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Kāpēc seminārs IPS? 

• CERT.LV ir daudz informācijas 

• IPS vienīgie var nogādāt šo informāciju līdz gala lietotājam 

• «Atbildīgs IPS» 

• Likumdošanas prasības 

• Labā prakse 

• Kā CERT.LV var palīdzēt 
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Sadarbības partneri 

Iedzīvotāji 

 
 
 
Tīmeklis 
• cert.lv 
• esidross.lv 
• twitter.com/certlv 

Citu valstu CERT 

Starptautiskas organizācijas 

Mediji 
• TV 
• Radio 
• Prese 

Kritiskā infrastruktūra 

Elektronisko sakaru  
komersanti 

Valsts 

Pašvaldības 

Komersanti 

NIS 
direktīvas 
iestādes – 
PPS, DPS 
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Elektronisko sakaru komersantu pienākumi 

• Nodrošināt maksimāli iespējamo pakalpojumu sniegšanas 
nepārtrauktību 

• Iesniegt CERT.LV Rīcības plānus 

• Informēt CERT.LV būtisku incidenta gadījumā 

• Sniegt CERT.LV pieprasīto informāciju saistībā ar 
incidentiem 

• Pēc CERT.LV pieprasījuma slēgt galalietotājam piekļuvi 
elektronisko sakaru tīklam 
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Būtisks incidents – MK327 

Skartie 
lietotāji/Laiks 

Vismaz 8h Vismaz 6h Vismaz 4h Vismaz 2h Vismaz 1h 

1-2% 

2-5% 

5-10% 

10-15% 

> 15% 
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Visi citi incidenti 

• CERT.LV kopā ar IPS vēlas informēt inficēto un ievainojamo 
IP adrešu lietotājus 

• Informācijai seko rīcība! 

• CERT.LV var koordinēt incidentu risināšanu gan Latvijā, gan 
starptautiski 

• CERT.LV ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par 
incidentiem 
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Atbildīgais IPS 

ATBILDĪGS INTERNETA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS 
ir kvalitātes zīme, kuru var saņemt Elektronisko 
sakaru pakalpojumu komersants, kurš: 

• Sadarbojas ar CERT.LV un informē gala lietotājus 
par to, ka viņu datori ir inficēti vai ievainojami 

• Sadarbojas ar Latvijas Drošāka interneta centru, 
lai nodrošinātu iespējami ātru nelegālā satura 
(bērnu seksuālu izmantošanu saturošu 
materiālu) izņemšanu no publiskas aprites 
internetā  
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Atbildīgs IPS 

• Kopš 2012.gada 

• 13 IPS 

• 2019.gadā jauna līguma versija 
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Atbildīga IPS pienākumi 

• Kontaktpersonas CERT.LV un Drossinternets.lv 

• Apstrādāt paziņojumus par nelegālu interneta 
saturu  

• Ne vēlāk kā 7 dienu laikā informēt IP adreses 
lietotāju par nedrošo/inficēto iekārtu 
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Kā mēs varam palīdzēt IPS? 

• CERT.LV konsultē inficētos lietotājus – e-pasts, telefons 

• Paraugi un palīdzība datu integrācijai 

• IPS darbinieku izglītošana 

• Drošības dati kā pakalpojums 

 

 

Rīgā, 2019. gada 31. oktobrī 



Footer 

cert@cert.lv 

https://www.cert.lv 

Paldies! 

certlv certlv 


