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Noteikt drošības un 
paziņošanas prasības



Informācijas tehnoloģiju drošības likums

• Grozījumi spēkā no 25.10.2018.

• Grozījumu mērķis ieviest NIS direktīvu

• Jauni subjekti: 
• Pamatpakalpojumu sniedzēji

• Digitālo pakalpojumu sniedzēji



Pamatpakalpojumi
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Enerģija Transports Veselība Ūdens Digitālā
infrastruktūra



Kā nosaka pamatpakalpojumu sniedzējus

Par nozari vai jomu atbildīgā ministrija vērtē:
Vai pakalpojumu
sniedz kādā no 

norādītajām
jomām?

Vai pastāv
būtiski

traucējošas
ietekmes risks?

Vai
pakalpojuma

sniegšana
atkarīga no IT?  

• valsts institūcijas
• pašvaldības institūcijas
• juridiskā personas, kas

veic saimniecisko darbību
Latvijas Republikā



Digitālie pakalpojumi

Tiešsaistes
meklētājprogrammas

Tiešsaistes
tirdzniecības vietas

Mākoņdatošanas
pakalpojumi
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Kā nosaka digitālo pakalpojumu
sniedzējus?

Identificē sevi, vērtējot: Sniedz digitālo
pakalpojumu

Vairāk kā 50 
nodarbināto

Gada
apgrozījums
vai bilances
kopsumma

>10 milj. EUR

• Privāto tiesību juridiskā
persona, kas veic
saimniecisko darbību
Latvijas Republikā



Pakalpojumu sniedzēju pienākumi

Atbildīgais par IT 
drošības 
pārvaldību

IT drošības 
pārvaldības 
minimālās 
prasības

Sadarbība ar
CERT.LV



Noteikumu projekti (VSS 01.11.2018.)

"Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.442 "Kārtība, kādā 
tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība 
minimālajām drošības prasībām""

Noteikumi par drošības incidenta būtiski traucējošās ietekmes uz pakalpojuma 
sniegšanu nosacījumiem un pamatpakalpojuma sniedzēja un pamatpakalpojuma 
statusa piešķiršanas, pārskatīšanas un izbeigšanas kārtību

Noteikumi par drošības incidenta būtiskuma kritērijiem, informēšanas kārtību un 
ziņojuma saturu



IT drošības pārvaldības minimālās prasības

•Dokumentācija: 
• Paraugi www.cert.lv
• Jāpārskata reizi gadā

• Tehniskās prasības

•Atsevišķas prasības attiecas tikai uz valsts un 
pašvaldību institūcijām

http://www.cert.lv/


Incidents, kuram ir būtiska ietekme
uz Pamatpakalpojuma nepārtrauktību uz Digitālā pakalpojuma sniegšanu:

> 2 h



Uzraudzība

sniedz atbalstu incidenta 
gadījumā

apkopo ziņoto/neziņoto 
incidentu informāciju

sadarbojas ar NIS CSIRT tīklu,
DDUK un Aizsardzības 
ministriju

apkopo 
pamatpakalpojumu 
sarakstu un to iesniedz EK

izvērtē tālāko rīcību ar 
konstatētajām 
neatbilstībām vai drošības 
incidentiem  

izstrādā Nacionālo 
kiberdrošības stratēģiju 

sadarbojas ar citiem ES 
dalībvalstu kontaktpunktiem, 
NIS sadarbības grupuCERT.LV

Digitālās drošības 
uzraudzības komiteja

Aizsardzības ministrija



Kādi ir termiņi?

o Pamatpakalpojuma sniedzēji un to 
pakalpojumi jānosaka līdz 31.01.2019.

o Ziņošana par drošības incidentu no brīža, kad 
piešķirts pamatpakalpojuma sniedzēja statuss 
(uzreiz).

o Tehniskās un organizatoriskās prasības piemēro 
no 01.05.2019.
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Footer

cert@cert.lv

https://www.cert.lv

Paldies! 

certlv certlv


