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1. Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts  

2. Dokumenta 

nosaukums 

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija 

noteikumos Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu 

atbilstība minimālajām drošības prasībām” 

3. Politikas joma un 

nozare vai teritorija 

Valsts aizsardzības politikas joma. 

4. Dokumenta 

mērķgrupas 

1. Valsts un pašvaldību institūcijas un atsevišķas 

prasības ietekmēs  arī informācijas tehnoloģiju 

kritiskās infrastruktūras īpašniekus un tiesiskos 

valdītājus, kā arī privāto tiesību juridiskās personas, 

kas ir pamatpakalpojuma sniedzēji un digitālā 

pakalpojuma sniedzēji un, kurām uzsākot publiskā 

iepirkuma procedūru par IKT produktu vai 

pakalpojumu iepirkšanu, būs iepirkuma 

specifikācijā un līgumā jāietver noteikumos 

izvirzītās prasības un jāvērtē pretendentu atbilstība 

tām.  

2. Publisko iepirkumu pretendentus jeb IKT produktu 

un pakalpojumu sniedzējus, kuriem ir jāatbilst MK 

noteikumos Nr. 442 minētajām prasībām, lai 

pretendētu uz iepirkuma līguma slēgšanu par savu 

piedāvāto produktu vai pakalpojumu. 

5. Dokumenta mērķis un 

sākotnēji identificētās 

problēmas būtība 

Ministru kabineta noteikumu projekts 

“Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija 

noteikumos Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu 

atbilstība minimālajām drošības prasībām ir izstrādāts, 

lai noteiktu papildu nosacījumus, kas ir jāievēro valsts un 

pašvaldību institūcijām, kritiskās infrastruktūras 

īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem un 

pamatpakalpojuma sniedzējiem un digitālā pakalpojuma 

sniedzējiem, iepērkot informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju sistēmu produktus un pakalpojumus.  

6. Dokumenta izstrādes 

laiks un plānotā 

virzība 

Noteikumu projekts tiks izsludināts Valsts sekretāru 

sanāksmē. 

7. Dokumenti 1. Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi 

Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos 

Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas 

un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība 

minimālajām drošības prasībām””. Datne: 

AIMNot_160120_ MK442g.docx; 

 

2. Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi 

Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos 

Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas 
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un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība 

minimālajām drošības prasībām”” sākotnējās 

ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Datne: 

AIManot_160120_ MK442g.docx 

 

8. Sabiedrības pārstāvju 

iespējas līdzdarboties 

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties rakstiski sniedzot 

viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 

25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības 

kārtība attīstības plānošanas procesā” 

7.4.1 apakšpunktam. 

9. Pieteikšanās 

līdzdalībai 

Ņemot vērā plānoto likumprojekta virzību, sabiedrības 

pārstāvjus lūdzam sniegt viedokli par likumprojektu 

rakstiski līdz 2020. gada 31. janvārim 

10. Cita informācija Rakstveida viedokļi par likumprojektu nosūtāmi uz e-

pasta adresi: kanceleja@mod.gov.lv 

11. Atbildīgā 

amatpersona 

Krīzes vadības departamenta Nacionālās kiberdrošības 

politikas koordinācijas nodaļas vecākā referente 

M. Stalte, Madara.Stalte@mod.gov.lv, tālruni 67335349  

 

http://likumi.lv/doc.php?id=197033#p7
mailto:Madara.Stalte@mod.gov.lv

