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Risku pārvaldība 2018. gadā (izvērtēti 15.11.2018.) 
Nr.p.k

. 

Riska apraksts Riska cēloņi Varbūtība
1  

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 Ir izbūvēta alternatīvā 

elektroenerģijas avota 

pieslēguma vieta. Darbinieki 

ir informēti un apmācīti 

rīcībai ugunsgrēka 

gadījumā. 

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.  

 Personāla risks 

3. Personāla mainība Mazkvalificētā 

personāla zemais 

profesijas prestižs 

un atalgojums 

Gandrīz 

droši 

Darbinieku 

trūkums, 

traucēts darba 

process 

Lielas  Ļoti 

augsts 

Darbinieku darba un dzīves 

līdzsvarošanas pasākumu 

kopums; Darba vides 

uzlabojoši pasākumi (jauns 

aprīkojums, skaidrāka 

pienākumu sadale utml). 

Darbinieku apmierinātības 

pētījums.  

4. Cilvēkresursu nepietiekamība  Demogrāfiskā 

situācija valstī 

Gandrīz 

droši 

Darba 

kvalitātes un 

efektivitātes 

samazināšanās 

Lielas  Ļoti 

augsts 

Vadības līmenī aktīvs darbs 

pie ārstu piesaistes – 

rezidentūru studentu 

uzņemšana Slimnīcā, darba 

piedāvājuma prezentēšana, 

sadarbības veicināšana ar 

RSU (tikšanās, semināri, 

prezentācijas).  

 Finanšu risks 

5. Viens finansējuma avots vai 

būtisks valsts finansējuma 

samazinājums psihiskās 

veselības aprūpei 

Valsts finansēta 

psihiskās 

veselības aprūpe 

Gandrīz 

droši 

Slimnīca nevar 

pastāvēt, 

zaudējot valsts 

finansējumu 

Lielas  Ļoti 

augsts 

Veikts darbs pie citu 

finanšu avotu piesaistīšanas 

(maksas medicīniskie un 

nemedicīniskie 

pakalpojumi) 

6. Inflācija, kuras dēļ plānotās 

izmaksas var būtiski atšķirties 

no reālajām 

 

Izmaiņas valsts 

ekonomiskajā 

situācijā 

Iespējams  Piešķirtais 

finansējums 

nesedz 

izdevumus 

Lielas  Augsts  Sekojām līdzi budžeta 

izpildei, samazinoties 

ieņēmumu apjomam, tika 

samazināts izdevumu 

apjoms.  

7. Likumdošanas  par finanšu 

nosacījumiem nezināšana 

Nenoteiktība 

nākamajos finanšu 

plānošanas 

periodos no valsts 

puses 

Gandrīz 

droši 

Nepietiekama 

finansējuma 

piešķiršana, 

lemj par 

faktoriem, kas 

nosaka 

slimnīcas 

darbību 

Viduvējas Augsts Konstanti sekot līdz 

jaunumiem sasitībā ar 

finanšu un normatīvo aktu 

izmaiņām. 

 Juridiskais risks 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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 

8. Konfidenciālas, sensitīvas 

informācijas noplūde 

Vadības 

dokumentu 

nepareiza 

iznīcināšana, 

IT sistēmu datu 

noplūde vai 

neaizsargātība 

Iespējams  Konfidenciāla 

informācija 

nonāk 

publiskajā telpā 

Lielas  Augsts Darbinieki tiek iepazīstināti 

ar Datu aizsardzības 

noteikumiem; Risks tiek 

periodiski pārrunāts 

darbinieku darba sapulcēs.  

9. Likumdošanas maiņa Netiek pamanītas 

izmaiņas 

reglamentējošos 

normatīvajos 

aktos 

Iespējams Neatbilstošas 

darbības 

normatīvajos 

aktos 

noteiktajās 

kārtībās 

Viduvējas Augsts Noteikt atbildīgās personas, 

kuras seko līdz jaunākajām 

izmaiņām  savā atbildības 

jomā. 

10. Nepareizas iepirkumu 

procedūras veikšana 

Normatīvo aktu 

nepārzināšana 

saistībā ar 

iepirkuma 

procedūrām 

Reti Pieļautas kļūdas 

iepirkumu 

procedūrā 

Viduvējas Vidējs Regulara apmācība un 

kvalifikācijas celšana 

 Stratēģiskais risks 

11. Piegādātāju nekonsekvence Ierobežotas 

iespējas izvēlēties 

piegādātāju 

Reti Nekvalitatīvi 

saņemts 

paklapojums 

vai prece 

Nenozīmīga

s 

Zems Rūpīgi izanalizēt 

pretendentus 



 
 

Risku analīze un salīdzinājums 2018. gadā 

 

 

 

 

1.1.attēls. VSIA “Strenču Psihoneiroloģiskā slimnīcas” risku profili un to ietekme 2016. ,2017. un 2018. gadam. 

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

ietekmes pār Slimnīcas darbību. 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. 2018. gadā tika identificēti 11 riski, kas var ietekmēt slimnīcas darbību. Identificētos riskus ir iespējams izdalīt 

operacionālajos vadības riskos, personāla riskos, finanšu riskos, juridiskajos riskos un stratēģiskajos riskos. Katrā no 

iepriekš pieminētajām kategorijām ietilps 2-3 iespējamie riski. 2018. gadā pie ļoti augstas ietekmes riskiem ir identificēti 

personāla mainības risks, cilvēkresursu nepietiekamības risks un viens finansējuma avots vai valsts finansējuma 

samazinājums psihiskās veselības aprūpei. Pie augstas ietekmes riskiem ir identificēti finanšu nosacījumu likumdošanas 

nezināšanas risks, kā arī likumdošanas maiņas risks. Vidējas un zemas ietekmes riski attiecīgi tika identificēti nepareizas 

iepirkuma procedūras veikšanas risks un piegādātāju nekonsekvences risks.  

2017. gadā kā ļoti augstas ietekmes riski identificēti personāla riski un finanšu riski. Personāla riskos ietilpst 

personāla mainība un cilvēkresursu nepietiekamība, savukārt finanšu riskos viena finansējuma avota vai būtisks valsts 

finansējuma samazinājums psihiskās veselības aprūpei. Augstas ietekmes riski 2017. gadā identificēti operacionālais 
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vadības riski, finanšu risks un juridiskais risks. Šajos riskos ietilps dabas katastrofa, noziedzīgs nodarījums slimnīcas 

infrastruktūrai, ugunsgrēks, IT sistēmas darbības pārtraukums, inflācija, kuras dēļ plānotās izmaksas var būtiski atšķirties 

no reālajām, konfidenciālas, sensitīvas informācijas noplūde. Visiem identificētajiem riskiem ir izstrādāts preventīvo 

darbību plāns, kā minimalizēt riska iestāšanos un tā ietekmi pār Slimnīcas darbību.  

 Atskatoties uz 2016. gadā identificētajiem riskiem, jāsecina, ka lielākā daļai identificēto risku bija vidējas ietekmes. 

2016. gadā tika identificēti operacionālie vadības riski, personāla un reputācijas riski, finanšu riski, stratēģiskie riski, 

juridiskie riski. Par augtas ietekmes riskiem tika identificēti personāla un reputācijas riski un finanšu riski. Ļoti augstas 

ietekmes novērtējumu ieguva personāla mainība un cilvēkresursu nepietiekamība, savukārt no finanšu riskiem-viens 

finansējuma avots.  

 Analizējot 2016., 2017. un 2018. gada risku profilus nākas secināt, ka aizvien ļoti augstas ietekmes riskiem pieder 

personāla riski, t.i., personāla mainība un cilvēkresursu nepietiekamība, un finanšu risks – viena finansējuma avots vai 

būtisks valsts finansējuma samazinājums psihiskās veselības aprūpei. Lai samazinātu personāla mainības risku, Slimnīca 

veic darba vides uzlabošanas pasākumus (jauna aprīkojuma iegāde, skaidrāka pienākumu sadale un tml.), kā arī īsteno 

darbinieku darba un dzīves līdzsvarošanas pasākumu kopumu. Tāpat ik gadu tiek veikts darbinieku apmierinātības pētījums. 

Savukārt, lai minimalizētu cilvēkresursu nepietiekamības risku, vadības līmenī notiek aktīvs darbs pie ārstu piesaistes un 

rezidentu apmācības Slimnīcā, kā arī notiek aktīva darba piedāvājuma prezentēšana un sadarbības veicināšana ar Rīgas 

Stradiņu Universitāti. Jāpiezīmē, ka šie riski ir tieši saistīti ar valsts demogrāfisko stāvokli un darba spēka nepietiekamību 

valsts līmenī.  Lai samazinātu viena finansējuma avota vai būtisks valsts finansējuma samazinājums psihiskās veselības 

aprūpei iespējamību, Slimnīcā notiek darbs pie citu finanšu avotu piesaistīšanas, piemēram, maksas medicīnisko un 

nemedicīnisko pakalpojumu sniegšanas.  

 

1.2..attēls. VSIA “Strenču Psihoneiroloģiskā slimnīcas” risku salīdzinājums 2016. un 2017. gadam. 



 
 

Aplūkojot 2018. gada radara diagrammu, ir iespējams secināt, ka risku ietekme ir palielinājusies, tas skaidrojams 

ar makro līmeņa notikumiem valstī kopumā. Ņemot vērā demogrāfiskas problēmas valstī, vēl aizvien personāla riski ir ar 

lielāko ietekmi pār slimnīcas darbību, balstoties uz vidējo punktu koeficientu, kas ir 9. Salīdzinot 2017. un 2018. gadu ir 

redzams, ka operacionālie vadības riski nav mazinājušies, t.i., 6. Tas skaidrojams ar šo risku neparedzamo dabu. Savukārt 

2018. gadā papildus ir identificēts arī stratēģiskais risks, kura vidējais risku punktu koeficients ir 1.   

Aplūkojot 2016. un 2017. gada risku ietekmi pēc vidējiem punktu koeficientiem5 var secināt, ka 2017. gadā ir 

identificēti mazāk risku, taču tiem ir proporcionāli lielāka ietekme pār Slimnīcu un tās darbības procesiem. Salīdzinoši 2016. 

gadā tika identificēti 25 iespējamie riski, savukārt 2017. gadā 7 riski. Aplūkojot radara diagrammu, ir uzskatāmi, redzam, 

ka lielākos draudus slimnīcai rada tieši personāla riski attiecīgi koeficients 2016. gadā bija 5,6, savukārt 2017. gadā 9. Otrs 

lielākais risks, vērtējot pēc vidējā punktu koeficienta, ir finanšu risks, kura koeficients ir 7,5. 2017. gada izvērtējumā, ir 

izslēgts stratēģiskais risks, tas skaidrojams ar veiksmīgu preventīvo darbību un aktivitāšu izpildi, piemēram, lai novērstu 

sliktu informācijas nodrošināšanas risku, Slimnīcā tiek rīkotas regulāras sapulces visu līmeņu darbiniekiem, kur tiek 

sistemātiski atgādināts par darbinieku un Slimnīcai kopumā sasniedzamajiem mērķiem, savukārt lai novērstu nepilnīgus 

organizatoriskās struktūras draudus, iestādes vadītājs regulāri pārskata organizatorisko struktūru. 

 

1.3..attēls. VSIA “Strenču Psihoneiroloģiskā slimnīcas” risku vidējo punktu koeficienti 2016., 2017.un 2018. gadam 

                                                           
5 𝑣𝑖𝑑ē𝑗𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑢 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠 =

varbūtība x sekas

kopejais viena veida risku skaits
  

2018 2017 2016

Operacionālais vadības risks 6 6 2,75

Personāla risks 9 9 5,6

Finanšu risks 7 7,5 4,4

Juridiskais risks 4 9 2,75

Stratēģiskais risks 1 0 2,28


