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Kvalificētiem uzticamības pakalpojumu sniedzējiem 

 

 

Par programmatūras versijas maiņu kvalificētiem 

uzticamības pakalpojumiem 

 

Digitālās drošības uzraudzības komiteja (turpmāk – komiteja), izvērtējot tiesiskos un 

faktiskos apstākļus attiecībā uz kvalificētu elektroniskā paraksta radīšanas ierīču (Qualified 

Signature Creation Devices, turpmāk – QSCD) programmatūras versiju maiņu uzticamiem 

sertifikācijas pakalpojumiem (turpmāk – kvalificētiem uzticamības pakalpojumiem Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulas (ES) Nr.  910/2014 par elektronisko 

identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar 

ko atceļ direktīvu 1999/93/EK izpratnē), konstatējusi turpmāko: 

 

1) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) 

par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu 

veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (turpmāk – eIDAS regula) 

29. panta 1. punktu, QSCD ir jāatbilst eIDAS regulas II pielikumā noteiktajām prasībām un 

to atbilstību noteiktajām prasībām saskaņā ar eIDAS regulas 30. panta 1. punktu, sertificē 

dalībvalstu izraudzītas publiskās vai privātas iestādes (turpmāk – akreditētas sertifikācijas 

iestādes).1 QSCD, kuras ir sertificētas atbilstoši eIDAS regulas 30. panta 1. punktam, ir 

iekļautas Eiropas Komisijas izveidotajā sertificēto QSCD sarakstā.2  

 

2) Praksē var būt gadījumi, kad, plānojot pāreju uz jaunāku QSCD programmatūras versiju, tā 

nav sertificēta, iekļauta sertificēto QSCD sarakstā.  

 

3) Komitejas sekretariāts 2020. gada 22. jūlijā lūdza Eiropas Komisiju sniegt viedokli par 

pareizo procedūru un praksi saistībā ar QSCD kvalifikāciju, ja tiek ieviesta jaunāka 

programmatūras versija. Sekretariāts papildus uzdeva jautājumu, vai šādos gadījumos 

nepieciešams pieprasīt uzticamības pakalpojuma sniedzējam iesniegt uzraudzības iestādē 

jaunu akreditētas sertifikācijas iestādes izsniegtu sertifikātu.  

                                                 
1 Akreditēto sertifikācijas iestāžu saraksts – https://ec.europa.eu/futurium/en/content/list-conformity-assessment-

bodies-cabs-accredited-against-requirements-eidas-regulation  
2 Eiropas Komisijas kvalificētu elektronisko paraksta radīšanas ierīču (QSCD) saraksts –  

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eidas-art.31-list-2020-02-27.pdf  

https://ec.europa.eu/futurium/en/content/list-conformity-assessment-bodies-cabs-accredited-against-requirements-eidas-regulation
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/list-conformity-assessment-bodies-cabs-accredited-against-requirements-eidas-regulation
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eidas-art.31-list-2020-02-27.pdf
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4) Eiropas Komisija 2020. gada 11. augustā ir sniegusi skaidrojumu, norādot uz sekojošo: 

 

a. eIDAS regulā nav nošķirtas mazsvarīgas izmaiņas no būtiskām, un ne uzraudzības 

iestādes, ne uzticamības pakalpojuma sniedzēja kompetencē nav veikt QSCD 

programmatūru versiju izmaiņu un atbilstības izvērtēšanu atbilstoši eIDAS II 

pielikuma prasībām. Attiecīgi uzraudzības iestāde nevar pieņemt lēmumu par 

paraksta radīšanas ierīces QSCD sertifikāciju, ja vien iestādei vienlaikus nav 

attiecīgs deleģējums saskaņā ar eIDAS regulas 30. panta 1. punktu; 

 

b. akreditēta sertifikācijas iestāde sertificē jaunas QSCD versijas, kā arī atjaunina vai 

izdod jaunu sertifikācijas apliecinājumu, kas apstiprina, ka jaunā versija atbilst 

eIDAS regulas II pielikumam, un to var uzskatīt par QSCD. 

 

Komiteja, pamatojoties uz eIDAS regulas 20. panta 2. punktu, 30. panta 1. punktu un 

31. panta 2. punktu, Ministru kabineta 2016. gada 1. novembra noteikumu Nr. 695 

“Digitālās drošības uzraudzības komitejas nolikums” 2.3. un 13.2. apakšpunktu, ņemot vērā 

Eiropas Komisijas 2020. gada 11. augusta vēstulē sniegto skaidrojumu un šajā lēmumā 

secināto, nolemj: 

 

1. uzdod kvalificētiem uzticamības pakalpojuma sniedzējiem pirms katras jaunas QSCD 

programmatūras versijas ieviešanas, ja tā nav iekļauta sertificēto QSCD sarakstā, iesniegt 

komitejai akreditētas sertifikācijas iestādes apliecinājumu, ka konkrētā versija atbilst 

eIDAS regulas II pielikuma prasībām.  

2. lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu adresātam. 

3. lēmumu publicēt komitejas tīmekļvietnē.  

 

 

Valsts sekretārs, 

komitejas priekšsēdētājs Jānis Garisons 
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