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I. Vispārīgie noteikumi
1. Atbalsta grupas nosaukums ir „Informācijas tehnoloģiju un Informācijas sistēmu
drošības ekspertu grupa”.
2. Atbalsta grupas saīsinātais nosaukums ir „DEG”.
3. Atbalsta grupas nosaukums angļu valodā ir „Information Technology and Information
Systems Security Experts Group”.
4. Informācijas tehnoloģiju un Informācijas sistēmu drošības ekspertu grupa (turpmāk Grupa) ir brīvprātīga Informācijas tehnoloģiju un Informācijas sistēmu (turpmāk IT/IS) drošības ekspertu grupa ar mērķi veicināt IT/IS drošību, drošības apziņas
kultūru Latvijas Republikā un sniegt atbalstu CERT.LV (Informācijas tehnoloģiju
drošības incidentu novēršanas institūcijai).
5. Grupas darba valoda ir latviešu, izņemot gadījumus, ja uz rīkotajiem pasākumiem tiek
pieaicināti ārējie eksperti.
II. Uzdevumi un darbība
6. Grupas uzdevumi ir:
6.1. IT/IS drošības uzlabošana Latvijas Republikā, IT/IS resursu pilnveidošana un
efektīvāka aizsardzība Grupas dalībnieku kompetences ietvaros;
6.2. Grupas dalībnieku zināšanu un iemaņu apguves sekmēšana, pieredzes un
informācijas, par IT/IS drošības jautājumiem, apmaiņas veicināšana Grupas
ietvaros;
6.3. sabiedrības izglītošana un sabiedriskā viedokļa veidošana IT/IS drošības
jautājumos;
6.4. Grupas IT/IS drošības mācību un semināru organizēšana;
6.5. atbalsta un palīdzības sniegšana CERT.LV, Grupas dalībnieku kompetences
ietvaros.
7. CERT.LV nodrošina un pārvalda šādus resursus:
7.1. Grupas sadaļu CERT.LV Internet mājas lapā;
7.2. vienu vai vairākas specializētas elektroniskā pasta adrešu sarakstes grupas
(mailing list);
7.3. tikai Grupas dalībniekiem pieejama diskusiju grupa (forum) un datņu
apmaiņas vieta;
7.4. telpas Grupas sanāksmēm;
7.5. Grupas sekretāru, kurš organizē Grupas sanāksmes, sagatavo sanāksmju
protokolus un uztur Grupas dalībnieku sarakstu.
8. Grupas regulārās sanāksmes notiek katra mēneša otrajā ceturtdienā laikā no 15:0017:00.

III. Struktūra un vadība
9. Grupas vadītājs ir CERT.LV darbinieks un Grupas dalībnieks, kurš vada un koordinē
Grupas mērķu un uzdevumu izpildi, organizē un uzrauga Grupas resursu izveidi,
darbību un pilnveidošanu.
10. Grupas vadītāja vietnieks ir Grupas dalībnieks, kurš atbalsta un nepieciešamības
gadījumā aizvieto Grupas vadītāju. Grupas vadītāja vietnieku ieceļ Grupas vadītājs.
11. Grupas dalībnieks var būt jebkura rīcībspējīga un tiesībspējīga fiziska persona, kura ir
lojāla Latvijas valstij un Grupas mērķu sasniegšanai, kura ir apņēmusies ievērot
Grupas Statūtus un Ētikas kodeksu.
12. Grupas dalībnieks tiek uzņemts Grupā:
12.1. brīvprātīgi izsakot šādu vēlmi un saņemot vismaz divu esošu Grupas
dalībnieku atbalstu,
12.2. Grupas vadītājam iesniedzot motivētu rakstveida pieteikumu ar savu dzīves
gājuma, profesionālās darbības un pieredzes aprakstu,
12.3. izturot trīs mēnešu ilgu pārbaudes laiku, kura laikā ir jāapmeklē vismaz viena
Grupas sanāksme un jāiepazīstina Grupas dalībnieki ar savu pieredzi un
motivāciju,
12.4. kārtējā Grupas sanāksmē, pēc pārbaudes laika, saņemot Grupas dalībnieku
klātesošo vairākuma lēmumu par uzņemšanu Grupā.
13. Grupas dalībnieks jebkurā brīdī var izstāties no Grupas par to rakstveidā paziņojot
Grupas vadītājam.
14. Grupas dalībnieks var tikt izslēgts no Grupas, ja nepilda Statūtos noteikto vai pārkāpj
Grupas Ētikas kodeksu. Šādā gadījumā Grupas dalībnieki lemj par nodarīto un
ierosina Grupas dalībnieka izslēgšanu balsojumā ar klātesošā vairākuma atbalstu.
Grupas vadītājs pieņem lēmumu par Grupas dalībnieka izslēgšanu. Rupju pārkāpumu
gadījumā Grupas vadītājam ir tiesības pieņemt vienpersonisku lēmumu par Grupas
dalībnieka izslēgšanu.
15. Grupas dalībniekiem ir pienākums ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Grupas mērķu
un uzdevumu izpildi.
16. Grupas dalībniekiem ir šādas tiesības:
16.1. brīvi paust un aizstāvēt savu personīgo viedokli,
16.2. piekļūt un izmantot visus pieejamos Grupas resursus,
16.3. piedalīties Grupas sanāksmēs un Grupas organizētajos pasākumos,
16.4. iesniegt priekšlikumus par Grupas darbību un tās uzlabošanu.
IV. Citi noteikumi
17. Rakstveida un elektroniskās informācijas apmaiņai Grupas iekšienē dalībnieki ievēro
un lieto informācijas marķēšanas un izplatīšanas nosacījumus atbilstoši TLP (Traffic
Light Protocol) prasībām.
18. Grupas Statūti un Ētikas kodekss var tikt pārskatīti, ja to pieprasa CERT.LV vai
Grupas dalībnieku vairākums.
19. Grupas darbība var tikt izbeigta pēc CERT.LV vai Grupas dalībnieku vairākuma
iniciatīvas.

