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Likumprojekts 

 

Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā 

 

Izdarīt Elektronisko dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un 

Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23. nr.; 2004, 

11., 18., 23. nr.; 2006, 13., 15. nr.; 2007, 13. nr.; 2009, 160. nr.; Latvijas Vēstnesis, 

2015, 56. nr.; 2017, 97. nr.; 2018, 116. nr.) šādus grozījumus: 

 

1. 10. pantā: 

papildināt nosaukumā pēc vārda “sniedzēja” ar vārdu “darbības”; 

 

izslēgt pirmo daļu; 

 

izslēgt otrajā daļā vārdus „un par tās atjaunošanu”. 

 

2. Papildināts 14. panta  trešo daļu pēc vārdiem “jānoslēdz pirms” ar vārdu 

“darbības”. 

 

3. 19. pantā: 

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā: 

“(1) Uzraudzības iestāde veic uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju 

un to sniegto pakalpojumu uzraudzību, darbības apstiprināšanu un darbības 

apstiprināšanas atsaukšanu atbilstoši Regulas Nr.910/2014/ES prasībām, šā likuma 

un citu normatīvo aktu prasībām.”; 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: 

“(3) uzraudzības iestādi un tās darba organizācijas kārtību nosaka Ministru 

kabinets.”. 

 

4. Izslēgt 20. panta pirmo daļu. 

 

5. 22. pantā: 

izteikt nosaukumu šādā redakcijā:  

“Uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja un tā sniegto pakalpojumu 

darbības  apstiprināšanas atsaukšana, darbības izbeigšana un pasludināšana par 

maksātnespējīgu” 

 

izslēgt pirmajā daļā vārdus “sertifikācijas pakalpojumu sniegšana ir apturēta” 

un papildināt pēc vārdiem “atsaukta sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja” ar vārdu 

“ vai tā sniegto pakalpojumu darbības”; 
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papildināt ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā: 

“(11) Ja uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja vai tā sniegtā 

pakalpojuma darbības apstiprināšana ir atsaukta, bet tā darbība netiek izbeigta vai 

tas nav pasludināts par maksātnespējīgu, tad tas saglabā un nodrošina pieejamu 

visu attiecīgo informāciju par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja 

izsniegtajiem un saņemtajiem datiem. 

(12) Ja uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbība ir izbeigta vai 

tas pasludināts par maksātnespējīgu, tad Ministru kabinets nekavējoties lemj par 

visas attiecīgās informācijas par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja 

izsniegtajiem un saņemtajiem datiem nodošanu trešajai personai.” 

 

izslēgt otro, trešo, ceturto un piekto daļu; 

 

papildināt sestajā daļā pēc vārdiem “atsauc darbību izbeigušā” ar vārdu “un” 

un izslēgt sestajā daļā vārdus “vai sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apturējušā”. 

 

6. Izteikt 26. pantu šādā redakcijā: 

“Ārvalstī izsniegtam sertifikātam ir šajā likumā noteiktais kvalificēta 

sertifikāta juridiskais statuss un tiesiskās sekas, ja tas atbilst visām šā likuma un 

citu normatīvo aktu prasībām par kvalificētu sertifikātu un sertifikāts atbilst vismaz 

vienam no šādiem nosacījumiem: 

1) to izsniedzis Eiropas Savienības dalībvalsts uzraudzības iestādē reģistrēts 

uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs; 

2) to izsnieguši Regulas Nr.910/2014/ES 14. pantā norādītie subjekti.”. 

 

 

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs Artis Pabriks 

 

Iesniedzējs: 

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs Artis Pabriks 

 

 

  


