 punkte nurodyti dokumentai ir ar Pranešimas atitinka Aprašo 1 

priedo reikalavimus, taip pat ar kartu su Pranešimu pateikta UAB „Nevda“ auditą atlikusios atitikties 

vertinimo įstaigos QSCert, spol. s r. o. 2021 m. spalio 10 d. parengta UAB „Nevda“ atitikties 

įvertinimo ataskaita Nr. 10104/21 (toliau – Ataskaita) atitinka Aprašo 2 priedo reikalavimus. Tarnyba 

nustatė Pranešimo ir Ataskaitos trūkumus, apie kuriuos, vadovaudamasi Aprašo 5.2 papunkčiu, 

pranešė UAB „Nevda“ Raštu (65.1Mr)1B-391 ir paprašė nustatytus trūkumus pašalinti ir patikslintą 

informaciją pateikti Tarnybai iki 2022 m. vasario 21 d. 

(8) UAB „Nevda“ 2022 m. vasario 21 d. raštu Nr. NV-KPC-2202 patikslino Pranešimą ir 

Ataskaitą pagal Raštu Nr. (65.1Mr)1B-391 pateiktas pastabas ir pateikė atnaujintą informaciją.  

(9) Tarnyba, vadovaudamasi Aprašo 7 punktu, išnagrinėjo UAB „Nevda“ 2022 m. vasario    

21 d. raštu Nr. NV-KPC-2202 pateiktą pagal Tarnybos pastabas atnaujintą informaciją, UAB 

„Nevda“ veiklos dokumentus, įvertino UAB „Nevda“ ir jos ketinamų teikti paslaugų atitiktį 

Reglamento (ES) Nr. 910/2014, Įstatymo ir juos įgyvendinančių teisės aktų reikalavimams ir nustatė 

neatitikimus, apie kuriuos Raštu Nr. (65.1Mr)1B-1148 informavo UAB „Nevda“ ir paprašė pagal 

pateiktas pastabas patikslintus dokumentus pateikti Tarnybai iki 2022 m. gegužės 20 d.  

(10) UAB „Nevda“ patikslino dokumentus pagal Raštu Nr. (65.1Mr)1B-1148 pateiktas 

pastabas ir 2022 m. gegužės 19 d. raštu Nr. NV-KPC-2205 atnaujintus dokumentus pateikė Tarnybai. 

(11) Tarnyba įvertino UAB „Nevda“ 2022 m. gegužės 19 d. raštu Nr. NV-KPC-2205 pateiktus 

atnaujintus dokumentus pagal Raštu Nr. (65.1Mr)1B-1148 pateiktas pastabas ir nustatė, kad UAB 

„Nevda“ ir jos ketinamos teikti paslaugos atitinka Reglamento (ES) Nr. 910/2014, Įstatymo ir juos 

įgyvendinančių teisės aktų reikalavimus. 

 

Vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 910/2014 17 straipsnio 4 dalies g punktu ir 21 straipsnio 

2 dalimi, Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 

18 d. nutarimo Nr. 144 „Dėl patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros įstaigos ir įstaigos, 

atsakingos už nacionalinio patikimo sąrašo sudarymą, tvarkymą ir skelbimą, paskyrimo“ 1 punktu ir 

Aprašo 9.1 papunkčiu, Taryba nutaria:  

 

1. Suteikti UAB „Nevda“ kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, teikiančio 

kvalifikuotų elektroninių parašų kvalifikuotas galiojimo patvirtinimo paslaugas ir kvalifikuotų 

elektroninių spaudų kvalifikuotas galiojimo patvirtinimo paslaugas, statusą, o UAB „Nevda“ 

numatomoms teikti kvalifikuotų elektroninių parašų kvalifikuotai galiojimo patvirtinimo paslaugai ir 

kvalifikuotų elektroninių spaudų kvalifikuotai galiojimo patvirtinimo paslaugai (liet. Nevda 

kvalifikuotų elektroninių parašų ir spaudų kvalifikuotos galiojimo patvirtinimo paslaugos, angl. 

Nevda qualified validation services for qualified electronic signatures and seals), kurias identifikuoja 

sertifikatas, turintis serijinį numerį „70 94 4e 6f b3 a3 6b 2e 00 00 00 04 9e fc“ (toliau – Paslaugos), 

– kvalifikuotą statusą.  

2. Įrašyti UAB „Nevda“ ir Paslaugas į Reglamento (ES) Nr. 910/2014 22 straipsnio 1 dalyje 

nurodytą patikimą sąrašą (toliau – Lietuvos patikimas sąrašas). 

3. Įpareigoti Tarnybos Skaitmeninių paslaugų departamento Patikimumo užtikrinimo 

paslaugų skyrių: 

3.1. ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio nutarimo priėmimo dienos atitinkamai atnaujinti 

Lietuvos patikimą sąrašą, į jį įrašant UAB „Nevda“ ir Paslaugas, ir šį nutarimą paskelbti Tarnybos 

interneto svetainėje; 

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

UAB „Nevda“. 

                                                 
2 Patvirtinta 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“. 
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Šis nutarimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus 

apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

 

 

Tarybos narė, pavaduojanti Tarybos pirmininką                                                Kristina Mikoliūnienė 
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