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Projekts 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS 

 

2020. gada       Noteikumi Nr. 

 

Rīgā        (prot. Nr.      §) 

 

 

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos 

Nr. 402 „Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi” 

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas  

likuma 99. panta otro daļu  

 

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 402 

„Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2017, 

140. nr.) šādus grozījumus:  

 

1. Izteikt 13.8. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“13.8. nosaka e-pakalpojumam nepieciešamo personas elektroniskās 

identifikācijas līdzekli pamatojoties uz šo noteikumu pielikumā 

noteiktajiem kritērijiem (pielikums);”. 

 

2. Papildināt noteikumus ar pielikumu šādā redakcijā: 

“Pielikums 

Ministru kabineta 

2017. gada 4. jūlija  

noteikumiem Nr. 402 

 

Kritēriji, nosakot personas elektroniskās  

identifikācijas līdzekli e-pakalpojuma  

 

1. Pakalpojuma turētājs izvērtē, vai nav tiesību norma, kas nosaka 

piekļuves prasības e-pakalpojumam, tai skaitā prasības, kas noteiktas, lai  

saņemtu pakalpojumu klātienē. 

https://likumi.lv/ta/id/220962-informacijas-tehnologiju-drosibas-likums#p8
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2. Pakalpojuma turētājs veic risku analīzi, kas balstīta uz iespējamo 

risku un to ietekmes novērtējumu pakalpojumu saņēmējam un 

pakalpojumu sniedzējam. Risku analīzi reizi gadā pārskata. 

3. Risku analīzē ņem vērā šādus iespējamos faktorus: 

3.1. apstrādājamo datu raksturs  - vispārpieejama informācija, 

ierobežotas pieejamības informācija, iespēja saņemt datus par citām 

personām; 

3.2. veicamā datu apstrāde – datus iespējams apskatīt, mainīt, 

papildināt vai dzēst; 

3.3. apstrādājamo datu piekritība – persona apstrādā datus par sevi 

un saviem ģimenes locekļiem, vai par nesaistītām fiziskām vai juridiskām 

personām; 

3.4. iespējamais kaitējums un ietekme - neērtības vai kaitējums 

reputācijai, kaitējums personas dzīvībai vai veselībai, finansiāla rakstura 

zaudējums vai tiesiskās sekas, kas var iestāties pakalpojuma saņēmējam 

vai pakalpojuma sniedzējam;  

3.5. iespējamība, ka kaitējums vai sekas var iestāties; 

3.6. elektroniskās identifikācijas līdzekļa veids un tā drošība; 

3.7. Eiropas Savienības regulas 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 

prasības un Ministru kabineta 2019. gada 15. janvāra protokola Nr. 2 63. § 

3. punktā lemto par regulas elektroniskās identifikācijas uzticamības 

līmeņu atbilstību nacionālajiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem. 

4. E-pakalpojumus, ņemot vērā to nozīmību un iespējamo kaitējumu 

un sekas, kas var rasties, iedala trīs ietekmes līmeņos: zema, vidēja un 

augsta. 

5. Par zema ietekmes līmeņa e-pakalpojumiem tiek uzskatīti tādi 

pakalpojumi, kuru ietvaros: 

5.1. tiek apstrādāta vispārpieejama informācija; 

5.2. datus iespējams apskatīt; 

5.3. autentificēšanās kļūdas var radīt nebūtiskus zaudējumus vai 

kaitējumu; 

5.4. autentificēšanās kļūdas var radīt īstermiņa neērtības.  

6. Par vidēja ietekmes līmeņa e-pakalpojumiem tiek uzskatīti tādi 

pakalpojumi, kuru ietvaros: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/AUTO/?uri=celex:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/AUTO/?uri=celex:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/AUTO/?uri=celex:32014R0910
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6.1. tiek apstrādāta informācija, kas tiek uzskatīta par 

komercnoslēpumu vai tāda ierobežotas pieejamības informācija, kuras 

izpaušana nepiederošām personām, var nelabvēlīgi ietekmēt personas 

tiesības vai brīvības; 

 6.2. datus iespējams apskatīt, mainīt, papildināt vai dzēst tikai par 

sevi; 

6.3. autentificēšanās kļūdas var radīt zaudējumus vai kaitējumu, kas 

nepārsniedz 4300 euro; 

6.4. autentificēšanās kļūdas var radīt nopietnas īstermiņa (līdz 

četrām stundām) vai ierobežotas ilglaicīgas neērtības (līdz 24 stundām), kā 

arī radīt kaitējumu reputācijai.  

7. Par augsta ietekmes līmeņa e-pakalpojumiem tiek uzskatīti tādi 

pakalpojumi, kuru ietvaros: 

7.1. tiek apstrādāta ierobežotas pieejamības informācija, kuras 

izpaušana nepiederošām personām, var būtiski nelabvēlīgi ietekmēt 

personas tiesības vai brīvības, var veikt izmaiņas par īpašuma tiesībām; 

7.2. datus iespējams apskatīt, mainīt, papildināt vai dzēst par sevi un 

saviem ģimenes locekļiem, vai par nesaistītām fiziskām vai juridiskām 

personām; 

7.3. autentificēšanās brīdī nozīmīga ir personas elektronisko 

identifikācijas datu atbilstība Iedzīvotāju reģistrā atbilstošajiem fiziskās 

personas datiem; 

7.4. autentificēšanās kļūdas var radīt zaudējumus vai kaitējumu, kas 

pārsniedz 4300 euro; 

7.5. autentificēšanās kļūdas var radīt drošības riskus, ietekmēt 

personas veselību vai dzīvību;  

7.6. autentificēšanās kļūdas var radīt nopietnas ilgstošas neērtības, 

nopietnu kaitējumu kādas puses reputācijai, ietekmē daudzus cilvēkus. 

 8. Pamatojoties uz risku analīzi un e-pakalpojumam noteikto 

ietekmes līmeni, pakalpojuma turētājs nosaka piemērotākos personas 

elektroniskās identifikācijas līdzekļus: 

8.1. zema ietekmes līmeņa e-pakalpojumiem var izmantot visus 

pieejamos personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus; 

8.2. vidēja ietekmes līmeņa e-pakalpojumiem izmanto kvalificētus 

vai kvalificētus paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas 

līdzekļus un citus drošus elektroniskās identifikācijas līdzekļus; 
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8.3. augstas ietekmes līmeņa e-pakalpojumiem izmanto  kvalificētus 

vai kvalificētus paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas 

līdzekļus;  

8.4. kvalificētus paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas 

līdzekļus izmanto tādu e-pakalpojumu saņemšanai, kam ir ietekme uz 

nacionālo drošību, tiek apstrādāti un ir piekļuve sensitīviem personas 

datiem, kā arī, lai autentificētos informācijas tehnoloģijas kritiskās 

infrastruktūras sistēmām. 

9. Pakalpojuma turētājs var noteikt citu šī pielikuma 8. punktā 

minēto personas elektroniskās identifikācijas līdzekli, pamatojot lēmumu.”   

 

3. Papildināt Pārejas noteikumus ar 24. punktu šādā redakcijā: 

“24. Pakalpojuma turētājs e-pakalpojumam nepieciešamo personas 

elektroniskās identifikācijas līdzekli, ņemot vērā šo noteikumu 13.8. 

apakšpunktu, pārskata līdz 2020. gada 1. septembrim.” 

 

 

Ministru prezidents      A. K. Kariņš 

 

 

Ministru prezidenta biedrs,  

aizsardzības ministrs A. Pabriks 

 

Iesniedzējs: 

Aizsardzības ministrijas  

valsts sekretārs       J.Garisons 
 
 

 

 


