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I. Digitālā vide un drošība: Jauna ES kiberdrošības stratēģija un priekšlikumi 

digitālās vides stiprināšanai (NIS 2, 5G drošība)

II. Intelektuālā īpašuma aizsardzība: Jaunumi Latvijā un Brexit ietekme

III. Datu aizsardzība: Brexit ietekme uz personas datu apstrādi
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5 apakšgrupas: 

 Informācijas tehnoloģijas un komunikācijas

Datu aizsardzība

Patenti, preču zīmes un dizainparaugi

Zāles, medicīniskās ierīces, veselības aprūpe un 
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(Publicēta 2020. gada 16. decembrī, pieejama šeit) 

• Rosina kiberdrošības integrēšanu un apvienot ES darbības un resursus – iekšējā 

tirgū, tiesībaizsardzībā, diplomātijā un aizsardzībā. 

• Mērķis: aizsargāt globālu un atvērtu internetu, garantējot drošību un aizsargājot 

Eiropas vērtības un ikviena cilvēka pamattiesības, stiprināt ES līderību kibertelpā

• Noteic trīs darbības virzienus: 

1. Noturība, tehnoloģiskā suverenitāte un līderība

2. Prevencijas, atturēšanas un reakcijas operatīvo spēju veidošana

3. Globālas un atvērtas kibertelpas veicināšana, pateicoties ciešākai sadarbībai

Jauna ES kiberdrošības stratēģija digitālajai desmitgadei 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=72164


• NIS direktīvas atjaunošana («NIS 2») 

• Eiropas «kibervairoga» izveide

• Īpaši drošas komunikāciju infrastruktūras izveide

• 5G drošība (5G Toolbox ieviešana)

• Drošs Lietu internets

• Lielāka globālā interneta drošība

• Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem

• Uzlabot darbaspēka prasmes un piesaistīt un saglabāt kiberdrošības talantus

1. Noturība, tehnoloģiskā suverenitāte un līderība 



• Kopējas kibervienības izveide

• Kiberdrošības apkarošana

• ES kiberdiplomātijas stiprināšana

• Kiberaizsardzības spēju attīstīšana un sadarbība

2. Prevencijas, atturēšanas un reakcijas operatīvo spēju 
veidošana



• ES līderība standartu, normu un tiesisko instrumentu attīstībā

• Sadarbības veicināšana ar trešajām valstīm, reģionālām un starptautiskām 

organizācijām un daudzpusēju ieinteresēto personu kopienu. 

• ES ārējo kiberspēju nostiprināšanas programmas izveide

3. Globālas un atvērtas kibertelpas veicināšana, 
pateicoties ciešākai sadarbībai



(Publicēta 2020. gada 16. decembrī, pieejama šeit) 

• Ieteikums NIS direktīvas (Direktīva (ES) 2016/1148) reformēšanai ir iekļauts Eiropas 
Digitālajā stratēģijā

• Mērķis novērst esošās NIS direktīvas trūkumus (nevienmērīga piemērošana, atšķirīga 
ieviešana, nepietiekama uzraudzība, nav pietiekami plaša) 

• Būtiskākie jauninājumi: 

– likvidē nošķīrumu starp pamatpakalpojumu sniedzējiem un digitālo pakalpojumu 
sniedzējiem;

– Ievieš jaunas darbības jomas un nozares, paaugstina drošības prasības; 

– Noteic stingrākas uzraudzības prasības un saskaņo sankciju režīmus dalībvalstīs (sodu 
norma izteikta līdzīgā valodā kā GDPR);

– Palielina informācijas apmaiņu un sadarbību starp dalībvalstīm.

Jaunas NIS direktīvas priekšlikums ES Direktīvas 
2016/1148 aizstāšanai 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=72166
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1148


Jaunas nozares un vienības

Pamatpakalpojumu sniedzēji

• Enerģija

• Transports

• Veselība

• Ūdens

• Finanses

• Digitālā infrastruktūra

Digitālo pakalpojumu sniedzēji 

• Tiešsaistes meklētājprogrammas

• Tiešsaistes tirdzniecības vietas

• Mākoņdatošanas pakalpojumi

Būtiskas vienības

• Enerģētika

• Transports

• Banku nozare, finanšu tirgus infrastruktūras

• Veselība, farmaceitisko produktu, arī vakcīnu, 

un kritisko medicīnisko ierīču ražošana

• Ūdens (dzeramais ūdens, notekūdeņi)

• Digitālā infrastruktūra

• Publiskie elektronisko sakaru tīkli un 

elektronisko sakaru pakalpojumi

• Valsts pārvalde

• Kosmoss

Svarīgas vienības

• Pasta un kurjeru pakalpojumi

• Atkritumu apsaimniekošana

• Ķimikāliju ražošana, izplatīšana

• Pārtikas, citu medicīnisko preču, datoru un 

elektronikas, transportlīdzekļu ražošana

• Digitālo pakalpojumu sniedzēji, sociālās 

platformas



• Noteikumu projekts "Preču zīmju reģistrācijas pieteikumu, tiesību uz preču zīmi 
pārejas un licencēšanas noteikumi" (Izsludināts VSS 05.11.2020)

‒ Mērķis ir precizēt atsevišķu preču zīmju reģistrācijas un pēcreģistrācijas procedūru 
kārtību

‒ Līdz šim atsevišķa preču zīmju reģistrācijas un pēcreģistrācijas procedūru kārtība nav 
tikusi detalizēti aprakstīta un regulēta nevienā normatīvā aktā

• Ātrā preču zīmes pieteikuma izskatīšana

– Preču zīmju pieteikums tiek izskatīts ārpus rindas bez papildus maksas 15 dienu laikā

– Pieteikumam jāatbilst noteiktām prasībām (zīmes raksturs, veids, apstiprināts preču & 
pakalpojumu saraksts)

– Netiek piemērota, ja nepieciešama prioritāte vai nav vārdiska/figurāla/telpiska zīme, 
lietoti termini ārpus apstiprinātā saraksta, nav veikta apmaksa tiešsaistē 

Intelektuālā īpašuma aizsardzība: Latvijā 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2020-01-23&dateTo=2021-01-22&text=Pre%C4%8Du+z%C4%ABmju+re%C4%A3istr%C4%81cijas+pieteikumu%2C+ties%C4%ABbu+uz+pre%C4%8Du+z%C4%ABmi+p%C4%81rejas+un+licenc%C4%93%C5%A1anas+noteikumi+&org=0&area=0&type=0


• ES preču zīmes reģistrētas līdz 2020. gada 31. decembrim

– Reģistrētās ES preču zīmes AK ir automātiski pārveidotas par nacionālajām AK preču 
zīmēm saglabājot datus, kas tika ietverti ES preču zīmes reģistrācijā (piem., oriģinālo 
pieteikuma datumu), bet īpašniekam ir iespējams atteikties no Ak reģistrācijas

– Katra AK preču zīmes reģistrācija tiks numurēta atbilstoši tam, kāds tai ir piešķirts numurs 
Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā, tam priekšā pievienojot “009”. (piem., 
017867542 -> UK00917867542)

– UKIPO preču zīmju īpašniekiem individuāli nepaziņos ne informāciju par jaunizveidotajām 
preču zīmēm, ne arī sūtīs preču zīmju reģistrācijas apliecības

• ES preču zīmes reģistrētas pēc 2021. gada 1. janvāra 

– Netiek automātiski pārveidotas par AK nacionālajām preču zīmēm 

– 9 mēnešu laikā kopš ES reģistrācijas brīža ir iespējams pieteikt AK nacionālo preču zīmi, 
saglabājot ESPZ datus

– Parastā AK reģistrācijas procedūra: preču reģistrācijai tiek piemērotas UKIPO izmaksas, 
nepieciešams AK pārstāvis

Intelektuālā īpašuma aizsardzība: Brexit ietekme 



Gabriela Šantare

COBALT juriste

BREXIT ietekme uz personas datu 
apstrādi



Personas datu aizsardzība

1. Apvienotajā Karalistē Savienības tiesības personas datu aizsardzības jomā piemēro
ārpus Apvienotās Karalistes esošo datu subjektu personas datu apstrādei ar nosacījumu, ka
attiecīgie personas dati:

a) tika saskaņā ar Savienības tiesībām apstrādāti Apvienotajā Karalistē līdz pārejas
perioda beigām; vai

b) tiek uz šā līguma pamata apstrādāti Apvienotajā Karalistē pēc pārejas perioda beigām.

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro, ciktāl tajā minētajai personas datu apstrādei piemēro
pietiekamu aizsardzības līmeni, kāds noteikts piemērojamajos lēmumos saskaņā ar
Regulas (ES) 2016/679 45. panta 3. punktu vai Direktīvas (ES) 2016/680 36. panta 3.
punktu.

3. Ciktāl 2. punktā minētais lēmums vairs nav piemērojams, Apvienotā Karaliste attiecībā
uz 1. punktā minēto datu subjektu personas datu apstrādi nodrošina tādu personas datu
aizsardzības līmeni, kas būtībā ir līdzvērtīgs līmenim, ko nodrošina Savienības tiesības
personas datu aizsardzības jomā.

Izstāšanās Līguma noteikumi



Noteiktā laikposmā personas datu nosūtīšanu no Savienības uz Apvienoto Karalisti

neuzskata par pārsūtīšanu trešai valstij saskaņā ar Savienības tiesību aktiem,

ar noteikumu, ka Apvienotās Karalistes datu aizsardzības tiesību akti 2020. gada

31. decembrī, kādi tie ir saglabāti un iestrādāti Apvienotās Karalistes tiesībās ar

2018. gada Eiropas Savienības (izstāšanās) aktu un grozīti ar 2019. gada Datu

aizsardzības, privātuma un elektronisko sakaru (grozījumi utt.) (izstāšanās no

ES) noteikumiem (“piemērojamais datu aizsardzības režīms”), ir piemērojami un

Apvienotā Karaliste neizmanto savas izraudzītās pilnvaras bez Savienības

piekrišanas Partnerības padomes ietvaros.

Tirdzniecības un sadarbības nolīgums starp Eiropas 
Savienību un Lielbritāniju



"Noteiktais laikposms" sākas šā nolīguma spēkā stāšanās dienā un beidzas:

(a) dienā, kad Eiropas Komisija pieņem lēmumus par aizsardzības līmeņa 

pietiekamību attiecībā uz Apvienoto Karalisti saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/680 

36. panta 3. punktu un Regulas (ES) 2016/679 45. panta 3. punktu, vai

(b) dienā, kad pagājuši četri mēneši pēc noteiktā laikposma sākuma, šo termiņu 

pagarina vēl par diviem mēnešiem, ja vien kāda no Pusēm neiebilst;

atkarībā no tā, kurš datums ir agrāks.

Tirdzniecības un sadarbības nolīgums starp 
Eiropas Savienību un Lielbritāniju



1. Jāidentificē starptautiskie personas datu nosūtīšanas gadījumi

2. Jāsaprot, kāds datu nosūtīšanas mehānisms tiek izmantots

3. Jānovērtē saņēmēj-valsts tiesību aktus

4. Jāpieņem papildus mehānismi personas datu nosūtīšanai

– līgumiski;

– organizatoriski;

– tehniski;

5. Jāveic nepieciešamās procesuālās darbības

6. Jāpārvērtē pēc pietiekama laika perioda attiecīgā nosūtīšana

Personas datu nosūtīšana uz AK, ja netiek pieņemts 
lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību



• Jāizvēlas piemērotākais mehānisms personas datu nodošanai;

• Jānovērtē, vai jāinformē AK uzraudzības iestāde par datu aizsardzības 

speciālistu, kā arī nepieciešamību iecelt pārstāvi AK;

• Jāpielāgo personas datu dokumentācija:

– Datu apstrādes reģistrs

– Privātuma politikas

– Personas datu apstrādes līgumi

Praktiski soļi, kas jāveic pārziņiem
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Tel. +370 5250 0800

vilnius@cobalt.legal

Baltkrievija

Pobediteley Ave 100-207

220020 Minska

Tel. +375 17 336 0093

minsk@cobalt.legal

www.cobalt.legal
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