
Sistēmas	darbības	atjaunošanas	plāns	paaugstinātas	drošības	
informācijas	sistēmai	

1. Vadības apliecinājums 

Šajā nodaļā ietverts vadības apliecinājums par atbilstošu plāna izstrādi un sistēmas atjaunošanu 
saskaņā ar Iestādes funkcijām. 
 

1.1. Vadības apliecinājums - Apstiprinot šo plānu Iestādes vadītājs apstiprina, ka: 
1.1.1.  … 

 
2. Vispārīgie jautājumi 

Šajā nodaļā definē plāna mērķus, kā arī tā darbības ierobežojumus 

2.1. Sistēmas atjaunošanas plāna mērķi 
2.1.1. … 

2.2. Sistēmas atjaunošanās plāns netiek piemērots 
2.2.1. .. 

3. Sistēmas atjaunošanas raksturlielumi 

Šajā nodaļā apraksta sistēmas funkcijas minimālās nepieciešamās funkcijas un pārējās funkcijas 
(ja tāds sadalījums ir iespējams) 

Sistēmas funkcijas Maksimāli pieļaujamā 
dīkstāve (RTO) 

Maksimāli pieļaujamais datu 
zudums (RPO) 

Sistēmas minimālās funkcijas   

Sistēmas pārējās funkcijas   

 

4. Sistēmas informācijas un tehnisko resursu atjaunošanas pasākumi, kas veicami pēc 
sistēmas drošības incidenta 

Apraksta pasākumus kādi tiek veikti pēc incidenta, kad tiek iedarbinātas sistēmas atjaunošanas 
pasākumi vai procedūras, kas ir atbildīgs par lēmumu pieņemšanu 

4.1. .. 
4.2. Sistēmas bojājumu novērtējumu veic ... 
4.3. Lēmumu par sistāmas atjaunošanas pasākumu vai procedūru uzsākšanu var pieņemt šādas 

personas: 



4.3.1. …. 
 

5. Sistēmas darbības atjaunošanas pasākumu procedūru apraksts 

Apraksta vai norāda saistītās procedūras sistēmas darbības atjaunošanai 

5.1. Vispārīga darbību secība sistēmas atjaunošanai 
5.1.1. ... 

5.2. Saistītās procedūras 
5.2.1. ... 

 
6. Sistēmas darbības atjaunošanas pasākumos iesaistīto atbildīgo personu apziņošanas 

kārtība un darbības instrukcijas; 

Apraksta kā un ko nepieciešams informēt lai nodrošinātu sistēmas atjaunošanas plāna īstenošanu 

6.1. Sistēmas darbības atjaunošanas pasākumos ir iesaistīti šādi darbinieki 
6.1.1. .. 

6.2. Personu kontaktinformācija ir pievienota pielikumā 1. 
6.3. .. 

7. Atbildīgo personu apmācības, nodarbību un sagatavotības pārbaužu plānu. 

Apraksta kā notiek plāna testēšana un atbildīgo personu informēšana un apmācības 

7.1. ... 
 

8. Kārtība saziņai ar sadarbības partneriem un sabiedrību 

Kāda informācija, cik bieži tiek sniegta sabiedrībai, sadarbības partneriem 

8.1. .. 
 

9. Noslēguma jautājumi 
9.1. Plānu pārskata vismaz reizi gada, ka ari šādos gadījumos: 

9.1.1. ja izmaiņas sistēmā var ietekmēt sistēmas drošību; 
9.1.2. ja mainījušies vai ir atklāti jauni sistēmas drošības apdraudējumi; 
9.1.3. ja pieaug sistēmas drošības incidentu skaits vai noticis nozīmīgs sistēmas drošības 

incidents. 
9.2. Ja, pārskatot plānu, konstatēta atbilstoša nepieciešamība, to aktualizē. 


