
Uzņēmuma pārmaiņu kontrolsaraksts 
uzņēmuma gatavības novērtēšanai 
darbam lielos ārējās vides 
nenoteiktības apstākļos

Uzņēmumu īpašniekiem un 
vadītājiem, kuri vēlas 
maksimāli ātri, rezultatīvi un 
efektīvi turpināt adaptāciju 
jauniem apstākļiem

Rezultātā par 10%-30% tiek 
uzlabota izpratne par 
situāciju un veicamo 
aktivitāšu precizitāte

Šādos svarīgākajos griezumos:

Klientu saskarne

Operatīvā darbība

Personāla vadība

Finanšu vadība
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Pēkšņo izmaiņu apstākļos uzņēmumi jo īpaši izjūt vadības resursa 

deficītu. Izteikta laika nepietiekamības režīmā vadītājiem trūkst

kapacitātes plašāk izvērtēt situācijas nopietnībū un dziļāk apsvērt 

nepieciešamo rīcību. Tāpēc Adizes praktiķu klubs sadarbībā ar 

brīvprātīgiem Latvijas uzņēmējiem, vadītājiem un ekspertiem 

izveidoja šīs vadlīnijas

Tieši tas, kurš ātrāk par citiem spēs koriģēt savu biznesa modeli, 

varēs vēlāk teikt, ka krīze ir izdevību laiks!

Esošās situācijas faktori, kas ietekmē praktiski ikkatru 
uzņēmumu 2022. gada pavasarī:

• Paaugstināts apdraudējuma 
risks Baltijas valstīm

• Rodas papildus 
apgrūtinājumi specifiskām 
nozarēm, piem. tūrismam

• Mūsu reģionam būs grūtāk 
piesaistīt ārvalstu 
investīcijas

• Par Krieviju/Baltkrieviju kā 
noieta, piegādes tirgiem ir 
jāaizmirst

• Tika apturētas ienākošās, 
izejošās kravas; Apturēti 
maksājumi

• Notiks piegāžu ķēžu 
pārkārtošana

• Pieaugs energoresursu, 
izejvielu cenas

• Tādējādi pieaugs inflācija -
tuvākajā apkaimē pieaugs 
cenas (?hiperinflācija?)

• Arī mūsu pusē nevarēs 
norēķināties, nepietiks 
naudas, nevarēs samaksāt 

kā iepriekš - likviditātes riski

• Līdz pat bankrotējoši 
uzņēmumi sankciju dēļ; 
Partneri "nav sasniedzami" / 
"izformēti"

• Samazināsies darbaspēka, 
darbinieku pieejamība

• Kritīsies cilvēku motivācija 
un efektivitāte

• Izdevība: produkti un 
preces, kuri šobrīd vitāli 
nepieciešami (degvielas 
kannas, pārtikas pakas, 
medicīnas preces), arī 
palīdzībai Ukrainai

• Izdevība piesaistīt pēc 
iespējas kvalitatīvāku darba 
spēku no Ukrainas

• Radīsies lielāks pieprasījums 
pēc resursiem (koks, 
elektrība utml.) vietējā tirgū 
- varēs pārdot dārgāk



Sadarbība ar klientiem

Vai mums vajadzētu to mainīt un, ja jā, tad kā?

produktu-pakalpojumu vērtības piedāvājums, aktualitāte;

veicināšanas /sekmēšanas / informēšanas  veidi;

pārdošanas tehnoloģijas / kanālus;

citi uzņēmumam svarīgie aspekti.

Operacionālie procesi

Vai mums vajadzētu tos mainīt un, ja jā, tad kā?

sagādes ķēdes vadība;

ražošanas / pakalpojumu procesi;

loģistika;

jaunu produktu izstrādes procesi;

atbalsta procesi;

citi uzņēmumam svarīgi aspekti. 

Izvērtējiet riskus un apsveriet būtiskākās 

pārmaiņas, kuras vajadzētu īstenot šādās jomās:

Personāla vadība

Vai mums vajadzētu to mainīt un, ja jā, tad kā?

saziņas / informēšanas sistēmu, pasākumus;

darba apmaksas sistēmu, prēmijas, kompensācija;

darba režīmu, darba drošību, rīcība ārkārtas situācijās;

citi uzņēmumam svarīgi aspekti.

Finanšu vadība

Vai mums vajadzētu to mainīt un, ja jā, tad kā?

finanšu, rezervju, apmaksas nosacījumu politiku;

budžeta limitus, pieļaujamās novirzes;

kredītu slogu, atbalsta programmu izmantošanu; 

un citi uzņēmumam svarīgi aspekti.
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Nenoteiktības apstākļos, kad nevar izveidot vienu skaidru darbības plānu, nevajadzētu arī 

ieņemt nogaidīšanas pozīciju. Atbilde uz jautājumu “ko tad tieši darīt?” nav acīmredzama 

īpaši, kad adrenalīna līmenis pārsniedz normu.

Aktuālāko risku un labāko risinājumu meklēšanai noderēs uzņēmuma pārmaiņu

kontrolsaraksts zemāk, lai izvērtētu būtiskāko pašiem un izveidotu fokusētu darbību planu.



Sadarbība ar klientiem

Vai mums vajadzētu to mainīt un, ja jā, tad kā?1
Apsveriet šādus riskus, iespējas 
izdevības:

Klientu prioritāšu maiņa, klientu 
zaudēšana

Krāpšanas riski - bankas, konta 
maiņa

Attiecības ar klientiem, klientu 
izpratne par aizkavēšanos un 
citiem kavējošiem faktoriem

Klienti var uztvert, ka esam 
riska zona - kaimiņi Krievijai, 
klienti var meklēt alternatīvus 
piegādātājus

Piegādātāji var uztvert, ka 
esam riska zona - kaimiņi 
Krievijai, var prasīt 
priekšapmaksu utml.

Var pārsteidzīgi sabojāt 
attiecības ar austrumu 
partneriem

Produktu piedāvājums šobrīd 
nav aktuāls

Saistību nespēja izpildīt laikā

Klientu trūkums

AML, NILLN jautājumi

Klientu, piegādātāju 
maksātnespējas

Iespēja: izvēlēties Latvijas 
piegādātājus, lai stiprinātu 
vietējo tirgu..

Izvērtējiet šādas darbības, rīcību, 
reakcijas:

Pilnīgi visu partneru datu 
pārbaude pret sākotnējiem 
datiem, sarakste, video zvani 
u.c. rīki - pārliecināties par 
partneru identitāti

Komunikācija ar klientiem par 
aizkavēšanos un citiem 
kavējošiem faktoriem, 
skaidrošana, provokāciju 
apkarošana

Komunikācija ar klientiem, ka 
esam stabils, drošs piegādātājs 
no NATO dalībvalsts

Sarunas piegādātājiem, ka 
esam stabils, drošs klients no 
NATO dalībvalsts, kredītlīnijas 
pieprasīšana

Ar austrumu partneriem 
saglabāt diplomātiskas un 
cilvēciskas attiecības, stāstīt kā 
ir, ja vēlas uzklausīt.

Komunikācija ar klientiem, 
kopīgu plānu un alternatīvu 
izstrāde

Aktīva jaunu, citu klientu 
meklēšana

Precīzāk monitorēt AML, NILLN

Biroju vai filiāļu izveide 
Rietumos.



Apsveriet šādus riskus, iespējas 
izdevības:

Viss mainās straujāk un 
radikālāk

Ģeopolitiski arī turpina mainīties 

Palielināts / samazināts 
pieprasījums.

Izejmateriālu vispārējs deficīts 
no austrumiem.

Nevaram dabūt preces, ko 
pārdot, no kā ražot loģistikas 
ierobežojumu dēļ

Ko darīt ar pusfabrikātiem, 
krājumiem, kam sastāvdaļas, 
detaļas nāca no austrumiem

Nevar lietot pakalpojumu bez 
precēm no ārvalstīm

Energoresursu un citu resursu 
cenu kāpums – cenu celšana.

Liela bēgļu plūsma - pārsvarā 
sievietes ar bērniem

Iespējas – produkti, 
pakalpojumi, kas tieši šobrīd ir 
ar lielāku pieprasījumu no 
esošajiem; t.i. izdevība – jauni 
produkti - paplašināt sortimentu

Fiziskās drošības risks pieaug

Kiberdrošības riski pieaugs

Palielinās hakeru uzbrukumi 
(šifrē failus)

Sankcijas konkrētiem 
uzņēmumiem (patieso labumu 
guvēji, kopuzņēmumi utml.).

Izvērtējiet šādas darbības, rīcību, 
reakcijas:

Izstrādāt operatīvāku lēmumu 
pieņemšanu, pilnvarot darba grupas 
ar mandātiem, proaktīvi

Izstrādāt rīcības scenārijus dažādai 
notikumu attīstībai (piem., jūra ciet, 
tanki Rīgā, utml.) un lēmumu 
pieņemšanu pielāgot

Komunikācija, skaidrošana 
partneriem, gan arī citu, alternatīvu 
meklēšana, kas dod iespēju jaunām 
iespējām

Lielākas rezerves preču, materiāliem

Piegādātāju pārskatīšana, iespējams 
preces/izejmateriālus vairs nevarēs 
dabūt iepriekšējos kanālos.

Meklēt alternatīvu piegādes vai noieta 
loģistikas maršrutus

"Meklēt aizvietotājus izejvielām un/vai
pārstrādāt produktu dizainu"

Meklēt alternatīvus avotus (saule, 
ģeneratori)

Izdalīt procesos palīgstrādnieku 
pienākumus bēgļu nodarbināšanai

Meklēt kur dabūt vēl ejošos produktus 
(piem., degvielas kannas, pārtikas 
pakas, medikamentus), kā dabūt uz 
LV

Uzlabot apsardzi, slēdžus, žogus utml.

Pārskatīt IT resursus (serveri, 
programmu piegādātāji, vai nav 
Krievija, Ukraina)

Veidot sistēmām, failiem internetam 
nepieslēgtas rezerves kopijas

Piegādātāju un klientu izvērtēšana, vai 
nav, nebūs sankcijas..

Operatīvie procesi, pamatdarbība

Vai mums vajadzētu to mainīt un, ja jā, tad kā?2



Personāla vadība

Vai mums vajadzētu to mainīt un, ja jā, tad kā?3
Apsveriet šādus riskus, iespējas 
izdevības:

vidējā līmeņa un augsta līmeņa 
speciālisti pieejami

lielāka motivācija esošajiem 
darbiniekiem novērtēt to, kas ir 

dodot darbu jārēķinās ar laiku 
ģimenei, bērniem, jo pārsvarā 
bēgļu - sievietes ar bērniem

"skaidrāk domājošā" 
darbaspēka daļa no 
Baltkrievijas un Krievijas

hibrīdkomandas aktualitātes 
pastiprināšanās

latviešu prasme strādāt ar 
Krievijas vērtīgajiem resursiem

neizpratne par to, kas notiek 
(arī krievi un ukraiņi)

(krievu) paaugstināta 
motivācija strādāt uz Rietumu 
kompānijām 

augsta līmeņa speciālisti 
uzrunā paši (arī caur LV)

individuālās sarunas ar visiem 
darbiniekiem par emocionālo 
situāciju/ riskiem

1:1 sarunas - kāds ir darbinieka 
risku mitigācijas plāns ( ko 
darīsi?)

kolektīvais prāts un 
noskaņojums kā izlīdzinošs 
elements nekārtību cēlājiem

izdevumu prioritātes var 
mainīties

Var iestāties obligātā 
karaklausība, kā sagatavot

Daļa darbinieku netiek uz 
darbu, jo zemessardzē.

Izvērtējiet šādas darbības, rīcību, 
reakcijas:

vadītājam apzināties vidi un 
stiprināt kolektīvo intelektu

laicīgi pamanīt, skatīties, kuru 
paglābt no kolektīva intelekta 

izveidot biznesa procesu 
grupas, lai monitorētu vidi 

strādāt hibrīdā , lai apgūtu 
labos ārzemju speciālistus

regulāri komunicēt ar komandu 
par situāciju

vīzas un uzturēšanās atļaujas 
(RU, BY)

Izveidot/stiprināt mentoru
pozīciju, kuri var ātri apmācīt 
darbiniekus (rotācijā, utml.)

Strādātā pie argumentācijas, 
kāpēc nelaist karot

Nodefinēt kritiskās funkcijas, 
noteikt veicēju, nodrošināt 
veicēju pieejamību (nelaist 
karot)

Pārliecināties par nepieciešamo 
minimālo darbinieku skaitu, 
lūgt sabalansēt darbu ar 
sabiedriskiem darbiem

Vienoties stundā X ko 
darbiniekiem palīdzam, vai 
katrs pats par sevi.



Finanšu vadība

Vai mums vajadzētu to mainīt un, ja jā, tad kā?4
Apsveriet šādus riskus, iespējas 
izdevības:

Klientu maksātspēja samazinās 
(RU / UA / BR)

Iespēja pazaudēt preci par kuru 
vēl nav saņemta nauda

Produktu iztrūkums resursu dēļ 
(naudas)

Apdraudēta ienākošā finansiālā 
plūsma no UA

Neziņa par turpmāko nākotni 
sadarbībā ar UA

Augsta inflācijas iespējamība

Grūti palielināt cenas (ja tas ir 
bijis plānā)...jāiepauzē...

Pieprasījuma pieaugums uz 
resursu pieejamības rēķina.

Izvērtējiet šādas darbības, rīcību, 
reakcijas:

Mainīt pašizmaksas aprēķina 
modeli (FIFO, LIFO, AVCO)

Apdrošināt valūtas darījumus 
(kursu)

Pagarināt / pārskatīt klientiem 
apmaksas nosacījumus

Klientiem pārskatīt / uzstādīt 
kredītlimitus

Aktualizēt pārdošanu uz 
priekšapmaksu

Izmantot esošos resursus 
jaunos projektos

Atbalstīti finansiāli grūtībās 
nonākušos (kā uzņēmumus tā 
arī ind.pers)

Sarunāt ar ražotājiem / 
piegādātājiem, lai apmaksas 
grafiks tiktu "iepauzēts"

Izvērtēt un atteikties no daļas 
klientu (plānveida)

Proaktīvi runāt ar kreditoriem 
(bankām / piegādātājiem)

Izvērtēt produktu portfeli no 
aprites / likviditātes viedokļa

Atrast biznesu ārpus Latvijas 
kas var kompensēt zaudēto

Pārskatīt / izvērtēt / efektivizēt
izmaksas

Izveidot naudas spilvenu 
atbilstoši biznesa veidam

Izvērtēt iespēju ieiet jaunā tirgū

Pārskatīt krājumus 

Izskatīt iespēju piesaistīti 
papildus resursus

Samazināt naudas aprites ciklu

attiecīgi jākreditē vairāk sevi un 
lielākas izmaksas ilgtermiņā .



Kādā formātā izvērtēšanas, apsveršanas

rezultāti tiks prezentēti uzņēmuma vadītājiem? 

Vai ir nepieciešams viņus iesaistīt analīzes 

papildināšanai?

Risinājumu pārvēršana darbības plānos.

Kā tiks organizēts turpmākais darbs (izpildes 

kontrole, korekcijas) ar šo plānu? Un kā 

turpināsies situācijas novērošana?

Sagatavošanās ieviešanai

Mēs esam pārmaiņu vadības organizācija, kas specializējas augstāka ranga 

vadības, investoru un īpašnieku komandu attīstīšanā. Mēs palīdzam ievērojami 

uzlabot organizāciju rādītājus, t.i. sasniegt un noturēt  “Uzplaukuma” stāvokli, kad 

ilgtspējīgi un vienlaicīgi aug apgrozījums un peļņa.

Adizes institūts veido attiecības ar saviem klientiem tāpat kā Olimpiskais Centrs 

veido tās ar topošiem čempioniem – intensīvas un pārbaudītas sagatavošanas 

metodes mērķējot uz pjedestālu. Adizes institūts nodrošina rīkus, resursus un 

atbalstu stratēģisko pārmaiņu paātrināšanā kopš 1971. gada 70+ valstīs un 70+ 

nozarēs.

Par Adizes institūtu

Kontaktinformācija

Tālr.: +371 2923 6720

E-pasts: latvia@adizes.com

www.adizes.lv |  www.adizes.me

Rezultātā par 10%-30% tiek uzlabota izpratne par situāciju 

un veicamo aktivitāšu precizitāte

Adizes institūts piedāvā savu ekspertīzi
transformācijās un integrējošo atbalstu

Sadarbības formāts:

Individuālā online sesija ar ekspertu

vai praktiķi līdz divām stundām ilga.


