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NIS direktīva un PPS 

 

Drošības prasības 
NIS, ITDL, MK 442, 15 

 

Kā CERT.LV var palīdzēt 
 

 

CERT.LV palīdzība un konsultācijas 
ABS, DNSmūris 

  

Citi jautājumi 

Pārrunājamie temati 



NIS direktīva 



•  Nosaka nozaru ministrijas 

 

•  Atbilstoši MK noteikumiem Nr.43 

 

•  Kritēriji 

 

PPS noteikšana 



• Drošības pārvaldības sistēmas izveide 
• ITDL minētās prasības  

• Pamatpakalpojuma sniegšanai kritisko informācijas sistēmu 

identifikācija 
• Praktiski uzdevumi IS drošības pārvaldniekam 

• IS drošības dokumentācijas izveide 
• IS drošības politika un citi IS drošības dokumenti 

• MKN 442 prasību izpilde 
• Tehniskās un organizatoriskās kontroles 

 

Ar ko sākt ? 



IS drošības dokumentācijas paraugi CERT.LV mājas lapā  

 

Labā prakse IS drošības pārvaldībā CERT.LV mājas lapā 

 

Palīdzībā incidentu  un/vai seku novēršanā 

 

Tehniskas/procedūru konsultācijas un CERT.LV drošības 

risinājumi 

 

Kā mēs varam palīdzēt 



Incidentu paziņošana 



 

 

 

 

 

Incidenta paziņojuma saturs 

Sākotnējais ziņojums 

• Ziņo, tiklīdz konstatē incidentu, kas sasniedz slieksni, uz cert@cert.lv vai pa tālruni 

• Sniedz informāciju par incidenta konstatēšanas laiku un ilgumu, skarto pakalpojumu, skarto lietotāju skaitu, veiktajām 
darbībām un citu informāciju, kas definēta MK noteikumu Nr. 15 4.pantā 

Gala ziņojums 

• Sūta ziņojumu uz cert@cert.lv, kad incidents ir novērsts. Ziņojumā iekļauj precizētu sākotnējā ziņojuma informāciju, atbilstoši 
MK noteikumu Nr.15 8.pantam 

mailto:cert@cert.lv
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ABS 
ABS sensors ir pasīva drošības iekārta 

ABS iekārtas uzturētājam ir jānodrošina: 
2 elektrības pieslēgumi 
2 tīkla pieslēgumi (access + mirror) 
Mērķis – apdraudējuma apzināšana, lietotāju 
aizsardzība 

Risinājums – Opensource + CERT.LV izveidots, 
daudzslāņains 



DNS mūris 

Bezmaksas rīks individuālu lietotāju un 

organizāciju pasargāšanai no 

kiberapdraudējumiem, tādiem kā viltus banku 

lapas, krāpnieciskas tirdzniecības platformas, 

vīrusus izplatošas vietnes u.c. 

Sistēma nodrošina aktīvu aizsardzību, kā 

piemēram, ļaunatūras lejupielādes bloķēšana, 

tādējādi novēršot lietotāju piekļūšanu bīstamajiem 

resursiem un pārvirzot tos uz brīdinājuma vietni 

(landingpage). 



Noderīgas saites 
https://cert.lv/lv/pamatpakalpojumu-un-digitalo-

pakalpojumu-sniedzejiem 

 

https://cert.lv/lv/valsts-un-pasvaldibu-iestadem/it-

drosibas-dokumentacijas-paraugi 

 

https://dnsmuris.lv/ 
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Paldies par 

uzmanību ! 


