
Datora drošības pārskats 

Uzņēmums: SIA Demo Autoserviss  

Datums: 2018.gada 5.janvāris 

Dators: NB70165 
 

Datora drošības skala 
 

Nepilnību skaits 
 

4/9 
 Identificētās nepilnības ir nepieciešams 

novērst, lai nodrošinātu atbilstošu datu 
aizsardzību uzņēmumā.    

 

Jūsu datora drošības skala norāda uz 
drošības trūkumiem, kas var apdraudēt 

uzņēmuma datus.   
 



Kategorija Status  Kritēriji Programmatūra Riska paskaidrojums Rekomendācija 

Drošības 

riski 

Datora 

aizsardzība 

  

Konstatētā drošības 

programmatūra: 

Kaspersky Anti-Virus 6 for 

Windows Workstations 

Drošības un pretvīrusa programmatūras 

novērš ļaunprātīgas programmatūras vai 

vīrusu iekļūšanu datorā, kā arī brīdina par 

iespējamajiem drošības pārkāpumiem vai 

nedrošu saturu.  

Iegādāties drošības 

programmatūru. 

Ļaunprātīga 

programmatūra 
Downloader 

Ļaunprātīga programmatūra var samazināt 

datora veiktspēju, nopludināt datus, rādīt 

viltus reklāmas vai veikt citas ļaunprātīgas 

darbības. 

Atinstalēt ļaunprātīgu 

programmatūru no datora. 

Ieviest papildus drošības 

programmatūru. 

Ražotāja 

neatbalstīta 

programmatūra 

Microsoft Office 2007 

Professional Plus 

Java SE 7 (JRE) Update 02 

Ražotāja neatbalstītai programmatūrai 

netiek izlaisti drošības atjauninājumi, radot 

drošības caurumus, kas palielina risku 

ļaunprātīgas programmatūras vai vīrusa 

iekļūšanai datorā. 

Veikt programmatūras 

atjaunināšanu uz jaunāku 

versiju. 

Ar biznesu 

nesaistīta 

programmatūra 

Spēļu programmatūra: 

Dota 2 

Iespēja darbiniekiem patvaļīgi instalēt 

dažādu programmatūru palielina risku iegūt 

vīrusus vai ļaunprātīgas programmas.  

Izvērtēt šādas programmatūras 

nepieciešamību un atinstalēt 

nevajadzīgo programmatūru.  

Ierobežot darbinieku tiesības 

patvaļīgi instalēt programmas. 

Bīstama failu 

apmaiņa 
uTorrent 

Bīstamas failu apmaiņas programmas vai 

vietnes paaugstina vīrusu un ļaunprātīgas 

programmatūras iegūšanas risku, kā arī tā 

var nopludināt datus, lietotājam to nezinot.  

Atinstalēt šo programmatūru.  

Atklāto risku pārskats  



Kategorija Status  Nosaukums Programmatūra Riski Rekomendācija 

Tehnoloģiskie 

riski 

Datora  

vecums 

Datora BIOS datums: 

17/01/2014 

Ja datora vecums pārsniedz 5 gadus, 

paaugstinās risks datora lēndarbībai vai 

sistēmas komponenšu bojāejai. 

Izvērtēt datora atjaunināšanu. 

Diska vieta 
Brīvā sistēmas diska 

vieta: 90,4 GB 

Ja Windows sistēmas diska brīvā vieta ir mazāka 

par 5 GB, paaugstinās risks datora lēndarbībai 

un programmatūras atjauninājumu turpmākai 

nesaņemšanai. 

Atbrīvot datora brīvo vietu.  

Izvērtēt sistēmas diska vietas 

palielināšanas iespējas. 

Operatīvā 

atmiņa 

Operatīvās atmiņas 

apmērs: 8056 MB 

Ja datora operatīvā atmiņa (RAM) ir zemāka 

par 3 GB, paaugstinās risks datora lēndarbībai 

un var rasties problēmas ar apjomīgu 

programmu darbību. 

Izvērtēt datora veiktspēju un, ja 

tas ir nepieciešams, palielināt 

operatīvās atmiņas izmēru.  

 

Legalitātes 

riski 

Komerciāla 

programmatūra 

Programmatūra, kam 

nepieciešama licence:  

Windows 7 Professional 

Adobe Acrobat X Pro 

Microsoft Project 

Professional 2013 

Programmatūras izmantošanai komerciālos 

nolūkos ir nepieciešama licence. Nelegālas 

programmatūras lietošana izraisa riskus, kas 

saistīti ar vīrusu un ļaunprātīgas programmatūras 

iegūšanu un programmatūras atjauninājumu 

nesaņemšanu. 
 

Ja privātais darbinieku dators tiek lietots 

uzņēmuma vajadzībām, tad tas tiek uzskatīts kā 

uzņēmuma resurss un uz to attiecas LR 

Autortiesību likums.   

Pārbaudīt, vai izmantotajai 

komerciālai programmatūrai ir 

iegādātas atbilstošas licences. 

Pārliecināties, vai 

programmatūras licence ir 

aktīva un iegādāta no 

uzticama piegādātāja. 

info@gederts.lv 

 
+371 66088009 

 

gederts.lv 


