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Risku vadība

Riski

Risks – neizmantota iespēja, 
nelabvēlīgs notikums, briesmu un 
zaudējuma iespēja, neskaidrības 

jeb nenoteiktības elements, 
notikumu sekas, iespējamās 

novirzes no plānotajiem rezultātiem 
un izvirzītā mērķa

Mērķis

Risku vadības mērķis –
apzināties un vadīt riskus



Risku vadības process

- Mērķa 
definēšana

- Metodikas 
izstrāde

- Risku vadības 
grupas izveide

- Risku 
identifikācija, 

analīze un 
novērtēšana

- Pasākumu/ 
kontroļu 

noteikšana

- Atbildīgo un 
termiņu 

noteikšana

- Pasākumu 
ieviešanas 
uzraudzība

- Risku 
pārvērtēšana

Risku vadības 

ietvara 

noteikšana

Risku 

identifikācija 

un analīze

Pasākumu 

ieviešana un  

uzraudzība



Risku identifikācija un analīze

Risku analīze

Finanšu 
riski

Operacionālie
riski

Stratēģiskie 
riski

Cēloņi

Ārējas 
vides 
riski



Risku novērtēšana

Zema

Vidēja

Augsta

Varbūtība Ietekme
Riska 

vērtība



Risku vadības stratēģijas

Iespējas 
reaģēt uz 
riskiem

Aktīvā risku 
vadība

Izvairīties no 
riska

Kontrolēt 
risku

Pasīvā risku 
vadība

Pieņemt risku

Samērības princips: 

risku vadības pasākumu 

ieguldījumam ir jābūt 

samērīgam ar riska 

vērtību



Risku tolerance

Varbūtība

Ietekme

Riska pieņemšana

Riska  nepieņemšana

Risku tolerance - pieņemamā riska vērtība, pēc kuras sasniegšanas netiek veikti risku 
mazinošie pasākumi un pilnveidotas esošās kontroles



Risku vadības ieguvumi

Sniedz pārliecību, ka mērķi ir reāli un sasniedzami

Nodrošina savlaicīgu problēmu apzināšanu un reakciju

Nodrošina plānošanas kvalitātes novērtēšanu

Nodrošina pamatotāku lēmumu pieņemšanu

Paaugstina projektu un pasākumu pārvaldības kvalitāti 

Sniedz pieredzi citu projektu un pasākumu pārvaldībai



Risku vadība Latvijas 
Nacionālajam eiro 
ieviešanas projektam



Izaicinājumi. Kāpēc nepieciešama eiro projekta 
risku vadība?

Valsts 
nozīmes 
projekts

Ietekme uz 
visu 

sabiedrību

Ietekme uz 
tautsaimniecību

Projekta 
apjoms un  
sarežģītība

Iesaistīto pušu 
skaits

Atkarība no 
pakalpojumu  
sniedzējiem

Ietekme uz 
starptautisko 

reputāciju



Eiro projekta risku vadības mērķi

Apzināt iespējamos 
notikumus, kas 
potenciāli var 

ietekmēt projekta  
mērķu sasniegšanu

Savlaicīgi ieviest un 
uzturēt kontroles 
pasākumus eiro 
ieviešanas plāna 

pasākumiem

Eiro ieviešana  
2014.gada 
1.janvārī



Eiro projekta risku vadības pieeja

Nodrošināt 
nepārtrauktu 

risku 
uzraudzību un 

kontroli

Nodrošināt 
pilnvērtīgu 

projekta risku 
vadības rezultātu 

izmantošanu 
projekta vadībā

Nodrošināt 
projektā 

iesaistīto pušu 
pilnvērtīgu 

iesaistīšanos 
risku vadībā



Eiro projekta risku vadības cikls

Projekta risku vadības 
mērķu definēšana un 

ietvara noteikšana 

Risku identifikācija, 
analīze un 

novērtēšana

Risku mazinošo 
pasākumu un risku 

vadītāju 
apstiprināšana

Risku vadība un risku 
mazinošo pasākumu 
izpildes uzraudzība

Projekta risku 
uzraudzība un 
pārvērtēšanas 
organizēšana

Risku vadība veikta 
Vadības komitejas 
pārraudzībā. 
Risku analīzes 
dalībnieki:
- Eiro projekta 

vadītājs
- risku vadības 

darba grupa
- projekta darba 

grupu vadītāji 
un dalībnieki

Regulāra 
uzraudzība:
- Reizi trīs 

mēnešos līdz 
2013.g. 
septembrim

- Ik mēnesi -
sākot no 
2013.g. oktobra

- Ikdienas 
uzraudzība un 
stundu statusu 
ziņojumi no 
09.12.2013. –
14.01.2014. 



Eiro projekta risku vadības galvenie posmi

Risku vadības 
ietvara 

noteikšana

Organizatoriskā 
ietvara izveide

Risku vadības 
mērķa un 

metodikas izstrāde

Risku 
identificēšana, 

analīze un 
novērtēšana

Risku vērtēšana un 
cēloņu noteikšana

Risku mazinošo 
pasākumu, 

atbildīgo, termiņu 
noteikšana

Risku mazinošo 
pasākumu izpildes 

uzraudzība un 
kontrole

Risku mazinošo 
pasākumu izpildes 

uzraudzība

Risku vērtību 
izmaiņu 

uzraudzība



Eiro projekta risku vadības metodika

 projekta mērķi
◦ eiro ieviešanas iespējamību 2014.gada 

1.janvārī 
◦ sabiedrību vai tautsaimniecību (atsevišķām 

iedzīvotāju grupām vai tautsaimniecību 
kopumā)

 finansiālajiem zaudējumiem 
◦ privātpersonu un juridisko personu finanšu 

zaudējumu iespējamību

 reputāciju
◦ reputāciju valsts vai starptautiskā mērogā 

(Latvijas Republikas starptautisko reputāciju, 
Latvijas uzņemtajām saistībām) 

◦ atsevišķas publikācijas vai ziņas plašsaziņas 
līdzekļos, ziņas noturība

 personālu
◦ papildu personāla iesaiste, kompetence, 

mainība

izvēloties notikumu varbūtības 
līmeni:

 notikuma cēloņu aktualitāte 

 pazīmju esamība, ka notikums 
var iestāties

Varbūtības     
vērtējums

Ietekmes     
vērtējums uz



Eiro projekta risku vērtēšanas skala

Zema 

varbūtība

Vidēja 

varbūtība

Augsta 

varbūtība

Ekstrēma

varbūtība

Zema 

ietekme

1 2 3 4

Vidēja 

ietekme

2 4 6 8

Augsta 

ietekme

3 6 9 12

Ekstrēma 

ietekme

4 8 12 16

(Risku vērtības pakāpes)



Eiro projekta risku tolerance

Zems   

risks

Vidējs  

risks

Augsts 

risks

Ekstrēms 

risks

1 - 2 3 - 4 6 - 9 12 - 16

Risku tolerance noteikta, ievērot projekta pamatprincipus –
efektivitāte un orientācija uz sliktāk pozicionēto iedzīvotāju



Eiro projekta risku kategorijas

Projekta pārvaldības riski – 4 (Z/V)

Juridisko jautājumu riski – 3 (A)

Statistikas jautājumu riski  – 2 (Z/V)

Informācijas sistēmu jautājumu riski – 3 (A/E)

Skaidras naudas riski  – 5 (V/A)

Bezskaidras naudas riski – 2 (Z/V)

Patērētāju un nefinanšu sabiedrības riski – 2 (V/A)

Finanšu instrumentu riski  – 2 (Z/V)

Komunikācijas jautājumu riski – 2 (V/A)

Pašvaldību riski  – 5 (Z/A)

(Z – zems risks, V – vidējs risks, A – augsts risks, E – ekstrēms risks)



Eiro projekta risku karte

Zema 

varbūtība

Vidēja 

varbūtība

Augsta 

varbūtība

Ekstrēma

varbūtība

Zema 

ietekme

Zems

1

Zems

0

Vidējs

0

Vidējs

0

Vidēja 

ietekme

Zems

5

Vidējs

1

Augsts

6

Augsts

0

Augsta 

ietekme

Vidējs

6

Augsts

3

Augsts

2

Ekstrēms

0

Ekstrēma 

ietekme

Vidējs

3

Augsts

1

Ekstrēms

2

Ekstrēms

0

(Risku skaits attiecīgajā risku vērtības pakāpē)



Eiro projekta efektīva risku vadība 

Sadarbība starp iesaistītajām pusēm

Komunikācija – nodrošināta efektīva komunikācija

Plānošana – augsta projekta pasākumu plānošanas kvalitāte

Savlaicīgums – savlaicīgi apzināti un vadīti riski

Izmaiņu vadība – sekmīgi īstenotas izmaiņas

Uzraudzība – nepārtraukta risku uzraudzība un kontrole

Orientācija uz mērķi – sekmēta projekta mērķa sasniegšana

Risku vadības ieguvumi – novērtējami pēc ilgstošas un konsekventas risku vadīšanas



Paldies par 

uzmanību!

Risku vadība –
būtisks veiksmes faktors Eiro ieviešanas projektā


