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Patstāvīgais darbs kursa laikā 

prezentācijas veidā:

 Izveidot uzņēmuma/organizācijas riska karti, aprakstīt 

riskus (neliels uzņēmuma apraksts, uzņēmuma risku 

karte, vai stratēģisko risku karte, risku novērtējums ar 

pamatojumu).

 Sniegt priekšlikumus risku mazināšanai, iespējām vai 

zaudējumiem. 
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Prezentāciju tēmas saskaņošana vai arī:

Analizēt riskus eksporta tirgum:

Pazīsti valsti, vidi, kultūru – politiskā situācija, 

ekonomiskais stāvoklis;

Kā identificēsi un dibināsi kontaktus ar 

potenciālajiem partneriem;

Kas ir Tavi partneri – finansiālā stabilitāte, 

reputācija, uzticamība;

Risku vadība – kādi riski pastāv konkrētajā 

uzņēmējdarbībā. Koordinēta un ekonomiski pamatota 

resursu pielietošana, lai samazinātu, monitorētu un 

kontrolētu nevēlamu notikumu ietekmi uz darbībām.
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Jautājumi, kuri varētu rasties:

 Kā minimizēt risku strādājot ar ārzemju partneriem?

 Preventīvie pasākumi risku samazināšanai?

 Kā iegūt potenciālus klientus?

 Kā pareizi sākt sadarbību?

 Preventīvie pasākumi risku samazināšanai?

 Kā samazināt riskus ieejot jaunā tirgū?

 Kā pārbaudīt un novērtēt ārvalstīs reģistrēta klienta 

finanšu stāvokli? 

 Kādas vēl iespējas (bez finanšu novērtējuma) pārbaudīt 

uzņēmuma uzticamību?
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1. Risks vai iespēja?
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Riska sastāvs
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Riski:

 Risku cēloņi

 Riska apstākļi
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Iespēju riski

Risks ir nenoteiktība
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Lēmumu pieņemšana?
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2. Risku vadīšana

 Optimizēt riska-svērto peļņu jeb maksimizēt ienākumus 

pie pastāvošo risku līmeņa.

 Pastāvošais riska līmenis – visi riski, ar ko uzņēmums 

saskaras un to iedarbības pakāpe.

 Organizācija ir risku filtrs.
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Dinamiskā un statiskā risku vadības 

koncepcija
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Piemērs:
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Risku vadības modelis MVU
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Risku kartes

 Efektīva vadības metode

 Paredzēta, lai riskus sarindotu prioritārā kārtībā, 

novērtējot risku iespējamību un ietekmi, kāda tiem varētu 

būt uz uzņēmuma mērķiem
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Piemērs MVU:

1. Darbinieku motivācijas trūkums.

2. Lēni apgrozījuma pieauguma tempi.

3. Finanšu pārskatu riski.

4. Kvalificētu darbinieku trūkums.

5. Klientu/ piegādātāju nekorekta rīcība.

6. Tiesībaizsardzības un kontroles iestāžu darbība.

7. Uzņēmuma neefektīva vadīšana.

8. Saistību nepildīšana.

9. Pakalpojumu/ preces kvalitāte. 18



Piemērs:
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Risku samazināšanas veidi:
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Risku vadība paredz:

 Precīzu domāšanu

 Tālredzīgu domāšanu

 Atbildību par pieņemtiem lēmumiem

 Efektīgu komunikāciju

 Līdzsvarotu un vispusīgu domāšanu
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Potenciālo risku apstrāde

 Izvairīšanās

 Samazināšana

 Pārcelšana 

 Paturēšana

Cerēdams Tu riskē nonākt izmisumā, mēģinot Tu riskē 

izgāzties, taču Tev jāriskē, jo lielākais risks ir neriskēt.
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Risku vadības pieejas:

 Tradicionālā

 Progresīvā

 Stratēģiskā
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Risku klasifikācija

 Pēc sabiedrisko attiecību jomas

 Pēc uzņēmējdarbības veida

 Pēc rašanās iemesla

 Pēc izcelsmes

 Pēc gala rezultāta

 Pēc mēroga

 u.c.
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PIEMĒRS:
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Risku klasifikācija pēc varbūtības
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Zaudējumu varbūtības skala
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Iespējamo zaudējumu analīze
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Grupu darbs:

 http://www.la.lv/567615/
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3. Risku novērtēšana

 Risku novērtēšana ir noteikt kvantitatīvo vai kvalitatīvo 

vērtību, risku, kas saistīts ar konkrētu situāciju un atzīt 

draudus.

 Kvantitatīvā riska novērtējumam nepieciešams aprēķināt 

divus komponentus: risks: R lielumu iespējamiem 

zaudējumiem L un p – varbūtība, ka zaudējumi radīsies.
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Risku novērtēšanas metodes

 Riska statistiskā novērtēšanas metode

 Ekspertu metode

 Speciālu koeficentu metode
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Potenciālo risku apstrāde

 Izvairīšanās

 Samazināšana

 Pārcelšana 

 Paturēšana

Cerēdams Tu riskē nonākt izmisumā, mēģinot Tu riskē 

izgāzties, taču Tev jāriskē, jo lielākais risks ir neriskēt.
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Risku vadības pieejas:

 Tradicionālā

 Progresīvā

 Stratēģiskā
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Risku klasifikācija

 Pēc sabiedrisko attiecību jomas

 Pēc uzņēmējdarbības veida

 Pēc rašanās iemesla

 Pēc izcelsmes

 Pēc gala rezultāta

 Pēc mēroga

 u.c.
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Statistiskās novērtēšanas metode

 Vidējā absolūtā novirze (MAD)

 Vidējā kvadrātiskā novirze

 Varbūtība kā riska mērs

 Riska koeficents kā riska mērs



Riska koeficenta aprēķināšana



Ekspertu metode

Risku procedūru 
veidi

Grupas 
procedūra

Izvirzīto 
problēmu atklāta 

apspriešana
Delfi metode

Brīva domu 
izteikšana bez 

balsošanas

Individuālā 
procedūra



Ekspertīzes veikšanas process

Ekspertu izvēle
Jautājumu 

formulēšana
Aptaujas veikšana

Atsevišķo 
novērtējumu 
apkopošanas 

metodika

Ekspertu 
novērtējumu 

apstrāde un analīze



Speciālu koeficentu metode

Likviditāte

Bezzaudējuma punkts

Reitingi

Bankrota riska novērtējums

Līzinga riska novērtējums



Uzņēmuma kredītuzticamības klasifikācijas 

aprēķināšana



Lēmumu pieņemšana



Lēmumu pieņemšanas nenoteiktības 

apstākļos



Lēmumu pieņemšanas riska apstākļos



Risku vadīšanas stratēģijas



Iekšējo risku mazināšana

 Bizness

 Personāls

 Finanses

 Darījumi

 Partneri
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4. Risku samazināšanas metodes

 Tradicionālās risku samazināšanas metodes

 Netradicionālās risku samazināšanas metodes



Tradicionālās risku mazināšanas metodes



Ārējo risku samazināšanas iespējas

 Atteikšanās no riska

 Riska uzņemšanās: riska atstāšana 

sev, zaudējumu novēršanas metode, 

zaudējumu apjoma samazināšana, 

pašapdrošināšanās

 Riska nodošana: apdrošināšana, risku 

nodošana 



Iekšējo risku samazināšanas iespējas

 Biznesa plāns

 Personāls

 Sadarbības partneri

 Darījumi

 Uzņēmuma informācija

 Dati



Netradicionālās risku mazināšanas 

metodes

 Astrolingvistikā metode

 Astroģenētika

 Apaļās skalas metode

 360 grādu metode



Riski, ar kuriem var saskarties 

eksportētājs/importētājs

 Debitoru risks - partnera maksātnespēja vai nevēlēšanās 

izdarīt apmaksu/preču piegādi

 Līgumsaistību nepildīšanas risks - partnera vienpusēja 

pasūtījuma atsaukšana

 Politiskais risks - politiskā situācija vai notikumi valstī 

partnerim neļauj izpildīt līgumu (karš, revolūcija, preču 

eksporta/importa aizliegums u.c.)

 Pārskaitījuma risks - valsts vai citu organizāciju 

atteikums vai nespēja veikt maksājumus noteiktajā valūtā 

 Valūtas risks - līguma valūtas devalvācija attiecībā pret 

eksportētāja  valsts valūtu



Risku samazināšana uz zināšanu 

pārvaldības pamata
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Kas ir zināšanu vadība?

Zināšanas ir izpratnes un pieredzes kopa, kā arī 
procedūras, kas ir atzītas par pareizām un patiesām, 
kas virza domas, uzvedību un cilvēku savstarpējo 
saziņu.
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Kāpēc nepieciešama 
zināšanu vadība?

• Mēs apmācam mūsu darbiniekus,... bet mēs neļaujam viņiem izmantot iegūtās 
zināšanas!

• Mēs lielākoties mācāmies no projektiem,... bet mēs neiepazīstinām pārējos ar 
ekspertīzes secinājumiem!

• Mums ir eksperts katrā jautājumā,...bet tikai daži zina, kur šo cilvēku satikt!

• Mēs visu rūpīgi dokumentējam,… bet mēs nevaram piekļūt zināšanu krātuvei!

• Mēs pieņemam darbā tikai spēcīgākos,...bet pēc pāris gadiem viņi aiziet uz citām 
organizācijām!

• Mēs zinām visu par citām organizācijām,...bet maz par savējo!

• Mēs lūdzam ikvienu dalīties savā pieredzē,...bet mēs neizpaužam savus 
noslēpumus!
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Sakarība starp personīgajām un 
organizācijas zināšanām
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Šķērslis Iespējamais risinājums

Uzticības trūkums Veidot attiecības un uzticēšanos, rīkojot personīgas tikšanās 

Dažādas kultūras, vārdu krājums, 
uzziņu sistēmas

Radīt vienotu pamatu, izmantojot izglītību, diskusijas, 
publikācijas, darbu grupās, darba rotāciju

Laika trūkums, nav tikšanās vietas Noteikt laiku un vietu zināšanu nodošanai: pārrunu telpas, 
konferenču atskaites

Statusu un atlīdzību saņem 
zināšanu īpašnieki 

Novērtēt darbu un radīt stimulus, kuri balstītos uz dalīšanos 
zināšanās

Absorbējošo spēju trūkums 
saņēmējos 

Mācot darbiniekus būt elastīgiem, nodrošinot laiku mācībām, 
veicinot atvērtību idejām 

Uzskats, ka zināšanas ir 
priekšnosacījums īpašām grupām

Veiciniet pieeju zināšanām, kura nav pakļauta hierarhijai, ideju 
kvalitāte ir daudz svarīgāka par sākuma statusu 

Zināšanu pārnese organizācijā
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Elitāro grupu veidošanās Koncentrējieties uz kopienu izveidi, kuras iekļautos 
visās organizācijas nodaļās

Tieksme uz individuālo darbu Veiciniet un atalgojiet darbu grupās un kopienās, un 
parādiet, ka tas sniedz labākus rezultātus 

Laika trūkums Iegūt zināšanas un dalīties tajās ir jāuztver kā daļa no 
veicamā darba, nevis kā papildus pienākumu

Nav izgudrots šeit Jēdziena "tur" pretējais jēdziens ir “šeit”, kas varētu 
nozīmēt "šī kopiena” vai “šī organizācija”, nevis tikai “šī 
komanda”. 

Zināšanas ir vara Palīdzēt cilvēkiem saprast, ka, daloties zināšanās, 
pieaug kolektīva spēks un, iepazīstot citu cilvēku 
zināšanas, jūsu darbs kļūst efektīvāks 

Neiecietība pret kļūdām vai 
palīdzības nepieciešamību 

Pieņemt un atalgot radošās kļūdas

Zināšanu pārnese organizācijā
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Zināšanu pārvaldības procesi prasa naudas un 
darbaspēka ieguldījumus, iekļaujot sekojošo:

• Zināšanu iegūšana, tā ir dokumentu izveidošana un 
dokumentu pārvietošana datoru sistēmās. 

• Palielināt zināšanu vērtību izmantojot rediģēšanu, 
noformējumu un informācijas atlasīšanu. 

• Izstrādājot zināšanu kategorizācijas pieejas un sadalīt 
kategorijās jaunus devumus zināšanās. 

• Izstrādāt Informācijas tehnoloģijas infrastruktūras un 
programmas zināšanu izplatīšanai. 

• Apmācīt darbiniekus radīt, dalīties un izmantot zināšanas. 
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Zināšanu veidi un līmeņi

• Vārdos izsakāmās

• Vārdos neizsakāmās
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Definīcija Piemērs

Dati ir neinterpretēti fakti un skaitļi. Katra 

atsevišķa datu daļa nav izmantojama 

atsevišķi, jo nesniedz nepieciešamo 

informāciju. 

Skaitlis 10.4 ir dati.

Informācija ir dati, kas ir apstrādāti, 

iegūstot nozīmi.

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 

2013.gada aprīļa beigās bija 10,4% no 

ekonomiski aktīviem iedzīvotājiem.

Zināšanas ir dotās informācijas izpratne. 

Šiem 10,4 % ilgstoši nav darba, kas var 

novest pie makroekonomikas 

nestabilitātes.

Atšķirība starp datiem, informāciju 
un zināšanām
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Izmaiņu pārvaldība

Kvalitātes 

pārvaldība

Cilvēkresursu 

pārvaldība
Jaunievedumu 

pārvaldība

Stratēģiskā 

pārvaldība

No datu administrēšanas 
uz zināšanu pārvaldību
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Zināšanu pārnese

Zināšanu pārnese ir process pieejamo zināšanu nodošanai attiecīgajai 
auditorijai

Darbība
• Kanāla identifikācija un izvēle
• Plānošana
• Sūtīšana

Zināšanu pārneses aspekti
• Tehniskie aspekti: galvenokārt uzlabot piekļuvi zināšanām (informācijai), 

elektroniskai saziņai, dokumentu glabātuvēm utt.
• Sociālie aspekti: galvenokārt cilvēku “dzīvā” saziņa (tikšanās, sarunas utt.)
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Lietošana un pavairošana

Attīstība un iegūšanaZ
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Iekšējās 

zināšanas

Ārējās

zināšanas

Nākotnes 

zināšanas

Patreizējās 

zināšanas

Precīzas 

zināšanas

Netiešas 

zināšanas

Zināšanas 

no prāta 

(racionālās)

Zināšanas 

no 

pieredzes 

Zināšanu pārvaldības 
formēšanās
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Saziņa

SadarbībaKoordinācija

Video 

konferences

Ziņojumu 

dēļi

E-pasts

Spec. 

DB

Sadalītās hiperteksta 

sistēmasDarba 

plūsmas 

pārvaldības 

sistēmas

Plānošanas 

sistēmas
Grupu 

redaktori

Lēmumu 

atbalsta 

sistēmas

Saziņa

Izdalītās 

informācijas 

telpas

Komandas 

darbs

Darba 

plūsmas 

pārvaldība

Zināšanu pārvaldības rīki
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Faili

Datu bāzes

Informācijas sistēmas

Grāmatas

Piezīmes

u.c.

Ārējās zināšanas

Iekšējās 

zināšanas

zi
nā

ša
na

s

sp
ri
e

ša
n

a

gr
ib

a

emocijas
Zināt, kā piekļūt, kad 

nepieciešams

Kur atrodas mūsu zināšanas?
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Rīki, kas palīdz personīgo zināšanu 
pārvaldībai

• nav noteikti nepieciešams kāds izcils rīks 
• savās ikdienas aktivitātēs mēs izmantojam dažādus personīgo 

zināšanu pārvaldības rīkus:
– pieraksti 
– kalendāri
– e-pasti
– forumi
– meklēšana internetā
– u.c. 

• pirmkārt, ir nepieciešams, lai indivīds saskatītu 
nepieciešamību savu zināšanu pārvaldīšanai

• otrkārt, jāprot izmantot jau esošie rīki



68

Stāvoklis Kas ir iemācīts

Māceklis Iemācās likumus un faktus, darbojas pēc tiem

Iesācējs Pievērš uzmanību elementiem situācijās, ko 

nevar objektīvi definēt

Kompetents 

lietotājs

Darbojoties patur prātā mērķi

Profesionālis Darbojas ar atbildības sajūtu, gūst 

apmierinājumu

Eksperts Ir nobriedusi un pieredzējusi izpratne, “dzīvo” 

attiecīgajā “pasaulē”

Atbildība un iesaistīšanās ir atkarīga
no prasmju līmeņa
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Zināšanu audits:

• Definē mērķus 

• Nosaka ideālo stāvokli.

• Izvēlas audita metodi

• Novērtē (izseko) zināšanu pieaugumu

• Nosaka organizācijas stratēģisko pozīciju, 
ņemot vērā tehnoloģiskās iespējas
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Cēloņu- sakarību zināšanas 

-lēmumu loģika

-noraidītu lēmumu 

pamatojums

-aktivitāšu rezultāti

-piesaistīti neformālo 

zināšanu gabali

Deklaratīvās 

zināšanas 

-jēdzieni

-kategorijas

-definīcijas

-pieņēmumi

Konteksts  

-lēmumu apstākļiem

-pieņēmumiem

-pieņēmumu rezultātiem

-neformālās zināšanas

video klipi

anotācijas

piezīmes

sarunas

Procedurālās zināšanas

-procesi

-notikumu un 

aktivitāšu secības

-darbības

Zināšanu 

uzglabāšana

Zināšanu uzglabāšana
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Intelektuālais kapitāls

Definīcija

Intelektuālais kapitāls ir zināšanas, kas var tikt 
pārvērstas vērtībā

Intelektuālais kapitāls sastāv no

• Cilvēku kapitāla – neizsacītās zināšanas, kas atrodas 
darbinieku prātos

• Struktūras kapitāla – organizācijas biznesa rutīnas

• Saistītais kapitāls – zināšanas, ko nosaka saiknes ar 
apkārtējo vidi
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Kā īsti to darīt?

• Lai tradicionālā zināšanu pārvaldība organizācijā gūtu 
sekmes, katram indivīdam ir jāsāk tieši ar savu 
personīgo zināšanu pārvaldību.

• Personīgo zināšanu pārvaldības būtiska iezīme ir tā, 
ka tā neapskata indivīdu tikai kā organizācijas 
sastāvdaļu – sašaurinot viņa aktivitātes tikai ar darbu 
saistītajās, bet kā indivīdu vispārējā viņa dzīves laukā. 
Šis aspekts ir būtisks kaut vai tādēļ, ka indivīdu kā 
organizācijas sastāvdaļu kaut kādā mērā ietekmē viss, 
kas ar viņu dzīvē notiek – viņa intereses, ģimene, 
draugi utt. 


