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1.Risku analīze 

1.1. Risku pārvaldība 2019. gadā 

Nr.p.k. Riska apraksts Riska cēloņi Varbūtība1  Seku apraksts Sekas2  Riska 

līmenis3 

Darbību apraksts4 

 Operacionālais vadības risks 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Dabas katastrofa, noziedzīgs 

nodarījums slimnīcas 

infrastruktūrai, ugunsgrēks 

Dabas stihijas, 

personu 

ļaunprātīga rīcība, 

neuzmanība rīcība 

ar uguni vai 

iekārtām 

Iespējams  Traucēta 

slimnīcas darbība 

un funkcionēšana 

Lielas  Augsts Izbūvēta alternatīvā elektroenerģijas 

avota pieslēguma vieta. Darbinieki ir 

informēti un apmācīti rīcībai ārkārtas 

situācijās. Izstrādāts Katastrofu 

medicīnas plāns un veiktas darbinieku 

“galda” mācības par to, 2020. gadā 

plānotas praktiskās apmācības 

struktūrvienībām. 

2. IT sistēmu darbības 

pārtraukums 

Elektroenerģijas 

padeves 

pārtraukuma vai 

kibernoziedznieku 

uzbrukuma 

gadījumā 

Iespējams  Traucēta 

slimnīcas darbība 

un funkcionēšana 

Lielas  Augsts Iegādāts jauns serveris; Tiek 

nodrošinātas visu datu kopijas; saistībā ar 

elektrības pārrāvumiem, datora stacijām 

ir uzstādīti UPS; regulāri atjaunoti 

ugunsmūri un antivīrusu sistēmas. 2020. 

gadā tiks nopirkts ģenerators. 

3. Veikto darbību, iekšējo kārtību, 

nolikumu, procedūru 

neatbilstība vai nepilnības, 

cilvēku faktora izraisītas kļūdas 

vai darbības neatbilstība 

Nekvalitatīvi vai 

neatbilstoši 

sastādīti procesu 

apraksti, darba 

pienākumu 

nepārzināšana, 

nekvalificēti 

darbinieki, pavirša 

darbinieka 

attieksme pret 

darba pienākumu 

izpildi 

Iespējams  Nekvalitatīvi 

sniegts 

pakalpojums 

Viduvējas Augsts Kvalitātes vadības sistēmas uzturēšana 

un nepārtraukta pilnveidošana. 

Izstrādātas procesu procedūras, kas 

nosaka darbinieku savstarpējās 

sadarbības un informācijas apmaiņas 

kārtību, dokumentu veidošanas, 

aizpildīšanas, glabāšanas un informācijas 

nodošanas kārtību. 

Regulāri iekšējie un ārējie auditi 

procedūru ievērošanas un atbilstības 

novērtēšanai; 

Noteiktas piekļuves tiesības ierobežotas 

pieejamības informācijai un veikta  IT 

infrastruktūras modernizācija. 

Nodrošināta darbinieku pastāvīga 

apmācība un to kvalifikācijas celšana, 

ņemot vērā viņu zināšanas, prasmes, 

iemaņas un nepieciešamās vajadzības. 

Īpaša uzmanība tiek pievērsta vidējā 

līmeņa vadītāju zināšanām un prasmēm, 

tajā skaitā, vadītāju komunikācijai ar 

darbiniekiem un atgriezeniskās saiknes 

došanai. 

 Personāla risks 

4. Personāla mainība Jaunākā aprūpes 

personāla zemais 

profesijas prestižs  

Iespējams  Darbinieku 

trūkums, traucēts 

darba process 

Viduvējas Augsts Darbinieku darba un dzīves 

līdzsvarošanas pasākumu kopums; Darba 

vides uzlabojoši pasākumi (jauns 

aprīkojums, skaidrāka pienākumu sadale 

utml). Darbinieku apmierinātības 

pētījums. Atalgojuma palielināšana. 

Ikgadēja darbinieku nemateriālās 

motivācijas programmas izstrāde.  Esošo 

darbinieku noturēšana un motivēšana, kā 

arī jaunu talantu piesaiste uz vakancēm.  

Preventīvie pasākumi, lai samazinātu 

situācijas, kuras var radīt stresu darba 

vietā vai arī pilnveidotu nodarbināto 

iemaņas: 

tiek uzlabota iekšējā komunikācija, 

nodarbinātie tiek iesaistīti ikmēneša 

darbinieku sapulcēs, ikgadējās 

darbinieku aptaujās; darba slodzes 

(kvantitatīvās un kvalitatīvās) plānošana 

un pielāgošana darbinieku spējām.  
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1 Varbūtība (reti, iespējams, gandrīz droši) 
2 Sekas (nenozīmīgas, viduvējas, lielas) 
3 Riska līmenis (zems, vidējs, augsts, ļoti augsts) 
4 Darbību apraksts riska novēršanai vai samazināšanai 

5. Ārstu nepietiekamība  Netālredzīga valsts 

politika 

Iespējams  Darba kvalitātes 

samazināšanās 

Viduvējas  Augsts  Vadības līmenī aktīvs darbs pie ārstu 

piesaistes – rezidentūras studentu 

uzņemšana Slimnīcā, darba piedāvājuma 

prezentēšana, sadarbības veicināšana ar 

RSU (tikšanās, semināri, prezentācijas).  

 Finanšu risks 

6. Viens finansējuma avots vai 

būtisks valsts finansējuma 

samazinājums psihiskās 

veselības aprūpei,  ES fondu 

finansējuma nepieejamība un 

līdzfinansējuma trūkums, 

neparedzamas medikamentu, 

tehnisko līdzekļu un resursu 

cenu paaugstināšanās; kopējās 

sociāli ekonomiskās situācijas 

pasliktināšanās.  

Valsts finansēta 

psihiskās veselības 

aprūpe 

Iespējams Slimnīca nevar 

pastāvēt, zaudējot 

valsts 

finansējumu, 

nevar realizēt 

stratēģiskos 

mērķus 

Lielas  Augsts Tiek vadīti finanšu riski visos posmos – 

plānošanas, darbu veikšanas un 

izvērtēšanas posmā, nodrošinot 

atgriezenisko saiti, nepieciešamības 

gadījumā, veicot izmaiņas. Plānošanas 

posmā- prognozēt iespējamās problēmas. 

Īstenošanas posmā - iesaistīto darbinieku 

operatīva komunikācija, lai konstatētu 

problēmas un nodrošinātu to atbilstošu 

risinājumu, bet izvērtēšanā - 

atgriezeniskā saite, lai saprastu 

investīciju efektivitāti un pieņemtu 

lēmumu par izmaiņām, ja tās 

nepieciešamas. 

1)izstrādāt investīciju finanšu un 

sasniedzamo rezultātu plānu prioritāro 

virzienu; 

2)veikt finanšu un sasniedzamo rezultātu 

izvērtēšanu; 

3)sekot līdzi valsts veselības aprūpes 

finansēšanas politikai, tās izmaiņām, 

tarifu veidošanas politikai, izrādot 

iniciatīvu to pārskatīšanā; 

4)veidot finanšu uzkrājumus 

7. Finansējuma likumdošanas  

izmaiņas 

Nenoteiktība 

nākamajos finanšu 

plānošanas 

periodos no valsts 

puses 

Reti  Sniegto 

pakalpojumu 

pašizmaksai 

neatbilstoša 

finansējuma 

piešķiršana 

Viduvējas  Vidējs  Regulāri informēt NVD par sniegtajiem 

pakalpojumiem un iniciēt sniegto 

pakalpojumu tarifu pārskatīšanu 

8. Nepareizi saplānota finanšu 

plūsma 

Nenoteiktība no 

finansējuma devēja 

Iespējams  Nav iespējas 

realizēt stratēģijā 

plānoto 

Viduvējas  Augsts Vadības regulāra komunikācija ar 

finansējuma devējiem 

 Juridiskais un reputācijas risks 

9. Konfidenciālas, sensitīvas 

informācijas noplūde 

Vadības 

dokumentu 

nepareiza 

iznīcināšana, 

IT sistēmu datu 

noplūde vai 

neaizsargātība, 

medicīniskās 

dokumentācijas 

uzglabāšanas 

pārkāpumi 

Reti  Konfidenciāla 

informācija 

nonāk publiskajā 

telpā 

Lielas Augsts Piesaistīts datu aizsardzības speciālists, 

kas veic regulāru uzraudzību un kontroli. 

Datu operatori strādā atbilstoši Datu 

aizsardzības noteikumiem un Ētikas 

kodeksam; Risks tiek periodiski 

pārrunāts darbinieku darba sapulcēs. 

10. Likumdošanas maiņa Netiek pamanītas 

izmaiņas 

reglamentējošos 

normatīvajos aktos 

Reti  Neatbilstošas 

darbības 

normatīvajos 

aktos noteiktajos 

procesos 

Viduvējas Vidējs Noteiktas atbildīgās personas, kuras seko 

līdz jaunākajām izmaiņām savā 

atbildības jomā. 
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11. Nepareizas iepirkumu 

procedūras veikšana 

Normatīvo aktu 

nepārzināšana 

saistībā ar 

iepirkuma 

procedūrām 

Reti Pieļautas kļūdas 

iepirkumu 

procedūrā 

Viduvējas Vidējs Regulāra apmācība un kvalifikācijas 

celšana 

12. Korupcijas risks Normatīvo aktu 

nepārzināšana 

saistībā ar 

korupciju, 

ārstniecības 

personas ētiku, 

saņemta 

informācija par 

interešu konfliktu 

darbinieku darba 

pienākumu izpildē 

vai pieprasītu 

labumu   

Reti  Slimnīcas 

reputācijas 

pasliktināšanās 

Viduvējas  Vidējs  Dažādu lēmumu pieņemšana var radīt 

atšķirīgas iespējas veikt tādas 

negodprātīgas darbības kā interešu 

konfliktu, korupciju, slepenas norunas 

u.c. Risku, ka darbinieki veiks 

negodprātīgas darbības nevar pilnībā 

novērst, to var tikai mazināt, ieviešot 

dažādus pasākumus, kas palīdz mazināt 

negodprātīgas darbības riska iestāšanos 

– Ētikas kodekss, Pretkorupcijas plāns, 

Trauksmes cēlēju ziņošanas kārtība. 

Reputācija ir svarīga ikvienai iestādei, 

un svarīgākais iestādes reputācijas 

veidošanā ir informācija plašsaziņas 

līdzekļos. Nepatiekamas vai nepatiesas 

informācijas sniegšana var radīt pret 

iestādi vērstu negatīvu komunikāciju, 

neizpratni sabiedrībā un mazināt 

darbinieku motivāciju strādāt iestādē. 

Sekot, lai medijos paustā informācija 

būtu balstīta uz patiesiem faktiem. Ir 

noteiktas personas, kuras komunicē ar 

medijiem un sniedz objektīvu 

informāciju. 

 Pacientu drošības riski  

13. Pacienta identifikācijas kļūda Paviršība darba 

pienākumu izpildē, 

nepārliecināšanās 

par pacienta 

personību 

Reti  Saņemta 

neatbilstoša 

ārstēšana  

Lielas Augsts Personāls iepazīstināts ar KVS 

procedūrām “Pacientu identifikācija”, 

”Droša zāļu ordinēšanas un ievadīšanas 

kārtība”, iekšējais audits 

14. Augsta riska pacientu 

nepietiekoša uzraudzība, 

nevēlama notikuma atgadīšanās 

Paviršība darba 

pienākumu izpildē 

Reti  Izraisīts 

kaitējums 

pacienta 

veselībai/dzīvībai 

Lielas  Augsts  Personāls iepazīstināts ar KVS 

procedūru “Risku mazinoši pasākumi 

augsta riska pacientiem”, iekšējais 

audits 

15. Negaidītas anestēzijas 

komplikācijas 

Pacienta organisma 

reakcija uz 

saņemtajiem 

medikamentiem un 

EKT procedūru 

Reti  Komplikācijas 

pacientam 

Lielas  Augsts Ārstniecības personas strādā atbilstoši 

KVS procedūrai “EKT procedūras 

veikšanas kārtība”, nepārtraukti 

monitorē pacienta vitālās funkcijas 

16. Viltotu medikamentu 

izmantošana pacientu 

ārstēšanai 

Viltotu 

medikamentu 

ieplūšana legālā 

medikamentu 

piegādes ķēdē  

Reti Pacienta 

veselības stāvokļa 

pasliktināšanās, 

lietotajiem 

medikamentiem 

nav iedarbība; 

izmaksu 

pieaugums 

medikamentu 

iegādei 

Lielas  Augsts Slimnīcas aptiekā tiek veikta iepirkto 

medikamentu verifikācija; izstrādāta 

zāļu verifikācijas kārtība slēgtā tipa 

aptiekā 

 Vides riski  

17. Bīstamo medicīnisko atkritumu 

nokļūšana sadzīves atkritumos 

Darbinieku 

neuzmanība, 

neinformētība par 

medicīnisko 

atkritumu apriti 

Slimnīcā 

Iespējams Medicīnisko 

atkritumu 

nokļūšana vidē; 

veselības 

apdraudējums 

sadzīves 

atkritumu 

pārstrādes 

uzņēmumu 

darbiniekiem; 

dažādu infekciju 

izplatība vidē 

  

Lielas  Augsts  Izstrādāta atkritumu apsaimniekošanas 

kārtība, kurā iekļauta medicīniski 

bīstamu atkritumu šķirošana. Katru gadu 

tiek izstrādāts Slimnīcas apmācību plāns 

par veselības aprūpes atkritumu 

apsaimniekošanu; divreiz gadā norisinās 

iekšējie auditi higiēniskā un 

pretepidēmiskā režīma plāna ievērošanā; 

2020. gadā plānots ārējais audits 

“Atkritumu šķirošana Strenču PNS” 

sadarbībā ar SIA “Lautus” atkritumu 

apsaimniekotāju  
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1.2.Risku analīze un salīdzinājums 2019. gadā 

 

 

 

 

 

1.1.attēls. VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” risku profili un to ietekmes līmenis no 2016.-2019. 

gadam. 

Risku izvērtēšanai un kartēšanai izmantota punktu metode, kur riski tiek vērtēti pēc varbūtības iespējas 

un to seku ietekmes pār VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) darbību. Detalizētu 

risku punktu matricu skat. pielikumā nr.1. Risku profilos redzams, ka risku skaits ir krietni samazinājies, tas 

skaidrojams ar preventīvo darbību veiksmīgu izpildi, kā arī mainīgo biznesa vidi, kas tieši ietekmē Slimnīcas 

darbību un liek apzināties jaunu risku rašanos. 2019. gadā tika identificēti 17 riski, kas iestāšanās gadījumā 

varētu ietekmēt Slimnīcas darbību. Aplūkojot riskus pēc tā veidiem, par ietekmējošiem tika noteikti 

operacionālie vadības riski, personāla riski, finanšu riski, juridiskie un reputācijas riski. 2019. gadā papildus 

tika identificēti pacientu drošības riski un vides riski. Katrā no risku veidiem atrodas 2-4 identificēti riski, kas 

pēc savas iestāšanās varbūtības un seku ietekmes īpatsvara uz Slimnīcas darbību tiek kategorizēti pēc riska 

līmeņa, t.i., zems, vidējs, augsts, ļoti augsts. (skat.1.1.attēlā) 

Nenozīmīgas Viduvējas Lielas

Gandrīz droši

Iespējams 3.,4.,5.,8. 1.,2.,6.,17.

Reti 7.,10.,11.,12.
9.,13.,14.,15., 

16.

2019
Sekas

V
ar

b
ū

tī
b

a

Nenozīmīgas Viduvējas Lielas

Gandrīz droši 7. 3., 4., 5.

Iespējams 9. 1., 2., 6., 8. 

Reti 11. 10.

2018
Sekas

V
ar

b
ū

tī
b

a

Nenozīmīgas Vidējas Lielas

Gandrīz droši 3.,4.,5.

Iespējams 1.,2.,6.,7.

RetiV
ar

b
ū

tī
b

a

Sekas
2017

Nenozīmīgas Vidējas Lielas

Gandrīz droši 7., 8., 10.

Iespējams 
4., 5., 6., 19., 

22.
13.

Reti 21.

1., 2., 9., 11., 

14., 15., 16., 

17., 18., 24., 

25.

3.,12., 20., 23. V
ar

b
ū

tī
b

a

2016
Sekas

Zems Vidējs Augsts Ļoti augsts
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2019. gadā pie augstas ietekmes riska līmeņa kategorijas, pēc punktu matricas tika identificēti 

operacionālais vadības riski, t.i., dabas katastrofas, noziedzīga nodarījuma slimnīcas infrastruktūrai, ugunsgrēka 

risks; IT sistēmu darbības pārtraukuma risks, kā arī veikto darbību, iekšējo kārtību, nolikumu, procedūru 

neatbilstība vai nepilnības, cilvēku faktora izraisītas kļūdas vai darbības neatbilstības risks. Līdzīgi pie augstas 

ietekmes kategorijas riska līmeņa ir identificēti personāla riski, t.i. personāla mainības un ārstu nepietiekamības 

risks, kas skaidrojams ar nozarē notiekošajiem procesiem un ārstniecības personu trūkumu veselības aprūpē 

sistemātiski kopumā. Augstas ietekmes riska līmenis ir identificēts arī sekojošiem finanšu riskiem: viens 

finansējuma avots vai būtisks valsts finansējuma samazinājums psihiskās veselības aprūpei, Eiropas Savienības 

fondu finansējuma nepieejamība un līdzfinansējuma trūkums, neparedzamas medikamentu, tehnisko līdzekļu 

un resursu cenu paaugstināšanās; kopējās sociāli ekonomiskās situācijas pasliktināšanās risks, kā arī nepareizi 

saplānotas finanšu plūsmas risks. Savukārt finansējuma likumdošanas izmaiņas, pēc punktu matricas metodes, 

identificēts kā vidējs drauds, kas iestāšanās gadījumā Slimnīcas operacionālo un saimniecisko darbību 

ietekmētu, taču nepārtrauktu. Aplūkojot juridiskos un reputācijas riskus, lielākā daļa no tiem Slimnīcas darbību 

pie iestāšanās fakta ietekmētu vidēji, pie šiem riskiem tiek pieskaitīts likumdošanas maiņas risks, nepareizas 

iepirkumu procedūras veikšanas risks un korupcijas risks, savukārt konfidenciālas, sensitīvas informācijas 

noplūde tiek identificēta pie augsta riska līmeņa kategorijas, kas iestāšanās gadījumā varētu apdraudēt Slimnīcas 

ilgu gadu gaitā celto prestižu un reputāciju, tādējādi ietekmējot gan pacientu uzticību sniegtajiem 

pakalpojumiem, gan tieši arī pakalpojumu kvalitāti. Augstas ietekmes riska līmenis pēc punktu metodes tika 

identificēts pacientu drošības riskiem. Pacienti ir nozīmīgas Slimnīcas ietekmes puse, kuru labklājība un drošība 

veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanā ir visnozīmīgākā, pārejot uz pacientu orientētu veselības aprūpes 

modeli.  Pie augstas ietekmes riskiem tiek identificēts pacientu nepietiekošas uzraudzības, nevēlama notikuma 

atgadīšanās risks, negaidītas anestēzijas komplikāciju risks, kā arī viltotu medikamentu izmantošanas pacientu 

ārstēšanā risks. Tāpat pie augstas pakāpes riskiem tiek pieskaitīti vides riski, šajā gadījumā bīstamo medicīnisko 

atkritumu nokļūšana sadzīves atkritumos, ņemot vērā, ka medicīnas iestādē ikdienā rodas bīstamie atkritumu, 

kas nepareizas uzglabāšanas un pārstrādes rezultātā var ietekmēt vai savainot trešās personas, minētais risks ir 

iespējams un tā sekas var būt lielas.  

Aplūkojot riska matricas periodā no 2016. gada līdz 2019. gadam, ir novērojama ļoti augsta ietekmes 

riska līmeņu risku īpatsvara samazināšanās, ko iespējams skaidrot ar nepārtrauktiem uzlabojumiem un 

preventīviem pasākumiem, apmācībām Slimnīcas iekšējā vidē, lai samazinātu un novērstu riska rašanās iespēju. 

2019. gadā, lai samazinātu risku ietekmi uz Slimnīcas darbību, ir veikti neskaitāmi pasākumi visu līmeņu 

darbiniekiem, t.i. izstrādātās vadlīnijas, kārtības, procedūras un plāni gan ikdienas, gan ārkārtas situācijās, 

piemēram, 2019. gadā Slimnīca sadarbībā ar Katastrofu medicīnas centru ir izstrādājusi Slimnīcas Katastrofu 

medicīnas plānu, ko papildināja arī darbinieku teorētiskās apmācības un apaļa galda diskusija par plāna pilnveidi 

no operatīvo dienestu perspektīvas. 2020. gadā plānotas arī praktiskās mācības. Slimnīcas vadība uzmana gan 

Slimnīcas iekšējās, gan ārējās vides procesus un notikumus, tādējādi operatīvi spējot reaģēt uz iespējamiem 

draudiem un izaicinājumiem. Šāda pieeja Strenču psihoneiroloģiskajai slimnīcai dod iespēju palielināt savas 

konkurētspējas priekšrocības un sniegt kvalitatīvu, drošu un mūsdienīgu pakalpojumu. 
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1.2.attēls. VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” risku salīdzinājums no 2016.-2019. gadam.  

Aplūkojot 2019. gada risku salīdzinājumu diagrammu, ir iespējams secināt, ka risku ietekmēs redzama 

regresija, t.i. risku vidējais punktu koeficients samazinās. 2019. gadā tieši operacionālās vadības un vides riski, 

pēc kopējo vidējo punktu koeficienta5 ir ar lielāko ietekmi, ko iespējams skaidrot ar identificēto risku specifiku, 

t.i. tie ir tieši saistīti ar veselības aprūpes nozares specifiku. Tāpat, ņemot vērā demogrāfiskas problēmas valstī 

un situāciju nozarē kopumā, t.i., kvalificētu speciālistu trūkums, zemais atalgojums nozarē, profesijas prestižs, 

vēl aizvien personāla riski tiek identificēti kā riski ar lielu ietekmi pār slimnīcas darbību, to iespējams pamatot 

arī ar vidējo punktu koeficientu, kas šajā gadījumā ir 4. Salīdzinot 2019. un 2018. gadu ir redzams, ka 

operacionālie vadības risku ietekmes līmenis ir samazinājies, t.i., 5,33. Tas skaidrojams ar šo risku neparedzamo 

dabu. Savukārt 2019. gadā papildus tika identificēti vides un pacientu drošības riski, attiecīgi vides risku vidējais 

punktu koeficents ir 6, savukārt pacientu drošības risku vidējais punktu koeficients ir 3. Ņemot vērā vides risku 

vidējo punktu koeficientu. 

 2019 2018 2017 2016 

Operacionālais vadības risks  5,33 6 6 2,75 

Personāla risks 4 9 9 5,6 

Finanšu risks 4 7 7,5 4,4 

Juridiskais un reputācijas risks 2,25 4 9 2,75 

Stratēģiskais risks   1 0 2,28 

Pacientu drošības riski 3       

Vides riski 6       
 

1.3.attēls. VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” risku vidējo punktu koeficienti no 2016.-2019. gadam.  

 

  

                                                           
5 𝑣𝑖𝑑ē𝑗𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑢 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠 =

varbūtība x sekas

kopejais viena veida risku skaits
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Pielikums Nr. 1 

Risku pārvaldības punktu matrica 2019. gadam.  

 

 

Riska veids Nr.p.k. Risks Varbūtība Punkti Sekas Punkti
Punktu 

skaits

Riska 

līmenis

1

Dabas katastrofa, noziedzīgs 

nodarījums slimnīcas infrastruktūrai, 

ugunsgrēks

Iespējams 2 Lielas 3 6 Augsts

2 IT sistēmu darbības pārtraukums Iespējams 2 Lielas 3 6 Augsts

3

Veikto darbību, iekšējo kārtību, 

nolikumu, procedūru neatbilstība vai 

nepilnības, cilvēku faktora izraisītas 

kļūdas vai darbības neatbilstība

Iespējams 2 Viduvējas 2 4 Augsts

4 Personāla mainība
Iespējams 2 Viduvējas 2 4 Augts

5 Ārstu nepietiekamība 
Iespējams 2 Viduvējas 2 4 Augsts

6

Viens finansējuma avots vai būtisks 

valsts finansējuma samazinājums 

psihiskās veselības aprūpei,  ES 

fondu finansējuma nepieejamība un 

līdzfinansējuma trūkums, 

neparedzamas medikamentu, 

tehnisko līdzekļu un resursu cenu 

paaugstināšanās; kopējās sociāli 

ekonomiskās situācijas 

pasliktināšanās

Iespējams 2 Lielas 3 6 Augsts

7

Finansējuma likumdošanas  

izmaiņas
Reti 1 Viduvējas 2 2 Vidējs

8 Nepareizi saplānota finanšu plūsma
Iespējams 2 Viduvējas 2 4 Augsts

9

Konfidenciālas, sensitīvas 

informācijas noplūde
Reti 1 Lielas 3 3 Augsts

10 Likumdošanas maiņa Reti 1 Viduvējas 2 2 Vidējs

11

Nepareizas iepirkumu procedūras 

veikšana
Reti 1 Viduvējas 2 2 Vidējs

12 Korupcijas risks Reti 1 Viduvējas 2 2 Vidējs

13 Pacienta identifikācijas kļūda Reti 1 Lielas 3 3 Augsts

14

Augsta riska pacientu nepietiekoša 

uzraudzība, nevēlama notikuma 

atgadīšanās

Reti 1 Lielas 3 3 Augsts

15 Negaidītas anestēzijas komplikācijas
Reti 1 Lielas 3 3 Augsts

16

Viltotu medikamentu izmantošana 

Slimnīca stacionāra nodaļās 

pacientu ārstēšanai

Reti 1 Lielas 3 3 Augsts

V
id
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r
is

k
i

17

Bīstamo medicīnisko atkritumu 

nokļūšana pie sadzīves atkritumiem

Iespējams 2 Lielas 3 6 Augsts
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