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Izmaiņu neizbēgamība
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Ražošanas un cilvēku citu darbības jomu kopīga īpatnība ir 
dažādu notikumu nepārtraukta mainība. To var skaidrot tā, 
ka reālām sistēmām ar to funkcionēšanai raksturīgiem da-
žādiem procesiem – pilnīgas kādas darbības norisēm, nākas 
saskarties ar dažādām iedarbēm, no kurām daļa ir plānotas, 
bet daļa neplānotas (iepriekš neparedzamas). Ja neplānoto 
iedarbju īpatsvars vai to ietekme ir liela, tad notikumu attīstī-
ba kā procesu rezultāts no ārpus notikumiem stāvoša novē-
rotāja pozīcijām var būt regresīva.

Kopš cilvēki ir iemācījušies kaut ko ražot, apvienojoties un 
organizējot kopīgu darbību, kā arī parādoties preču un pa-
kalpojumu vērtības analogam – naudai, tāds termins kā 
risks visbiežāk parādās finansu aprites jomās, kad draud ie-
spēja zaudēt naudu vai samazinās iespējamā peļņa. Cilvēki, 
ieguldot savus līdzekļus ekonomikā un cerot uz peļņu, riskē 
tos zaudēt. Arī dažādos totalizatoros un azartspēlēs naudu 
drīzāk var zaudēt, nekā gūt vieglu un ātru peļņu.

Risks ir jēdziens, kas raksturo vērtību iespējamu zaudēšanu 
dažādu procesu un notikumu rezultātā. Risks pēc būtības ir 
procesu realizēšanās nevēlama rezultāta varbūtība. Pastāv 
vairākas riska definīcijas. Bieži vien riska termins pareizi ir 
izprotams tikai skaidrojot šo jēdzienu plašāk.

Dažādas organizācijas savā darbībā bieži vien saskaras ar 
tādiem riskiem kā vides piesārņošanas risku, vides kaitīgās 
iedarbības risku, darba drošības līmeņa samazināšanās ris-
ku (elektroiedarbība, sprādzieni, putekļi, nestabilas iekārtas, 
asi priekšmeti u.c.), finansu negatīvas bilances risku, peļņas 
samazināšanās risku, transporta negadījumu risku, ūdens 
trūkuma vai tā pārpilnības risku un daudziem citiem riskiem. 
Sastopami arī tādi vispārināti un būtību neatainojoši riska 
jēdzieni, kā tirgus risks, finansu risks, valūtas risks, politiskais 

risks, ekonomiskais risks, juridiskais risks, piegādātāju risks 
un citi riski. Tad nu šādus riska jēdzienus ir jāprecizē un jāno-
skaidro kādas negatīvas sekas tie var izsaukt.

Dažreiz ir novērojama tā saucamā risku ķēde (varbūt arī do-
mino efekts), kad viens risks var izsaukt virkni citu risku (kāda 
nevēlama notikuma attīstības varbūtības palielināšanos). Par 
riskiem runā arī tad, ja ir ievērojama varbūtība notikumiem, 
kas ir kādam nevēlami vai nepatīkami. No šāda viedokļa risks 
var būt arī subjektīvs.

Ar dažādiem riskiem visbiežāk ir spiestas rēķināties tās orga-
nizācijas, kuras savā darbībā ir saistītas ar bīstamām vielām 
vai kuru darbības procesi var izraisīt nevēlamas sekas citiem. 
Šo organizāciju darbību parasti regulē īpaši valsts normatī-
vie akti, kas izvirza prasības apzināt darbības riskus un or-
ganizēt darbu, ņemot vērā procesu bīstamību. Bieži vien 
lieto tādu jēdzienu kā riska vadība. Taču risks ir kāda procesa 
varbūtība, kur dažādu nejaušu notikumu rezultātā iznākums 
ir sliktāks nekā sākumā plānots. Tāpēc jāvada ir organizāciju 
darbības procesi tā, lai dažādus riskus mazinātu. Efektīvas 
darbības nodrošināšanai daudzas organizācijas jau diezgan 
pasen izmanto dažādas pārvaldības sistēmas, ko rekomen-
dē starptautiskie standarti ISO 19011, 14001, 9001, kā arī 
OHSAS 18001, HACCP un citi normatīvie akti.

Lai organizāciju uzņēmējdarbība būtu efektīva, tās funk-
cionālās struktūras veidošanai un darbības procesu vadībai 
jāpievērš liela vērība no iespējamo dažādo risku pakāpes. 
Riska veidu un līmeņu noteikšana un to samazināšanas prin-
cipu ievērošana pēdējā laikā ļoti plaši tiek lietota daudzu 
organizāciju efektīvas uzņēmējdarbības veidošanai un no-
drošināšanai. Organizāciju saimnieciskās darbības laikā ie-
spējamie riski parasti tiek identificēti un novērtēti finansiāli. 

Management systems auditors are likely to spend much of time visiting clients and conducting 
detailed surveys of sites to be assured. They would also be responsible for carrying out research to 
assess and evaluate risk, writing reports for customers, staying abreast of legislative developments 
and advising clients. They may need to collect evidence to support assessments and also to make 
recommendations for improvements that will reduce risks.

Pārvaldības sistēmu auditoriem daudz laika jāpavada detalizēti izvērtējot klientu vadības sistēmas. 
Tāpat auditoriem jāizvērtē risku iespējamība, ņemot vērā likumdošanas izmaiņas jāsniedz klientiem 
ziņojumus, kā arī jāpaziņo savs vērtējums. Lai to veiktu, nepieciešams savākt pierādījumus, kā arī 
sniegt ieteikumus risku samazināšanai.
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Tas ļauj droši plānot organizāciju funkcionēšanu, izvairīties 
no dažādu neplānotu iedarbju radītiem zaudējumiem, kā 
arī optimizēt nospraustā mērķa sasniegšanu. Riska pakāpes 
līmeņa prognozēšana pēdējos gados ir sevi apliecinājusi kā 
efektīvs pareizu lēmumu pieņemšanas instruments dažādu 
organizāciju atsevišķu projektu realizēšana un visā organizā-
ciju darbības pārvaldībā.

Risku novērtēšanas un samazināšanas principi tiek lietoti 
gandrīz jebkurā tautsaimniecības nozarē. Tie balstās uz sav-
laicīgu potenciālo risku identificēšanu, iespējamo zaudē-
jumu vai ieguvumu novērtēšanu un atbilstošu preventīvo 
riska samazināšanas pasākumu ieviešanu. Risku pētījumu 
attīstība un uzkrātā risku samazināšanas pieredze ir sek-
mējusi izstrādāt dažādus nozaru metodiskos dokumentus, 
likumus un pat nacionālos standartus risku samazināšanai 
un novēršanai.

Kādas organizācijas risku faktoru kvalitatīvu identifikāciju 
(neprecizējot risku biežumu) un kvantitatīvu novērtējumu 
(skaitliski izteiktu risku biežumu un to darbības seku smagu-
mu) veicot, jāņem vērā sekojoši principi:

1. Iespēja pārskatāmi orientēties organizācijas profesionā-
lajā un funkcionālajā struktūrā.

2. Ērta un vienkārša risku faktoru novērtēšana.

3. Iespēja veikt nepieciešamos mērījumus un novērtēt to 
atbilstību attiecīgās profesijas robežvērtībām un risku 
novērtējuma pakāpēm.

4. Normatīvo dokumentu prasību izpildes un attiecīgo 
preventīvo pasākumu atbilstības līmeņa pārbaudes ie-
spēja organizācijā.

Lai pārvaldības sistēmu auditori ērtāk varētu noteikt priori-
tātes kādas organizācijas iespējamiem preventīviem pasā-
kumiem organizācijas darbības uzlabošanai, riska faktori ir 
jāsagrupē pēc to bīstamības. Riska pakāpe tiek noteikta va-
doties no plašas un daudzpusīgas informācijas, ko auditori 
iegūst

•	 darba	vietās;

•	 sarunās	ar	organizācijas	darbiniekiem;

•	 no	veiktajām	dokumentācijas	analīzēm;

•	 no	tiešajiem	procesu	novērojumiem.

Vadoties no varbūtības risks var būt neiespējams, maz iespē-
jams vai iespējams. Savukārt riska sekas var būt attiecīgi maz 
bīstamas, bīstamas vai ļoti bīstamas. Līdz ar to riska pakāpes 
var būt sākot no nenozīmīga riska līdz pat nepieļaujamam 

riskam ar dažādām starpgradācijām, kā, piemēram, pieļau-
jams risks, nozīmīgs risks un tamlīdzīgi.

Ja risks ir nenozīmīgs, tad veikt kaut kādus speciālus procesu 
realizēšanas pasākumus nav nepieciešams. Pieļaujama riska 
gadījumā ieteicams izvērtēt, kādi pasākumi būtu nākotnē 
jāveic ar minimāliem materiāliem ieguldījumiem vai arī tie 
jāveic tuvākā laikā, bet ne tūlīt. Procesu realizēšana jāpār-
trauc, kamēr nav veikti pasākumi riska samazināšanai vai 
novēršanai, ja risks ir nozīmīgs. Ja procesus nav iespējams 
pārtraukt, riska novēršanas pasākumi jāveic steidzamības 
kārtā. Nepieļaujama riska gadījumā riska samazināšanas vai 
novēršanas pasākumi jāveic nekavējoties. Ja līdzekļu trūku-
ma vai citu iemeslu dēļ nav iespējams veikt attiecīgos riska 
novēršanas pasākumus, tad attiecīgo procesu norisi katego-
riski jāaizliedz.

Dažādu noteikumu, likumu, standartu un direktīvu savstar-
pējo sakarību var parādīt shematiski (skat. attēlu). Likumi un 
noteikumi ir jāievēro obligāti, bet pārējiem dokumentiem ir 
rekomendējošs raksturs. To neievērošana iespējams var radīt 
attiecīgu risku pakāpes palielināšanos dažādās organizāciju 
darbības sfērās un etapos. 

Jebkuras organizācijas funkcionālās sistēmas ir pakļautas 
dažādiem auditiem. Organizāciju pārvaldības sistēmu audita 
mērķis ir iegūt noderīgu informāciju par sistēmu stāvokli un 
funkcionēšanas uzlabošanas iespējām. Katra audita rezultā-
tiem jāapstiprina auditējamo sistēmu lietderība izvirzītā 
mērķa sasniegšanai. Tur ietilpst arī iespējamo risku pakāpes 
identificēšana, to analīze un risku pakāpes samazināšanas 
preventīvo pasākumu nodrošināšana. Vēlams veikt risku 
analīzes procesa optimizāciju ar mērķi palielināt jaunas un 
derīgas informācijas īpatsvaru par sagaidāmajiem riskiem. 
Jāapliecina arī tas, ka pārvaldības sistēmās tiek ievēroti visi 
nepieciešamie vadības nosacījumi un ka tās spēj nodroši-
nāt mērķa sasniegšanu. Jebkuras organizācijas vadītājiem 
jāapzinās sava loma, nepārtraukti stimulējot risku analīzes 
procesa pilnveidošanu, lai iegūtu neatkarīgu un objektīvu 
darbības stāvokļa ainu ar mērķi pilnveidot organizācijas dar-
bību.

Kādreiz saka, ja kāds savā dzīvē neriskē, tad tas riskē nedzī-
vot. Daudz ko veikt neizdodas tikai tāpēc, ka kāds darbs nav 
iesākts pietiekami savlaicīgi. Pārāk bieži dažādi pasākumi tiek 
atlikti līdz brīdim, kad viss būs perfekti sagatavots. Taču tas 
nenozīmē, ka visu vajadzētu veikt strauji un bez apdomas. 
Saprātīgai plānošanai, risku paredzēšanai un to samazināša-
nas pasākumu ieviešanai ir jābūt visu cilvēku un organizāciju 
darbības pamatā.


