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Paziņošanai e-adresē
Par eID un eParaksts mobile izmantošanu banku lietotāju
identificēšanai banku informācijas sistēmās
Finanšu nozares asociācija (turpmāk - Asociācija) 2019. gada 26. augustā ir saņēmusi
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) vēstuli “Par eID
un eParaksts mobile izmantošanu banku lietotāju identificēšanai banku informācijas sistēmās”.
Šajā vēstulē norādīts uz VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk –
LVRTC) radītiem un jau pieejamajiem e-identifikācijas rīkiem un valsts uzturētas sistēmas
izmantošanas potenciālu, sniedzot elektroniskos pakalpojumus privātajā sektorā, piemēram,
lai autentificētos internetbankā.
Jāņem vērā, ka finanšu iestādes ir veltījušas būtiskus resursus un laiku PSD2 direktīvas
SCA standartu ieviešanai. Uzsākot minēto darbu plānošanu, nebija pieejams konkurētspējīgs
valsts izstrādāts risinājums, kas atbilstu klientu un banku ikdienas darba vajadzībām.
Tādējādi tikai divi Asociācijas biedri ir izveidojuši iespēju privātpresonām vai uzņēmumiem
autentificēties ar eID, izmantojot internetbankas pakalpojumus.
Asociācija atkārtoti apliecina interesi plašākā valsts uzturētu elektroniskās identitātes
pakalpojumu izmantošanā, klientam izmantojot finanšu iestāžu pakalpojumus. Lai šāda
iespēja tiktu izmantota plašāk, jāievēro virkne faktoru. Visupirms, risinājuma vienkārša
lietošana (user experience). Ja risinājums būs vienkārši lietojams, tad arī pieprasījums pēc šāda
pakalpojuma būs atbilstošs tā plašai ieviešanai.
Pievēršam uzmanību, ka finanšu iestāžu prioritāte ir mobilo pakalpojumu ekosistēma.
LVRTC pakalpojumiem jādarbojas tajā, tostarp mobilas eID kartes pakalpojuma pieejamība,

LVRTC mobilo pakalpojumu apvienošana, autentifikācija bez redzamas pāradresācijas
(redirect) uz LVRTC produktu. Lai finanšu iestādes izmantotu LVRTC pakalpojumus arvien
plašāk, tos integrējot savās sistēmas, tām ir svarīgs LVRTC redzējums par valsts uzturēto
sistēmu un pakalpojumu attīstību, piemēram, piecu gadu tvērumā.
Pateicamies VARAM par proaktīvu komunikāciju. Labprāt plānosim tikšanos ar
VARAM un LVRTC jau tuvākajā laikā, lai saņemtu detalizētākas atbildes par šajā vēstulē
minētajiem jautājumiem.
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