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Vadlīnijas projekta risku analīzei un pārvaldībai 

Kas ir projekts? 
 
Gatavojot projekta iesniegumu, jāatceras, ka projekts var tikt raksturots:  

ü kā pasākums, kuru raksturo īpaši nosacījumi, piemēram, iepriekš izvirzīts mērķis, laika, 
finanšu, personāla un citi ierobežojumi, norobežotība no pārējiem pasākumiem, kā arī 
projekta specifiskā organizācija;  

ü kā process, ko veido koordinēto un kontrolēto norišu kopums, kuram ir noteikti sākuma 
un beigu termiņi, un kura īpašām prasībām atbilstošais mērķis jāsasniedz, iekļaujoties 
atvēlētajos laika, izmaksu un resursu ietvaros. 

 
Līdz ar to ir noteiktas pazīmes, kas nosaka projekta kvalitāti: 

ü skaidri definēta problēma; 
ü sakarība starp mērķi, aktivitātēm un rezultātiem;  
ü reāla plānošana; 
ü ilgtspēja un ekonomiskā izdevība;  
ü tā realizācija noteiktā termiņā, apmērā, ievērojot noteikto budžetu; 
ü plānota un pietiekama uzraudzība u.c. 

 
Projektu kā pasākumu un procesu tieši ietekmē ne tikai tā vadītāja prasme, bet arī dažādi vairāk 
vai mazāk prognozējami apstākļi. Lai gūtu pārliecību par plānojamā rezultāta atbilstību 
gaidītajam, ir nepieciešams mērķtiecīgi veikt iespējamo risku iestāšanās varbūtības un seku 
analīzi, kas dotu iespēju izvēlēties optimālu rīcības variantu, t.i., realizēt risku vadību. 
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Risku vadības process 
 

Projekta riskus apraksta, lai noteiktu galvenās riska jomas un izvērtētu to potenciālo ietekmi 
uz projektu. Lai projekts noritētu veiksmīgi un netiktu pakļauts negaidītiem triecieniem 
neveiksmīgu un neefektīvu lēmumu dēļ, tā vadības procesā ir jāmāk atpazīt riskus, tos novērtēt, 
analizēt riska apstākļus un samazināt riska iedarbību. Projekta riska faktoru un riska seku 
noteikšana palīdz secināt, kādi ārējie faktori, kas atrodas ārpus projekta plānošanas un 
īstenošanas robežām un nav projekta kontrolē, ir izšķiroši projekta veiksmīgai īstenošanai un 
ilgstošu rezultātu sasniegšanai.	 

Gatavojot projektu, ir svarīgi saprast, ka projekta iesniegums tiks vērtēts ne tikai pēc 
uzrādīto risku daudzuma, bet arī, cik kvalitatīvi veikts risku izvērtējums un vai ir paredzēti 
atbilstoši risku mazināšanas pasākumi. 

Risku vadība nozīmē sistemātisku pieeju, t.i. risku vadības metodes ir jārealizē gan projekta 
sagatavošanas posmā, gan īstenošanas posmā. Projekta īstenošanas posmā, apzinoties kāda jauna 
riska iespējamību, ir atkārtoti jāveic risku analīze un novērtēšana, kā arī jāpārstrādā pasākumu 
plāns risku novēršanai vai samazināšanai. Risku vadības process ir parādīts 1.attēlā.  

Risku vadības procesu iedala trīs daļās – identificēšana, analīze un novērtēšana, rīcība.  
 

1.attēls 

 
 
I. Identificēšana notiek, analizējot datus un informāciju, lai noteiktu vājās puses un nepilnības 

dažādos projekta darbības aspektos un dažādos īstenošanas posmos.  
1. Nosaka iespējamos riskus atbilstoši projektā ieplānotajām aktivitātēm, ņemot vērā šādus 

projektam raksturīgus faktorus: 
1.1. novitāte; 
1.2. iepriekš formulēts mērķis; 
1.3. norobežotība laikā; 
1.4. finansiālo, materiālo un cilvēcisko resursu ierobežotība;  
1.5. specifiska projekta organizācija; 
1.6. kompleksitāte; 
1.7. juridiskā sakārtotība;  
1.8. starpdisciplinaritāte (ja projektā piedalās dažādu specialitāšu darbinieki vai projekts 

aptver vairākas nozares) un citi. 
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2. Nosaka iespējamos riskus, ņemot vērā, ka pēc vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu 
noslēgšanas, projekta īstenošanas vietā tiks veikta pārbaude ar mērķi noteikt visa projekta 
riska līmeni, atbilstoši 2010.gada 16.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.140 „Kārtība, 
kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic 
pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas 
vietā”. Šādu pārbaudi var veikt arī pirms vienošanās vai līguma noslēgšanas. 

Daži no projekta riska līmeni ietekmējošiem kritērijiem ir: 
2.1. projekta iesniedzēja sadarbības partneru skaits (ja attiecināms); 
2.2. vai un kādu iepirkumu nepieciešams veikt projekta ietvaros, un vai iepirkums ir veikts 

atbilstoši iepirkuma plānā paredzētajam; 
2.3. paredzētais projekta īstenošanas ilgums; 
2.4. projekta atskaišu iesniegšana paredzētajos termiņos; 
2.5. projekta mērķa grupas piesaiste un tās raksturojums;  
2.6. projekta administrēšanā iesaistītā personāla izmaiņas; 
2.7. projekta laika grafika izmaiņas. 

Lai iegūtu vairāk informācijas, ieteicams iepazīties ar iepriekš minēto 2010.gada 16.februāra 
Ministru kabineta noteikumu Nr.140 piemērošanas metodiku, kas pieejama tīmekļa vietnē: 
http://www.esfondi.lv/page.php?id=508. 
  
3. Riskus sagrupē pēc risku veidiem, lai projekta iesniedzējs varētu deleģēt projektā iesaistītām 

personām veikt projekta īstenošanas laikā attiecīgā riska mazināšanas vai novēršanas 
uzdevumus. 
3.1. Vadības riski – riski, kas ietekmē projekta vadību un administrācijas darbu, kā arī 

projektā ieplānotā laika grafika izmaiņas, kas var radīt citu risku iespējamību. Piemēram, 
projekta vadības pieredzes trūkums, vadības komandas nespēja sastrādāties, projektu nav 
izstrādājis potenciālais projekta vadītājs un tādejādi iespējama atšķirīga izpratne par 
projekta mērķi, uzdevumiem un to īstenošanu; 

3.2. Personāla riski – riski, kas attiecas uz projekta īstenošanā iesaistīto personālu, piemēram, 
tā nepietiekamās zināšanas vai prasmes, personāla mainība, cilvēkresursu nepietiekamība 
institūcijā vai to neefektīvs sadalījums, lai veiktu projektā paredzētās aktivitātes; 

3.3. Finanšu riski – riski, kas saistīti ar projekta finanšu instrumentiem, piemēram, 
priekšfinansējuma trūkums, tirgus cenu nepārzināšana, nepareizi saplānota finanšu 
plūsma un inflācija, kuras dēļ uzsākot projekta īstenošanu, plānotās izmaksas var būtiski 
atšķirties no reālajām; 

3.4. Īstenošanas riski – riski, kas rodas, ja procesi vai procedūras darbojas kļūdaini vai 
nedarbojas vispār, kā rezultātā tiek būtiski traucēta vai kavēta projekta īstenošana, 
piemēram, neprecīza/neloģiska aktivitāšu plānošana, nepilnīga/neatbilstoša 
organizatoriskā struktūra, neprecīzi/neskaidri definēti uzdevumi, nepietiekama 
informācijas drošība u.c.; 

3.5. Juridiskie riski – riski, kas attiecas uz spēkā esošo normatīvo aktu prasību neievērošanu, 
līgumsaistību neievērošanu un citiem juridiskiem aspektiem, t.sk. nepareiza iepirkuma 
procedūras veikšana.  
 

4. No visiem identificētajiem riskiem atlasa būtiskākos, lai kvalitatīvāk varētu veikt projekta 
risku analīzi un novērtēšanu.  
2.tabulā ir sagrupēti, mūsuprāt, iespējamie riski, bet projekta iesniedzējs doto tabulu var 

papildināt ar citiem identificētajiem riskiem, var mainīt to formulējumus, atmest  mazāk svarīgos 
un tālākās projekta risku vadības procesa darbības veikt tikai būtiskākajiem riskiem.  
 
II. Analīze un novērtēšana sniedz iespēju katram no riskiem piešķirt prioritātes novērtējumu, 
ņemot vērā esošās darbības, procesus vai plānus, kas tiks izmantoti, lai mazinātu risku. 
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1. Analizē riska rašanās iemeslus. 
Pastāv iespēja, ka projekta riski var būt viens ar otru cieši saistīti. Tāpēc, identificējot riskus, 
izvērtē to cēloņus un analizē, vai attiecīgo risku sekas nebūs saistītas ar citu risku iestāšanos. 
 
2. Novērtē riska iestāšanās varbūtību un sekas. 
Riska analīze ļauj katram riskam piešķirt riska līmeni, ņemot vērā riska iestāšanās varbūtību un 
sekas riska iestāšanās gadījumā.  

Varbūtība – iespējamais riska iestāšanās biežums projekta īstenošanas laikā vai noteiktā 
laika periodā; 

Sekas – riska seku ietekme uz projekta īstenošanu kopumā, finanšu un cilvēku resursiem, 
plānotajām aktivitātēm un citiem projektam raksturīgiem faktoriem. Novērtējot sekas, ir jādomā 
par projekta gaitu kopumā, jo sekas, kuras pirms projekta īstenošanas ir nenozīmīgas, dažādu 
ārēju vai iekšēju apstākļu dēļ var kļūt lielas.  

Risku analīzi un risku līmeņa noteikšanu ieteicams dokumentēt, lietojot 2.tabulu. 
 

3. Riska līmeņa noteikšana. 
Riska līmeni nosaka, izmantojot 2.attēlu, piemēram, ja ir risks, ka projektā iesaistītais sadarbības 
partneris nespēj īstenot partnerībā pielīgto un tādas situācijas varbūtība ir iespējama un 
paredzamās sekas ir lielas, tad riska līmenis ir augsts. 
            2.attēls 

 
Riska līmenis norāda nepieciešamo reakciju – cik detalizēti jāizstrādā pasākumu plāns 

attiecīgā riska novēršanai vai samazināšanai, kāda uzmanība jāpievērš riska iestāšanās gadījumā, 
kāds ir riska raksturs attiecībā uz projektu. Palīdz koncentrēt vadības uzmanību uz augsta līmeņa 
riskiem, ļauj noteikt, kad ir jārīkojas nekavējoties un kad rīcības plāns vēl jāattīsta.  

Izvērtējot un 2.tabulā ierakstot riska varbūtību, sekas un to nozīmīgumu, var konstatēt 
būtiskākos riskus, kuru novēršanai vai samazināšanai ir jāizstrādā pasākumu plāns. Projekta 
sagatavošanas posmā identificētos riskus ar augstu riska līmeni un būtiskākos riskus ar vidēju 
riska līmeni ieraksta 1.tabulā.  
 
4. Darbību apraksts un labākā risinājuma izvēle.  

Risku novēršana vai samazināšana ietver organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kuri 
jāveic ar mērķi minimizēt zaudējumu apjomu, kas rastos nelabvēlīgu notikumu attīstības dēļ. Lai 
projekta iesniedzējam atvieglotu darbu, attiecīgo risku novēršanas vai samazināšanas pasākumi 
jādeleģē projektā iesaistītajām personām, kuras visciešāk ir saistītas ar definēto risku un jāprasa 
no tām arī atbildība. 

2.tabulas 7.kolonnā „Darbību apraksts riska novēršanai vai samazināšanai” ieteicams 
saplānot visas darbības, iekļaujot priekšrakstus ar norādījumiem konkrētām projektā iesaistītām 
personām, kādi pasākumi tām jāveic un kādas var būt sagaidāmās sekas, iestājoties tai vai citai 
riska situācijai. Plānojot darbības un izvērtējot situāciju, nepieciešams pārliecināties, vai ir 
iespējams veikt pasākumus, kas novērstu attiecīgo risku jau pirms projekta uzsākšanas. Šāds 
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detalizēts plānojums sniedz iespēju savlaicīgi reaģēt uz negatīvajām sekām riska gadījumos, 
samazina nenoteiktību un pozitīvi ietekmē cilvēku darbību riska apstākļos.  

Vadoties pēc detalizētā darbību apraksta, atzīmē ieplānotos pasākumus riska novēršanai vai 
samazināšanai iepriekšējā punktā atlasītajiem riskiem ar augstu un vidēju riska līmeni. 
Pasākumu plānu attiecīgajiem riskiem ievieto 1.tabulā. 

 
 
Pasākumiem plānā ir jābūt: 

ü ekonomiskiem, izmaksām ir jābūt mazākām nekā iespējamie zaudējumi; 
ü reāliem; 
ü koordinētiem visos līmeņos.  

1.tabula 

Riska apraksts 
Aktivitātes 

Nr.*(ja 
ietilpst) 

Riska 
līmenis 

Pasākumu plāns riska novēršanai vai 
samazināšanai 

Atbildīgā 
persona 

     
     
*Aktivitātes numurs atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas 2.7.apakšpunktā norādītajam. 
 
III. Rīcība 
1. Pasākumu plāna ieviešana. 
Projekta iesniedzējs un/vai riska atbildīgā persona rīkojas atbilstoši pasākuma plānā 
paredzētajām darbībām, lai novērstu vai mazinātu risku. Risku vadības procesā ir būtiski, lai 
visas projektā iesaistītās personas būtu informētas un laikus saņemtu informāciju par 
notiekošajām darbībām un plānotajām izmaiņām. 
 
2. Darbības ar riskiem.  
Risku vadība turpinās visa projekta garumā un riski ir periodiski jāpārskata, lai nodrošinātu to, 
ka pasākumu plāns joprojām ir atbilstošs. Īstenošanas posmā, veicot projektā ieplānotās 
aktivitātes, izkristalizējas situācijas, kad var iestāties kāda jauna riska iespējamība, paaugstināties 
vai pazemināties kāda jau identificēta riska līmenis. Šādās situācijās ir atkārtoti jāveic riska 
analīze un novērtēšana, kā arī jāpārstrādā pasākumu plāns risku novēršanai vai samazināšanai.  
 
3. Sekošana un rezultātu novērtēšana. 
Ņemot vērā, ka projekta līgumā vai vienošanās par projekta īstenošanu ir noteikti termiņi, kādos 
projekta iesniedzējs (finansējuma saņēmējs) iesniedz aģentūrā pārskatus par projekta ieviešanas 
progresu, risku vadīšana un nepārtraukta rezultātu novērtēšana ir neatņemama projekta 
sastāvdaļa. Arī noslēguma ziņojumā tiek prasīts aprakstīt un izvērtēt projekta īstenošanas gaitā 
radušās problēmas un kā identificētie riski ir ietekmējuši projekta īstenošanas norisi, projekta 
izpildi un projekta rezultātu kvalitāti. 
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Pielikums 
2.tabula 

Riska apraksts Riska cēloņi 

Varbūtība 
(reti, 

iespējams, 
gandrīz droši) 

Seku apraksts 

Sekas 
(nenozīmīgas, 

viduvējas, 
lielas) 

Riska līmenis 
(zems, 

viduvējs, 
augsts) 

Darbību apraksts  
riska novēršanai vai 

samazināšanai  

Atbildīgā 
persona 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Vadības risks 
vadības komandas nespēja 
sastrādāties  

       

vadības pieredzes trūkums        
vadības maiņa        
projektu nav izstrādājis projektu 
vadītājs  

       

laika ierobežotība         
izmaiņas laika grafikā        
        
Personāla risks 
personāla pieredzes trūkums         
personāla atbildība par veicamo 
darbu un tā izpildes kvalitāti  

       

personāla mainība         
darba drošības neievērošana        
cilvēkresursu nepietiekamība 
institūcijā, to neefektīvs 
sadalījums 

       

        
Finanšu risks 
priekšfinansējuma trūkums        
nepareizi saplānota finanšu 
plūsma 

       

likumdošanas par finanšu 
nosacījumiem nezināšana 

       

tirgus cenu nepārzināšana        
inflācija, kuras dēļ plānotās 
izmaksas var būtiski atšķirties no 
reālajām 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

finansējuma neatbilstība 
aktivitātēm 

       

uzskaites/grāmatojumu risks 
(dubultā finansēšana) 

       

izmaksu neattiecināmība        
        
Īstenošanas risks 
neprecīza/neloģiska aktivitāšu 
plānošana 

       

sadarbības partneru 
nekonsekvence 

       

nepilnīga/neatbilstoša 
organizatoriskā struktūra 

       

neprecīzi/neskaidri definēti 
uzdevumi 

       

izmaiņas projekta izstrādes 
nosacījumos  

       

slikts informācijas nodrošinājums        
nepietiekama informācijas drošība        
atpalicība tehnoloģiju jomā        
mērķa grupas apmācība un to 
īpatsvars 

       

transporta pakalpojumu 
problēmas 

       

        
Juridiskais risks 
likumdošanas maiņa        
līgumsaistību neievērošana        
likumdošanas neizpratne un 
nezināšana 

       

nepareiza iepirkuma procedūras 
veikšana 

       

        
 


