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VAS „Elektroniskie sakari” uzņēmuma darbības un stratēģisko risku novērtējums 
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Riska iestāšanās varbūtība

Risku matrica

F1; F3; F4

P3; IT10

J2; J6; IT9; IT7

Pd3; F6

IT12 

K

IT1; IT2; IT6; S2

F5;F2; P2; F7; F8; F9 

 J4; IT4; IT5  J1; J7; IT11; V; IT3 

I pakāpes riski 

II pakāpes riski 

III pakāpes riski 

IV pakāpes riski 

APZĪMĒJUMI: 

AFNDD Atbalsta funkciju 

nodrošinājuma departamenta 

direktors 

TDD Tehniskā departamenta 

direktors 

AKVDD Attīstības un klientu vadības 

departamenta direktors 

 

–  
KOEFICIENTI: 

0,5 – 1 – zema varbūtība/ietekme 

1,5 – 2 – vidēja varbūtība/ietekme 

2 ,5 – 3,5 – ļoti augsta varbūtība/kritiska 

ietekme   

Pielikums Nr. 1 

  2020. gada 21. aprīļa VAS “Elektroniskie sakari” Kvalitātes vadības sistēmas pārskatam par 2019. gadu. 

Pd1; J3; P1; IT8; S1 

J5; S3 



2 

“1” “2” “3” “4” 

Nav uzsākts Uzsākts 
Ieviests / tiek veikts  

(iespējams uzlabot) 

Pilnībā ieviests / tiek 

veikts 

 

Nr. 

p.k. 
Joma 

Apzīmē- 

jums 
Risks 

Atbildīgā 

persona 

Riska ietekme uz VAS 

ES kopējo darbību 

Veicamās darbības un 

pasākumi riska pārvaldībai 

Ievie- 

šanas 

stadija 

(IS) 

 

Iestā- 

šanās 

var- 

būtība 

(IV) 

Ie- 

tekme uz 

uz- 

ņēmumu 

(IU) 

Izmaiņas salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

izvērtējumu 

1.  Finanses F1 

Bankas, kurās izvietoti VAS 

ES līdzekļi bankrots - VAS 

ES līdzekļu daļēja 

zaudēšana 

AFNDD 

Zaudēti līdzekļi, kas 

pārsniedz 100 000 

EUR 

1.Līdzekļu izvietošana 

vairākās bankās. 
4 

0.5 3 ___ 2.Banku darbības rādītāju 

(reitings, aktīvi u.c.) 

izvērtējums, pieņemot 

lēmumu par izvietošanu 

3 

2.  Finanses F2 

Naudas līdzekļu 

nepietiekamība situācijā, 

kad klienti neprognozēti 

atsakās no izmantotā 

pakalpojuma vai tā daļas 

Būtiska finansiāla atkarība 

no neliela skaita klientu. 

AFNDD 

AKVDD 

TDD Netiek nodrošināta 

naudas plūsma VAS 

ES funkciju 

nodrošināšanai 

1.Sadarbība ar klientiem, 

uzklausot to plānus, 

viedokli un attiecīgi 

gatavojot nepieciešamos 

tarifu grozījumus 

apstiprināšanai. Preventīva 

situācijas novērošana un 

izvērtēšana (procesu un 

budžeta 

pārstrukturizēšana). 

3 

1.5 3 

___ 

   

2. Komercpakalpojumu 

attīstīšana kā ieņēmuma 

avots.  

3 ___ 

3.  Finanses F3 Budžeta līdzekļu pārtēriņš AFNDD 

Tiek radīti zaudējumi 

VAS ES darbībai, 

izveidojas situācija, 

kad nav pietiekoša 

finansējuma 

nepieciešamajām 

plānotajām 

aktivitātēm 

Stingri noteikta un ievērota 

kārtība resursu apguvei 

(budžeta kontrole, 

saskaņojumi u.tml.) 

3 0.5 3 ___ 
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Nr. 

p.k. 
Joma 

Apzīmē- 

jums 
Risks 

Atbildīgā 

persona 

Riska ietekme uz VAS 

ES kopējo darbību 

Veicamās darbības un 

pasākumi riska pārvaldībai 

Ievie- 

šanas 

stadija 

(IS) 

 

Iestā- 

šanās 

var- 

būtība 

(IV) 

Ie- 

tekme uz 

uz- 

ņēmumu 

(IU) 

Izmaiņas salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

izvērtējumu 

4.  Finanses F4 

Naudas līdzekļu 

nepietiekamība stratēģiski 

svarīgu VAS ES objektu 

(iekārtu, mēraparatūras) 

neparedzētas bojāejas 

rezultātā (dabas stihijas, 

elektroniski bojājumi 

ekspluatācijas gaitā, 

ļaunprātīga bojāšana, 

zādzība) 

AFNDD 

TDD 

Tiek traucēta vai 

pārtraukta sekmīga 

VAS ES funkciju 

nodrošināšana. 

1.Tehnisko rezervju 

izveidošana un uzturēšana 

(VAS ES apstiprinātajā 

kārtībā), tādējādi 

nodrošinot līdzekļus 

neparedzētu seku 

nekavējošai novēršanai. 

2.Objektu apdrošināšana. 

3 0.5 3 ___ 

5.  Finanses F5 

Ar likumu vai citu procesu 

rezultātā noteiktas funkcijas 

bez piešķirtā finansējuma 

vai ar nepietiekošu 

finansējumu 

AFNDD 

TDD 

AKVDD 

Tiek radīti zaudējumi 

VAS ES darbībai 

1. Pastāvīga sadarbība ar 

VARAM, citām valsts un 

pašvaldību institūcijām, 

regulāra informācijas un 

viedokļu apmaiņa ar 

nozares asociācijām. 

2. Atbilstoša finansējuma 

avota identificēšana pirms 

izmaksu rašanās 

(piemēram – pirms 

iepirkumu organizēšanas, 

pirkumu veikšanas, jaunu 

struktūrvienību 

izveidošanas u.c.) – 

finansējuma pieprasījumā 

atbildīgais darbinieks  

norāda, kuras VAS ES 

funkcijas nodrošināšanai  

finansējums nepieciešams, 

attiecīgi nodrošinot 

savlaicīgu kontroli 

finansējuma pieejamībai.   

3 1,0 3 

1)Pievienota darbība 

Nr.2; 

2)IV paaugstināts no 

“0,5” uz “1,0”, ņemot 

vērā potenciālo VAS 

ES darbības jomu 

dažādošanos un 

apjoma 

palielināšanos. 
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Nr. 

p.k. 
Joma 

Apzīmē- 

jums 
Risks 

Atbildīgā 

persona 

Riska ietekme uz VAS 

ES kopējo darbību 

Veicamās darbības un 

pasākumi riska pārvaldībai 

Ievie- 

šanas 

stadija 

(IS) 

 

Iestā- 

šanās 

var- 

būtība 

(IV) 

Ie- 

tekme uz 

uz- 

ņēmumu 

(IU) 

Izmaiņas salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

izvērtējumu 

6.   Finanses F6 

Inflācijas pieaugums, 

ekonomiskā krīze valstī, 

nodokļu izmaiņas 

AFNDD 
Tiek radīti zaudējumi 

VAS ES darbībai 

Preventīva situācijas 

novērošana un izvērtēšana 

(procesu un budžeta 

pārstrukturizēšana, 

viedokļa komunicēšana 

u.c.), sadarbība ar 

zvērinātu revidentu, 

ministrijām, nodokļu 

ekspertiem u.c.) 

3 2,0 3 

 

 IV paaugstināts (no 

1,5 uz 2), ņemot vērā, 

ka valstī no 

13.03.2020. ir 

ārkārtas situācija, kā 

rezultātā var iestāties 

ekonomiskā krīze.   

7.  Finanses 
F7 

 

Pārtraukumi klientiem 

izsniegto Radiofrekvences 

piešķīruma lietošanas 

atļauju derīguma termiņos 

AKVDD 

Netiek nodrošināta 

naudas plūsma VAS 

ES funkciju 

nodrošināšanai 

Savlaicīgi klientiem nosūtīti 

atgādinājumi (VAS ES 

noteiktajā kārtībā) 

3 1.5 3 ___ 

8.  Finanses F8 

Debitori savlaicīgi 

nenorēķinās par VAS ES 

sniegtajiem pakalpojumiem 

AKVDD 

AFNDD 

 

Netiek nodrošināta 

naudas plūsma VAS 

ES funkciju 

nodrošināšanai 

1. Sistemātiska 

debitoru kontrole (VAS ES 

apstiprinātajā kārtībā) 

3 

1.5 3 ___ 

2. Uzkrājumu 

veidošana nedrošiem 

parādiem (VAS ES 

apstiprinātajā kārtībā – ja 

debitors nav apmaksājis 

rēķinu 2 (divu)  mēnešu 

laikā pēc rēķinā norādīta 

samaksas termiņa 

beigām). 

4 

3. Preventīva 

situācijas novērošana un 

izvērtēšana (procesu un 

budžeta 

pārstrukturizēšana, 

viedokļa komunicēšana 

u.c.) 

3 
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Nr. 

p.k. 
Joma 

Apzīmē- 

jums 
Risks 

Atbildīgā 

persona 

Riska ietekme uz VAS 

ES kopējo darbību 

Veicamās darbības un 

pasākumi riska pārvaldībai 

Ievie- 

šanas 

stadija 

(IS) 

 

Iestā- 

šanās 

var- 

būtība 

(IV) 

Ie- 

tekme uz 

uz- 

ņēmumu 

(IU) 

Izmaiņas salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

izvērtējumu 

9.  Finanses F9 

Nozīmīgu sadarbības 

partneru uzņēmumu 

maksātnespēja vai 

bankrots, kā rezultātā 

netiek izpildītas saistības 

AKVDD 

AFNDD 

Netiek nodrošināta 

naudas plūsma VAS 

ES funkciju 

nodrošināšanai 

1.Izvērtējuma veikšana 

pirms darījuma slēgšanas 
3 

1.5 3 ___ 

2.Sistemātiska debitoru 

kontrole (VAS ES 

apstiprinātajā kārtībā) 

3 

3.Uzkrājumu veidošana 

nedrošiem parādiem 
4 

10.  
Pamat- 

darbība 
Pd1 

Netiek nodrošināta 

reaģēšana uz 

radiotraucējumu 

pieteikšanu ārpus VAS ES 

normāla darba laika un 

brīvdienās steidzamos 

gadījumos, kuros 

radiotraucējumi var 

ietekmēt valsts un cilvēku 

drošību, sabiedrisko 

kārtību, kuģošanas un gaisa 

satiksmes drošību, vai arī 

ietekmēt elektronisko 

sakaru pakalpojuma 

sniegšanu lielam cilvēku 

skaitam un, vienlaicīgi, nav 

iespējams nodrošināt 

alternatīvu pakalpojumu 

sniegšanas veidu. 

TDD 
Netiek nodrošinātas 

VAS ES funkcijas 

ārpus normāla darba 

laika un brīvdienās, 

kas var ietekmēt 

valsts un cilvēku 

drošību, sabiedrisko 

kārtību, kuģošanas 

un gaisa satiksmes 

drošību, vai arī 

ietekmēt elektronisko 

sakaru pakalpojuma 

sniegšanu lielam 

cilvēku skaitam. 

Dežūrējošās izbraukuma 

brigādes darba 

nodrošināšana  operatīvai 

(24*7) rīcībai 

nepieciešamības gadījumā 

4 1.9 1.5 ___ 

11.            
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Nr. 

p.k. 
Joma 

Apzīmē- 

jums 
Risks 

Atbildīgā 

persona 

Riska ietekme uz VAS 

ES kopējo darbību 

Veicamās darbības un 

pasākumi riska pārvaldībai 

Ievie- 

šanas 

stadija 

(IS) 

 

Iestā- 

šanās 

var- 

būtība 

(IV) 

Ie- 

tekme uz 

uz- 

ņēmumu 

(IU) 

Izmaiņas salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

izvērtējumu 

11. 
Pamat- 

darbība 
Pd3 

Stratēģiski svarīga 

pamatdarbības veikšanai 

izmantojamā tehniskā 

aprīkojuma neparedzēta 

bojāeja vai būtiski bojājumi 

(dabas stihijas, neparedzēti 

elektroniskie bojājumi 

ekspluatācijas gaitā, 

ļaunprātīga bojāšana, 

zādzība, militārais 

uzbrukums). 

AFNDD 

TDD 

Traucēta vai 

pārtraukta, sekmīga 

VAS ES funkciju 

nodrošināšana. 

Būtiski samazinās 

VAS ES iespēja 

klientiem nodrošināt 

elektromagnētiskās 

saderības (EMS) 

pakalpojumus. Tas 

var radīt draudus 

valsts un cilvēku 

drošībai, 

sabiedriskajai 

kārtībai, 

apdraudējumu 

kuģošanas un gaisa 

satiksmes drošībai, 

vai arī ietekmē 

elektronisko sakaru 

pakalpojuma 

sniegšanu lielam 

cilvēku skaitam. 

1. Tehnisko rezervju 

izveidošana un 

uzturēšana (VAS ES 

apstiprinātajā kārtībā), 

tādējādi nodrošinot 

līdzekļus neparedzētu 

seku nekavējošai 

novēršanai. 

3 

2 3 

___ 

2. No tehniskā un 

cilvēkresursu viedokļa 

nodrošināt iespēju 

nepieciešamības 

gadījumā Latvijas 

lielākajās pilsētās veikt 

fiksēto monitoringu uz 

vietas 

4 ___ 

12.  Klienti K 

Klientu apkalpošanas risks. 

Neapmierinoša 

pakalpojuma pieejamība. 

Neapmierinātība par 

pakalpojuma tarifiem. 

Integrētās pakalpojumu 

sniegšanas darba vides 

AKVDD 

TDD 

Liela apjoma 

uzņēmuma resursi 

patērēti problēmu 

risināšanai un 

uzņēmuma 

reputācijas 

atjaunošanai 

(pārrunas, 

1. Klientu un iesaistīto 

pušu (ministrijas, EK, 

asociācijas u.c.) 

regulāra un vispusīga 

informēšana (klientu 

dienas, informatīvie 

semināri); 

3 3 1 

Mainīts IS no “3” uz 

“4”, jo notiek 

automātiskā rēķinu 

ģenerēšana (daļēji) un 

e-rēķinu sagatavošana 

un izsūtīšana 

klientiem. 
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Nr. 

p.k. 
Joma 

Apzīmē- 

jums 
Risks 

Atbildīgā 

persona 

Riska ietekme uz VAS 

ES kopējo darbību 

Veicamās darbības un 

pasākumi riska pārvaldībai 

Ievie- 

šanas 

stadija 

(IS) 

 

Iestā- 

šanās 

var- 

būtība 

(IV) 

Ie- 

tekme uz 

uz- 

ņēmumu 

(IU) 

Izmaiņas salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

izvērtējumu 

(USMA) sistēmas traucējumi 

(daļēji vai pilnībā) 

Klientu portāla darbības 

traucējumu risks. 

AKVDD 

tiesvedības, 

korespondences u.c.) 

– līdz ar ko, tiek 

kavēta uzņēmuma 

attīstība, un 

pasliktinās kopējais 

uzņēmuma tēls 

2. Regulāra klientu 

apmierinātības 

pētīšana, rezultātu 

vērtēšana, reaģēšana, 

atgriezeniskās saites 

nodrošināšana. 

Uzlabojumu ieviešana 

(elektroniska rēķinu 

nosūtīšana, 

pieņemšana bez 

pusdienas 

pārtraukuma); 

4 

AKVDD 

3. Tīmekļa vietnes 

uzturēšana un 

attīstīšana (ērti 

atrodama pilnīga 

informācija), regulāra 

testēšana no „jauna 

klienta” pozīcijas; 

2 

AKVDD 
4. Klientu politikas  

ievērošana; 
3 

AKVDD 

5. Regulāras klientu 

apkalpošanas 

darbinieku apmācības; 

3 

AFNDD 

AKVDD 

 

6. Vienotu iekšējo kārtību 

apstiprināšana. 

Vienotas darba 

dokumentācijas 

noteikšana 

(standartformas, 

paraugi u.tml.); 

3 
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Nr. 

p.k. 
Joma 

Apzīmē- 

jums 
Risks 

Atbildīgā 

persona 

Riska ietekme uz VAS 

ES kopējo darbību 

Veicamās darbības un 

pasākumi riska pārvaldībai 

Ievie- 

šanas 

stadija 

(IS) 

 

Iestā- 

šanās 

var- 

būtība 

(IV) 

Ie- 

tekme uz 

uz- 

ņēmumu 

(IU) 

Izmaiņas salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

izvērtējumu 

AFNDD 

 

7. Darbam nepieciešamās 

programmatūras 

uzlabošana; 

2 

AKVDD 

AFNDD 

TDD 

8. Iekšējā komunikācija, 

iknedēļas sapulces 

(vienotai normu 

interpretācijai u.tml.); 

3 ___ 

AKVDD 

9. Klientu attālināta 

piekļuve saviem 

datiem, caurspīdīgums, 

efektivitāte, uzlabo 

sadarbību ar klientiem 
3 

2019. gada uzsākta 

intensīva klientu 

piesaiste Klientu 

portāla lietošanā un 

aktivizēti jauni 

radiosakaru dienesti 

(apraide, SMD,JMD, 

Gaisa kuģniecības 

dienests) 

AFNDD 

 

10. Pēc iespējas 

mazāka kadru maiņas 

nodrošināšana 

(kompetento, 

pieredzējušo 

speciālistu ilgtermiņa 

palikšanu uzņēmumā), 

nosakot 

konkurētspējīgu 

atalgojumu, rūpējoties 

par piemērotiem darba 

apstākļiem. 

3 ___ 

13.  Juridiskā J1 
Kapitālsabiedrības statusa 

maiņa [stratēģijas darbības 

periodā], reorganizējot VAS 

AFNDD 

Apdraudēta spēja ātri 

un elastīgi veikt 

nepieciešamos 

ieguldījumus 

infrastruktūrā, kuras 

1.VAS ES viedokļa 

skaidrošana un 

argumentēšana 

lemttiesīgajām institūcijām 

3 1 3  
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Nr. 

p.k. 
Joma 

Apzīmē- 

jums 
Risks 

Atbildīgā 

persona 

Riska ietekme uz VAS 

ES kopējo darbību 

Veicamās darbības un 

pasākumi riska pārvaldībai 

Ievie- 

šanas 

stadija 

(IS) 

 

Iestā- 

šanās 

var- 

būtība 

(IV) 

Ie- 

tekme uz 

uz- 

ņēmumu 

(IU) 

Izmaiņas salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

izvērtējumu 

ES par valsts iestādi vai 

publisku aģentūru.  

 

TDD 

AKVDD 

attīstībai elektronisko 

sakaru nozarē ir 

nepieciešami lieli 

kapitālieguldījumi, 

kas savukārt tieši 

apdraud VAS ES 

spēju nodrošināt 

pakalpojumu 

sniegšanu augstā 

kvalitātē pārgrupēt 

finanšu resursus. 

Tiktu tieši apdraudēti 

arī VAS ES šobrīd 

uzsākto investīciju 

projektu izpildes 

termiņi, kā rezultātā 

nebūtu iespējama 

elektronisko sakaru 

nozares interešu 

kvalitatīva 

realizēšana. 

2.Uzņēmuma darbības 

organizēšana un 

attīstīšana atbilstoši 

kapitālsabiedrības 

darbības principiem, tai 

skaitā komercpakalpojumu 

attīstīšana  

 

3 ___ 

14.  Juridiskā J2 

Nepilnīga informācija par 

uzņēmuma statusu un VAS 

ES veicamajām funkcijām 

TDD  

AFNDD 

AKVDD 

Var ietekmēt 

mikroklimatu 

uzņēmumā, radot 

nedrošības sajūtu 

darbiniekiem un risku 

pazaudēt augsti 

kvalificētus 

darbiniekus 

Savlaicīga darbinieku 

informētība 
4 1 1 ____ 
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Nr. 

p.k. 
Joma 

Apzīmē- 

jums 
Risks 

Atbildīgā 

persona 

Riska ietekme uz VAS 

ES kopējo darbību 

Veicamās darbības un 

pasākumi riska pārvaldībai 

Ievie- 

šanas 

stadija 

(IS) 

 

Iestā- 

šanās 

var- 

būtība 

(IV) 

Ie- 

tekme uz 

uz- 

ņēmumu 

(IU) 

Izmaiņas salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

izvērtējumu 

15.  Juridiskā J3 Korupcijas risks AFNDD 

Klienti zaudē uzticību 

VAS ES.  

Necaurredzamība 

lēmumu 

pieņemšanas 

procesā. VAS ES 

resursi tiek izmantoti 

neefektīvi. 

VAS ES publiskā tēla 

graušana 

VAS ES pretkorupcijas 

pasākumu plānā noteikto 

darbu veikšana. Regulāri 

tiek noteiktas korupcijas 

riskam pakļautās VAS ES 

amatpersonas un izvērtēts 

to parādsaistību īpatsvars 

atbilstoši KNAB izstrādātai 

metodikai. Ikgadējas 

darbinieku apmācības un 

zināšanu pārbaude. 

3 1.9 1.5 __ 

16.  Juridiskā J4 
Informācijas aizsardzības 

drošības risks 

AFNDD 

 

Trešā persona iegūst 

aizsargājamu 

informāciju 

Informācijas aizsardzības 

pasākumu nodrošināšana 3 0.5 2.25 __ 

17.  Juridiskā J5 
Padomes, valdes un 

akcionāra maiņas risks 
AFNDD 

Nevar nodrošināt 

ilgtermiņa mērķu un 

to pēctecību 

sasniegšanu 

Ilgtermiņa mērķu 

iekļaušanas VAS ES 

darbības stratēģijā, kas 

saskaņota ar padomi un 

akcionāru 

3 1.5 1 __ 

18.  Juridiskā J6 

Informācijas izvilināšana no 

VAS ES darbiniekiem 

izmantojot sociālās 

spiegošanas darbības 

AFNDD 

Iespējama 

informācijas noplūde, 

kas var tikt tālāk 

izmantota savtīgu 

mērķu sasniegšanai 

Tiek nodrošināta 

nepārtraukta VAS ES 

darbinieku izglītošana 

informācijas drošības un 

aizsardzības jautājumos 

4  1 1 ___ 

19.  Juridiskā J7 

Fizisko personas datu 

neatbilstoša apstrāde un 

uzglabāšana 

AFNDD 

Iespējama 

neatbilstoša datu 

apstrāde un 

uzglabāšanā kā 

rezultātā, tiek 

piemērotas soda 

sankcijas 

uzņēmumam 

Tiek nodrošināta fizisko 

personu datu apstrāde un 

uzglabāšana atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām 2 1 3 ___ 
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Nr. 

p.k. 
Joma 

Apzīmē- 

jums 
Risks 

Atbildīgā 

persona 

Riska ietekme uz VAS 

ES kopējo darbību 

Veicamās darbības un 

pasākumi riska pārvaldībai 

Ievie- 

šanas 

stadija 

(IS) 

 

Iestā- 

šanās 

var- 

būtība 

(IV) 

Ie- 

tekme uz 

uz- 

ņēmumu 

(IU) 

Izmaiņas salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

izvērtējumu 

20.  Personāla P1 

Darba uzdevumu 

(radiofrekvenču 

monitorings, radiofrekvenču 

plānošana u.tml.) veikšanai 

kompetentu darbinieku 

neesamība 

AFNDD 

TDD 

Būtiski ierobežos vai 

pārtrauks iespējas 

nodrošināt 

radioiekārtu 

elektromagnētisko 

saderību un 

radiofrekvenču 

spektra tehnisko 

pārvaldību 

Tiek nodrošināts un 

turpmāk tiks nodrošināts 

kompetents personāls un 

funkciju izpildes 

kompetences 

aizvietojamība, 

konkurētspējīgs 

atalgojums, sociālās 

garantijas un kvalitatīvi 

darba apstākļi 

3 1.9 1.5 ___ 

21.  Personāla P2 
Vadošo speciālistu 

aiziešana no VAS ES 
AFNDD 

VAS ES darbības 

efektivitātes 

samazināšanās  

Labvēlīgas darba vides 

veidošana, darba tirgum 

samērīgas un motivējošas 

atalgojuma sistēmas 

uzturēšana un 

pilnveidošana. 

Darbinieku apmierinātības 

aptaujas veikšana. 

3 1,5 3 

IV mainīts no “2” uz 

“1,5”, ņemot vērā, ka 

valstī ir ārkārtas 

stāvoklis no 

13.03.2020., kas var 

palielināt 

ekonomiskās krīzes 

iestāšanos valstī.  

22.  Personāla 
P3 

 

Cilvēkresursu 

aizvietojamības 

nenodrošināšana 

informācijas sistēmas 

tālākās uzturēšanas 

nodrošināšanai 

AFNDD 

Kavēta noteiktu VAS 

ES centrālo tehnisko 

iekārtu vai 

informācijas sistēmu 

darbības 

apkalpošana, kā 

rezultātā ir 

pagrūtināta noteiktu 

biznesa funkciju 

izpildes 

nodrošināšanai 

nepieciešamo 

informācijas 

tehnoloģiju resursu 

pieejamība 

Iekšējo procedūru un 

tehniskās informācijas 

dokumentācijas izstrāde, 

kas ļauj veikt noteiktu 

funkciju pārņemšanu bez 

tiešas cilvēku savstarpējās 

saskarsmes.  

3 1 2 ___ 
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Nr. 

p.k. 
Joma 

Apzīmē- 

jums 
Risks 

Atbildīgā 

persona 

Riska ietekme uz VAS 

ES kopējo darbību 

Veicamās darbības un 

pasākumi riska pārvaldībai 

Ievie- 

šanas 

stadija 

(IS) 

 

Iestā- 

šanās 

var- 

būtība 

(IV) 

Ie- 

tekme uz 

uz- 

ņēmumu 

(IU) 

Izmaiņas salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

izvērtējumu 

23.  IT IT1 

VAS ES elektronisko sakaru 

tīkla un datu nepieejamība 

darbiniekam atrodoties 

ārpus VAS ES telpām 

TDD 

AFNDD 

Tiek kavēta VAS ES 

funkciju 

nodrošināšana 

(plānošana, aprēķinu 

veikšana, citu VAS ES 

struktūru un klientu 

nodrošināšana ar 

operatīvo informāciju, 

ārkārtas situācijas 

analīze) 

Tiek nodrošināta un 

turpmāk tiks nodrošina 

iespēja piekļūt datiem 

attālināti, izmantojot drošu 

piekļuvi 4 2 1 __ 

24.  IT IT2 

Interneta pieslēguma 

darbības bojājumi vai 

pārtraukumi, kuru rezultātā 

nav iespējams veikt datu 

apmaiņu starp VAS ES un 

citām organizācijām 

AFNDD 

Īslaicīgi apgrūtināta 

noteiktu elektronisku 

dokumentu 

saņemšana un 

nosūtīšana ārpus 

VAS ES. Īslaicīgi var 

tikt apgrūtināta datu 

apmaiņa starp 

informācijas sistēmu 

un Radiofrekvenču 

uzraudzības nodaļas 

informācijas sistēmu 

Risks ir samērīgs un 

nerada būtisku 

apdraudējumu VAS ES 

biznesa funkciju izpildei. 

VAS ES ir veicis visus 

iespējamos pasākumus 

interneta darbības 

nepārtrauktības 

nodrošināšanai, kuru 

finansiālie ieguldījumi ir 

samērīgi ar riska ietekmi. 

Tālākie iespējamie 

pasākumi prasa 

nesamērīgus finanšu 

ieguldījumus 

4 2 1 __ 
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Nr. 

p.k. 
Joma 

Apzīmē- 

jums 
Risks 

Atbildīgā 

persona 

Riska ietekme uz VAS 

ES kopējo darbību 

Veicamās darbības un 

pasākumi riska pārvaldībai 

Ievie- 

šanas 

stadija 

(IS) 

 

Iestā- 

šanās 

var- 

būtība 

(IV) 

Ie- 

tekme uz 

uz- 

ņēmumu 

(IU) 

Izmaiņas salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

izvērtējumu 

25.  IT IT3 

Serveru vai citu centrālo 

tehnisko iekārtu darbības 

bojājumi, kas pilnībā liedz 

izmantot informācijas 

sistēmas vai apgrūtina 

darbu ar tām 

AFNDD 

Nav pieejama, kāda 

vai vairākas 

informācijas 

sistēmas, kuras tiek 

izmantotas VAS ES 

ikdienas darbā. 

Situācijas rezultātā 

nav iespējama 

noteiktu VAS ES 

funkciju izpilde. 

Nepieejamība var būt 

ilgstoša, gadījumos, 

ja bojājumu rezultātā 

ir jāveic jaunas, 

tehnikas vienību 

iegādi. 

 Veikti pasākumi augstas 

pieejamības virtualizācijas 

risinājuma ieviešanai, kas 

nodrošina serveru resursu 

savstarpējo aizvietošanu 

un darbības atjaunošanu 

kāda tehniskā resursa 

darbības problēmu 

gadījumā. Jāveic pasākumi 

visu VAS ES pārziņā esošo 

informācijas sistēmu 

pārvietošanai uz izveidoto 

virtuālo infrastruktūru. 

3 1 3 

2019. gadā veikti 

būtiski pasākumi uz 

VAS ES centrālo 

tehnisko risinājumu 

modernizāciju, ieviešot 

jaunu disku masīva 

risinājumu, papildinot 

pieejamo serveru 

klāstu un ieviešot 

jaunas serveru 

virtualizācijas un 

rezerves kopēšanas 

programmatūras. 

Secīgi mainīta 

ieviešanas stadija no 

“2” uz “3”, un 

samazināts riska 

iestāšanās varbūtības 

rādītājs no “2” uz “1”.  

26.  IT IT4 

Tīkla iekārtu darbības 

bojājumi, kuru rezultātā tiek 

traucēta vai pilnībā 

pārtraukta datu aprite VAS 

ES iekšienē vai datu 

apmaiņā ar citām 

organizācijām 

AFNDD 

Traucēta vai pilnībā 

nav pieejama 

elektronisko datu 

apmaiņa VAS ES 

iekšienē un ārpus 

VAS ES 

Iekšējā tīkla uzbūve tiek 

veidota izmantojot, atteices 

noturīgus risinājumus, kas 

dod iespēju vienas 

tehniskās iekārtas 

bojājuma gadījumā to 

aizvietot ar citu. Tālākās 

attīstības ietvaros 

jānodrošina tīkla iekārtu 

konfigurācijas iestatījumu 

rezerves kopiju izveide un 

uzturēšana. 

3 0.25 2.25 ___ 
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Nr. 

p.k. 
Joma 

Apzīmē- 

jums 
Risks 

Atbildīgā 

persona 

Riska ietekme uz VAS 

ES kopējo darbību 

Veicamās darbības un 

pasākumi riska pārvaldībai 

Ievie- 

šanas 

stadija 

(IS) 

 

Iestā- 

šanās 

var- 

būtība 

(IV) 

Ie- 

tekme uz 

uz- 

ņēmumu 

(IU) 

Izmaiņas salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

izvērtējumu 

27.  IT IT5 

Nepietiekama iekšējā tīkla 

drošības risinājumu 

esamība, kā rezultātā trešā 

puse var veikt sekmīgu 

iebrukumu VAS ES iekšējam 

tīklam 

AFNDD 

VAS ES iekšējam 

tīklam var piekļūt 

nepiederošas trešās 

personas, kuras var 

veikt ļaunprātīgas 

darbības attiecībā uz 

VAS ES informācijas 

resursiem, kā arī tos 

iegūt savā rīcībā 

VAS ES ir veicis visus 

iespējamos pasākumus 

sava iekšējā tīkla 

aizsardzības 

nodrošināšanai, kuri ir 

samērīgi ar iespējamajiem 

apdraudējumiem. Tālākā 

pārvaldībā ir nepieciešams 

nodrošināt nepārtrauktu 

uzraudzību par jauniem 

iespējamiem 

apdraudējumiem, veicot 

operatīvos pasākumus to 

novēršanas 

nodrošināšanai VAS ES. 

Jāattīsta sadarbība ar 

Latvijas informācijas 

drošības incidentu 

pārvaldības institūciju 

CERT.LV 

3 0.25 2.25 ___ 

28.  IT IT6 

Informācijas sistēmu 

funkcionalitātes nepilnības, 

kā rezultātā, netiek 

nodrošināta korekta 

informācijas uzkrāšana un 

atjaunošana informācijas 

sistēmas lietotājiem 

AFNDD 

Informācijas 

sistēmas darbības 

nepilnības, kas rada 

kļūdas datos un/vai 

apgrūtina noteiktu 

darbību izpildi, kā 

rezultātā VAS ES 

nevar pilnībā un 

kvalitatīvi izpildīt 

savas funkcijas 

Nepieciešams izvērtēt 

iespēju VAS ES biznesa 

informācijas sistēmas 

aprīkot ar automatizētu to 

darbības uzraudzības 

risinājumu, kas sniegtu 

informāciju par sistēmas 

iekšējām kļūdām. 

2 2 1 ___ 
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Nr. 

p.k. 
Joma 

Apzīmē- 

jums 
Risks 

Atbildīgā 

persona 

Riska ietekme uz VAS 

ES kopējo darbību 

Veicamās darbības un 

pasākumi riska pārvaldībai 

Ievie- 

šanas 

stadija 

(IS) 

 

Iestā- 

šanās 

var- 

būtība 

(IV) 

Ie- 

tekme uz 

uz- 

ņēmumu 

(IU) 

Izmaiņas salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

izvērtējumu 

29.  IT IT7 
Datu zudumi dēļ nepilnīgas 

rezerves kopijas izveides 
AFNDD 

Iespējami datu 

zudumi, kuri rodas 

nepilnīgu rezerves 

kopiju izveides 

rezultātā, kas var 

apgrūtināt VAS ES 

funkciju izpildi. 

VAS ES ietvaros ir ieviests 

centralizēts rezerves kopiju 

izveides, pārvaldības un 

darba spējas pārbaudes 

risinājums. Nodrošināta 

izveidoto rezerves kopiju 

uzglabāšanas ģeogrāfiski 

attālinātā vietā. 

4 1 1 

2019. gadā veikti 

pasākumi jauna 

rezerves kopiju 

izveides tehniskā 

risinājuma ieviešanai, 

secīgi samazinot riska 

iestāšanās varbūtības 

rādītāju no “2” uz “1”. 

30.  IT IT8 

Nesankcionēta piekļuve 

VAS ES datortehnikai, t.sk., 

portatīvajiem datoriem, kā 

rezultātā palielinās zādzību 

vai informācijas noplūdes 

iespējamība 

AFNDD 

Iespējamas 

datortehnikas 

zādzības, kas rada 

finansiālos 

zaudējumus VAS ES. 

Iespējama 

informācijas noplūde 

no attiecīgajām 

datortehnikas 

vienībām, kas var tikt 

tālāk izmantota 

savtīgu mērķu 

sasniegšanai 

Risks ir samērīgs un 

nerada būtisku 

apdraudējumu VAS ES 

biznesa funkciju izpildei. 

VAS ES ir veicis visus 

iespējamos pasākumus 

fiziskās drošības 

nodrošināšanai, kuru 

finansiālie ieguldījumi ir 

samērīgi ar riska ietekmi. 

Tālākie iespējamie 

pasākumi prasa 

nesamērīgu finanšu 

ieguldījumus. 

4 1.9 1.5 ___ 

31.  IT IT9 

Nesankcionēta piekļuve 

VAS ES darbinieku 

mobilajiem telefoniem 

AFNDD 

Iespējama 

informācijas noplūde 

no attiecīgajām 

mobilo telefonu 

vienībām, kas var tikt 

tālāk izmantota 

savtīgu mērķu 

sasniegšanai 

Nepārtraukta VAS ES 

darbinieku izglītošana 

informācijas drošības un 

aizsardzības jautājumos. 

Nepieciešams izvērtēt 

iespēju ieviest centralizētu 

VAS ES darbinieku mobilo 

telefonu aizsardzības un 

pārvaldības risinājumu. 

2 1 1 ___ 
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Nr. 

p.k. 
Joma 

Apzīmē- 

jums 
Risks 

Atbildīgā 

persona 

Riska ietekme uz VAS 

ES kopējo darbību 

Veicamās darbības un 

pasākumi riska pārvaldībai 

Ievie- 

šanas 

stadija 

(IS) 

 

Iestā- 

šanās 

var- 

būtība 

(IV) 

Ie- 

tekme uz 

uz- 

ņēmumu 

(IU) 

Izmaiņas salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

izvērtējumu 

32.  IT IT10 

Tehnisko resursu vai 

informācijas bojājumi, kas 

rodas dēļ nesankcionētas 

piekļuves datu centram 

AFNDD 

VAS ES centrālo 

tehnisko resursu 

zādzības, kas rada 

finansiālos 

zaudējumus VAS ES, 

kā arī var pilnībā liegt 

izmantot VAS ES 

informācijas sistēmu 

iespējas, tādā veidā 

apturot VAS ES 

biznesa funkcijas 

izpildi. Notikusi 

informācijas noplūde, 

kuras rezultātā 

iegūtā informācija var 

tikt izmantota pret 

VAS ES kā iestādes 

vai tās pārziņā 

esošajām jomām 

VAS ES jaunajā datu centrā 

ir veikti visi iespējamie 

drošības pasākumi, kuru 

izmaksas ir samērojamas 

ar riska atstāto ietekmi. 

Tālākie iespējamie 

pasākumi prasa 

nesamērīgus finanšu 

ieguldījumus. 

4 1 2 ___ 

33.  IT IT11 

Ugunsgrēka vai citu ārējās 

vides radītu nelaimes 

gadījumu iestāšanās datu 

centrā, kā rezultātā tiek 

pilnībā iznīcināti vai bojāti 

tehniskie resursi 

AFNDD 

Pilnībā liegta iespēja 

izmantot VAS ES 

informācijas 

sistēmas, tādā veidā 

apturot VAS ES 

biznesa funkcijas 

izpildi. Iestājušies 

neatgriezeniskie datu 

zudumi, kas ilgā laika 

periodā var ietekmēt 

VAS ES iespējas 

pilnvērtīgi pildīt savas 

funkcijas 

Informācijas sistēmu 

rezerves kopiju glabāšana 

tiek nodrošināta ārpus 

datu centra ģeogrāfiski 

attālinātā vietā. VAS ES 

datu centrs ir aprīkots ar 

automātiskās 

ugunsdzēsības sistēmu. 

4 1 3 ___ 
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Nr. 

p.k. 
Joma 

Apzīmē- 

jums 
Risks 

Atbildīgā 

persona 

Riska ietekme uz VAS 

ES kopējo darbību 

Veicamās darbības un 

pasākumi riska pārvaldībai 

Ievie- 

šanas 

stadija 

(IS) 

 

Iestā- 

šanās 

var- 

būtība 

(IV) 

Ie- 

tekme uz 

uz- 

ņēmumu 

(IU) 

Izmaiņas salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

izvērtējumu 

34.  IT IT12 

Tehnisko resursu 

nepieejamība vai bojājumi 

elektrības padeves 

problēmu dēļ 

AFNDD 

Apturēta VAS ES 

centrālo tehnisko 

resursu pieejamība, 

kas liedz izmantot 

VAS ES informācijas 

sistēmas. Elektrības 

pārslodzes gadījumos 

radīti bojājumi 

attiecībā uz tehnisko 

resursu darbību, kas 

var ietekmēt to darba 

spējas, radot 

informācijas sistēmu 

nepieejamību 

VAS ES datu centrā 

izvietotās tehniskās 

iekārtas ir pieslēgtas pie 

nepārtrauktās barošanas 

risinājuma, kas veic 

vienmērīgu strāvas padevi, 

nodrošinot aizsardzību pret 

pārspriegumiem, kā arī 

sniedz iespēju elektrības 

padeves bojājumu 

gadījumā veikt normālu 

tehnisko resursu darbības 

apturēšanu 

4 2 2 ___  

35.  
Saim- 

niecības 
S1 

Ugunsgrēka izcelšanās VAS 

ES īpašumā vai lietošanā 

esošajos nekustamajos 

īpašumos 

AFNDD 
Bojāta vai pilnībā 

iznīcināta telpās 

esošā VAS ES 

piederošā kustamā 

manta, t.sk. 

mēraparatūra 

Telpu aprīkošana ar 

ugunsdzēsības 

signalizāciju, lietošanai 

derīgu ugunsdzēšamo 

aparātu atrašanās telpās. 

Regulāra darbinieku 

apmācība ugunsdrošības 

jautājumos. 

4 1.9 1.5 ___ 

36.  
Saim- 

niecības 
S2 

Zādzības riski VAS ES 

īpašumā vai lietošanā 

esošajos nekustamajos 

īpašumos 

AFNDD 

VAS ES piederošas 

kustamas mantas 

zudums 

 

Telpu aprīkošana ar 

apsardzes pultij pieslēgtu 

signalizāciju, ēkas 

Eksporta ielā 5, Rīgā 

nodrošināšana ar 

piekļuves kontroles 

sistēmu un fizisku apsardzi 

4 2 1 ___ 
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Nr. 

p.k. 
Joma 

Apzīmē- 

jums 
Risks 

Atbildīgā 

persona 

Riska ietekme uz VAS 

ES kopējo darbību 

Veicamās darbības un 

pasākumi riska pārvaldībai 

Ievie- 

šanas 

stadija 

(IS) 

 

Iestā- 

šanās 

var- 

būtība 

(IV) 

Ie- 

tekme uz 

uz- 

ņēmumu 

(IU) 

Izmaiņas salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

izvērtējumu 

37.  
Saim- 

niecības 
S3 

VAS ES piederošo 

transporta līdzekļu zādzības 

riski  

AFNDD 

VAS ES piederošo 

transporta līdzekļu 

bojājums un / vai 

zudums 

VAS ES piederošo 

transporta līdzekļu 

apdrošināšana, 

specializēto transporta 

līdzekļu novietošana 

apsargājamās 

autostāvvietās 

4 1.5 1 ___ 

38.  Visas V 
Reputācijas zaudēšanas vai 

samazināšanās risks 

Padome, 

valde, 

departa-

mentu 

direktori.  

Zaudēta vai 

samazināta VAS ES 

reputācija, kas atstāj 

negatīvu ietekmi uz 

visām uzņēmuma 

darbības jomām (t.sk. 

pamatdarbības 

veikšanu, kvalificēta 

darbaspēka piesaisti, 

sadarbību ar 

klientiem un 

sadarbības 

partneriem u.c.) 

1. Kvalitatīvas un efektīvas 

darbības nodrošināšana. 

Ārējo normatīvo aktu 

ievērošana, iekšējo 

normatīvo aktu izstrāde, 

aktualizēšana un 

ievērošana. 

2. Labas sadarbības un 

komunikācijas kultūras 

nodrošināšana; 

3. Ētikas normu ievērošana 

4. Interešu konflikta un 

korupcijas riska novēršana. 

 

3 1 3 ___ 

 


