Pakalpojuma
Datu apmaiņas nodrošināšana
nosaukums:
Pakalpojuma
VRAA IS attīstības departamenta IT pakalpojumu vadītājs
valdītājs
Iestādēm nodrošina iespēju veikt starpiestāžu datu apmaiņu ar VISS infrastruktūrā izmitinātām
tīmekļa pakalpēm. Pakalpojuma ietvaros sniedz piekļuves tiesību pārvaldību, kā arī konsultatīvu
atbalstu, veidojot savienojumu starp IS, izmantojot VISS infrastruktūru.
Iestādes pienākumi un tiesības:
VRAA pienākumi un tiesības:
Atbilstoši uz MK noteikumu Nr. 374 Atbilstoši MK noteikumu Nr. 374 5. - 7., 10., 12. - 14.,
56. punkta pamata izdoto VRAA 19., 22.2, 23. - 26., 28. - 30., 32. - 33., 35., 37., 39. - 42.,
noteikumu Nr. 1-2/19/6 VI. sadaļā 44. - 46., 48., 51., 56., 59. - 64., 66., 68. - 70.,
noteiktajam.
72. punktiem.
1. Starpiestāžu datu apmaiņa ar tīmekļa pakalpēm izmantojot VISS API
pārvaldnieka risinājumu
1. Padotības iestādēm nodrošina iespēju reģistrēt un izmitināt SOAP un REST tipa tīmekļa
pakalpes. Pakalpju reģistrāciju nodrošina: Integrācijas servisu katalogs, XML shēmu katalogs un
API pārvaldnieka saskarne.
2. Starpiestāžu datu apmaiņa notiek, izmantojot VISS infrastruktūrā izmitinātās tīmekļa pakalpes
un API pārvaldnieka risinājumu.
Pakalpojuma Pamatojoties uz sadarbības procedūru Padotības iestāde – datu devējs informē
pieprasīšanas VRAA, iesniedzot vēstuli par pieslēguma izveidošanu tīmekļa pakalpei iestādei
kārtība:
– datu ņēmējam. Sadarbības procedūra izvietota portālā www.viss.gov.lv.
Pakalpojuma Uz MK noteikumu Nr. 374 56. punkta pamata izdoto VRAA noteikumu Nr. 1pieejamība:
2/19/6 5. punktā noteikts, ka pieejamība ir darba dienās, darba laikā no 8:30 līdz
17:00 – 99% mēnesī no VRAA risinājumu koplietošanas pakalpojumu sniegšanas
laika un pārējā laikā – 97% mēnesī no VRAA risinājumu koplietošanas
pakalpojumu sniegšanas laika.
Personas datu apstrāde:
Pakalpojuma
1. Pakalpojuma
Pakalpojuma
Datu veidi:
ietvaros
pieprasīšanas un
ietvaros
1. Pakalpojuma pieprasīšanas vai
apstrādājamo
darbināšanas
apstrādājamo
slēgšanas sniegšanai:
personas datu ietvaros personas
personas datu
• pieteicēja vārds, uzvārds,
pārzinis:
datu pārzinis ir
veidi:
• personas kods,
VRAA.
• tālruņa numurs,
2. Biznesa procesa
• e-pasta adrese,
apritināto
datu
• darbavietas IP adrese.
pārzinis ir tīmekļa
2. Biznesa procesa apritināto datu
pakalpes pārzinis.
veids ir transportētie dati atkarībā no
3.
Identifikācijas
konkrētās tīmekļa pakalpes.
datu
pārzinis
ir
3. Identifikācijas dati - iestādei
VRAA.
piešķirtā lietotājvārda ID vai
4.
Auditācijas
sertifikāts.
pierakstu
datu
4. Auditācijas pierakstu dati satur
pārzinis ir VRAA.
informāciju
par
pakalpojuma
metadatiem
un
personas
identifikāciju.
Pakalpojuma
1. Pakalpojuma
Pakalpojuma
1.
Nodrošināt
pakalpojuma
ietvaros
pieprasīšanas un
ietvaros
sniegšanu, izveidojot vai slēdzot
apstrādājamo
darbināšanas ietvaros apstrādājamo
iestāžu pieslēgumu sistēmai.
personas datu personas datu
personas datu 2. Biznesa procesa apritināto datu
Servispakalpojums:
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apstrādātājs:

Pakalpojuma
ietvaros
apstrādājam
o personas
datu
apstrādes
tiesiskais
pamats:

apstrādātājs ir
VRAA.
2. Biznesa procesa
apritināto
datu
apstrādātājs
ir
VRAA.
3. Identifikācijas datu
apstrādātājs
ir
VRAA.
4.
Auditācijas
pierakstu
datu
apstrādātājs ir VRAA
un tīmekļa pakalpes
pārzinis.
1.
Pakalpojumu
pieprasīšanas
vai
slēgšanas pieteikumu
apstrādes
tiesiskais
pamats
MK
noteikumu
Nr. 374
29. punkts.
2. Biznesa procesa
apritināto
datu
apstrādes
tiesiskais
pamats MK noteikumu
Nr. 374 17. punkts un
līgumi starp tīmekļa
pakalpju pārziņiem un
iestādēm.
3. Identifikācijas datu
apstrādes
tiesiskais
pamats
Valsts
informācijas sistēmu
likuma 10. pants.
4.
Auditācijas
pierakstu
apstrādes
tiesiskais pamats - MK
noteikumu
Nr. 374
22.2.1. apakšpunkts.

apstrādes
mērķis:

apstrādes mērķis ir nodrošināt
informācijas apriti.
3. Identifikācijas datu apstrādes
mērķis ir nodrošināt sistēmas lietotāju
identifikāciju sistēmas ekspluatācijas
procesa nodrošināšanai.
4. Nodrošināt auditācijas pierakstus
par pakalpojuma metadatu un
personas identitātes apliecinājumu
esamību izmeklēšanas vai pretenziju
apstrādes gadījumiem.

Pakalpojuma
ietvaros
apstrādājamo
personas datu
glabāšanas
ilgums:

1. Pakalpojumu pieprasīšanas vai
slēgšanas pieteikumu glabāšanas
ilgums - 60 mēneši.
2. Biznesa procesa apritināto datu
glabāšanas ilgums - aprites ilgums.
3. Identifikācijas datu – sesijas laikā.
4. Auditācijas pierakstu glabāšanas
ilgums - 36 mēneši.

Servispakalpojums: 2. Starpiestāžu datu izplatīšana, izmantojot DIT risinājumu
Padotības iestādēm nodrošina iespēju veikt starpiestāžu datu izplatīšanu asinhronā veidā
izmantojot DIT risinājumu. Servispakalpojums nodrošina virtuālo vidi, kurā iestādes var
reglamentēt autokomunikācijas starp to IS. Informācijas apmaiņa notiek, izmantojot kanālus, kur
katrs kanāls nodrošina ziņojumu pārsūtīšanu no viena īpašnieka vairākiem dalībniekiem.
Pakalpojuma Pamatojoties uz sadarbības procedūru, Padotības iestāde informē VRAA,
pieprasīšanas iesniedzot pieteikumu par iestādes pieslēguma izveidošanu DIT. Sadarbības
kārtība:
procedūra izvietota portālā www.viss.gov.lv.
Pakalpojuma Uz MK noteikumu Nr. 374 56. punkta pamata izdoto VRAA noteikumu Nr. 1pieejamība: 2/19/6 5. punktā noteikts, ka pieejamība ir darba dienās, darba laikā no 8:30 līdz
17:00 – 99% mēnesī no VRAA risinājumu koplietošanas pakalpojumu sniegšanas
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laika un pārējā laikā – 97% mēnesī no VRAA risinājumu koplietošanas
pakalpojumu sniegšanas laika.
Personas datu apstrāde:
Pakalpojuma 1. Pakalpojuma
Pakalpojuma
ietvaros Datu veidi:
ietvaros
pieprasīšanas un
apstrādājamo
personas 1.
Pakalpojuma
apstrādājam
darbināšanas ietvaros
datu veidi:
pieprasīšanas
vai
o personas personas datu pārzinis
slēgšanas sniegšanai:
datu
ir VRAA.
• pieteicēja
vārds,
pārzinis:
2. Biznesa procesa
uzvārds,
apritināto datu, kas ir
• personas kods,
transportētie
• tālruņa numurs,
dokumenti, pārzinis ir
• e-pasta adrese,
iestāde.
• darbavietas
IP
3. Identifikācijas datu
adrese.
pārzinis ir VRAA.
2.
Biznesa
procesa
4.
Auditācijas
apritināto datu veids ir
pierakstu datu pārzinis
transportētā informācija.
ir VRAA.
3. Identifikācijas dati iestādei
piešķirtā
lietotājvārda ID vai
sertifikāts.
4. Auditācijas pierakstu
dati satur informāciju par
pakalpojuma metadatiem
un
personas
identifikāciju.
Pakalpojuma 1. Pakalpojuma
Pakalpojuma
ietvaros 1.
Nodrošināt
ietvaros
pieprasīšanas un
apstrādājamo
personas pakalpojuma sniegšanu,
apstrādājam
darbināšanas ietvaros
datu apstrādes mērķis:
izveidojot vai slēdzot
o personas personas datu
iestāžu
pieslēgumu
datu
apstrādātājs ir VRAA.
sistēmai.
apstrādātājs: 2. Biznesa procesa
2.
Biznesa
procesa
apritināto
datu
apritināto datu apstrādes
apstrādātājs ir VRAA.
mērķis ir nodrošināt
3. Identifikācijas datu
datņu
transportēšanu
apstrādātājs ir VRAA.
(apriti).
4.
Auditācijas
3. Identifikācijas datu
pierakstu
datu
apstrādes
mērķis
ir
apstrādātājs ir VRAA.
nodrošināt
sistēmas
lietotāju
identifikāciju
sistēmas ekspluatācijas
procesa nodrošināšanai.
4. Nodrošināt auditācijas
pierakstus
par
pakalpojuma metadatu un
personas
identitātes
apliecinājumu esamību
izmeklēšanas
vai
pretenziju
apstrādes
gadījumiem.
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Pakalpojuma
ietvaros
apstrādājam
o personas
datu
apstrādes
tiesiskais
pamats

1.
Pakalpojumu
pieprasīšanas
vai
slēgšanas pieteikumu
apstrādes
tiesiskais
pamats
MK
noteikumu
Nr. 374
29. punkts.
2. Biznesa procesa
apritināto
datu
apstrādes
tiesiskais
pamats
MK
noteikumu Nr. 374 13.
un
17. punkts
un
iestāžu
specifiskie
normatīvie akti.
3. Identifikācijas datu
apstrādes
tiesiskais
pamats
Valsts
informācijas sistēmu
likuma 10. pants.
4.
Auditācijas
pierakstu
apstrādes
tiesiskais pamats - MK
noteikumu
Nr. 374
22.2.1. apakšpunkts.

Pakalpojuma
ietvaros
apstrādājamo
personas datu
glabāšanas
ilgums

1. Pakalpojumu pieprasīšanas vai
slēgšanas pieteikumu glabāšanas
ilgums - 60 mēneši.
2. Biznesa procesa apritināto datu
glabāšanas ilgums - transportēšanas
ilgums.
3. Identifikācijas datu – sesijas laikā.
4. Auditācijas pierakstu glabāšanas
ilgums - 36 mēneši.

Servispakalpojums: 3. Ģeotelpisko datu apmaiņa izmantojot ĢDS
Ģeotelpisko tīmekļa pakalpju izmitināšanu un darbināšanu ĢDS infrastruktūrā nodrošina ar DPPS
palīdzību.
Padotības iestādēm nodrošina metadatu kataloga funkcionalitāti, lai aprakstītu metadatus saskaņā
ar INSPIRE direktīvas standartu metadatiem par telpiskiem datiem, INSPIRE standartu
metadatiem par telpisko datu pakalpojumiem un Latvijas standartu metadatiem par telpiskiem
datiem.
DPPS nodrošina piekļuvi pie datu turētāja ģeotelpiskajām pakalpēm un ģeotelpisko pakalpju
licenču definēšanu.
Par ģeotelpisko datu pārvaldību un uzturēšanu atbild attiecīgie datu turētāji, bet DPPS sistēmas
uzdevums ir nodrošināt piekļuves kontroli pie ģeotelpiskām pakalpēm.
Pakalpojuma Iestāde informē VRAA, iesniedzot tiesību pieteikuma veidlapu ĢDS un DPPS
pieprasīšanas lietotāja izveidei un tiesību piešķiršanai. Tiesību veidlapa izvietota portālā
kārtība:
www.viss.gov.lv.
Pakalpojuma Uz MK noteikumu Nr. 374 56. punkta pamata izdoto VRAA noteikumu Nr. 1pieejamība: 2/19/6 5. punktā noteikts, ka pieejamība ir darba dienās, darba laikā no 8:30 līdz
17:00 – 99% mēnesī no VRAA risinājumu koplietošanas pakalpojumu sniegšanas
laika un pārējā laikā – 97% mēnesī no VRAA risinājumu koplietošanas
pakalpojumu sniegšanas laika.
Personas datu apstrāde:
Pakalpojuma 1. Pakalpojuma
Pakalpojuma
Datu veidi:
ietvaros
pieprasīšanas un
ietvaros
1. Pakalpojuma pieprasīšanas vai
apstrādājam
darbināšanas ietvaros
apstrādājamo
slēgšanas sniegšanai:
o personas personas datu pārzinis
personas datu
• pieteicēja vārds, uzvārds,
datu
ir VRAA.
veidi:
• personas kods,
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pārzinis:

2. Biznesa procesa
apritināto datu, kas ir
transportētie
dokumenti, pārzinis ir
iestāde.
3. Identifikācijas datu
pārzinis ir VRAA.
4.
Auditācijas
pierakstu datu pārzinis
ir VRAA.

Pakalpojuma
ietvaros
apstrādājam
o personas
datu
apstrādātājs:

1.
pakalpojuma
pieprasīšanas
un
darbināšanas ietvaros
personas
datu
apstrādātājs ir VRAA.
2. Biznesa procesa
apritināto
datu
apstrādātājs ir VRAA.
3. Identifikācijas datu
apstrādātājs ir VRAA.
4.
Auditācijas
pierakstu
datu
apstrādātājs ir VRAA.

Pakalpojuma
ietvaros
apstrādājamo
personas datu
apstrādes
mērķis:

Pakalpojuma
ietvaros
apstrādājam
o personas
datu
apstrādes
tiesiskais
pamats:

1.
Pakalpojumu
pieprasīšanas
vai
slēgšanas pieteikumu
apstrādes
tiesiskais
pamats
MK
noteikumu
Nr. 374
29. punkts.
2. Biznesa procesa
apritināto
datu
apstrādes
tiesiskais
pamats
MK
noteikumu Nr. 374 13.
un
17. punkts
un
iestāžu
specifiskie
normatīvie akti.
3. Identifikācijas datu
apstrādes
tiesiskais
pamats
Valsts
informācijas sistēmu
likuma 10. pants.
4.
Auditācijas
pierakstu
apstrādes
tiesiskais pamats - MK

Pakalpojuma
ietvaros
apstrādājamo
personas datu
glabāšanas
ilgums:

•
•

e-pasta adrese,
darbavietas IP adrese.
2. Biznesa procesa apritināto datu
veids ir iestādes atbildībā esošā
informācija.
3. Identifikācijas dati - iestādei
piešķirtā lietotājvārda ID.
4. Auditācijas pierakstu dati satur
informāciju
par
pakalpojuma
metadatiem
un
personas
identifikāciju.
1.
Nodrošināt
pakalpojuma
sniegšanu, izveidojot vai slēdzot
iestāžu pieslēgumu sistēmai.
2. Biznesa procesa apritināto datu
apstrādes
mērķis
ir
sniegt
pakalpojumu.
3. Identifikācijas datu apstrādes
mērķis ir nodrošināt sistēmas
lietotāju identifikāciju sistēmas
ekspluatācijas
procesa
nodrošināšanai.
4. Nodrošināt auditācijas pierakstus
par pakalpojuma metadatu un
personas identitātes apliecinājumu
esamību izmeklēšanas vai pretenziju
apstrādes gadījumiem.
1. Pakalpojumu pieprasīšanas vai
slēgšanas pieteikumu glabāšanas
ilgums - 60 mēneši.
2. Biznesa procesa apritināto datu
glabāšanas ilgums - transportēšanas
ilgums.
3. Identifikācijas datu – sesijas laikā.
4. Auditācijas pierakstu glabāšanas
ilgums - 36 mēneši.
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noteikumu
Nr. 374
22.2.1. apakšpunkts.

