
Vadlīnijas ierobežotas pieejamības informācijas, informācijas dienesta vajadzībām, valsts
noslēpuma objektu, NATO, ES un ārvalstu klasificētās informācijas aizsardzības prasībām,

kuras iekļaujamas līgumā, kas noslēdzams, izmantojot industriālās drošības sertifikātu, un ir
saistīts ar klasificētās informācijas apstrādi

Līgumā  iekļauj  šādu  informāciju,  nosacījumus  un  prasības  ierobežotas  pieejamības
informācijas, informācijas dienesta vajadzībām, valsts noslēpuma objektu, NATO, ES un ārvalstu
klasificētās informācijas aizsardzībai:

I. Vispārīgie jautājumi

1. Līguma priekšmeta kopējo, kā arī katras atsevišķas līguma priekšmeta daļas klasifikācijas
pakāpi  un pamatojumu saskaņā ar  Ministru  kabineta  2004.gada  26.oktobra noteikumiem
Nr.887 „Valsts noslēpuma objektu saraksts”.

2. Ierobežotas pieejamības informācijas, informācijas dienesta vajadzībām, valsts noslēpuma
objektu,  NATO,  ES  un  ārvalstu  klasificētās  informācijas  izmantošanas,  glabāšanas  un
evakuēšanas prasības objektā, kā arī minētās informācijas aprites procedūras un drošības
prasības starp pasūtītāju, izpildītāju un līguma izpildes norises objektu.

3. Informāciju par līgumā un normatīvajos aktos noteikto drošības prasību izpildi pasūtītāja un
izpildītāja atbildīgajiem darbiniekiem (piemēram, slepenības režīma pārvaldnieku).

4. Piekļuves  kontroles  prasības  dažādās  objekta  zonās,  kurās  darbi  ir  veicami  saskaņā  ar
klasificētajām projekta daļām vai publiski pieejamu informāciju.

5. Prasību  par  komersanta  atbildību  nodrošināt  spēkā  esošu  sertifikātu  un  akreditētas
informācijas  sistēmas  esamību,  ja  tāda  nepieciešama,  visa  līguma  izpildes  laikā,  kā  arī
atbilstošas sekas, ja komersanta sertifikāts līguma izpildes gaitā ir anulēts.

6. Prasību  par  informācijas  drošības  aizsardzības  prasību  attiecināšanu  uz  visiem
apakšuzņēmējiem, kas tiks iesaistīti attiecīgu iepirkuma sadaļu izpildē.

7. Prasības objekta apsardzes veicējam, tai skaitā, ja to piesaista izpildītājs (ja objektā notiek
darbs ar valsts noslēpuma objektu, NATO, ES un ārvalstu klasificēto informāciju, apsardzes
veicējam  nepieciešams  industriālās  drošības  sertifikāts,  bet  tā  darbiniekiem  atbilstošas
kategorijas speciālās atļaujas,  apsardzes veicējs  primāri atbild pasūtītājam un tiešā veidā
pakļaujas pasūtītāja par drošības prasību izpildi atbildīgajam darbiniekam, apsardzes veicēja
pienākums  neielaist  objektā  nevienu  personu  vai  tehnikas  vienību,  ja  nav  saņemts
saskaņojums  ar  pasūtītāju,  bet  par  pārkāpumiem vai  mēģinājumiem izdarīt  pārkāpumus
ziņot pasūtītāja par drošības prasību izpildi atbildīgajam darbiniekam).

8. Kārtība, kādā izpildītājs nekavējoties pēc līguma termiņa beigām nodod pasūtītājam, vai,
saskaņojot ar pasūtītāju, iznīcina visus valsts noslēpuma objektus, kas ir bijuši izpildītāja
rīcībā.

II. Par drošības prasību izpildi atbildīgā darbinieka tiesības un pienākumi

1. Pasūtītāja par drošības prasību izpildi  atbildīgā darbinieka tiesības (tiesības jebkurā brīdī
veikt  izpildītāja  ieviestā  drošības  režīma  kontroli,  objekta  apsardzes  darbinieku  un
apmeklētāju sarakstu kontroli, tiesības dot rīkojumus pasūtītājam un apsardzes darbiniekiem
attiecībā  uz  drošības  prasībām  un  darbībām,  kuras  jānodrošina  nekavējoties,  tiesības
pārtraukt  jebkuru  darbu  un  jebkuras  personas  rīcību,  ja  tiek  konstatēta  (arī  iespējama)
informācijas aizsardzības prasību neievērošana (gan no izpildītāja, gan pasūtītāja personāla
puses), kuras rezultātā ir notikusi vai var notikt aizsargājamas informācijas izpaušana, kā arī
citas tiesības, kas piešķiramas, lai nodrošinātu pasūtītāja drošības interešu un ierobežotas



pieejamības  informācijas,  informācijas  dienesta  vajadzībām,  valsts  noslēpuma  objektu,
NATO, ES un ārvalstu klasificētās informācijas aizsardzību).

2. Pasūtītāja par drošības prasību izpildi atbildīgā darbinieka pienākumus uzraudzīt drošības
prasību  ievērošanu,  fiksēt  pārkāpumus,  ja  nepieciešams  veikt  nekavējošas  preventīvas
darbības,  lai  apturētu  pārkāpuma  norisi  un  nekavējoties  informēt  par  drošības  prasību
pārkāpumiem atbildīgo valsts drošības iestādi un pasūtītāju.

3. Izpildītāja  par  drošības  prasību  izpildi  atbildīgā  darbinieka  pienākumus  nodrošināt,  ka
izpildītājs  un  tā  apakšuzņēmēji,  kā  arī  visi  līguma  izpildē  iesaistītie  darbinieki  ievēro
normatīvajos  aktos  noteiktās  ierobežotas  pieejamības  informācijas,  informācijas  dienesta
vajadzībām, valsts noslēpuma objektu, NATO, ES vai ārvalstu klasificētās informācijas un
līgumā  noteiktās  drošības  un  aizsardzības  prasības,  fiksēt  pārkāpumus  (tai  skaitā  no
pasūtītāja  puses),  ja  nepieciešams  veikt  nekavējošas  preventīvas  darbības,  lai  apturētu
pārkāpuma norisi  un  nekavējoties  informēt  par  drošības  prasību  pārkāpumiem atbildīgo
valsts drošības iestādi un pasūtītāju, risināt ar pasūtītāju visus ar informācijas aizsardzību
saistītos jautājumus līguma izpildes laikā.

4. Izpildītāja  par  drošības  prasību  izpildi  atbildīgā  darbinieka  pienākumu  veikt  visu  darbu
izpildē  iesaistīto  izpildītāja  un  tā  apakšuzņēmēju  darbinieku  atbilstošu  informēšanu  par
izpildāmo darbu sadaļu  klasifikācijas  līmeņiem un par  valsts  noslēpuma,  NATO,  ES un
ārvalstu  klasificētās  informācijas,  ierobežotas  pieejamības  informācijas  un  informācijas
dienesta vajadzībām aizsardzības pasākumiem.

5. Izpildītāja par drošības prasību izpildi atbildīgā darbinieka pienākumu informēt visus savus
un  apakšuzņēmēju  darbiniekus,  kurus  nepieciešams  iesaistīt  līguma  izpildē,  par
Krimināllikuma 85.panta, 94.panta, 95.panta, 328.panta un 200.panta pārkāpumu būtību un
tajos paredzēto atbildību.

6. Izpildītāja par drošības prasību izpildi atbildīgā darbinieka pienākumu nodrošināt, ka visi
iesaistītie  izpildītāja  un  apakšuzņēmēja  darbinieki  pirms  darbu  uzsākšanas  paraksta
apliecinājums par saņemtajām instruktāžām un informācijas neizpaušanu.

III. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

1. Pasūtītāja tiesības pirms iepirkuma dokumentu izsniegšanas pretendentam pieprasīt uzrādīt
atbilstošas  kategorijas  sertifikātu  ar  norādi  par  iespēju  komersanta  telpās  glabāt  valsts
noslēpuma objektus, NATO un ES klasificēto informāciju un apliecinājumu par komersanta
rīcībā  esošu  akreditētu  informācijas  sistēmu,  tikai  tad,  ja  iepirkuma  piedāvājuma
sagatavošanas gaitā paredzama nepieciešamība pretendentam glabāt un apstrādāt, tai skaitā
elektroniskā formā radīt valsts noslēpuma objektus, NATO un ES klasificēto informāciju.

2. Pasūtītāja tiesības, izsludinot iepirkumu, izvirzīt prasību, lai komersanta darbiniekam būtu
izsniegta  speciālā  atļauja  pieejai  valsts  noslēpumam,  NATO  vai  ES  sertifikāts,  kas
nepieciešams darbu veikšanai, un izpildītāja pienākums minētos dokumentus darbiniekam
nodrošināt pēc līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā pirms minēto darbu uzsākšanas.

3. Pasūtītāja tiesības veikt konkrētos līguma izpildes darbos iesaistīto personu (gan fizisku, gan
juridisku) pārbaudes, nepieciešamības gadījumā iesaistot valsts drošības iestādi, un tiesības
ierobežot  ikvienas  personas  ielaišanu  objektā  vai  objekta  daļās,  vai  iesaistīšanu  līguma
izpildē, arī, ja persona tiešā veidā nav iesaistāma darbos, kas saistāmi ar valsts noslēpuma
objektu, NATO, ES un ārvalstu klasificēto informāciju.

4. Pasūtītāja  pienākumu  nodrošināt  izpildītāju  ar  ierobežotas  pieejamības  informācijas,
informācijas  dienesta  vajadzībām,  valsts  noslēpuma  objektu,  NATO,  ES  un  ārvalstu
klasificētās informācijas apstrādei piemērotām telpām un sistēmām (atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām), ja klasificēto informāciju paredzēts apstrādāt pie pasūtītāja.



IV. Izpildītāja tiesības un pienākumi

1. Aizliegums  izpildītājam  mainīt  līguma  priekšmeta  kopējo,  kā  arī  atsevišķas  daļas
klasifikācijas pakāpi un aizsardzības prasības, bez saskaņojuma ar pasūtītāju;

2. Izpildītāja pienākums darbu izpildes gaitā nodrošināt atbilstošu darba organizāciju, lai darbu
izpildē piesaistītie izpildītāja un tā apakšuzņēmēju darbinieki piekļūtu tikai tiem uzticēto
darbu izpildei nepieciešamajai informācijai un/vai objekta daļām, telpu grupām.

3. Izpildītāja  pienākums  savlaicīgi  saskaņot  ar  pasūtītāju  ikvienas  līguma  izpildes
nodrošināšanā  iesaistāmās  personas,  tai  skaitā  apakšuzņēmēja  vai  piegādātāja  pārstāvju,
ielaišanu objektā vai iesaistīšanu noteiktos darbos.

4. Izpildītāja  pienākums  nekavējoties  nodrošināt  ikviena  līguma  izpildē  iesaistītā  sava  vai
apakšuzņēmēja darbinieka nomaiņu, ja to pieprasa pasūtītājs.

5. Kārtība, kādā izpildītājs var veikt līguma izpildei paredzēto darbinieku un apakšuzņēmēju
nomaiņu, iepriekš saņemot pasūtītāja saskaņojumu.

6. Izpildītāja pienākums saņemt iepriekšēju atļauju no pasūtītāja, lai uzsāktu jebkādas sarunas
ar  mērķi  nodot  darbu  daļu  to  veicējiem,  tai  skaitā  piesaistīt  jaunu  apakšuzņēmēju  vai
piegādātāju.

7. Izpildītāja pienākums nodrošināt derīga noteiktas kategorijas sertifikāta uzturēšanu spēkā
visā  līguma darbības  laikā.  Tāpat  atbilstošas  kategorijas  sertifikāta  prasības  visā  līguma
darbības laikā nosakāmas visiem izpildītāja apakšuzņēmējiem (tai skaitā piegādātājiem, kas
veic piegādātās preces uzstādīšanu), kurus nepieciešams iesaistīt darbos, kas saistīti ar valsts
noslēpuma  objektu,  NATO,  ES  un  ārvalstu  klasificētās  informācijas  izmantošanu  vai
piekļūšanu objekta daļām, kurās notiek darbs ar minēto informāciju.

8. Izpildītāja pienākums nodrošināt, lai darbu izpildē iesaistītiem izpildītāja un apakšuzņēmēja
darbiniekiem  visā  līguma  darbības  laikā  būtu  derīgas  atbilstošas  kategorijas  speciālās
atļaujas pieejai valsts noslēpumam un/vai NATO un ES sertifikāti.

9. Izpildītāja pienākums nodrošināt, ka pasūtītāja izsniegtos dokumentus un līguma izpildes
gaitā  iegūto  informāciju,  tai  skaitā,  valsts  noslēpuma  objektu,  NATO,  ES  un  ārvalstu
klasificēto  informāciju, ierobežotas  pieejamības  informāciju  (komercnoslēpumu,  fizisko
personu  datus  un  informāciju  dienesta  vajadzībām)  izpildītājs  vai  tā  apakšuzņēmēji
neizmanto neatļauti  vai  neizpauž trešajām personām, izņemot darbu izpildē iesaistītajām
personām, kurām ir nepieciešamība to zināt.

10. 10.  Izpildītāja  pienākums  ierobežot  ierobežotas  pieejamības  informācijas,  informācijas
dienesta  vajadzībām,  valsts  noslēpuma  objektu,  NATO,  ES  un  ārvalstu  klasificētās
informācijas  pieejamību  mazākajam  iespējamajam  darbinieku  skaitam,  kāds  pieļaujams
līguma pienācīgai izpildei.

11. Izpildītāja  tiesības  saņemt  no  pasūtītāja  darbam nepieciešamo klasificēto  informāciju,  ja
izpildītājs nodrošina informācijas aizsardzībai noteiktās prasības.

12. Izpildītāja pienākums, atbilstoši līgumā noteiktajai kārtībai, nekavējoties pēc līguma termiņa
beigām nodot  pasūtītājam, vai,  saskaņojot ar  pasūtītāju,  iznīcināt  visus valsts  noslēpuma
objektus, kas ir bijuši izpildītāja rīcībā.


