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Ievads 
 
Mēs visi esam ieinteresēti veiksmīgai uzņēmumu darbībai sakār‐

totā  biznesa  vidē.  Uzņēmuma  pastāvēšana  ilgtermiņā  ir  atkarīga  no  tā 
spējas racionāli izmantot resursus un radīt peļņu, ņemot vērā ārējās vides 
faktoru ietekmi, un uzņēmuma darbības rezultātu novērtējumā jāiekļauj 
likumsakarības, kas saistītas ar tā ciklisko attīstību. Darbības novērtējuma 
sistēma var būtiski  ietekmēt un būt par atbalstu mazo un vidējo uzņē‐
mumu attīstībai, jo, lai īstenotu nepieciešamās pārmaiņas, kas pilnveido 
un uzlabo uzņēmuma vērtības radīšanas procesus, vispirms ir jāapzinās 
esošā situācija. Efektivitātei jāizpaužas visos uzņēmuma biznesa procesos, 
un kopējās darbības novērtējumam  jābalstās uz kritērijiem, kas  saistīti 
ar konkrētā uzņēmuma darbības sfēru, konkrētu ražošanas tehnoloģiju, 
un ietver sevī ne tikai pārstrādes procesu, bet arī uzņēmuma organizāciju 
un pārvaldi. Neskatoties uz zinātniskajiem pētījumiem, kas tiek īstenoti 
mazo  un  vidējo  uzņēmumu  rezultativitātes  novērtēšanas  jomā,  visas 
problēmas joprojām vēl nav atrisinātas. 

Inovatīvā  uzņēmējdarbība  ir  viens  no  instrumentiem,  ar  kura  
palīdzību  ir  iespējams celt Latvijas uzņēmumu un valsts kopējo  konku‐
rētspēju  Eiropas  un  pasaules  tirgū  un  uzlabot  valsts  labklājības  līmeni 
kopumā.  Šī  problēma  Latvijai  ir  aktuāla  gan  īstermiņā,  gan  ilgtermiņā. 
Pēdējos gados Latvijā  ir sperti  zināmi soļi pārejai no esošā ekonomiskā 
modeļa  uz  inovatīvo,  kur  inovatīvās  uzņēmējdarbības  loma  būs  daudz 
svarīgāka. Pāreja uz inovatīvo attīstības modeli un ilgtspējības principu 
ievērošana dos  iespēju paaugstināt  izaugsmes  tempus un  tuvināt  valsti 
ES valstu vidējam labklājības līmenim, paaugstināt konkurētspēju, ražo‐
jot preces un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību. Tas arī nozīmē, 
ka pašiem uzņēmējiem ir jāsaprot inovāciju un inovatīvās uzņēmējdarbī‐
bas nozīme tautsaimniecības attīstībā. 

Cenas un nodokļi ir svarīgākie ekonomikas indikatori, kas jutīgi 
reaģē uz procesiem, kas norisinās ražošanas un apgrozības sfērās. Cena, 
vienlaicīgi  esot  tirgus  attiecību  neatņemams  elements,  ir  ekonomiskās 
politikas  instruments un,  jāatzīst, pats sarežģītākais un  jutīgākais saim‐
nieciskos procesus ietekmējošais instruments. Lai gan cenu veidošana ir 
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viena no svarīgākajām uzņēmuma vadības funkcijām, tā vēl  joprojām ir 
nepietiekami  izprasta  un  vismazāk  vadāmā  funkcija  daudzos  uzņēmu‐
mos. Tai pat laikā cenu veidošana ir ļoti jutīgs peļņu ietekmējošs instru‐
ments,  kas  ir  pieejams  uzņēmuma  vadītājam.  Cenu  veidošanā  slēpjas 
liels  potenciāls,  kura  realizēšana  var  nodrošināt  uzņēmuma  darbības 
efektivitātes  paaugstināšanu  un  konkurētspējas  priekšrocību  iegūšanu. 
Cenu politikas izstrādes problēmas, pareizas cenas izvēle vienmēr ir ak‐
tuāla uzņēmumam,  it  īpaši  šobrīd Latvijas uzņēmumiem  ir būtiski  sek‐
mēt savas produkcijas veiksmīgu realizāciju. Lai gan nodokļu maksājumi 
ir valsts budžeta ieņēmumi, tie ir arī uzņēmējdarbības izdevumi, kuri bū‐
tiski  ietekmē uzņēmumu darbību un to naudas plūsmu. Mazā un vidējā 
uzņēmējdarbība visasāk reaģē uz nodokļu likmju izmaiņām, kuras Latvijā 
vairumā gadījumu ir pēkšņas un iepriekš uzņēmējdarbības dalībniekiem 
neizskaidrotas. 

Mazo un mikro uzņēmumu pētījumi izraisa īpašu interesi šo uz‐
ņēmumu  specifikas  dēļ.  Liela  daļa  ir  reģionālie  uzņēmumi  un  daudzu 
darba vietu nodrošinātāji. To  izdzīvošanas un attīstības  iespējas  ir  sva‐
rīgs valsts ekonomikas faktors. Mazo un mikro uzņēmumu apgrozījums 
un  apgrozījuma  dinamika  atspoguļo  gan  apgrozījuma  tendences  valstī, 
gan  arī  iedzīvotāju  pirktspēju.  Šiem  uzņēmumiem  ir  svarīgi  prognozēt  
iespējamo apgrozījumu un no tā izrietošo peļņu, un nākotnes perspektīvas. 
Prognozēšana tiek uzskatīta par svarīgu apstākli, vadītājam pieņemot lē‐
mumus par uzņēmuma attīstību,  tajā pašā  laikā prognozēšana nedrīkst 
būt pārāk dārga un komplicēta.  

Mūsdienu globalizācijas apstākļos kvalitātes izpratne un kvalitā‐
tes  vadība  ir  kļuvusi  par  neatņemamu  biznesa  pasaules  un  nu  jau  arī 
publiskās  pārvaldes  sastāvdaļu.  Organizācijas  vadībām  nav  pietiekamu 
zināšanu par  kvalitātes  vadības  sistēmu un  izpratnes par  organizācijas 
pašnovērtējuma ieguvumiem. Pētījumā tiek apskatīti populārākie kvali‐
tātes vadības sistēmas standarti un modeļi. Modeļiem un standartiem ir 
dažādi vērtēšanas kritēriji un principi,  taču tiem ir vienots mērķis – at‐
balstīt konkurētspējīgu, sabalansētu un ilgtspējīgu organizācijas attīstību.  

Dzīvojot laikā, kas tiek dēvēts arī par Informāciju Laikmetu, valstī 
ir svarīgi radīt uzņēmējdarbības vidi, kas ir spējīga augt un attīstīties tikpat 



6 
  

ātri, kā to dara mūsdienu informāciju tehnoloģijas,  tādējādi veidojot  ino‐
vatīvu un konkurētspējīgu vidi, kas nodrošinās ilgtspējīgu Latvijas valsts 
un tautsaimniecības attīstību. Adekvāti sakārtota un jaunajiem uzņēmējiem 
labvēlīga uzņēmējdarbības vide  ir viens no nozīmīgākajiem elementiem 
tautsaimniecības  konkurētspējas  paaugstināšanai  –  jo  labākus  apstākļus 
valsts  spēj  radīt  uzņēmējiem,  jo  lielākas  investīcijas  var  sagaidīt  taut‐
saimniecībā, kas savukārt nozīmē jaunu darbavietu rašanos un labklājī‐
bas pieaugumu iedzīvotājiem. Jaunajiem uzņēmējiem ērtas e‐vides izveide 
ir viens no efektīvākajiem risinājumiem, kurš var sekmēt uzņēmējdarbī‐
bas  attīstību  valstī.  Uzņēmuma  reģistrēšana  ir  pirmais,  formālais  solis 
jebkuras uzņēmējdarbības uzsākšanā, tādēļ ir svarīgi izzināt ar to saistītos 
izaicinājumus un e‐vides sniegtās iespējas un risinājumus. 

Uzņēmējdarbības veiksmi lielā mērā ietekmē tās vadītāja zināšanas, 
prasmes un attieksmes. Viena no iespējām, kas Latvijā vēl ir maz izman‐
tota, bet kas sniedz daudz ierosmju izglītības procesa apzinātai vadīšanai 
dažādos līmeņos, palīdzot izprast ikvienu procesā iesaistīto un uzlabojot 
mijattiecību kvalitāti, ir socionika. 

Pētījumā apskatīti arī pavisam jauni mārketinga instrumenti, tādi 
kā  mobilās  aplikācijas,  ar  kuru  palīdzību  uzņēmums  var  veidot  tiešu, 
efektīvu, ātru un ērtu komunikāciju ar patērētājiem. Tas ir veids, kā mūs‐
dienīgi nodot klientiem informāciju par uzņēmuma speciālajiem piedāvā‐
jumiem un akcijām, kā arī atbalstīt  jau esošās klientu  lojalitātes program‐
mas, un tā var turpināt vēl un vēl. Tikpat būtiski ir arī tas, ka ar mobilo 
aplikāciju  palīdzību  uzņēmumi  var  veidot  publicitāti  un  atpazīstamību, 
turklāt  precīzi  sasniedzot  tos  klientu  segmentus,  kuri  uzņēmumam  ir 
svarīgi. 

Šajā  monogrāfijā  apskatīts  plašs  spektrs  no  pastāvošām  uzņē‐
mējdarbības vides problēmām, un tiek piedāvāti to risinājumi ilgākā vai 
īsākā laika periodā.  

 
Dr.oec. Vita Zariņa,  

asociētā profesore, Biznesa augstskola Turība  
 

 




