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Tautsaimniecības kā sistēmas struktūrālo izmaiņu  variācijas

Saturiskais variants Organizatoriskais variants Telpiskais variants

 Lauksaimniecība

 Transports 

 Izglītība

 Sports 

 Tūrisms

 Ražošana

• Liels, vidējs, mazs uzņēmums

• HT, MHT, MLT, LT uzņēmumi

• Tieša tirdzniecība - e-variants

• Tiešais darbs – attālinātais

darbs

• Koncentrēta ražošana –

platformas variants

• Darbinieku funkciju pārdale vai

papildināšana

• Preces/pakalpojuma maiņa

noietā

• Nodarbinātie - bezdarbnieki

 Valsts, reģioni, novadi

 Pilsētas, lauki

 Vidzeme, Zemgale

 Latvija, Igaunija, Lietuva

 Latvija, Eiropas Savienība
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Tautsaimniecības kā sistēmas struktūrālo izmaiņu  variācijas

Organizāturiskās

darbības seku skaitliskas

izmaiņas

tautsaimniecības

segmentos

Iespējamais un 

notiekošais/realizētais

pašreizējos apstākļos

Organizātoriskās
darbības seku telpiskā
izvietojuma rezultāts

3



FORUMI

• Kurzemes Forums: „Digitalizācija izglītībā un uzņēmējdarbības
atbalstam” (14. augusts)

• Pierīgas Forums: “Digitalizācijas iespējas un risinājumi izglītībā
un uzņēmējdarbībā” (26.augusts)
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Elektroniskā komercija- esošā vide Latvijā (1)

 Analizējot esošo ES un LR normatīvo aktu bāzi, nav atrasti būtiski šķēršļi e-komercijas attīstībā. Visi 
stratēģiskās plānošanas dokumenti atbalsta un veicina digitālās transformāciju procesus Latvijā, līdz ar 
būtiskas izmaiņas nav nepieciešamas, bet ir svarīgi izstrādājot rīcības plānus paredzēt atbalsta 
instrumentus uzņēmēju izglītošanai un finansiālus fondus digitālās transformācijas procesu realizācijai 
tieši MVU sektorā

 Analizējot tehnoloģisko vidi un piekļūstamību, Latvijā ir labi attīstīta maģistrālā piekļuves tīklu sistēma. 
Lielākā problēma ir ar uzņēmēju piekļūstamību internetam lauku teritorijās, kur nav attīstīta «pēdējās 
jūdzes» pieslēgums, kas traucē nelielam skaitam uzņēmēju kvalitatīvi attīstīt e-komerciju un veidot 
attālinātā darba vietas

 Analizējot DESI indeksus, ir redzama būtiska atpalicība pakalpojumu izmantošanas sektorā, kas signalizē 
par uzņēmēju un iedzīvotāju digitālo prasmju trūkumu. Tai pat laikā analizējot iedzīvotāju iepirkšanās 
paradumus, ir iespēja secināt, ka privātpersonu sektorā digitālo prasmju līmenis ir krietni augstāks. 
Analizējot Latvijas uzņēmēju sniegtos datus par digitālo rīku izmantošanu uzņēmējdarbībā, datu 
būtiski atšķiras no DESI indeksa datiem, ko apliecina vairāku pētījumu  rezultāti, ko veikuši uzņēmumi 
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Elektroniskā komercija- esošā vide Latvijā (2)

 Analizējot valsts un pašvaldību sektora sniegtos pakalpojumus uzņēmējiem un iedzīvotājiem – ir radīta 
labvēlīga vide un esošo pakalpojumu klāsts lai nodrošinātu aktīvu elektronisku dokumentu apriti starp 
publisko pārvaldi un iedzīvotājiem. Nepieciešama aktīvāka darbība no iestāžu un uzņēmēju puses 
izmantot radīto vidi. COVID pandēmija būtiski sekmēja elektronisko dokumentu apriti starp publisko 
pārvaldi un iedzīvotājiem

 Analizējot uzņēmēju viedokli par e-komercijas izmantošanas iespējām uzņēmējdarbības attīstībā un 
eksportspējas veicināšanā –lielākais šķērslis ir uzņēmēju izpratnes trūkums par e-komercijas iespējām un 
izmantošanu dažādās tautsaimniecības jomās un speciālistu trūkums, kas var realizēt digitālo rīku 
izmantošanu uzņēmējdarbības attīstībā

 Neskatoties uz to, ka Covid-19 pandēmijas krīzes laikā noteiktas tautsaimniecības nozares samazināja un 
pilnībā pārtrauca darbību, digitālo parakstu lietošana pieauga par 33% . No 2020.gada janvāra līdz 2021. 
gada janvārim unikālo lietotāju skaits pieauga par 94%. (LVRTC dati, 2021 janvāris, nav datu par 
Docobit lietotāju skaitu)
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 Sadarbība starp publisko un privāto sektoru

• Aktīvi iedzīvināt esošo normatīvo aktu radītās iespējas digitālās vides izmantošanā un aktivitāšu 
iekļaušana rīcības plānā

- sniedzot pakalpojumus, jāinformē par eAdreses iespējām un eAdreses reģistrācijas nepieciešamību

- jāinformē iedzīvotāji par iespēju izmantot elektronisko dokumentu apriti

 DESI indeksa rezultātu uzlabošana, statistikas datu pilnveidošana

• Uzņēmēju motivācija precīzi sniegt datus CSP un precīzi aizpildīt anketas

- CSP pilnveidot metodiku datu iegūšanai (noteikums ka anketu aizpilda uzņēmuma vadītājs vai vadoši 
speciālisti)

- UR izveidot uzņēmumu e-pratības indeksu (sadarbībā ar NVO)
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E-komercijas izmantošana- galvenie izaicinājumi(1)



 E-komercijas lietošanas veicināšana

• Steidzami uzsākt interneta platjoslas projekta II kārtu, iesaistot pašvaldības telekomunikāciju 
operatoru problēmu risināšanā ar zemes nomu infrastruktūras izvietošanai (SM)

• Nākamajā ES finanšu instrumentu plānošanas periodā paredzēt finanšu instrumentus (nelielus 
grantus) uzņēmumu digitālās transformācijas projektiem

• Aktīvi turpināt aktivitātes uzņēmēju un to darbinieku digitālo prasmju un to digitālās transformācijas 
jautājumu izglītošanā organizējot attālināto apmācību (VIAA, NVO un LIAA programmas)

• EM jāpasūtina izglītības iestādēm IT un digitālās transformācijas speciālistu sagatavošanu nākotnes 
specialitātēs (digitālais mārketings, e-komercija, IT drošības speciālisti, IS testētāji, datu analītiķi, 
mākslīgā intelekta treneri)

• Popularizēt Latvijas uzņēmēju veiksmes stāstu , sasniegumus e-komercijas attīstībā, eksporta 
uzsākšanā
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E-komercijas izmantošana- galvenie izaicinājumi (2)



• Grozīt MK noteikumus Nr. 422, kas aizliedz iegādāties IT sistēmas e-komercijas vajadzībā no ārpus ES 
un NATO valstīm.

• EM  sadarbībā VID kopīgi sagatavot informatīvu skaidrojošo materiālu par nodokļu un muitas politiku 
eksportējot preces MVU sektoram

• EM veikt pētījumu par e-komercijas izmantošanu MVU sektorā (pašreizējā hipotēze – šobrīd maz tiek 
izmantota e-komercija) 
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Secinājumi/ priekšlikumi papīra aprites samazināšanai 
• Elektronisko norēķinu attīstība – šobrīd elektronisko norēķinu veikšana ir pieļaujama no normatīvo aktu regulējuma, tomēr tā neuzliek par 

pienākumu veikt elektroniskos norēķinus

• Galvenie šķēršļi:

- Iedzīvotāju un uzņēmēju domāšana

- Nosacījums ar vienlīdzīgu iespēju noteikšanu (tajā skaitā uzņēmējiem, kuriem nav pieejams dators un kuri grāmatojumus veic ar roku)

• Grāmatvedības likuma 7.pants – nepieciešami precizējumi, rosinot digitālo norēķinu izmantošanu (par piemēru ņemot normatīvos aktus, kas regulē 
pašnodarbināto personu darbību. Normatīvu precizēšana valsts un saistīto institūciju atskaišu iesniegšanai (piemēram, projektu dokumentācijā, apliecinājumi 
par dalību nodarbībās, utt.)

• Nepieciešama atbilstošu normatīvu iestrādāšana jaunajā grāmatvedības likumā (Ilzes Palmbahas lekcija/seminārs 2021.gada 16.februārī)

• Sadarbībā ar LR Grāmatvežu asociāciju – papildus priekšlikumu izstrāde jaunajā Grāmatvedības likumā  un aptuveni 900 tās biedru 
aptaujāšana

• Mehānisma izstrāde papīra aprites uzskaitei un tradicionāli papīra formātā veicamo procesu un pakalpojumu uzskaitei un digitalizēšanai

Veiktās intervijas: Ilze Palmbaha, LR Grāmatvežu asociācijas priekšsēdētāja vietniece

Maira Lāce, SIA HansaTraining, grāmatvede

Paredzētās intervijas

(apstiprināta dalība): Mārtiņš Prikulis, Valsts kase (speciālists e-rēķinu un normatīvā regulējuma nosacījumos)

Andis Gulbis, SIA Fitek, digitālo produktu vadītājs

Ilona Strode,  SIA Briox (eksperte digitalizācijas norises jautājumos Igaunijā par e-rēķinu portālu)

Uzņēmumu reģistra pārstāvji



Secinājumi/ priekšlikumi papīra aprites samazināšanai 

Blokķēdes tehnoloģijas (BT): PVN/akcīzes u.tml. transakciju fiksācija

BT izmantošana ļautu uzņēmējdarbības videi radīt un uzturēt risinājumu, kas sastāvētu no 3 pamatkomponentēm:

1. izkliedēta datu bāze, kurā komersanti tiešsaistē reģistrētu visas transakcijas,

2. klientu iekārtu programmatūras rīki, kas ļautu veikt šo transakciju reģistrāciju.

3. sistēmas uzraudzības rīku komplekta

• Ieguvumi:

1. mazajam biznesam nav jāieguldās kases aparātu iegādē. Jebkurš viedtālrunis kļūst par kases aparātu.

2. lielajam biznesam ieguvums: atbrīvošanās no sarežģītās kases sistēmu fiskālās sertifikācijas, tā vietā salīdzinoši 

vienkārša gatavu programmatūras komponenšu integrācija

3. VID:

a. atvieglota kontrole

b. tūlītēja informācija

c. nenozīmīgi izdevumi



Paldies par  uzmanību !
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