
Kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniedzēju un to sniegto kvalificētu 

uzticamības pakalpojumu saraksts  

(atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulu (ES) Nr. 910/2014 par 

elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū 

un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (eIDAS regula) 20. panta 1. punktam un 22. panta 1. punktam un 

Elektronisko dokumentu likuma 19. panta pirmajai daļai un 20. panta otrajai daļai) 

 

1. VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (reģ. nr. 40003011203)1: 

Kvalificēti uzticamības pakalpojumi, kas kvalificēti saskaņā ar eIDAS regulu:  

 Elektroniskais paraksts (apakšpakalpojumi – eID karte, eParaksts karte, eParaksts 

karte+, eParaksts2), kuru nodrošina sertifikātu izsniegšanas institūcijas LV eID ICA 2021 

un eParaksts ICA 20213; 

 Elektroniskais zīmogs (apakšpakalpojumi – “eZīmogs”, “eZīmogs+”), kuru nodrošina 

sertifikātu izsniegšanas institūcija eParaksts ICA 2017); 

 Laika zīmogs, kuru nodrošina sertifikātu izsniegšanas institūcijas eParaksts TSA A 2021 

un eParaksts TSA B 2021.4 

 

Kvalificēts uzticamības pakalpojums, kas šo statusu ieguvis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes 1999. gada 13. decembra direktīvu Nr. 1999/93/EK par Kopienas elektronisko parakstu 

sistēmu: 

 Elektroniskais paraksts (apakšpakalpojumi – sertifikāti personas apliecībā un sertifikāti 

viedkartē), kuru nodrošina sertifikātu izsniegšanas institūcijas E-ME SI (CA1) from 

10.2013, E-ME SI (CA1) from 03.2014, E-ME SI (CA1) from 08.2014, E-ME SI (CA1) 

from 02.2015, E-ME SI (CA1) from 09.2015, E-ME SI (CA1) from 05.2016, eParaksts 

CA.5 

                                                           
1 Digitālās drošības uzraudzības komitejas (turpmāk – komiteja) 2017. gada 15. decembra lēmums Nr. IPN/370 piešķirt 

kvalificēta uzticamības sniedzēja statusu LVRTC un tās sniegtajiem pakalpojumiem eID karte, eParaksts karte un eParaksts 

karte+ (2019. gada 29. jūlijā lēmums Nr. IPN/391 par kvalificētā statusa saglabāšanu). 

2 Komitejas 2020. gada 26. jūnija lēmums Nr. IPN/366 piešķirt kvalificēta uzticamības pakalpojuma statusu uzticamības 

pakalpojumam elektroniskais paraksts (apakšpakalpojumam “eParaksts”), kas satur elektroniskās identifikācijas līdzekli – 

autentifikācijas sertifikātu “eParaksts Mobile” mobilās ierīces atslēgu pārvaldības aplikācijā un kvalificētu elektroniskā paraksta 

sertifikātu “eParakstsTX” risinājumā. 

3 Komitejas 2021. gada 12. februāra lēmums Nr. IPN/91 
4 Komitejas 2021. gada 22. janvāra lēmums Nr. IPN/49 
5  Sertifikātu izsniegšanas institūcijas vairs neizsniedz jaunus sertifikātus trešajām personām, bet atbalsta sertifikātu, kuri izsniegti 

līdz 2017. gada 30. jūnijam, lietošanu, nodrošinot atcelšanas un statusa pakalpojumus. 


