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1. Sistēmu drošības un veiktspējas novērtēšanas nosacījumi: 
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Minimālās prasības 

1.  Sistēmu novērtēšanas laikā veicamo darbu apraksts: 

1.1. Sistēmu drošības novērtēšanas plānošana 

1.1.1. Sistēmu novērtēšanas plānošanas laikā ir jāveic vismaz šādas darbības:  

1) Jāiepazīstas ar VID informācijas sistēmu risku analīzi un risku mazināšanas 

pasākumu plānu; jāveic sistēmas dokumentācijas, procedūru un pēdējā gadā 

veikto izmaiņu analīze, un  rezultātā jānosaka VID informācijas sistēmu 

komponentes, kas pakļaujamas detalizētām drošības un veiktspējas pārbaudēm; 

2) balstoties uz vispārpieņemto labo praksi, pārbaužu  veikšanai nosaka 

nepieciešamo metodiku un tai  tehniskos rīkus katras komponentes pārbaudei; 

3) pēc augstākminēto darbību izpildes, jāsagatavo detalizētus Sistēmu 

novērtēšanas plānus, tajos secīgi iekļaujot visas testēšanas gaitā veicamās 

aktivitātes, to izpildes termiņus un aprakstu. 

1.1.2. Par posma nodevumu tiek uzskatīts Sistēmu novērtēšanas metodikas un 

novērtēšanā pielietoto metožu un tehnisko rīku apraksts, kā arī Sistēmu 

novērtēšanas plāns. 

2. Sistēmu drošības un veiktspējas novērtēšana 

2.1. Sistēmu drošības novērtēšana 

2.1.1. Drošības pārvaldības pārbaudes, piem.,: 

1. Informācijas un tehnisko resursu uzskaite un klasifikācija. 

2. Sistēmas  uzturēšanā iesaistītā personāla kvalifikācija, pienākumi un 

atbildības. 

3. Fiziskās drošības (piekļuve datu pārraides līnijām, datu centram vai 

serveru telpai, klimata uzturēšanas iekārtām, elektrības nepārtrauktās barošanas 

elementiem) novērtēšana un neautorizētas piekļuves mēģinājumi (ar dokumentu 

viltošanu, sociālo inženieriju, ielaušanos u. tml.). 

4. Sistēmas  darbības procedūru realizācijas pārbaudes. 

5. Sistēmas rezerves kopēšanas procesa un atjaunošanas plāna realizācija un 

pietiekamība. 

6. Lietotāju tiesību pārvaldības politikas realizācija. 

7. Sistēmas  izmaiņu pārvaldības realizācija.  
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2.1.2. Serveru konfigurācijas pārbaudes, tajā skaitā lietotāju tiesību, palaisto servisu, 

datu izvietošana. 

2.1.3. IT infrastruktūras drošības pārbaudes. 

2.1.4. Drošības pārbaudes, piem.,: 

1. Informācijas ievākšana par sistēmu no publiskajiem resursiem. 

2. Lietojuma autentifikācijas mehānisms.  

3. Tīmekļa lietojuma sesiju mehānisms. 

4. Tīmekļa lietojums ir pietiekami aizsargāts, lai neautorizētas personas 

nevarētu iegūt informāciju, kas ir paredzēta ierobežotam personu lokam. 

5. Datu ievades validācijas. 

6. Tīmekļa pakalpņu (web service) darbības pārbaude. 

7. Datu bāzes satura un lietotāju tiesību pārbaude. 

2.1.5. IS atbilstības novērtēšana jābalsta: 

1) uz tiešsaites tīmekļa tehnoloģijām balstītām sistēmām, iekļaujot vismaz Online 

Web Applications Security Project (OWASP) izstrādātajos OWASP Testing Guide 

un A Guide to Building Secure Web Applications and Web Services dokumentos 

aprakstītās metodes un drošas tiešsaistes tīmekļa aplikācijas arhitektūras un 

darbības labās prakses principus, pielāgojot pasūtītāja prasībām un darbības 

specifikai; 

2) pārējām sistēmām, iekļaujot IS drošības standartos – LVS ISO/IEC 

17799:2007 „Informācijas tehnoloģija. Drošības metodika. Prakses kodekss 

informācijas drošības pārvaldībai” un LVS ISO/IEC 15408:2005 „Informācijas 

tehnoloģija. Drošības metodika. IT drošības izvērtēšanas kritēriji” aprakstītos 

aspektus vai citus ar kandidātu saskaņotus nozares standartus, likumdošanas 

normas vai metodoloģijas. 

2.1.6. Par posma nodevumu tiek uzskatīts dokuments, kurā apkopoti posma ietvaros 

veikto pārbaužu rezultāti (protokoli). 

2.2. Sistēmu veiktspējas un pieejamības novērtēšana 

2.2.1. Sistēmu veiktspējas novērtēšanā jāveic VID informācijas sistēmu tehnisko 

resursu stresa testi un novērtējumi. Stresa testiem jāatspoguļo, kāds ir maksimālo 

sesiju (lietotāju) skaits, ko VID informācijas sistēmas vienlaicīgi spēj nodrošināt, 

kā arī VID informācijas sistēmu tehnisko resursu noslodze atkarībā no vienlaicīgo 

sesiju (lietotāju) skaita (robežās no 100-3000). Stresa testu laikā atsevišķi ir 

jātestē VID informācijas sistēmu publiskā daļa, kā arī tā daļa, kas nav publiski 

pieejama.  

2.2.2. Sistēmas veiktspējas un pieejamības novērtēšanā jāveic DoS un DDoS 

uzbrukumi, mēģinot iztukšot sistēmas, datu pārraides resursus vai izmantot 

informācijas apstrādes nepilnības. 

2.2.3. VID informācijas sistēmu stresa testu laikā plānotie iegūstamie tehnisko resursu 

noslodzes rādītāji ir iepriekš jāsaskaņo ar pasūtītāju. 

2.2.4. VID informācijas sistēmu stresa testi ir jāveic diennakts laikā no plkst.22:00 līdz 

plkst.7:00. Ja testējamo sistēmu darbības neietekmē sistēmu ekspluatāciju, tad, 

vienojoties ar pasūtītāju, šos testus var veikt no plkst.7:00 līdz plkst.22:00. 

2.2.5. Sistēmu veiktspējas novērtēšanas laikā veicama VID informācijas sistēmu 

pašreizējās arhitektūras un modeļa analīze un priekšlikumu sniegšana VID 

informācijas sistēmu veiktspējas paaugstināšanai, pieejamības paaugstināšanai 
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plānoto tehnisko apkopju un/vai tās jauninājumu uzstādīšanas laikā, ņemot vērā, 

ka VID informācijas sistēmām jābūt pieejamām 99,99% gadā. 

2.2.6. Par posma nodevumu tiek uzskatīts dokuments, kurā apkopoti posma ietvaros 

veikto pārbaužu rezultāti (protokoli). 

2.3. Sistēmu novērtēšanas dokumentācija 

2.3.1. Kandidātam pēc Sistēmu novērtēšanas pasūtītājam jāiesniedz Sistēmu 

novērtēšanas ziņojums, kurā pilnvērtīgi ir iekļauts un aprakstīts: 

- projekta apjoms un ierobežojumi; 

- sistēmas vispārējais novērtējums (t.sk., sistēmas funkcionalitātes, 

dokumentācijas,  arhitektūras, izstrādes, darbināšanas vides izvērtējums); 

- sistēmas novērtēšanas plāns; 

- Sistēmu novērtēšanas procesā pielietotā metodoloģija un tehniskie rīki;  

- atklāto kļūdu un nepilnību vai ievainojamību novērojumu apraksts,  

izmantošanas veids un risku vērtējums, , rekomendācijas drošības un veiktspējas 

līmeņa paaugstināšanai (t.sk., VID informācijas sistēmu arhitektūrā, izstrādē un 

darbināšanā pielietoto tehnoloģiju jomā).  

- Veikto pārbaužu rezultāti (protokoli), kuros uzrādītas veiktās  pārbaudes, to 

novērojumi un būtiskāko novērojumu  pierādījumi. 

3. Pēcaudita veikšana 

3.1. Pēc Sistēmu novērtēšanas rezultātā identificēto trūkumu novēršanas, pēc 

pasūtītāja pieprasījuma 10 (desmit) darba dienu laikā būs jāveic atkārtota 

Sistēmas (iesniegtā nodevuma, kurā ietverti novērstie trūkumi) novērtēšana 

(pēcaudits).  

4. Darbu izpildes kalendārais plāns 

4.1. Vienas sistēmas audits jāveic ne vēlāk kā 40 (četrdesmit) darba dienu laikā pēc 

attiecīgā vienošanās protokola noslēgšanas. Kandidātam jāspēj veikt auditu 

vismaz 3 (trim) sistēmām vienlaicīgi, neskaitot steidzamās pārbaudes. 

4.2. Sistēmas steidzamās pārbaudes jāveic 8 (astoņu) darba dienu laikā pēc uzdevuma 

saskaņošanas.  

5. Citas prasības 

5.1. Sistēmu novērtēšanas minētie pasākumi ir jāveic visām VID uzturētajām Valsts 

informācijas sistēmām (https://www.visr.eps.gov.lv/visr/).  

5.2. Sistēmu novērtēšana jāveic saskaņā ar 11.10.2005 MK noteikumiem Nr.765 

„Valsts informācijas sistēmu vispārējās drošības prasības”, „Valsts informācijas 

sistēmu vispārējās tehniskās prasības”, „Kritisku valsts informācijas sistēmu un 

valsts informācijas sistēmu savietotāju aizsardzības prasības”, Fizisko personu 

datu aizsardzības likuma un citiem LR normatīvajiem aktiem. 

5.3. Visi veicamie darbi un komunikācija notiek latviešu valodā. 

Ziņojumu jāsagatavo latviešu valodā, bet atsevišķos gadījumos arī angļu valodā. 

Savstarpēji vienojoties, komunikācija var notikt arī angļu vai krievu valodās. 

6. Citi darbi saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu, kas ir attiecināmi uz 

Sistēmām un to darbības vides novērtēšanu un drošības un veiktspējas 

uzlabošanu un attīstību. 

PIEZĪME: * - aizpilda kandidāts 

 

https://www.visr.eps.gov.lv/visr/


2. CURRICULUM VITAE (CV) piedāvātajam profesionālajam personālam*** 

 

Piedāvātā kompetence:   

 

Uzņēmuma nosaukums:   

 

Vārds, uzvārds:   

 

Amats:   

 

Gadi nostrādāti uzņēmumā:   

 
Nr. 

p.k. 
Prasības 

1. Maģistra grāds datorzinātnēs, ekonomikā vai vadības zinībās.** 

2. C līmeņa 1.pakāpes latviešu valodas zināšanas  un labas angļu valodas zināšanas. 

3. Sertificēts informācijas sistēmu auditors (ieguvis CISA (Certified Information Systems 

Auditor) sertifikātu**)  saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma 3.5.2.punktā izvirzīto 

prasību. 

4. Sertificēts informācijas sistēmu drošības profesionālis (ieguvis CISSP (Certified 

Information Systems Security Professional) sertifikātu **) saskaņā ar sarunu procedūras 

nolikuma 3.5.2.1.punktā izvirzīto prasību. 

5. Ir veicis vismaz vienas uz tiešsaistes tīmekļa tehnoloģijām balstītas informācijas 

sistēmas (ar lietotāju skaitu vismaz 3000) novērtēšanu saskaņā ar sarunu procedūras 

nolikuma 3.5.2.1.punktā izvirzīto prasību. 

6. Auditējis vismaz vienu informācijas sistēmu, kurai šobrīd ir Valsts informācijas 

sistēmas statuss saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma 3.5.2.2.punktā izvirzīto prasību. 

7. Veica vismaz 3 (trīs) informācijas sistēmu (kuru darbināšanai tiek izmantoti 

virtualizācijas tehnoloģiju risinājumi) novērtēšanu saskaņā ar sarunu procedūras 

nolikuma 3.5.2.3.punktā izvirzīto prasību. 

8. Ir pabeidzis mācību kursus un/vai ieguvis sertifikātus**, kas norādīti šī pielikuma 

3.tabulas 5.punktā 

9. Ir ieguvis zināšanas programmatūras izstrādes tehnoloģiju jomās** saskaņā ar šī 

pielikuma 3.tabulas 6.punktu. 

PIEZĪMES: * - aizpilda kandidāts; 

** - kandidātam jāiesniedz piedāvāto speciālistu zināšanu apliecinoša 

dokumenta kopija vai zināšanu apliecinājums; 

*** - kandidāts aizpilda par katru piedāvāto personālu atsevišķi atbilstoši 

piedāvātajai kompetencei. 

**** - latviešu valodas zināšanu apjomu prasības ir noteiktas atbilstoši LR 

Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.733 “Noteikumi par 

valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes 

kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās 

uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja 

statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi”. 

 

Apliecinājums:  



Es, apakšā parakstījies (-usies), apliecinu, ka pēc manām labākajām zināšanām un 

ticības, šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi.  

 

Darbinieka pilns vārds, 

uzvārds:_________________________________________ 

 

Paraksts:     

Diena/Mēnesis/Gads :    

Piezīme:  * - Kandidātam ir jāiesniedz aizpildīts CV par katru tā piedāvāto 

speciālistu. Katram iesniegtajam CV ir jābūt attiecīgā speciālista pašrocīgi 

parakstītam, ja piedāvājumam tiek pievienots neparakstīts speciālista CV 

iepirkuma komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais CV nav iesniegts. 

Gadījumā, ja attiecīgā speciālista dati, kas tiek norādīti kandidāta tehniskā 

piedāvājuma tabulā, kas noformēta atbilstoši šī pielikuma 2.punktā 

noteiktajā tabulai, nesakrīt ar CV norādītajiem speciālista datiem, par 

pareizajiem tiks uzskatīti CV norādītie speciālista dati.  

 

3. Konsultāciju pakalpojumu sniegšanā iesaistītā personāla kvalifikāciju 

apliecinošie dokumenti 
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Izvirzītā prasība 

1. 
Sertificēts informācijas sistēmu auditors (ieguvis CISA (Certified Information Systems 

Auditor)  sertifikātu) ). 

2. 
Sertificēts informāciju sistēmu drošības speciālists (ieguvis CISSP (Certified Information 

Systems Security Professional) sertifikātu). 

3. 
Ir veicis vismaz vienas uz tiešsaistes tīmekļa tehnoloģijām balstītas informācijas sistēmas 

(ar lietotāju skaitu vismaz 30000) novērtēšanu. 

4. 
Auditējis vismaz vienu informācijas sistēmu, kurai šobrīd ir Valsts informācijas sistēmas 

statuss. 

 5. 
Veica vismaz 3 (trīs) informācijas sistēmu (kuru darbināšanai tiek izmantotas klāstera 

tehnoloģiju risinājumi) novērtēšanu. 

 Ir pabeidzis mācību kursus un/vai ieguvis sekojošus sertifikātus: 

6. 
Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) on Microsoft Windows Server 2003 vai 

augstāku 

7. 
Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Database administrator vai Microsoft 

Certified Master (MCM)  SQL server on Microsoft SQL Server 2005 vai augstāku 

10. Linux Professional Institute (LPI) sertifikāts vai līdzvērtīgs Linux speciālista sertifikāts 

11. IBM Certified Solutions Expert (INFORMIX) 

16. ORACLE Certified Professional sertifikāts vai cits līdzvērtīgs Oracle speciālista sertifikāts 

 Ir zināšanas programmatūras izstrādes tehnoloģiju jomās: 

17. Oracle (iAS, Java) 

18. Datastage, Data Integrator 

19. Microsoft Visual Studio 

20. Microsoft .NET 

21. Centura Team Developer 

22. BEA Tuxedo 

http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/db_pages.getpage?page_id=151
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Izvirzītā prasība 

23. Business Objects 

24. PHP 

25. C/C++ 

26. Pascal 

27. XML, WSDL, SOAP 

28. MySQL 

29. Sybase IQ 

30. Sybase ASE 

31. PostgreSQL 

PIEZĪME: * - kandidātam atbilstoši piedāvātā speciālista zināšanu un pieredzes 

līmenim jānorāda, kuras prasības ir izpildītas, norādot arī  atsauci, kurā 

piedāvājuma lpp. par to ir iespējams pārliecināties. 

 

Uzņēmuma vadītāja vai 

 pilnvarotās personas paraksts    Z.v.  
 


