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Par Latvijas kiberdrošības stratēģiju 2019.-2022. gadam

Finanšu nozares asociācija (turpmāk - Asociācija) ir iepazinusies ar 2018. gada
29.novembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto pamatnostādņu "Latvijas kiberdrošības
stratēģija 2019.-2022. gadam" projektu; VSS 120 (turpmāk - Projekts). Pamatnostādņu mērķis
ir sniegt Aizsardzības ministrijas (turpmāk - Ministrija) redzējumu par nozares politikas
attīstību un īstenošanu laikā no 2019.-2022. gadam.
Asociācija atbalsta Projekta tālāku virzību un Ministrijas sagatavoto rīcības plānu, un
ir gatava, savas kompetences ietvaros, aktīvi iesaistīties tā īstenošanā. Vienlaikus sniedzam
savus komentārus, redzot iespēju dokumentu papildināt, skaidrot finanšu sektora nostāju
un ierosinājumus.
Atzinīgi vērtējam un atbalstām valsts nodrošinātu drošas elektroniskās
identifikācijas rīku un valsts e-pakalpojumu attīstību. Par finanšu sektora gatavību
iesaistīties un arī turpmāk, bet noteikti pārejas laikā, iepazīstoties ar jaunu pakalpojumu
nacionālā līmenī nodrošinot elektroniskās identifikācijas pakalpojumu klientiem, arī ārpus
bankas ikdienas pakalpojumu ietvara, stāstījām Ministrijas Nacionālās Informācijas
tehnoloģiju drošības padomes sēdē šī gada 1. jūnijā. Tās laikā dalībnieki pārrunāja
nepieciešamību īstenot 1.5 punktā iekļauto izvērtējumu: “Izstrādāt noteikumus un kritērijus,
ar kādu autentifikācijas metodi (eID, i-bankas autorizācija) ir iespējams piekļūt konkrētam
resursam”.
Esam apkopojuši Asociācijas priekšlikumus, lai arī turpmāk, īpaši pārejas posmā,
apgūstot eID iespējas, nodrošinātu banku autentifikācijas rīku izmantošanu, lietojot valsts epakalpojumus, atbilstoši tiem noteiktajām drošības prasībām. Tie ietverti atzinumā
(26.11.2018, Nr. 1-23/196_e) par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

sagatavoto informatīvā ziņojuma “Par Latvijas valstij noteikto pienākumu elektroniskās
identifikācijas shēmas paziņošanai Eiropas Komisijai un kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas
drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas, uzraudzības kārtību”
projektu (VSS-1192). (1. pielikums)
Iepazīstoties ar Rīcības plānu Stratēģijas īstenošanai, rosinām tajā ietverto 1. rīcības
virzienu papildināt ar punktu, uzsverot publiskā sektora atbildīgo institūciju un privātā
sektora sadarbību, īpaši, apzinot nozīmīgākos Kiberošības apdraudējumus un plānojot
darbu risku mazināšanai. Attīstot ar to saistīto pētniecību. Piemēram, izmantojot ministrijas
vai nozares jau darbojošamies konsultatīvas institūcijas. Asociācijas ieskatā tas būtu būtisks
papildinājums, īstenojot visaptverošu valsts aizsardzības politiku.
Pateicamies par iespēju sniegt komentāru par sagatavoto Projektu un redzam savu
iesaisti rīcības plāna īstenošanā kā likumsakarīgu turpinājumu jau iepriekš uzsāktai,
sekmīgai sadarbībai ar Aizsardzības ministriju, arī piedaloties ministrijas organizētos
mācību pasākumos.
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Pielikums
Adresāti, kuriem vēstule nosūtīta informācijai:

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai
pasts@varam.gov.lv
Iekšlietu ministrijai
kanceleja@iem.gov.lv
Finanšu ministrijai
pasts@fm.gov.lv
Satiksmes ministrijai
satiksmes.ministrija@sam.gov.lv
Tieslietu ministrijai
tm.kanceleja@tm.gov.lv
Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
fktk@fktk.lv
Latvijas Bankai
info@bank.lv
Latvijas Valsts radio un televīzijas centram
lvrtc@lvrtc.lv
Latvijas Darba devēju konfederācijai
lddk@lddk.lv
Latvijas Pašvaldību savienībai
lps@lps.lv

