Metodiskā rokasgrāmata
uzņēmējdarbības uzsākšanā

Pasaulē ir daudz piemēru, kad aktīvi un mērķtiecīgi cilvēki ir spējuši
saskatīt biznesa attīstības potenciālu, ir uzsākuši idejas realizāciju un
ir uzvarējuši. Potenciālie uzņēmēji pagaidām tikai plāno uzvarēt, bet
arī pārdomātai rīcībai ir liela nozīme.
Metodiskā rokasgrāmata uzņēmējdarbības uzsākšanai izstrādāta ar
mērķi palīdzēt sievietēm daudzpusēji izvērtēt biznesa ideju un uzsākt
tās īstenošanu.

Par metodiskās rokasgrāmatas saturu atbildīga biedrība "Lietišķo sieviešu apvienība"
Rokasgrāmata izdota
projekta "Uzņēmējdarbības uzsākšanas iespēju nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļautām
sievietēm" ietvaros ar Eiropas Savienības un Latvijas Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu
"Projekts saņēmis finansējumu no Eiropas Kopienas un Latvijas valsts budžeta. 80% no projekta finansē
Eiropas Savienība no Eiropas Sociālā fonda un 20% Latvijas valsts."
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Atbilstoši Uzņēmējdarbības globālā monitoringa
Latvijas otrajam ziņojumam, 77% topošo un jauno
uzņēmēju Latvijā motivē izdevība izmantot saskatīto
iespēju, bet 16% Latvijas uzņēmēju uzsāk biznesu
nepieciešamības spiesti. Jāpiezīmē, ka Latvijā
iespējas motivēto un nepieciešamības spiesto
proprcija ir līdzīga citām Eiropas valstīm.(„Dienas
Bizness”)

IEVADS

Friziera un manikīra pakalpojumi, apģērbi
korpulentām dāmām un apavi pusaudžiem,
sporta inventārs un fibobloki, biloģiski aktīvas vielas un informāciju tehnoloģijas... Izkārtne aicina
ienākt atpūsties kantri stilā stilizētā kafeinīcā, vitrīna demonstrē sulīgus augļus un austrumu
saldumus, sabiedriskā transporta pieturā izvietotā afiša piedāvā iespēju apmeklēt iestudējuma
pirmizrādi, bet radio reklāma uzstājīgi atkārto tīrīšanas līdzekļa priekšrocības...
Ik uz soļa mūs pavada apkalpošanas serviss un pievilcīgi piedāvājumi izbaudīt jaunu produktu
īpašības, tāpat ik uz soļa mums ir jāižšķiras par lēmumu, vai esam gatavi to visu iegādāties. Pircēju
un pārdēvēju attiecības ir dinamiskas, tās pastāvīgi attīstās, tādēļ pārdēvēju spēja pārliecināt pircēju,
būt labākam par konkurentu, pielāgoties likumdošanas un citu ārējo apstākļu izmaiņām, nosaka to
izaugsmi.
Katram no mums ir iespēja izbaudīt pircēja un pārdēvēja lomas, pie tam tās var tikt mainītas pat
vairākas reizes dienā. Piemēram, šajā brīdī es strādāju ražošanas uzņēmumā par grāmatvedi,
pārdodod savas zināšanas un pieredzi darba devējam par atbisltošu samaksu, bet pēc divām
strundām es atrodos mēbeļu salonā ar mērķi iegādāties dīvānu viesistabai.
Nesameklējot manai gaumei atbilstošo preci, mani var apmeklēt ideja par sava biznesa uzsākšanu,
piedāvājot tirgū jaunu produkciju. Iespējams, ka šī doma radīsies, apmeklējot izstādi vai skatoties
televizoru, tāpat dibināt savu uzņēmumu var pamudināt gan kāds nejaušs atklājums par brīvu tirgus
nišu, neizmantotām iespējām, draugu vai paziņu ieteikums, ilggadīga pieredzes uzkrāšana.
Cilvēkam var būt arī citi motīvi pastāvīgās uzņēmējdarbības uzsākšanai:
 neapmierinātība ar algotā darba piedāvātiem noteikumiem;
 vēlme iegūt neatkarību, lēmumu pieņemšanas brīvību biznesa procesu vadīšanā;
 centieni palielināt pelnītspēju.
Patiesībā, motīvu uzskaitījums pašlaik pat nav svarīgs. Svarīgi, ka domās ir sācis attīstīties idejas
īstenošanas plāns. Sākumā biznesa ideja tās iniciatoram ir skaidra galvenajos aspektos, bet
pakāpeniski, izvērtējot uz noteikto brīdi zināmu informāciju, var nonākt līdz vissīkākajām niansēm.
Biznesa plānošana iet it kā pa spirāli - jo vairāk par to domā, jo vairāk atklājas lietas, kuras ir
nepieciešams risināt.

Šādi pārdomājot savu ideju dienās un naktīs, plāns pakāpeniski kļūst skaidrs un cilvēks jūtas pilns
enerģijas tā realizēšanai
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Kā rīkoties, ja Jūs esat nonācis līdz brīnišķīgai un daudzsološai biznesa idejai vai arī Jums tiek
piedāvāta iespēja iesaistīties projektā kā partnerim ar savu ieguldījumu? Vai biznesa projekts
attaisnos uz sevi liktās cerības vai arī izrādīsies zaudējumus nesošs un liks meklēt jaunus
risinājumus? Kāds būs biznesa projekta finansiālais rezultāts un guvums?
Rūpīga biznesa idejas izvērtēšana ietver sevī daudz aspektu, jo uzņēmējam ir jāapskata jautājumi,
kas ir saistīti ar sortimenta veidošanu, ražošanas procesa organizēšanu, uzņēmuma organizatoriskās
struktūras izveidi un personāla atlasi, produkcijas virzīšanu tirgū un, protams, finanšu plūsmu
plānošanu. Soli pa solim apskatot biznesa procesus, uzņēmējam rodas skaidrs priekšstats par
turpmāko rīcības plānu.
Metodiskā rokasgrāmata uzņēmējdarbības uzsākšanai izstrādāta ar mērķi palīdzēt potenciāliem
uzņēmējiem daudzpusēji izvērtēt biznesa ideju un uzsākt tās īstenošanu.
Izstrādājot metodisko rokasgrāmatu, tika ņemti vērā projekta dalībnieču uzdotie jautājumi attiecībā
uz produkcijas raksturojumu, mērķa tirgus izpēti, produkcijas virzību no ražotāja pie patērētāja,
cenu veidošanos utt. Rokasgrāmatas autori ir detalizēti pieskārušies finanšu plānošanas tēmai, jo
visbiežāk uzdotie jautājumi projekta gaitā no topošo uzņēmēju puses bija attiecināmi tieši uz
finanšu prognožu izstrādi un to novērtējumu.
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1. PRODUKCIJA
Biznesa idejas priekšmets ir produkts vai pakalpojums, ko uzņēmējs piedāvā tirgū. Neatkarīgi no tā,
vai tā ir uzņēmējdarbība, kas vērsta uz aukstu aprēķinu īsā laikā gūt pēc iespējas lielākus
ienākumus, vai arī tāda, kas līdzinās uzņēmēja mūža sapnim par lauku māju ezera krastā, ziedu
audzēšanu vai īpašu ķermeņa kopšanas līdzekļu ražošanu, pieprasījums tirgū pēc dotās produkcijas
vislielākajā mērā ietekmēs uzņēmuma izaugsmes potenciālu, kā arī vairākus biznesa procesus,
piemēram, izejvielu iegādi, organizatorisko struktūru, mārketinga stratēģiju, cenas noteikšanas
principus un, protams, apgrozījumu, peļņu u.c.finanšu rādītajus.
Tādēļ, jo veiksmīgāka būs produkta vai pakalpojuma izvēle, jo vieglāk var tikt atrisināti pārējie ar
uzņēmējdarbību saistītie jautājumi un otrādi, ja šis produkts vai pakalpojums nebūs dabīgi
pieprasīts, nāksies ieguldīt milzum daudz resursu un enerģijas, lai to pārdotu, taču arī tas ir
iespējams, jo “ja var pārdot Coca Cola, var pārdot visu”.
Produkta izvēle


Kā uzņēmējs Jūs varat izvēlēties piedāvāt tirgū jau esošu produktu. Šājā gadījumā Jums
nāksies saskarties ar lielu konkurenci un cīnīties par savu klientu loku un tirgus daļu, toties
Jūs varēsiet doties pa iemītu taku, izpētīt jau esošo produkcijas gatavošanas un pārdošanas
vai arī pakalpojumu sniegšanas „virtuvi” un efektīvi to realizēt savā uzņēmumā.



Jūsu idejas pamatā var būt produkts, kas eksistē citos tirgos, taču dotajā ģeogrāfiskajā vietā
nav pieejams. Piemēram, līdz savai biznesa idejai Jūs varat nonākt, noskatot kādā ārvalstu
ceļojumā preci vai pakalpojumu veidu, kas vietējā tirgū netiek piedāvāts, bet varētu būt
pieprasīts. Šādā gadījumā Jūs varat iegādāties arī franšīzi, jo tas dos iespēju realizēt Jums
tīkama uzņēmuma produkciju ar gatavu izstrādātu produktu klāstu, iepakojumu,
apkalpošanas veidu un aiztaupīs daudz pūļu jauna produkta vai pakalojuma izveidē.



Tā kā cilvēkam piemīt spēja radīt un radoši domāt, nav izslēgta pavisam jaunas biznesa
idejas rašanās, ja potenciālais uzņēmējs saskaras ar kādu problēmu vai vajadzību, ko esošais
produkcijas vai pakalpojumu klāsts nespēj apmierināt. Šādā veidā ir radušies neskaitāmi
daudz produktu un pakalpojumu, kas šodien mums liekas tik pašsaprotami.

Ko Jūs varat mums piedāvāt?
Izvēloties biznesa jomu un produkcijas veidu, ir nepieciešams skaidri formulēt preču/pakalpojumu
klāstu, lai turpmāk efektīvi piedāvātu un vadītu visu produkcijas grozu.
Piemēram, uzņēmīgam cilvēkam ir ideja sniegt konsultācijas pakalpojumus finanšu jautājumos.
Uzreiz rodas virkne jautājumu par pakalpojumu būtību – tieši kādas konsultācijas vēlas sniegt
jaunais cilvēks. Atbilde var skanēt šādi – mūsu profesionāļi veic finanšu plūsmu plānu izstrādi,
investīciju projektu izvērtēšanu, finanšu analīzi, bankrota stāvokļa novērtējumu, kā arī izstrādā
ieteikumus finanšu rādītāju uzlabošanai, ievieš budžetu un palīdz budžeta kontroles metodikas
izstrādē.
Uzskaitītie pakalpojumi neapšaubāmi ir interestanti uzņēmumiem, tādēļ tirgū būs pieprasījums pēc
tiem. Taču šādā veidā pasniegtā informācija nenodrošina skaidru priekšstatu par uzņēmuma
pakalpojuma klāstu un potenciālajam pircējam neveidojas loģiskā servisa struktūra.

5

Tādējādi uzņēmējam ir jāprot formulēt pakalpojumu grozu, strukturējot arī apjomīgu informāciju.
Produkcijas klāstu var sadalīt vairākos blokos vai līmeņos un apakšlīmeņos. Atgriezīsimies pie
mūsu piemēra.
Jaunais cilvēks ir sniedzis informāciju par pakalpojumu klāstu hierarhiskas struktūras veidā:
Finanšu pakalpojumi

Uzņēmuma budžeta
izstrāde un
apkalpošana

Investīciju projektu
izvērtēšana

 Budžeta ieviešana
 Budžeta veidlapu
izstrāde
 Budžeta kontroles
organizēšana
 Budžeta
efektivitātes
izvērtējums

 Projekta finanšu
plāna izstrāde
 Projekta
izvērtēšana
 Projekta finanšu
vadība

Finanšu analīze

Finanšu vadība
uzņēmumā

 Darbības rezultātu
finanšu analīze
 Atsevišķu finanšu
jautājumu
izvērtēšana
 Ieteikumi finanšu
stāvokļa
uzlabošanai

 Finanšu vadības
efektivitātes
izvērtēšana
 Finanšu dienesta
darbinieku
pienākumu
izvērtēšana
 Finanšu politikas
izstrāde

.

Raksturojiet Jūsu produkciju!
Pārdomājot produkcijas klāstu un definējiet tās īpašības, biznesa iniciatoram ir jāpadomā par
produkcijas funkcionalitāti, konkurētspēju, tās atšķirīgajām īpašībām, iepakojumu un dizainu utml.
 Ar ko sākt? Uzrakstiet lapas vidū Jūsu produkcijas/pakalpojuma nosaukumu un
uzdodiet sev jautājumus – kas (tas ir)..., kā (izskatās/ievieš...), kāds
(aromāts/rezultāts...)

?

?

?

?

Produkcija

?
?

?

?
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?
?

Strukturētu produkta raksturojošo īpašību analīzi varat veikt, pārdomājot katru no uzskaitītiem
punktiem:


Produkta stiprās un vājas puses
Produkta stiprās un vājās puses. Ir svarīgi, ka produkts patīk ne tikai ražotājam vai
pakalpojumu sniedzējam, bet arī pietiekoši lielam patērētāju skaitam. Tādēļ ir nepieciešams
apzināties un skaidri noformulēt produkta labās īpašības, kas ir pievilcīgas patērētājam, jo
strādājot ar šo produktu Jums vajadzēs to raksturot neskaitāmas reizes, var pat teikt nepārtraukti.
Tās var būt neatkārtojamās produkta garšas, smaržas īpašības, dizaina un citas kvalitātes
īpašības. Akcents ir jāliek uz produkcijas labajām īpašībām, taču ir svarīgi apzināt arī
produkta vājās puses, lai tās nekļūtu par šķērsli produkcijas realizēšanā.
Piemēram, ja jūs izvēlaties produkta izgatavošanā izmantot maksimāli daudz dabīgu
materiālu, tad ir jārēķinās, ka šim produktam būs īsāks realizācijas termiņš un tas ir jāparedz
gan plānojot produkta piegādi mazumtirdzniecības vietām, gan veidojot produkta cenu.
 Nosauciet Jūsu produkcijas stipras un vājas puses!
Produkcija
Stiprās puses



Vājas puses
Kādas vājas puses
Kāpēc/kā novērst

Produkta atšķirīgās īpašības
Unikalitāte, kas to izceļ citu produktu vidū. Ir jābūt kādai lietai, kas piesaistīs pircēju un
starp plašo produkcijas klāstu liks izvēlēties tieši Jūsu produktu. Tās var būt gan pirmajā
punktā aprakstītās produkta kvalitātes īpašības, kā arī dizains, serviss, produkta cena, vai arī
vairāki faktori kopā – piemēram, laba kvalitāte par pieņemamu cenu.
Produkta atšķirīgās īpašības var būt uztveramas, neuztveramas un iedomājamas.
o Viegli uztveramās īpašības ir viegli nosakāmas. Piemēram, tās iespējams apskatīt
vizuāli – atšķiras svars, smarža, izmērs, krāsa vai kas cits. Un, ja preču atšķirības ir
acīmredzamas, ar tām Jums ir jāvērš pircēju uzmanība. Var būt nepatīkama situācija,
kad konkurentu precei ir pievilcīgākās īpašības. Bet arī tad ir iespējams pārslēgt
pircēja uzmanību uz neuztveramām vai iedomājamām atšķirībām, kuras var dod
pozitīvu signālu patērētājam.
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o Produkcijas neuztveramās īpašības eksistē, taču tās nekrīt acīs, piemēram, produktu
garša, sadzīves tehnikas kalpošanas laika ilgums utml. Atšķirības no analogiem var
būt noslēptas un sākumā neuztveramas, taču, pievēršot tām uzmanību, var ietekmēt
vēlmi nopirkt. Šajā gadījumā varat izmantot bezmaksas produkcijas paraugus
izsniegšanai patērētajiem, lai klientiem būtu iespēja pārliecināties par preces
unikalitāti.
o Preču iedomājamās īpašības ir īpašības, kuras veido mākslīgi, piemēram, izmantojot
interesantu iepakojumu, dizainu, izstrādājot reklāmu, attīstot brendu. Viens no
spilgtākajiem piemēriem ir dažādu firmu sadzīves tehnika. Vairāki vairumtirgotāji
reģistrē savu preču zīmi un iegulda līdzekļus brenda koncepcijas izstrādāšanā. Viņu
uzdevumā rūpnīcas, kuras specializējās sadzīves tehnikas ražošanā, izgatavo
pasūtītās preces ar konkrēto preču zīmi. Tādējādi uz plauktiem var stāvēt pilnīgi
vienādas preces pēc tehniskiem parametriem, taču katra vienība tiek pasniegta
savādāk ar iedomājamo atšķirību palīdzību (atbilstoši brenda idejai). Protams, arī
minēto produktu cenas var atšķirties.
Svarīgi, lai Jūs izceltu tādas produkcijas atšķirīgas īpašības, balstoties uz kurām, pircējiem
rastos pārliecība tieši par dotās preces iegādes lietderīgumu. Tikai tad informācija par
produkcijas unikalitāti sniegs nepieciešamo rezultātu. Nosakiet tādu īpašību, kura būs
visvērtīgākā pircējam un koncentrējaties uz to. Ja par produkciju nav iespējams pateikt kaut
ko īpašu un interesantu, tad meklējiet iedomājamās īpašības, kuras tika raksturotas augstāk.
 Kādas Jūsu produkcijas īpašības ir visvērtīgākās pircējiem!


Produkta konkurētspēja
Produkta vai pakalpojuma piemērotību kādai mērķa auditorijai nevar skatīt atrauti no šādu
pašu vai līdzīgu preču klāsta tirgū. Ja tirgū pieprasījums ir liekāks nekā piedāvājums, tad
“var neiespringt”, piemēram, būvniecības un remonta pakalpojumi vasaras sezonā, bet ja
tirgus ir piesātināts, tad ir jādomā par to, vai Jūsu produktam ir kādas īpašības, lai pircējs
izvēlētos tieši šo (skat. augstāk – produkta stipras un vājas puses, atšķirīgas īpašības).
 Apziniet konkurentu produkciju!



Produkta un tā iepakojuma dizains
Ar produkta un tā iepakojuma dizainu ir iespējams uzlabot produkta kopējo pievilcību, ja
paša produkta kvalitātes griesti ir sasniegti. Ar iepakojuma palīdzību Jūs varat akcentēt
produkta piederību savam uzņēmumam. Paskatieties sev apkārt! Noteikti kaut kur netālu
atradīsies kāds maisiņš vai kāds apdrukāts aksesuārs, kas atgādinās pircējam par kompāniju.
Vēsturē ir aizgājuši krāsainie plastmasas iepirkumu maisiņi, ko vajadzēja iegādāties
iepirkumu nešanai, tagad katrs veikals piedāvā savu firmas maisiņu. Tādējādi iepakojums
vienlaicīgi kalpo kā labs reklāmas līdzeklis. Vai izdevās Jūs pārliecināt nemēģināt pārlieku
ietaupīt laiku un resursus uz acij tīkama un lietošanai ērta iepakojuma izveidi? Ievietojiet
kvalitatīvu izstrādājumu bezpersoniskā bālā iepakojumā un pajautājiet kādam, vai tas izraisa
uzticību un vēlmi to lietot.
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2. TIRGUS APSKATS
Visdrīzāk, ka informācija par augošo tirgus pieprasījumu pēc noteiktām precēm vai pakalpojumiem
ir bijusi par iemeslu esošajai biznesa idejai vai lēmumam dibināt savu uzņēmumu. Šāds
pamatojums ir jāatzīst par saprātīgu un loģisku. Taču Jūsu pašu labā tas ir jāpamato ar skaitliskiem
faktiem, šim nolūkam veicot mērķa tirgus analīzi.
Plānojot uzsākt uzņēmējdarbību, ir būtiski veikt izvēlētās nozares situācijas izpēti, noteikt tās
galvenās tenedences un attīstības iespējas. Rokasgrāmatas autori pirms nozares analīzes iesaka sākt
ar valsts kopējā makroekonomiskā stāvokļa izvērtēšanu un tās attīstības prognozēm. Katra nozare
attīstās pēc sava scenārija, tās attīstības tempi var būt ātrāki vai lēnāki par valsts ekonomikas
izaugsmi, tomēr kopējā valsts ekonomiskā virzība nosaka attīstības likumsakarības, tendences,
potenciālu.
Ar ko jāsāk analīzi? Īstenībā makroekonomisko analīzi un situācijas izpēti valsts līmenī veic valsts
institūtijas, eksperti. Tādēļ Jums kā potenciālajam uzņēmējam ir būtiski iegūt informāciju par valsts
ekonomikas attīstību raksturojošiem rādītājiem un kritiski izvērtēt vai pieņemt ekspertu prognozes
par ekonomikas augšanas tempiem par 5-10 gadiem.
Pētam valsts makroekonomisko situāciju!
Valsts makroekonomiskā vide ir vide, kurā uzņēmējs darbojas un kopējās attīstības tendences un
notikumi vistiešākajā veidā ietekmē katru uzņēmumu.
Kādi ir būtiski rādītāji, kam ir japievērš uzmanība? Atbilde būs individuāla katram uzņēmējam, jo
tas ir saistīts ar nozares specifiku. Tam, kas plāno sadarboties ar ārzemju kompānijām nekustamo
īpašumu attīstīšanas jomā, ir svarīgi zināt sadarbības un investīciju plānus attiecīgo valstu starpā.
Tam, kas plāno nodarboties ar kādas produkcijas importu, var būt interesanta informācija par valsts
maksājumu budžetu.
Neiedziļinoties katrā biznesa specifikā ir iespējams definēt tos ekonomikas rādītājus, kas ir
interesanti jebkuram uzņēmējam:


Iekšzemes kopprodukts

Iekšzemes kopprodukts ir valsts teritorijā saražoto gala produktu un pakalpojumu saummārā vērtība
gada laikā. Saskaņā ar Ziņojumu par progresu Tautsaimniecības vienotās stratēģijas īstenošanā
Latvijai raksturīgi augsti IKP pieauguma tempi, kas pēdējos gados vidēji bija 7,6%. Izaugsmes
dinamika ļauj prognozēt, ka IKP līmenis 2010. gadā var būt tuvs Tautsaimniecības vienotajā
strateģijā noteiktam mērķim atbilstoši 7-8% ikgadējai izaugsmei.
Iekšzemes kopprodukta pieauguma prognoze var pamatot uzņēmuma pārdošanas plānus nākotnē un
otrādi, apšaubīt uzņēmuma prognožu objektivitāti.
Tā piemēram, uzņēmējs var plānot savas produkcijas pārdošanas pieaugumu nakošajā gadā
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu par 45%. Iespējams, ka uzņēmuma augšanas tempi atrodas tā
maksimālajā punktā, ko ietekmē ekspensīva mārketinga stratēģija, tādējādi pārdošanas prognozes
var tikt atzītas par pamatotam.
Var būt arī cita situācija - pamatojoties uz kopējiem ekonomiskiem rādītājiem, valsts ekonomikas
izaugsme var tikt prognozēta 10% līmenī nākamo 10 gadu laikā. Uzņēmuma produkcijas
pārdošanas prognoze nevar tikt pamatota ar dabīgo ekonomikas izaugsmi, ja netika veiktas īpašas
marketinga aktivitātes. Šajā gadījumā uzņēmuma pārdošanas plāns var tikt vērtēts kā apšaubāms,
kas var izraisīt ļoti nepatīkamas sekas nākotnē. Tā, piemēram, noteiktā pārdošanas apjoma
produkcijas ražošanas nodrošināšanai uzņēmums var ieguldīt līdzekļus dārgos pamatlīdzekļos, bet
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pie neliela apgrozījuma veiktās investīcijas var izrādīties neefektīvas un zaudējumus nesošas.


Inflācija

Augsto inflāciju Latvijā veicina cenu izlīdzināšanās process ar vidējām Eiropas Savienība cenām,
augstais tautsaimniecības attīstības temps, kā arī patēriņa pieaugums. Cilvēkiem ir iespēja lielākus
līdzekļus tērēt patēriņam, jo ir strauji palielinājušās darba algas, kā arī kredītpieejamība. Piemēram,
2007.gada maijā salīdzinot ar 2006.gada maiju iekšzemes patēriņš ir pieaudzis par 24.3%. Lai gan
valsts sāk īstenot dažādus pasākumus patēriņa un inflācijas apkarošanai, ir paredzams, ka augsts
patēriņš turpināsies vēl kādu laiku, jo patēriņu nav viegli ierobežot - cilvēki vēlas izmantot radušās
iespējas palielināt savu labklājības līmeni.
Tātad, patēriņa cenas Latvijā 2006.gadā pieauga par 6,5% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
Patēriņa cenu pieaugums pret iepriekšējo gadu, procentos
8%
7%

6,2%

6,7%

6,5%

2005. gads

2006. gads

6%
5%
4%
3%
2%

2,9%
1,9%

1%
0%
2002. gads

2003. gads

2004. gads

Centrālās statistikas pārvaldes dati

Jāatzīmē, ka visbūtiskāk 2006.gadā inflācija ietekmēja mājokļu, sabiedrisko ēdināšanu un pārtikas
cenu pieaugumu.
Inflācija valstī ietekmē tādus faktorus kā produkcijas cena, izejvielu un darba spēka cena, kā arī
citas izmaksu pozīcijas. Tādejādi neņemt vērā inflācijas ietekmi uz finanšu rezultatiem nebūtu
pareizi.


Darbaspēka trūkums

Vēl nesen Latvija bija valsts, kura bija pazīstama ar zemām darbaspēka izmaksām, tādēļ daudzi
uzņēmumi nodarbojās ar dažādu pakalpojumu sniegšanu ārvalstīm, piemēram, šūšanas uzņēmumi.
Taču šobrīd, sakarā ar darbaspēka trūkumu un darba algu paaugstināšanas nepieciešamību šāda
veida kompāniju kļūst arvien mazāk.
Pirms nedaudziem gadiem bija grūti iedomāties situāciju, kad laikrakstos, darba sludinājumu lapās,
kā arī kafejnīcu un veikalu skatlogos katru dienu varēs lasīt sludinājumus, kur darbā aicina
krāvējus, apkopējas, pārdevējas, trauku mazgātājus.
Paredzams, ka ar laiku šī situācija atrisināsies un darbaspēka trūkums nebūs tik izteikts, tašu līdz
tam laikam uzņēmējam ir jārēķinās, ka darba atalgojumam izmaksu struktūrā ir jāatvēl būtiska
vieta, kā arī jāstrādā pie labu apstākļu nodrošināšanas un darbinieku motivācijas pasākumiem.
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 Padomājiet:


Vai ir priekšrocības Jūsu
makroekonomiskā situācijā?



Kādi makroekonomiskie aspekti var apgrūtināt Jūsu topošā uzņēmuma darbību un kā
Jūs to pārvarēsiet vai apiesiet?



Vai balstoties uz pašreizējiem notikumiem valsts ekonomiskajā attīstībā varat izdarīt
kādas prognozes, kā tālākā ekonomiskā attīstība ietekmēs Jūsu uzņēmuma darbību
nākotnē?

dibinājamam

uzņēmumam

pašreizējā

valsts

Kuru nozari Jūs pārstāvat?
Informācija par nozares attīstību ir būtiska topošajam uzņēmējam, jo biznesa idejas iniciatoram ir
jāņem vērā tirgus tendences, jāpārzin iespējamie šķēršļi, kā arī jāzin nākotnes perspektīvas.
Svarīgi aspekti, pētot nozares attīstību:


Nozares attīstības izpēti var veikt, izmantojot ekspertu sagatavotos ziņojumus. Parasti daudz
informācijas var iegūt lietišķajā presē, attiecīgo ministriju informatīvājos buletos, interneta
majas lapās u.c izdevumos.



Jāņem vērā, ka nereti nozares attīstība atšķiras no valsts kopējā makroekonomiskā stāvokļa.
Tas nozīmē, ka nozares augšanas tempi var apsteigt valsts kopējos rādītājus. Pašlaik Latvijā
strauji attīstās pakalpojumu sfēra, savukārt, dažās rūpniecības jomās ir lejupslīde, piemēram,
kritums kokapstrādes nozarē.
Pakalpojumu sektora izaugsmi galvenokārt nodrošināja straujš pieaugums finanšu
starpniecībā (21.4%), tirdzniecībā (15.7%), operācijās ar nekustamo īpašumu, nomā un citā
komercdarbībā (10.4%), kā arī transportā, glabāšanā un sakaros (7.6%). Preču sektorā
joprojām strauji attīstījās būvniecība (17.0%). Savukārt apstrādes rūpniecības izaugsme,
būtiski samazinoties koksnes eksportam un attiecīgi arī produkcijas izlaidei salīdzināmajās
cenās, bija samērā neliela (2.4%) /Latvijas Bankas dati/.



Noteikti jāatceras arī par vairāku nozaru savstarpējo saistību, kad notikumi vienā nozarē
ietekmē otrās nozares attīstību. Piemēram, Jūs vēlaties izveidot koka mēbeļu izgatavošanu
pēc pasūtījuma. Pirmkārt, Jūs nosakat, kas, kāda sabiedrības daļa iegādājas jaunas mēbeles.
Jūs secinat, ka jaunas mēbeles pasūta mājsaimniecības pēc mājokļa iegādes vai remota. Tas
nozīmē, ka mērķa tirgus ir cieši saistīts ar notiekošo nekustamā īpašuma tirgus un
būvniecības nozarēs. Pēdējo gadu laikā Latvijā tās ir bijušas vienas no visstraujāk
augošajām nozarēm. Tas ir saistīts ar iedzīvotāju ekonomiskās labklājības pieaugumu, kā arī
novecojušo un nepietiekošo dzīvojamo fondu. Uz doto brīdi būvniecības apjomi turpinās –
tiek realizēti neskaitāmi mājokļu celtniecības projekti gan Rīgā un tās apkārtnē, gan arī
citviet Latvijā. Tas nozīmē, ka tuvā nākotnē saglabāsies augsts pieprasījums pēc gatavām
mēbelēm. Turklāt, saskaņā ar pēdējā laika tendencēm, arvien vairāk pieaug pieprasījums pēc
dabīgiem materiāliem mājokļa iekārtošanai, neskatoties uz to, ka dabīgo materiālu cena
vidēji ir augstāka ne kā mākslīgo materiālu cena.



Ražojot preces eksportam, ir jāiepazīstas ar nozares attīstības tendencēm ārvalstīs.
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Pētot nozares attīstību, padomājiet, kāda būs situācija pēc 3, 5, 10 gadiem - vai pieprasījums
pēc produkcijas pieaugs, saglabāsies esošajā līmenī, vai samazināsies? Tās ir Jūsu prognozes
un arī Jūsu risks. Varat iztēloties 2 scenārijus, kā paplašināt savu ražotni, ja bizness “ies no
rokas”, kā arī kāda ir iespēja mainīt produkcijas klāstu vai pāriet uz citu uzņēmējdarbības
veidu.



Ja tirgus niša ir brīva vai nozare ir strauji augoša (nekustamā īpašuma tirgus 2004.-2006.
gados), tirgū ieiet Jums būs samērā viegli. Ja nozare ir stabilizācijas periodā un tajā ir savu
vietu ieņēmuši tirgus spēlētāji, tirgus iekarošanā būs jāpieliek ne mazums pūļu..
 Padomājiet:


Kāda ir bijusi Jūsu pārstāvētās nozares attīstība iepriekšējo piecu gadu laikā? Kāds ir
bijis nozares produkcijas pārdošanas apjoms? Kāda ir pārdošanas apjomu izmaiņu
dinamika?



Kādas ir nozares attīstības izredzes? Kādi ir ekspertu prognozes? Vai Jūsu viedoklis
atšķiras no ekspertu domām?



Kādi ir nozares attīstības plusi un mīnusi? Kā tie ietekmēs Jūsu uzņēmuma darbību?

Parunāsim par tirgus segmentāciju?
Iztēlojoties produktu vai pakalpojumu, ko piedāvāsiet tirgū, Jums ir jādomā arī par patērētāju loku,
kas to vēlēsies iegādāties un lietot. Ir produkti, kur mērķa auditorija ir ļoti plaša, piemēram, visi
biežāk lietojamie pārtikas produkti un biežāk izmantojamie pakalpojumi (telekomunikāciju, friziera
pakalpojumi, transports utt), taču ir produkti, kas paredzēti daudz šaurākam patērētāju lokam.
Jebkuram uzņēmējam skaidri ir jādefinē tās patērētāju grupas, kam ir domāts produkts. Tas ir
nepieciešams, lai izpētītu mērķa grupas uzvedību, raksturu, īpašības. Tāpat ir būtiski zināt to
patērētāju grupas apjomu, kas varētu būt par potenciālājiem uzņēmuma klientiem.
Lai veiktu šādu izpēti, uzņēmējam ir jāveic tirgus segmentācija, tas ir, jānosaka tirgus segmenti.
Savukārt, tirgus segments ir patērētāju grupa, kas līdzīgi reaģē uz produktu.
Kādēļ ir vērts veikt jeb pētīt tirgus segmentus? Tie ir cieši saistīti ar pieprasījuma noteikšanu pēc
Jūsu produkcijas. Pieņemsim, ka celtniecības kompānija gatavojas veikt daudzdzīvokļu mājas
būvniecību kādā Latvijas pilsētā. Veicot tirgus pētījumu pilsētā, kompānija konstatē, ka pilsētā ir
liels jaunu ģimeņu skaits ar vidēji augstiem un stabiliem ienākumiem. Tajā pašā laikā šāda tipa
mājsaimniecībam ir lieli izdevumi sakarā ar bērnu kopšanu. Tādējādi kompānija nolemj būvēt nevis
ekskluzīvu dzīvojamo māju, bet ekonomiskākas klases daudzdzīvokļu namu ar 2-3 istabu lieliem
dzīvokļiem, kas piemērtoti ģimenēm ar bērniem. Tajā pašā laikā tiek konstatēts, ka mājokli vēlas
iegādāties personas, kas plāno dzīvot vienas pašas un tādējādi daudzdzīvokļu namā tiks izveidoti arī
vienistabas dzīvokļi.
Veicot tirgus segmentāciju, patērētājus var iedalīt grupās pēc dažādām pazīmēm:
 ģeogrāfiskām – kādu pilsētas, valsts, reģiona, pasaules daļu vēlaties aptvert;
 demogrāfiskām – uz kāda dzimuma un vecuma auditoriju ir orientēts šis produkts;
 finansiālām – patērētāju rocības un ienākumu līmenis;
 sociālām – profesija, izglītotība;
 personiskām – dažādas personiskas pazīmes, kas saistītas ar dzīvesveidu, paradumiem, brīvā
12



laika nodarbēm, gaumi;
citas pazīmes.

Svarīgi!!! Precīzi definējot mērķa klientu, ir vieglāk īstenot dažādas reklāmas kampaņas un akcijas,
lai tās sasniegtu tieši uzņēmēja izraudzīto mērķa auditoriju.
Piemērs 1
Tirgus segmentācija skaistumkopšanas salonam „Puķe” (klienti – fiziskas personas). Uzņēmums
plāno atvērt salonu rajona galvaspilsētā. Lai labāk raksturotu uzņēmuma klientus un uzņēmuma
potenciālo klientu loku, ir nepieciešams veikt mikrosegmentāciju, detalizēti apskatot klientu
segmentus ar atšķirīgām īpašībām, vēlmēm, kas pastāv pakalpojuma tirgū.

Kritēriji

Segmentēšanas pazīmes

Dzimums

Sievietes, vīrieši

Vecums

...20; 21-35; 36-50; 51...

Ienākumu līmenis

...200; 201-400; 401-600; 601-1200; 1201...

Salons „Puķe” vēlas piedāvāt friziera, manikīra, pedikīra, kosmetologa, solārija un citus
skaistumkopšanas pakalpojumus. Darbu plāno veikt kvalificēti un apmācīti darbinieki. Salons
orientējas patstāvīgiem klientiem, uz to, lai klientam būtu ērti izmantot vairakus pakalpojumus
vienā dienā. Šim nolūkam salonā tiks radīti komfortabili apstākļi ilgākai laika pavadīšanai. Vadoties
pēc pakalpojumu klāsta un noteiktajām cenām salons orientējas uz jaunām un vidēja vecuma
sievietēm ar augstu ienākumu līmeni (attēlā iekrāsoti lauki).
Vīrieši

Ienākuma līmenis

Sievietes

>1201

601-1200

<600

...- 20

21 - 35

36 -50

Vecums

Turpinot tirgus analīzi būtu jāuzzina:


cik šāda tipa klientes atrodas šajā ģeogrāfiskajā zonā (Latvijas rajona galvaspilsētā)?



kādu daļu no tām kompānija varētu piesaistīt?
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Piemērs 2
Tirgus segmentācija atkritumu apsaimniekošanas kompānijai „Tīrība” (klienti-juridiskas personas).
Uzņēmums ir izdalījis vairākus kritērijus tirgus segmentēšanai – ģeogrāfiskais izvietojums, klienta
nozare, pasūtījuma apjoms, kā arī ir apzinājis klientu vēlmes.
Iegūto informāciju iespējams pārskatāmi attēlot, izmantojot segmentu koku.
Tirgus vajadzība

Atrašanās vieta

Nozares
īpatnības

Pasūtījuma
lielums (gadā)

Vēlmes





pārtika



Šķirošanas iespējas
Bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošana
Izvešanas regularitāte (katru dienu, 3-4 reizes
nedēļā, 1-2 rezes nedēļā)
higiēna

Liepājas
rajons




Ne-pārtika

Atbrīvošanās no
atkritumiem

Virs Ls 200



Zem Ls 200









pārtika



Šķirošanas iespējas
Izvešanas regularitāte (3-4 reizes nedēļā, 1-2
rezes nedēļā, 2 reizes mēnesī)
Konteineru labs stāvoklis

Nav jāšķiro atkritumi
Izvešanas regularitāte (1 reze nedēļā, 2 reizes
mēnesī, 1 reizi mēnesī)
Vienkāršotība

Šķirošanas iespējas
Bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošana
Izvešanas regularitāte (katru dienu, 3-4 reizes
nedēļā, 1-2 rezes nedēļā)
higiēna

Kuldīgas
rajons



Virs Ls 200
Ne-pārtika

Zem Ls 200
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Šķirošanas iespējas
Izvešanas regularitāte (3-4 reizes nedēļā, 1-2
rezes nedēļā, 2 reizes mēnesī)
Konteineru labs stāvoklis

Nav jāšķiro atkritumi
Izvešanas regularitāte (1 reze nedēļā, 2 reizes
mēnesī, 1 reizi mēnesī)
Vienkāršotība

Tātad, uzņēmumam „Tīrība” ir definēti seši segmenti:
o Liepājas rajona pārtikas nozares uzņēmumi
o Liepājas rajona ne-pārtikas nozares uzņēmumi ar pasūtījuma apjomu
gadā;
o Liepājas rajona ne-pārtikas nozares uzņēmumi ar pasūtījumu apjomu
gadā.
o Kuldīgas rajona pārtikas nozares uzņēmumi
o Kuldīgas rajona ne-pārtikas nozares uzņēmumi ar pasūtījuma apjomu
gadā;
o Kuldīgas rajona ne-pārtikas nozares uzņēmumi ar pasūtījumu apjomu
gadā.


> Ls 200
< Ls 200

> Ls 200
< Ls 200

Segmenta pievilcīgums

Pēc segmentu definēšanas uzņēmums „Tīrība” var turpināt segmentu izpēti, nosakot katra segmenta
pievilcīgumu no klientu piesaistes viedokļa.
Šim mērķim var tikt izskatīti segmenta raksturojošie rādītāji, piemēram, konkurences līmenis,
segmenta izaugsmes temps, pelnītspēja, segmenta apjoms.
Katram uzņēmējam ir sava attieksme attiecībā uz klientu pievilcīgumu - vienam lieka svarīga
pelnītspēja, otram – segmenta apjoms, trešajam – izaugsmes temps utt. Tādēļ ir nepieciešams
katram rādītājam piešķirt svarīguma koeficientu, tas ir, cik uzņēmējam ir svarīgs noteikts faktors.
Uzņēmuma „Tīrība” vadība ir piešķirusi šādus segmenta pievilcīguma koeficientus:
 Konkurences līmenis – 25%;
 Segmenta izaugsmes temps – 20%;
 Pelnītspēja – 30%;
 Segmenta apjoms – 25%.
Savukārt, katram parametram ir noteikts novērtējums baļļu sistēmā (0, 5, 10 punkti), kas tiek salikti
atšķirībā no vadības viedokļa (novērtējums iekrāsots dzeltenajā krāsā).

1.Liepājas rajons,
pārtika
Konkurences līmenis
Segmenta izaugsmes
temps, %
Pelnītspēja
Segmenta apjoms, m3
2. Liepājas rajons, nepārtika, > Ls 200
Konkurences līmenis
Segmenta izaugsmes
temps
Pelnītspēja
Segmenta apjoms, m3

10 punkti
zems
>15
augsts
>50000

10 punkti
zems
>15
augsts
>50000

5 punkti

0 punkti

vidējs

augsts

5>9
vidējs
10000-50000
REZULTĀTS

<5
zems
<10000

5 punkti
vidējs

0 punkti
augsts

5>9
<5
vidējs
zems
10000-50000
<10000
REZULTĀTS

Rezultāts
(punktu
skaitsx
svarīguma
koeficients)
0

punktu
skaits
0

svarīguma
īpatsvars
25%

10
0
5

20%
30%
25%

punktu
skaits
5

svarīguma
īpatsvars
25%

rezultāts
1.25

10
5
10

20%
30%
25%

2
1.5
2.5

2
0
1.25
3.25

7.25
3. Liepājas rajons, nepārtika, < Ls 200
Konkurences līmenis

10 punkti
zems

5 punkti
vidējs

0 punkti
augsts

15

punktu
skaits
10

svarīguma
īpatsvars
25%

rezultāts
2.5

Segmenta izaugsmes
temps
Pelnītspēja
Segmenta apjoms, m3
4. Kuldīgas rajons,
pārtika
Konkurences līmenis
Segmenta izaugsmes
temps
Pelnītspēja
Segmenta apjoms, m3
5. Kuldīgas rajons, nepārtika, > Ls 200
Konkurences līmenis
Segmenta izaugsmes
temps
Pelnītspēja
Segmenta apjoms, m3
6. Kuldīgas rajons, nepārtika, < Ls 200
Konkurences līmenis
Segmenta izaugsmes
temps
Pelnītspēja
Segmenta apjoms, m3



>15
augsts
>50000

10 punkti
zems
>15
augsts
>50000

10 punkti
zems
>15
augsts
>50000

10 punkti
zems
>15
augsts
>50000

5>9
<5
vidējs
zems
10000-50000
<10000
REZULTĀTS
5 punkti
vidējs

0 punkti
augsts

5>9
<5
vidējs
zems
10000-50000
<10000
REZULTĀTS
5 punkti

0 punkti

vidējs

augsts

5>9
vidējs
10000-50000
REZULTĀTS

<5
Zems
<10000

5 punkti

0 punkti

vidējs

augsts

5>9
vidējs
10000-50000
REZULTĀTS

<5
Zems
<10000

10
0
5

20%
30%
25%

punktu
skaits
5

svarīguma
īpatsvars
25%

10
0
5

20%
30%
25%

punktu
skaits
0

svarīguma
īpatsvars
25%

10
5
10

20%
30%
25%

punktu
skaits
10

svarīguma
īpatsvars
25%

10
0
5

20%
30%
25%

2
0
1.25
5.75
rezultāts
1.25
2
0
1.25
4.5
rezultāts
0
2
1.5
2.5
6
rezultāts
2.5
2
0
1.25
5.75

Spēja sniegt pakalpojumu

Nākošajā solī ir novērtēta uzņēmuma spēja sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus:
punktu
skaits
10
5

svarīguma
īpatsvars
20%
25%

reti, konkrētu
noteikts periods

10

15%

1.5

atklāts jaunām
idejām
vidēja

nav nepieciešami
jauninājumi
Zema

10
10

5%
20%

0.5
2

tikai nepieciešamais
daudzums
vidēja

pietrūkst
Slikta

10
10

5%
10%

0.5
1
8.75

Pakalpojumu
konkurētspēja
Šķirošanas iespējas
Cenu līmenis

10 punkti
Ir
zems

daļēji
vidējs

Nav
augsts

Pakalpojuma
regularitāte

pēc klienta
vēlmes

bieži, konkrēti
noteikts periods

Inovatīvā pieeja
Pakalpojuma kvalitāte

regulāri
jauninājumi
augsta

Konteineru
pieejamība
Konteineru kvalitāte

ir rezervē
laba

5 punkti

0 punkti

rezultāts
2
1.25

Pēc segmentu un pakalpojumu sniegšanas spējas novērtēšanas, var tikt veikta segmentu salīdzinošā
analīze. Šim nolūkam attēlā ir nepieciešams attēlot segmentus atbilstoši tā pievilcīguma un
pakalpojuma sniegšanas spējas novērtējuma.
 Novērtējums
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10

Augsts

Zems

Augsts
2

5

3

4

0

1

6
6

Pakalojumu
sniegšanas
spēja

5
Zems

0

Segmenta pievilcīgums

Attēlā atspoguļots katra segmenta pievilcīgums. Visu segmentu apkalpošanas spēja ir augsta un tā
atrodas vienā līmenī, savukārt, katra segmenta pievilcīgums ir atšķirīgs.
Uzņēmumam vispievilcīgākie segmenti ir Liepājas rajona un Kuldīgas rajona ne-pārtikas uzņēmumi
(Nr. 2. un Nr. 5.), kuri nodrošina vairāk kā Ls 200 menesī. Otrajā vietā pēc pievilcīguma ierindojās
Liepājas rajona un Kuldīgas rajona ne-pārtikas uzņēmumi (Nr. 3. un Nr. 6.), kuri katrs nodrošina
mazāk kā Ls 200 mēnesī. Kā vismazāk pievilcīgi tiek novērtēti pārtikas uzņēmumi abās teritorijās
(Nr. 1. un Nr. 4.).
Ņemot vērā segmenta novērtējuma rezultātus, uzņēmums var mērķtiecīgi izstrādāt mārketinga
aktivitātes, kas ir vērstas uz pievilcīgāko segmentu iekarošanu.
 Padomājiet:


Pēc kādiem kritērijiem Jūs varat veikt klientu segmentēšanu?



Nosakiet klientu segmentus. Kādi segmenti Jums liekas pievilcīgi?



Veiciet izvēlēto segmentu izpēti – to apjomu, sastāvu, izmaiņu tendences, kā arī šī
segmenta pārstāvju vēlmes.

Novērtēsim konkurentus!
Jebkura nozares analīze sevī ietver konkurentu apzināšanu, to darbības novērtēšanu vai izpēti.
Konkurējošo uzņēmumu darbība vēl vairāk liek meklēt jaunus risinājumus, kā produkciju vai
pakalpojumu padarīt pievilcīgu savam klientam. Konkurences cīņa nodrošina nepārtrauktu
uzņēmumu attīstību. Konkurējošie produkti ir tie, kurus pircējs var izvēlēties Jūsu piedāvātā
produkta vietā. Jo unikālāks un neatkārtojamāks ir Jūsu produkts, jo konkurence mazāk liks šķēršļus
Jūsu uzņēmuma darbībai.
Veicot konkurējošo kompāniju apzināšanu un to piedāvājumu izvērtēšanas rezultātā Jums ir
jāsaprot, vai Jūs šajā tirgū spēsiet realizēt plānotu produkcijas daudzumu par pietiekoši augstu cenu,
lai sasniegtu sev vēlamo rezultātu.
Konkurentu novērtēšanu sāciet ar visu konkurentu apzināšanu, kas savu preci vai pakalpojumu
piedāvā Jūsu izvēlētajā teritorijā. Izstrādājiet kritērijus, pēc kādiem vēlaties novērtēt konkurentus un
pēc tam veiciet to analīzi. Lai informāciju iegūtu uzskatāmākā veidā, izveidojiet tabulu, kurā
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uzskaitīsiet salīdzinašanas kritērijus un konkurentus. Jāpiezīmē, ka konkurentu novērtēšanā
ieteicams vilkt paralēles ar Jūsu uzņēmuma piedāvāto preci vai pakalpojumu.
Veicot konkurentu novērtēšanu būtu jāpievērš uzmanība šādām to piedāvāto preču vai pakalpojumu
īpašībām:
1) Kvalitāte. Novērtējiet, cik labi konkurentu prece atbilst tās lietošanas mērķim, piemēram,
vai veļas pulveris izmazgā veļu pietiekoši tīri, vai tas ir saudzīgs pret apģērba struktūru un
cik tas ir saudzīgs pret lietotājiem un vidi. Tāpat atbildiet uz jautājumu, vai Jūsu piedāvātais
produkts to varēs izdarīt labāk, efektīvāk, vai varbūt ir kādas produkta īpašības, kas ir
pārākas par konkurentu izstrādājumu, piemēram, Jūsu veļas mazgāšanas līdzeklis ir
saudzīgāks pret apģērba krāsām. Citiem produktiem šajā sadaļā var analizēt produkta
izturību, garšas īpašības, produkcijas dabīgumu, realizācijas termiņa ilgumu, atbilstību
modei utt.
2) Cena. Spēlē ļoti lielu lomu produkcijas izvēlē. Ja Jūsu piedāvātā cena būs augstāka par
konkurējošo uzņēmumu cenu, tad ir nepieciešams skaidrs pamatojums, ar ko dārgākais
produkts ir labāks. Taču, ja Jūs spējat piedāvāt līdzvērtīgu produktu par zemāku cenu, Jūs
esat ieguvis lielu priekšrocību konkurences cīņā.
3) Sortiments. Izpētiet, vai konkurējošā kompānija piedāvā pietiekoši plašu produkta veidu
izvēli.
4) Dizains un iepakojums. Ieņem arvien pieaugošu lomu produkcijas vērtējumā un izvēlē.
5) Apkalpošanas serviss. Minēsim dažus apkalpošanas apsektus:
- kompetence. Darbinieku zināšanas par jautājumiem, kas saistīti ar produktu un tā
lietošanu, kā arī prasme izskaidrot un ieteikt klienam piemērotāko produkta veidu.
- komunikācija. Pārdevēja vai konsultanta spēja saprasties ar klientu, būt laipnam,
pretīmnākošam, izpalīdzīgam, pieklājīgam. Lai noturētu klientūru, pircējam ir jārada
patīkamas emocijas un sajūta, ka viņš ir gaidīts šajā kompānijā.
Augsta līmeņa apkalpošanas servisa sasniegšnai ir jādomā gan par apkalpojošā personāla
izvēli, gan motivāciju un izglītošanu.
6) pieejamība (ofisa, veikala atrašanās vieta):
- pilsētas centrs vai nomale;
- iespēja novietot automašīnu.
7) tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietas vizuālais izskats:
- vai vieta ir labi pamanāma;
- kādas ir izkārtnes, vizuālais noformējums, iekārtojums.
Piemērs
Pieņemsim, ka potenciālais uzņēmējs vēlas dibināt kompāniju „Kristāla Kurpīte”, kas nodarbosies
ar kvalitatīvu (kvalitaīvs materiāls un ortopēdiskā piemērotība) apavu tirdzniecību kāda Latvijas
rajona pilsētā. Uz doto brīdi šajā pilsētā atrodas 2 apavu veikali, kurus varētu uzskatīt par tiešajiem
konkurentiem.
1.Kvalitāte
Veikalos var iegādāties apavus no mākslīgās un dabīgās ādas apavus. Abos veikalos apavi daļēji
atbilst modes prasībām; vienā no veikaliem mazāk ir domāts par apavu izturību, taču nevienā no
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šiem veikaliem nevar iegādāties apavus, kuri būtu izcili raugoties no ortopēdeiskā viedokļa.
„Kristāla Kurpītes” piedāvājumā galvenokārt būs klasiski, gaumīgi apavi no kvalitatīvas ādas,
izgatavoti tā, lai atbilstu apavu valkātāju ortopēdiskajām prasībām
2.Cena
Abi esošie veikali darbojas lētu un vidēji lētu preču segmentā.
„Kristāla Kurpīte” piedāvās apavus par dārgāku cenu, tādēļ tās piedāvājums ir vērsts uz cilvēkiem
ar vidēji augstiem ienākumiem un cilvēkiem, kuru viena no prioritātēm ir kvalitatīvu apavu iegāde.
3.Sortiments
Abos veikalos ir plašs apavu sortiments, tiek pārstāvēti dažādu krāsu un formu apavi. Vienā no
veikaliem trūkst lielu izmēru apavu.
Sākoties veikala „Kristāla Kurpīte” darbībai, tā īpašniekam nav tik daudz apgrozāmo līdzekļu, lai
iegādātos plašu produkcijas klāstu, bet ir mērķis to pakāpeniski palielināt. Taču ir zināms, ka tiks
pārstāvēti arī vidēji un lieli apavu izmēri.
4.Dizains un iepakojums
Abos veikalos apavi tiek iesaiņoti kartona kastē; vienā no veikaliem kartona kasti ieliek
vienkrāsainā caurspīdīgā polietilēna maisiņā, bet otrā veikalā – speciālā maisiņā ar firmas logo.
„Kristāla Kurpītes” produkcija tiks iesaiņota kartona kastē un ielikta papīra maisā ar firmas logo.
Akciju laikā katrs pircējs saņems simbolisku dāvanu ar kompānijas logo.
5.Apkalpošanas serviss
Vienā no veikaliem pārdevējas piedāvā savu palīdzību apavu izvēlē un uzlaikošanā, taču otrā
veikalā palīdzība tiek sniegta tikai pēc lūguma.
„Kristāla Kurpītes” pārdevējas izies apmācību kursu “pārdošanas prasmes”; šajā veikalā pircējam
tiks piedāvāta palīdzība apavu izvēlē un pielaikošanā.
6.Pieejamība
Abi veikali ir izvietoti pilsētas centrā uz ielām, kur atrodas citas mazumtirdzniecības vietas (aptieka,
apģērbu, aksesuāru, pārtikas, grāmatu, elektrtopreču veikali).
Veikals „Kristāla Kurpīte” tāpat būs izvietots pilsētas centrā.
7.Tirdzniecības vietas vizuālais izskats
Abi veikali atrodas izremontētās ēkās, veikala izkārtojums ir pārskatāms, taču piesaistot dizaineri
veikalu iekārtojumu un ārējo izskatu varētu uzlabot.
Veikala „Kristāla Kurpīte” tirdzniecības zāle tiks iekārtota ar profesionāla dizainera palīdzību.
Katru pētamo parametru ir iespējams novērtēt kvantitatīvi, piešķirot katram kritērijam balles pēc
noteiktās skalas. Piemēram, ir iespējams novērtēt rezultātus pēc 5 baļļu skalas (5 – augsta
konkurētspēja, 1-zema konkurētspēja).
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Radītājs

„Kristāla Kurpīte”

Konkurents 1

Konkurents 2

1. Kvalitāte

5

3

4

2. Cena

3

5

5

2. Sortiments

3

3

4

3. Dizains un iepakojums

5

4

3

4. Apkalpošanas serviss

5

4

3

5. Pieejamība

5

5

5

6. Tirdzniecības vai pakalojuma
sniegšanas vietas vizuālais izskats

5

4

4

Apkopojot iegūto vērtējumu tabulā, ir iespējams veikt datu horizontālu un vertikālu analīzi.
Vertikāli analizējot datus, redzam katra konkurējošā uzņēmuma stiprās un vājas puses. Piemēram,
„Kristāla Kurpītes” priekšrocības - apavi ar augstu kvalitāti, kā arī nevainojamais serviss, savukārt,
trūkumi – preces cena un sortiments. Ir paredzams, ka uzņēmējdarbībai attīstoties, veikala „Kristāla
Kurpītes” preču sortiments paplašināsies – tiks piedāvāts arvien plašāks apavu klāsts, kā arī tiks
piedāvāti sportiska tipa apavi, kā arī apavi bērniem.
Veicot horizontālo analīzi, varam salīzināt visu konkurentu rezultātus pēc analizējamām īpašībām.
Tā, piemēram, kvalitātes ziņā veikals „Kristāla Kurpīte” ir pirmajā vietā salīdzinājumā ar
konkurentiem. Otrajā vietā ir ierindojis Konkurents 2, savukārt, Konkurenta 1 produkcijas kvalitāte
tiek atzīta par sliktāku analizējamo uzņēmumu vidū.
 Padomājiet:


Nosauciet savus konkurentus;



Nosakiet konkurentu salīdzināšanas kritērijus, kas, Jūsuprāt, visbūtiskāk ietekmē
pircēja vēlmi un iespējas iegādāties preci.



Veiciet konkurentu salīdzinošo analīzi pēc nosauktājiem kritērijiem



Izdariet secinājumu par Jūsu topošā uzņēmuma konkurētspēju.
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3. MĀRKETINGA STRATĒĢIJA
Pieprasījuma prognozēšana. Solis nākotnē.
Topošajam uzņēmējam ir būtiski noskaidrot, vai produktam konkrētajā vietā atradīsies pietiekoši
plašs patērētāju un pircēju loks. Kā to panākt? Līdzšinējā uzņēmēju pieredze, statistikas, mārketinga
zinātnes piedāvā dažādas metodes, daudzas no tām balstās uz tirgus pētīšanu, konkurentu darbības
analīzi, pircēju attieksmju pētīšanu, uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīzi.
Pieprasījumu pēc produkcijas ietekmē vairāki faktori, piemēram, produkcijas kvalitāte un cena, citu
preču cena, pircēju vērtējumi un uzskati (gaume u.c.), vajadzību prioritātes, pircēja ienākumi.
Uzskaitīto faktoru izpēte palīdz daudzpusēji novērtēt situaciju un noteikt iespējamā pieprasījuma
apjomu.
Tāpat sniegsim dažas rekomendācijas attiecībā uz pieprasījuma noteikšanu topošajam uzņēmējam:


Ja produkts šajā tirgū ir jauns, var mēģināt to realizēt mazās partijās, lai redzētu cilvēku
atsaucību. Ja pieprasījums un interese ir liela, tad Jūs pats viegli nonāksiet pie lēmuma palielināt
apgrozījumu, piedāvājot tirgū papildus produkcijas apjomus. Piemēram, Jūs nolemjat audzēt un
pārdot puķu, dārzeņu, augļu koku stādus. Ja šajā pavasarī visi pārdošanai domātie stādi tika
pārdoti un “cilvēki prasīja vēl”, tad nākamajā pavasarī Jūs varat palielināt produkcijas apjomu 2
reizes. Tāpat var būt situācija, kad puķu un dārzeņu stādi tika pieprasīti, bet augļu koku stādi
netika izpirkti, tad arī varēsiet izdarīt secinājumus un pieņemt lēmumu par puķu un dārzeņu
stādu audzēšanas paplašināšanu un atteikšanos no augļu koku stādu audzēšanas, vai tieši otrādi
– augļu koku stādu sortimenta pārskatīšanos un jaunu ideju meklēšanu.



Ne visus produktus ir iespējams sākt ražot mazās partijās, dažkārt produkta ražošanas
uzsākšanai ir jābūvē ražotne, jāiegādājas iekārtas, kas saistās ar nopietniem
kapitalieguldījumiem. Produkcijas pieprasījuma potenciālu var uzzināt, pētot, piemēram, tirgū
esošu citu kompāniju ražojumus, pieprasījumu pēc tiem. Ja Jūsu produktam ir kādi uzlabojumi
vai īpašības, kas to atšķir no citiem produktiem, var veikt aptaujas, cik Jūsu piedāvātā lieta
patērētājam ir būtiska un vai šāda prece tiks pieprasīta.



Ja tirgū vēlaties piedāvāt jau esošo produktu, kas pats par sevi ir ejošs un pieprasīts, tad
uzmanība būs jāpievērš tirgus piesātinājumam un konkurentu analīzei.
 Padomājiet:


Nosauciet faktorus, kas ietekmē piepraījumu pēc Jūsu produkcijas.



Kā Jūs noteiksiet produkcijas ražošanas un pārdošanas apjomu pirmajā gadā?
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Daži vārdi par produkcijas noieta veicināšanu...


Reklāma un noieta veicināšana

Jūs kā topošo uzņēmēju interesē produkcijas pieprasījuma stimulēšanas un pārdošanas apjomu
palielināšanas iespējas. Šim nolūkam ir iespējams izmantot reklāmas līdzekļus, kā arī organizēt
pārdošanu veicināšanas pasākumus, aktivitāšu piemēri ir apkopoti tabulā:
Reklāma

Pārdošanas veicināšanas pasākumi

Prese

Paraugu izsniegšana

Radio, televizīja

Konkursu rīkošana

Iela

Degustācijas

Citas sabiedriskas vietas

Kuponu izsniegšana

Gan reklāma, gan citas pārdošanu veicināšanas aktivitātes ir vērstas uz patērētāja rīcības maiņu
(Jūsu produkcijas izvēli). Reklāma ir paredzēta ilgstošam laika periodam, tādēļ tās iedarbība uz
patērētāju rīcību var tikt vērtēta kā lēna. Tajā pašā laikā pārdošanu veicinoši pasākumi iedarbojas
uzreiz, pircēji ir gatavi iegādāties preci nekavējoties, bet šiem pasākumiem parasti nav ilgtermiņa
raksturs.
 Padomājiet:





Vai plānojiet izmantot reklāmu produkcijas pieprasījuma palielināšanai? Kur un
kad?



Kādus pārdošanas veicināšanas pasākumus Jūs iecerējāt veikt?

Prece un mārketinga stratēģija

Tāpat ir interesanta informācija par dažādu mārketinga stratēģiju piemērošanu atšķirībā no preču
veida.
Īstermiņa
lietošanas preces

Regulāri atgādinājumi,
draudzīgas cenas,
tirdzniecības punktu un
preces pieejamība, jūtība
pret patērētāju vajadzībām

Ilgtermiņa
lietošanas preces

Liela uzmanība
apkalpošanai, papildus
serviss, piemēram,
garantijas
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Pakalpojumi

Klientu vēlmju apzināšana,
pielāgošanās, kvalitātes
noturēšana un uzlabošana



Produkta dzīves cikls

Plānojot ilgtermiņa mārketinga stratēģiju, ir jāpadomā par produkta dzīves ciklu. Tradicionāls
produkcijas dzīves cikls ir šāds1:

Apgrozījums

120

0
0

Produkta ieviešana
tirgū

Izaugsme

Stabilizācija

Kritums

Produkta ieviešana tirgū. Šajā cikla fāzē ir svarīga produkcijas kvalitāte, tas nozīmē, kā šis produkts
spēs iepatikties patērētajiem. Mārketinga uzdevums ir iepazīstināt patērētājus ar preci. Strauji
pieaugot produkcijas noietam, ir jāveic ražošanas paplašināšana, kas ir saistīts ar ievērojamām
investīcijām. Svarīga ir tirdzniecības tīkla izveide.
Izaugsme. Ja produkts ir izrādījies pievilcīgs pircējiem, tad pēc produkta ieviešanas tirgū notiek
straujš produkcijas noieta pieaugums. Izaugsmes stadija ir jāizmanto, lai gūtu pēc iespējas lielāku
apgrozījumu un ieņēmumus un peļņu. Ja atļauj ražošanas jaudas, pieprasījumu var pastiprināt ar
reklāmas palīdzību. Pieaugot apgrozījumam uzņēmums var atļauties samazināt produkcijas cenu,
kas no vienas puses vēl vairāk palielinās apgrozījumu un no otras apgrūtinās konkurentu ienākšanu
tirgū. Izaugsmes stadijā parasti vērojama patērētāju uzticība produktam.
Stabilizācija. Šajā posmā pārdošanas apjoms nemainās vai mainās pavisam nedaudz. Arvien asāk
tiek izjusta konkurence. Stabilizācijas fāzes ilgums lielā mērā ir atkarīgs no produkta veida.
Piemēram, modes precēm, ātri attīstošām tehnoloģijām stabilizācijas fāze būs īsa, savukārt standarta
precēm un tādām precēm, kam ir grūti atrast aizvietotājus, stabilizācijas fāze var būt ļoti ilga,
piemēram, maize, piens. Stabilizācijas fāzi var paildzināt pielietojot atgādinošās reklāmas vai
iespēju robežās produkta uzlabošana.
Kritums. Šī ir stadija, kad produkta realizācijas apjoms kaut kādu iemeslu dēļ samazinās. Šādā
situācijā var vai nu būtiski uzlabot produktu, to pielāgojot jaunajām patērētāju prasībām vai
uzņēmējam ir jāmeklē jauni darbības veidi.
Uzsākot uzņēmējdarbību, ir jāapzinās, ka izaugsmes fāze ar 100% vai 200% pieaugumu gadā
neturpināsies mūžīgi, tādēļ uzņēmējs var laicīgi strādāt pie jaunām idejām produkcijas klāsta
paplašināšanai un dažādošanai, lai attālinātu stabilizācijas un krituma fāzi. Turklāt risinājums
produkta dzīves cikla paildzināšanai ir jaunu tirgu apgūšana, kad esošājā darbības laukā ir sasniegts
piesātinājuma punkts.2

Izmantotā literatūra - Валерия Кулибанова. Прикладной маркетинг. 2003, Санкт Петербург, издательный дом
«Нева»
1
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Nosakām cenu
Kādu cenu noteikt? Jebkurš uzņēmējs vēlas piedāvāt maksimālo cenu, kas ne tikai sedz visas ar
produkciju izveidošanu saistītas izmaksas, bet arī nodrošina peļņas normu. Tajā pašā laikā uzņēmēji
ir spiesti noteikt zemāko cenu, lai pircēji būtu ar mieru šo preci iegādāties.

Peļņa

Konkurētspēja

Cenu noteikšana dažkārt izrādās viens no grūtākajiem vadītāju uzdevumiem!
Var ieteikt cenas noteikšanai izmatot divas pieejas:



saprast, kāda varētu būt maksimālā preces cena tirgū un aprēķināt, vai būs iespējams preci
saražot un pārdot pa šādu cenu;



noteikt preces ražošanas izmaksas un peļņas normu, pēc tam izdarīt secinājumus, vai tirgū
produktu par šādu cenu varēs pārdot.

Šis process varētu līdzināties mēģinājumam ieripināt golfa bumbiņu bedritē, aizsitot to par tālu un
tad atkal sitot atpakaļ līdz kamēr izdodas precīzs metiens.

Raksturosim izplatītākās cenu noteikšanas metodes:





Pašizmaksas aprēķina un uzcenojuma metode
Cenu noteikšana, baltoties uz pieprasījumu
Cenu noteikšana, balstoties uz konkurentu piedāvātajām cenām.
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1. Pašizmaksas aprēķina un uzcenojuma metode
Metodes pamatā ir pieņēmums, ka produkcijas cenai ir jāsedz tās pašizmaksu, kā arī jānodrošina
vadītāja pieprasīto peļņas normu (uzcenojumu).
Pirmajā etapā ir būtiski apzināt visas izmaksas, kas attiecas uz produkcijas ražošanu. Vēlamies
uzsvērt, ka visas izmaksas var iedalīt divās grupās – tiešās un netiešās izmaksas.



Tiešās izmaksas ir tādas izmaksas, kas attiecas tikai un vienīgi uz šo produktu. Tās var būt:


Materiālu izmaksas. Produktā ietilpstošo materiālu, tai skaitā iepakojuma,
izlietojums.



Rražojošā personāla atalgojums.

 Izejvielu transporta izmaksas.
Uzskaitīto izmaksu kopsummu vienam produktam dēvē par tiešo pašizmaksu. Nereti preces
cenu veido, šai pašizmaksai pieliekot noteiktu uzcenojuma procentu.



Netiešās izmaksas ir visas pārējās uzņēmuma izmaksas, ko nevar iekļaut tiešajā pašizmaksā.
Tās var būt:


Ražošanas telpu nomas un uzturēšanas izmaksas



Pamatlīdzekļu nolietojums



Gatavās produkcijas transporta izmaksas



Administrācijas izmaksas.

Ir nepieciešams turpināt aprēķinu, visas pārējās uzņēmuma izmaksas attiecinot uz konkrētu
produktu.
Kā to var izdarīt? Nav iespējams sniegt viennozīmīgu atbildi, jo praksē eksistē daudz
metožu un risinājumu. Vadītājam ir jāmeklē sev piemērotākais izmaksu dalīšanas veids pēc
principa kopējās uzņēmuma izmaksas attiecināt uz konkrētu produkcijas veidu.
Aplūkosim vienkāršotu piemēru. Uzņēmums ražo trīs produktu veidus (produkts 1, 2, 3).
Produkta 1 saražoto vienību apjoms ir 20 gab, produkta 2 - 30 gab, bet produkta 3 – 40 gab.
Kompānijas ekonomists ir aprēķinājis produkta vienības tiešo pašizmaksu – attiecīgi 5, 10
un 15 lati.
Pareizinot saražoto vienību apjomu ar vienības tiešo pašizmaksu, ir iespējams noteikt katra
produkta veida tiešo pašizmaksu. Uzņēmuma tiešās izmaksas kopā ir Ls 1000. Tālāk var
noteikt katra produkta veikda tiešo izmaksu īpatsvaru uzņēmuma tiešajos izmaksās, izdalot
produkta tiešās izmaksas ar uzņēmuma tiešajām izmaksām.
Uzņēmuma pārējās (netiešās) izmaksas ir 500 lati. Uz katru produkcijas veidu netiešās
izmaksas ir iespējams attiecināt, pareizinot kopējās netiešās izmaksas ar tiešo izmaksu
koeficientu (īpatsvaru).
Nākošajā solī ir iespējams noteikt netiešo izmaksu daļu katrai produkta vienībai, produkta
veida netiešās izmaksas izdalot ar saražoto vienību skaitu.
Aprēķina noslēgumā ir jāsummē vienības tiešās un netiešās izmaksas katram produkta
veidam.
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Rezultātā iegūstam, ka produkta 1 vienības pašizmaksa ir 7.5 lati, produkta 2 – 15 lati, bet
produkta 3-22.5 lati.
Aprēķins ir apkopots tabulā:
Pozīcija

Nr.

Produkts 1

Produkts 2

Produkts 3

1.

Saražoto vienību apjoms

20

30

40

2.

Tiešā pašizmaksa vienībai, lati

5

10

15

3.

Tiešās ražošanas izmaksas, lati (1.x2.)

100

300

600

4.

Teišās izmaksas kopā, lati

5.

Tiešo ražošanas izmaksu koeficients (3./4.)

6.

Netiešās izmaksas kopā, lati

7.

Netiešās izmaksas, lati (6.x5.)

50

150

300

8.

Pārējo izmaksu daļa uz 1 vienību

2,5

5

7,5

9.

Pilnā vienības pašizmaksa, lati (8.+2.)

7,5

15

22,5

1000
10%

30%

60%

500

Šīs pilnās pašizmaksas aprēķins balstās uz pieņēmumu, ka, jo vairāk produkta un ar lielāku
tiešo pašizmaksu tiek saražots, jo vairāk uz to ir jāattiecina pārējās ražošanas un
administrācijas izmaksas.

Otrajā etapā ir nepieciešams noteikt vēlamo uzcenojumu produkcijai un pieskaitīt to aprēķinātajai
pašizmaksai. Iegūtais rezultāts būs arī produkcijas cena. Pārdošanas cenas noteikšanai pēc
kompānijas ieskatiem var pielietot vienotu uzcenojuma procentu vai katrai produktu grupai
atšķirīgu atkarībā no konkrētās preces pieprasījuma.
Turpināsim piemēru. Pieņemsim, ka uzņēmēja vēlamais uzcenojums ir 20%, tad preces
realizācijas cena būs šāda:
Pozīcijas

Produkts 1

Produkts 2

Produkts 3

Pilnā vienības pašizmaksa, lati

7,5

15

22,5

Uzcenojums 20%, lati

1.5

3

4.5

Pārdošanas cena, lati

9

18
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2. Cenas noteikšana, balstoties uz pieprasījumu
Metodes pamatā ir pircēja vēlme iegādāties preci par noteiktu cenu. To, par kādu cenu pircējs būtu
gatavs iegātāties konkrēto produktu var noskaidrot ar dažādu aptauju, tirgus pētījumu palīdzību, kā
arī uzņēmējs var likt lietā savu intuīciju. Cenu noteikšanai uzņēmējam ir jāazpinās produkcijas
pašizmaksa, savukārt, cena virs pašizmaksas līmeņa ir jāapaugstina tik daudz, cik var atļauties,
ņemot vērā pircēju pieprasījumu.
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3. Cenas noteikšana, balstoties uz konkurentu piedāvājumu
Balstoties uz šo metodi uzņēmējs savai produkcijai piemēro tādu cenu, kas atbilst konkurentu
piedāvātajam vidējam cenu līmenim. Uzņēmējam ir jāatceras, ka cenu apakšējā robeža ir produkta
radīšanas izmaksas – ja konkurentu piedāvātā cena analoģiskam produktam ir zemāka par pilno
pašizmaksu, tad nosakot šādu cenu uzņēmējs gūs vien zaudējumus.
Uzņēmējs var izmantot konkurentu piedāvāto cenu līmeni, lai notiektu cenu – zemāku nekā
konkurentiem. Tāpat šo metodi ir ieteicams lietot tad, ja produkcijas izmaksas ir grūti noteikt
 Padomājiet:


Vai Jūsu produkcijai ir iespējams aprēķināt pilno pašizmaksu?



Vai esat uzdevis jautājumu saviem draugiem, radiem, paziņām, cik viņi būtu gatavi
maksāt, lai iegādātos Jūsu produktu?



Kāds ir vidējais konkurentu piedāvātais cenu līmenis līdzīgam vai analoģiskam
produktam?

Ir pienācis laiks izplatīt produkciju!
Ir pienācis laiks padomāt par saražotās produkcijas virzīšanu pie patērētāja, jeb citiem vārdiem
sakot, apzināties produkcijas izplatīšanas kanālus. Tas nozīmē, ka uzņēmējam ir jāizlemj, vai
produkcijas realizācijā tiks iesaistīti starpnieki.
Visus starpniekus parasti iedala divās grupās – starpnieki un aģenti. Ar tirdzniecības starpniekiem
saprot mazumtirgotājus un vairumtirgotājus, kuri iegādājas preci pie ražotāja ar mērķi realizēt to
tālāk. Savukārt, aģentu uzdevums ir nevis produkcijas iegāde, bet tās virzība un realizācija.
Jāsaka, ka starpniekiem ir liela loma tirgus veidošanā, jo tie piedalās preču realizācijas procesā,
nodrošinot šādu funkciju veidošanu:






Informēšana – informācijas vākšana un izplatīšana par tirgus vajadzībām
Virzīšana – ziņojumu pircējiem izstrādāšana un izplatīšana
Pasūtīšana – vienošanās ar citiem kanāla dalībniekiem par pakalpojuma iegādi no ražotāja
Riska uzņemšanās – daļēja risku un atbildības uzņemšanās
Transportēšana- preču transportēšana.

Apsverot preču izplatīšanas kanālu priekšrocības un trūkumus, topošajam uzņēmējam ir iespēja
izvēlēties piemērotāko preču virzīšanas veidu.



Produkcijas realizācija pašu spēkiem

Ja Jūs labprāt vēlētos atvērt veikaliņu savas produkcijas realizācijai, Jums ir jāatbild uz jautājumu,
vai pircējs preces iegādei būs ar mieru speciāli apmeklēt Jūsu veikalu. Īpaši aktuāli tas ir gadījumos,
kad Jūs pārdodat tāda veida produkciju, kas rindojas lielveikalu plauktos, piemēram, gandrīz
jebkura veida pārtikas produkti.
Taču, ja produkcija ir pietiekoši specifiska, kā arī ir padomā telpas ar ļoti izdevīgu ģeogrāfisko
novietojumu (liela potenciālo pircēju plūsma), var izveidot savu tirdzniecības vietu.
27

Šādos gadījumos, kad produkcija nokļūst tieši no ražotāja pie patērētāja, izplatīšanas kanāls tiek
devēts par tiešo kanālu.
Tiešajam izplatīšanas kanālam ir virkne priekšrocību - vienkārša izplatīšanas struktūra, kontrole par
izplatīšanu, nav nepieciešams dalīties ar peļņu, ir iespēja patstāvīgi sadarboties ar klientiem.
Savukārt, papildus pūles no uzņēmuma puses pakalpojuma virzīšanai ir galvenais šī kanāla
trūkums.



Produkcijas realizācija ar starpnieku palīdzību

Pieņemot lēmumu par starpnieku piesaisti produkcijas realizājai, ir nepieciešams noskaidrot un
izvērtēt visus sadarbības aspektus. Topošajam uzņēmumam ir jāizvērtē vairumtirgotāju/
mazumtirgotāju iepirkšanas un realizācijas cenas, minimālo preces daudzumu iepirkšanai, tāpat ir
būtiska starpnieku reputācija, preču virzīšanas metodes un kontroles iespējas.
Pareiza izplatīšanas kanāla (vai kanālu) izvēle spēlē būtisku lomu efektīvās uzņēmējdarbības
nodrošināšanā, jo katra kļūda finanansiāli negatīvi ietekmēs biznesu. Piemēram, savu veikalu
atvēršana prasīs papildus kapitālieguldījumus, kas pie neliela pārdošanas apjoma var būt
ekonomiski neefektīvi. Savukārt, citā gadījumā „produkcija tieši no ražotāja” var būt uzņēmuma
prestiža jautājums.
 Padomājiet:


Cik būtiski, Jūsuprāt, ir izskaidrot pircējam preces iegādes brīdī produkta lietošanas
instrukciju, uzsvērt tā labās īpašības, palīdzēt izvēlēties piemērotāko preci?



Vai Jūsu produkcijas ir jāpārdod īpašos apstākļos, ko var nodrošināt tikai pašu
izveidota tirdzniecības vieta?



Ja produkta mazumtirdzniecību esiet nolēmis uzticēt citai kompānijai, pēc kādiem
kritērijiem salīdzināsiet to piedāvātos sadarbības nosacījumus?
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4. BIZNESA PROCESI
Visas darbības, kas saistās ar produkcijas izgatavošanu, izejvielu sagādāšanu, gatavās produkcijas
pārdošanu, administratīvo darbu var sagrupēt biznesa procesos. Biznesa procesu vienkāršota
mijiedarbības shēma ražošanas uzņēmumam varētu izskatīties šādi:

VADĪBAS PROCESI

IEPIRKŠANA

RAŽOŠANA

PĀRDOŠANA

Uzņēmuma biznesa procesi - izejvielu iepirkšana, produkcijas ražošana, tās pārdošana, kā arī
vadības un atbalsta procesi ir savstarpēji cieši saistīti. Lai uzņēmums veiksmīgi darbotos kā viens
vesels, ir jāveic katra šī procesa mērķtiecīga plānošana un kontrole.
Biznesa procesu pārzināšana atvielglos Jums personāla organizātoriskās struktūras, finanšu plānu
izstrādi, kā arī to efektīvu vadīšanu nākotnē.
Gatavās produkcijas ražošana
Produkcijas ražošanas etapā tiek saražota gatavā produkcija.
 Padomājiet:


Pēc kādas tehnoloģijas vai receptes produkts tiks izgatavots?



Kādas iekārtas un aprīkojums ir nepieciešams produkcijas saražošanai?



Kā tiks iepakota gatavā produkcija?



Kur atradīsies Jūsu ražošanas komplekss?



Vai ir nepieciešama ražošanas kompleksa sagatavošana darbam (remonts,
saskaņošana utt.)?



Cik daudz darba spēka ir jāpiesaista, uzsākot ražošanu?



Kā ir paredzēts palielināt strādājošo skaitu, pieaugot ražošanas apjomiem?
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Iepirkums, noliktavas
Produkcijas kvalitāte ir tieši atkarīga no izejvielu kvalitātes, līdz ar to iepirkšanas process ir
stratēģiski svarīgs posms uzņēmuma saimnieciskajā darbībā.
Plānojot nepieciešamo izejvielu iegādi, ir jāpārliecinās par to pieejamību tirgū, jo ir arī tādas
izejvielas, kuras tirgū ir ierobežotā daudzumā. Piemēram, uz doto brīdi Latvijā ir sadalīts
kokmateriālu un piena izejvielu iepirkšanas tirgus.
Iepirktās, bet ražošanā vēl neizlietotās izejvielas veido krājumus. Krājumu vadīšana ir aktuāla
daudziem uzņēmumiem, jo:


glabājot lielu krājumu daudzumu, tiek iesaldēti naudas līdzekļi



krājumu glabāšanai ir jānodrošina atbilostoši apstākļi, kā arī personāla resursi
(noliktavas strādnieki, pārziņi)



ir jāparūpējas par jaunu ražošanai nepieciešamu izejvielu iegādi noteiktajā laikā,
apjomā.

Raksturosim dažas pieejas krājumu vadīšanā:


Lielu izejvielu partiju iegāde. Šīs pieejas piekritēji pamato savu izvēli ar to, ka preci
iepērkot vairumā, piegādātājs var piešķirt atlaides. Šādi ražotāji cenšas samazināt
produkta tiešo pašizmaksu. Kā trūkumu šai metodei var minēt augstās krājumu
uzturēšanas izmaksas un produktu ražošanas vai tirdzniecības elastības
samazināšanos.



Minimālu krājumu uzturēšana. Izejvielas tiek pasūtītas tikai tādā apjomā, kādā uz
doto brīdi ir nepieciešams. Šāda krājumu vadīšanas metode tiek dēvēta par just in
time metodi. Tā ir radusies Japānā, automobīļu ražošanas kompānijā Toyota Motor
Corporation. Šī metode kompānijai ļāva izvairīties no krājumu uzturēšanas
izdevumiem un lielu krājumu uzkrāšanās, jo izejvielas automašīnas izgatavošanai
tika pasūtītas tikai tad, kad bija saņemts pasūtījums. Jāsaka, ka šādas sistēmas
uzturēšanai ir jāpieliek ne mazums pūļu, jo visam ir jānotiek ļoti precīzi un
punktuāli.

 Padomājiet:


Kādas izejvielas un kādos daudzumos ir nepieciešams iepirkt?



Kas būs Jūsu piegādātāji? Kādi ir to izvēles kritēriji?



Vai Jums ir zināma izejvielu cena?



Kur šīs izejvielas tiks glabātas?



Vai ir nodrošināti izejvielu glabāšanai nepieciešamie nosacījumi?



Kas organizēs iepirkumus un veiks iepirkumu planošanu?
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Realizācija
Gatavās produkcijas virzību tirgos nodrošinās pārdošanas process. Skat. 3. nodaļu.
 Padomājiet:


Kas nodarbosies ar produkcijas realizāciju?

Vadības un atbalsta procesi
Uzņēmuma vadības un atbalsta procesi iekļauj sevī uzņēmuma vadību, personāla vadību,
dokumentu un datu vadību, grāmatvedības uzskaites nodrošināšanu, iekšējos kontroles pasākumus.
Uzņēmuma vadība
Uzņēmuma stratēģisko vadību parasti realizē tā vadības komanda. Uzņēmuma stratēģiskie
(ilgtermiņa), taktiskie (vidējā termiņa) un operatīvie (īstermiņa) darbības plāni palīdz mērķtiecīgi
virzīties pie tā stratēģisko mērķu sasniegšanas.
Personāla vadība
Personāla atlase un vadība ir viens no svarīgākiem uzņēmējdarbības uzdevumiem, jo „kadri nosaka
visu”. Personāla atlasi var veikt pats uzņēmējs vai vadošo darbinieku grupa. Arvien populārākās
kļūst personāla atlases kompāniju pakalpojumi, kas palīdz uzņēmumiem izvēlēties profesionāļus
atbilstoši uzņēmuma izstrādātājiem kritērijiem.
Topošajam uzņēmējam noteikti jāiepazīstās ar likumiem:
Normatīvais akts
Darba likums

Darba aizsardzības likums

Darba strīdu likums

Komentāri
Šis likums ir saistošs visiem darba devējiem
neatkarīgi no to tiesiskā statusa un darbiniekiem,
ja darba devēju un darbinieku savstarpējās
tiesiskās attiecības dibinātas uz darba līguma
pamata.
Likuma mērķis ir garantēt un uzlabot
nodarbināto drošību un veselības aizsardzību
darbā, nosakot darba devēju, nodarbināto un
viņu pārstāvju, kā arī valsts institūciju
pienākumus, tiesības un savstarpējās attiecības
darba aizsardzībā.
Likums piemērojams visās nodarbinātības
jomās, ja citos likumos nav noteikts citādi.
Likuma mērķis ir nodrošināt darba strīdu
taisnīgu un ātru izšķiršanu, nosakot darba strīdu
izšķiršanas institūcijas un darba strīdu
izšķiršanas procesuālo kārtību.
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Grāmatvedības un nodokļu uzskaite
Uzņēmējam ir jānodrošina grāmatvedības un nodokļu uzskaite atbilstoši Latvijas likumdošanas
prasībām. Topošais uzņēmējs var to izdarīt:


pašu spēkiem, ja ir zināšanas un pieredze grāmatvedības un nodokļu jomā



algot profesionālo grāmatvedi



izmantot grāmatvedības apkalpošanas uzņēmumu pakalpojumus.

Topošajam uzņēmējam noteikti jāiepazīstās ar likumiem:
Normatīvais akts

Komentāri

Par grāmatvedību

Likums attiecas uz juridiskajām un fiziskajām
personām, kas veic saimniecisko darbību, jo
uzņēmuma pienākums ir kārtot grāmatvedību.
Uzņēmuma vadītājs organizē grāmatvedības
kārtošanu atbilstoši šā likuma prasībām.

Par nodokļiem un nodevām

Likums nosaka nodokļu un nodevu veidus un
reglamentē nodokļu un nodevu noteikšanas
kārtību, to iekasēšanu un piedziņu, nodokļu un
nodevu maksātāju un nodokļu un nodevu
administrācijas
tiesības, pienākumus
un
atbildību, nodokļu maksātāju reģistrācijas
kārtību, kā arī nodokļu un nodevu jautājumos
pieņemto
lēmumu
apstrīdēšanas
un
pārsūdzēšanas kārtību.
Likums attiecas uz visiem nodokļiem un
nodevām, ja konkrētā nodokļa likums neparedz
citu, konkrētā nodokļa vai nodevas specifikai
atbilstošu kārtību, kura nedrīkst būt pretrunā ar
šo likumu.

Par iedzīvotāju ienākuma nodokli

Likums nosaka iedzīvotāju ienākuma nodokļa
piemērošanas kārtību. Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis ir nodoklis, ar ko apliek fiziskās
personas gūtos ienākumus, un tas sastāv no:


algas nodokļa, ko par darbinieka
gūtajiem ienākumiem aprēķina un maksā
darba devējs;



patentmaksas, kas ir pašvaldību noteikts
avansa maksājums par atsevišķu veidu
saimnieciskās darbības veikšanu;



nodokļa
par
ienākumiem
no
saimnieciskās darbības, ja tie nav
uzņēmumu ienākuma nodokļa objekts,
un nodokļa no citiem ienākuma avotiem.
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Par valsts sociālo apdrošināšanu

Šis likums nosaka valsts sociālās
apdrošināšanas vispārīgos principus, kā arī
regulē tās finansiālo un organizatorisko
struktūru.
Sociālās apdrošināšanas veidi ir šādi:
1) valsts pensiju apdrošināšana (turpmāk pensiju apdrošināšana);
2)
sociālā
apdrošināšana
bezdarba
gadījumam (turpmāk - apdrošināšana pret
bezdarbu);
3) sociālā apdrošināšana pret nelaimes
gadījumiem darbā un arodslimībām (turpmāk darba negadījumu apdrošināšana);
4) invaliditātes apdrošināšana;
5) maternitātes un slimības apdrošināšana.

Par uzņēmumu ienākuma nodokli

Par pievienotās vērtības nodokli

Likums nosaka uzņēmuma ienākuma nodokļa
piemērošanas kārtību. Uzņēmumu ienākuma
nodokļa maksātāji ir:


saimnieciskās darbības veicēji;



ārvalstu komercsabiedrības, fiziskās
personas un citas personas (turpmāk nerezidenti);



nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības
(turpmāk - pastāvīgās pārstāvniecības).

Likums nosaka pievienotās vērtības nodokļa
piemērošanas kārtību.
Ja fizisko vai juridisko personu un ar līgumu vai
norunu saistīto šādu personu grupu vai to
pārstāvju ar nodokli apliekamo preču piegāžu un
sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo
12 mēnešu laikā nav sasniegusi vai nav
pārsniegusi 10 000 latu, šīm personām, grupām
un to pārstāvjiem ir tiesības nereģistrēties Valsts
ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības
nodokli apliekamo personu reģistrā. Minētā
norma attiecināma arī uz budžeta finansētām
institūcijām. Tām personām, kuras izmanto šajā
panta daļā paredzētās tiesības, ir pienākums ne
vēlāk kā 30 dienu laikā pēc minētās summas
sasniegšanas vai pārsniegšanas reģistrēties
Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās
vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

Par akcīzes nodokli

Likums nosaka kārtību, kādā akcīzes preces
33

apliek ar akcīzes nodokli, un tas attiecas uz
akcīzes precēm, ar kurām Latvijas Republikā
tiek veiktas likumā noteiktās darbības.
Akcīzes preces - alkoholiskie dzērieni, tabakas
izstrādājumi, naftas produkti, bezalkoholiskie
dzērieni un kafija.
Dabas resursu nodokļa likums

Dabas resursu nodokļa mērķis ir veicināt dabas
resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu,
ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi
piesārņojošas
produkcijas
ražošanu
un
realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu
tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības
ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt
vides aizsardzības pasākumus.
Dabas resursa nodokļa maksātājs ir persona,
kura:
1) ir saņēmusi vai tai saskaņā ar vides
aizsardzības vai zemes dzīļu izmantošanas
normatīvajiem aktiem bija pienākums saņemt
vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto
atļauju, licenci vai C kategorijas piesārņojošas
darbības apliecinājumu (...);
(2) Persona, kura veic videi kaitīgu preču
vai preču iepakojumā piegādes darījumu muitas
noliktavā vai brīvajā zonā, maksā nodokli, ja tā
videi kaitīgas preces vai preces iepakojumā
izlaiž brīvam apgrozījumam un realizē Latvijas
Republikas teritorijā.
(3) Ja persona, kura ražo preces, nodod tās citai
personai iepakošanai, nodokļa maksātājs ir
persona, kura pirmā realizē šīs preces
iepakojumā Latvijas Republikas teritorijā.

Iepakojuma likums

Likuma mērķis ir nodrošināt iepakojuma
ražošanas attīstību, progresīvu iepakošanas
tehnoloģiju ieviešanu un racionālu izlietotā
iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu izveidi
valstī un tādējādi samazināt izlietotā iepakojuma
nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.
Likums attiecas uz:
1) iepakojumu, ko ražo Latvijā, un
iepakojumu, ko izmanto Latvijas teritorijā
neatkarīgi no tā izcelsmes, iepakošanas un
patērēšanas vietas vai tajā izmantotajiem
materiāliem, kā arī uz izlietoto iepakojumu;
2) iepakojuma ražotāju (arī tādu iepakojuma
ražotāju, kurš ieved iepakojumu Latvijā vai kurš
iepakojumu ražo citā valstī un ieved to Latvijā);
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3) iepakotāju, iepakojuma apsaimniekotāju,
kā arī uz valsts un pašvaldību institūcijām.
Par nekustamā īpašuma nodokli

Nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai
ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz
līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas
šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru
īpašumā vai tiesiskā valdījumā ir nekustamais
īpašums.

Par izložu un azartspēļu nodevu un Likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrības interešu
un spēlētāju tiesību aizsardzību.
nodokli
Likums nosaka azartspēļu un izložu
organizēšanas kārtību, reglamentē azartspēļu un
izložu organizētāja darbību, atbildību un
uzraudzību, kā arī nosaka to personu tiesības,
pienākumus un atbildību, uz kurām attiecas šā
likuma prasības.
Muitas likums

Likuma mērķis ir noteikt Latvijas nacionālās
kompetences jautājumus muitas lietās. Muitas
lietas ietver kārtību, kādā preces pārvieto pāri
valsts robežai, to aplikšanu ar ievedmuitas
nodokli un izvedmuitas nodokli un citiem
normatīvajos aktos paredzētajiem maksājumiem,
kurus administrē Valsts ieņēmumu dienests,
muitošanu, muitas kontroli, kā arī citus līdzekļus
un darbības, ar kuru palīdzību tiek īstenota
muitas politika.

Gada pārskatu likums

Likums attiecas uz Latvijā reģistrētām
komercsabiedrībām,
kooperatīvajām
sabiedrībām, individuālajiem uzņēmumiem,
zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī uz
Latvijā reģistrētām Eiropas ekonomisko interešu
grupām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām un
Eiropas komercsabiedrībām.
Šis likums neattiecas uz individuālajiem
uzņēmumiem,
zemnieku
un
zvejnieku
saimniecībām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no
saimnieciskajiem
darījumiem
iepriekšējā
pārskata gadā nepārsniedz 200 000 latu.
Likums nosaka gada pārskatu izstrādāšanas
un iesniegšanas kārtību.

Konsolidēto gada pārskatu likums

Likums attiecas uz Latvijā reģistrētajām
komercsabiedrībām
un
kooperatīvajām
sabiedrībām, ja tās ir koncerna mātes
sabiedrības.
Šis likums neattiecas uz bankām,
apdrošināšanas
komercsabiedrībām
akciju
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sabiedrību formā, savstarpējās apdrošināšanas
kooperatīvajām biedrībām, privātajiem pensiju
fondiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām un
ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām. Tāpat šis
likums neattiecas uz iestādēm, kuras tiek
finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību
budžetiem.
Likums nosaka konsolidēto gada pārskatu
sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.
Par transportlīdzekļu
nodevu

ikgadējo

Transportlīdzekļu ikgadējās nodevas mērķis
ir veidot valsts autoceļu un pašvaldību ceļu un
ielu uzturēšanas finansiālo pamatu.
Nodevu ik gadu maksā visas juridiskās un
fiziskās personas, kuru īpašumā vai turējumā
Latvijā ir vai tiek reģistrēti transportlīdzekļi
(izņemot traktortehniku) vai kurām tiek
izsniegtas tranzīta numura zīmes.

Preču un pakalpojumu loteriju Likuma mērķis ir reglamentēt preču un
likums
pakalpojumu loteriju organizēšanas, loterijas
atļaujas saņemšanas un loterijas norises
kontroles kārtību; aizsargāt personu, kā arī
kopumā visas sabiedrības intereses preču un
pakalpojumu loteriju organizēšanas jomā;
veicināt godīgu konkurenci.
Lai drīkstētu organizēt preču vai pakalpojumu
loteriju, komersantam, kas ražo, izplata, pārdod
preces vai sniedz pakalpojumus, Finanšu
ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības
inspekcijā jāsaņem loterijas atļauja. Ja preču
ražotājs, izplatītājs, pārdevējs vai pakalpojumu
sniedzējs ir deleģējis preču vai pakalpojumu
loterijas organizēšanas tiesības citai personai,
loterijas atļauja jāsaņem šai personai. Bez
loterijas atļaujas saņemšanas un valsts nodevas
samaksas
drīkst
organizēt
preču
vai
pakalpojumu loterijas, kuru laimestu fonds nav
lielāks par 500 latiem.
Dokumentu un datu vadība
Uzņēmējam ir jānodrošina dokumentu apgrozījumu, ievērojot MK noteikumus „Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”. Sākotnējā etapā rūpes par lietvedību parasti gulstas uz
uzņēmēja pleciem, bet vēlāk, uzņēmumam un tā dokumentu apgrozījumam attīstoties, lietas tiek
nodotas biroja vadītājam/lietvedim/sektretārei.
Tāpat uzņēmējam ir jāzina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības, kura mērķis ir
aizsargāt fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību,
attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi.
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Iekšējā kontrole
Uzņēmuma efektīva darbība nav iedomājama bez iekšējās kontroles. Lai cik labi plāni nebūtu
izstrādāti un cik gudri rīkojumi netiktu izdoti, tie nestrādātu, ja vadītājs nerūpētos par iekšējās
kontroles pasākumu organizēšanas. Tāpat iekšējai kontrolei ir jāpakļauj materiālo vērtību
izlietojuma, biznesa procesu norises kvalitātes, likumdošanas normu ievērošana utt.

Birojs
Vadības un biznesa procesu atbalsta funkciju izpildei darbā tiek pieņemti administrācijas darbinieki,
kuriem ir nepieciešams izveidot darba apstākļus, tai skaitā radīt biroja telpas. Ļoti bieži biroja telpas
uzņēmēji izvēlas ražošanas ēkā vai tuvu tai, lai informācijas apmaiņu process būtu ātrs un efektīvs.
Biroja telpas var iegādāties un nomāt arī citā vietā, neņemot vērā ražošanas telpu atrašanās vietu,
bet šajā gadījumā būtu nepieciešams pārdomāt dokumentu apgrozījuma shēmu.
Nereti gadījumi, kad jaundibināmajam uzņēmumam biroja telpas vispār nav nepieciešamas, jo visas
administrācijas funkcijas nodrošina pats uzņēmējs vai darbinieks, kas strādā attālināti (piemēram,
mājas apstākļos). Nepieciešamības gadījumos jauns uzņēmējs var izmantot virtuālā biroja
pakalpojumus, kuru Latvijā kļūst arvien vairāk. Virtuālie biroji ir paredzēti uzņēmumiem, kuriem
nav nepieciešams birojs katru dienu 8 stundas. Parasti sadarbība notiek pēc šādas shēmas –
uzņēmums noslēdz līgumu ar virtuālā biroja pakalpojuma sniedzēju par ofisa telpu nomu dažas
stundas/dienas mēnesī. Pakalpojuma klāstā parasti ietilpst ne tikai biroja telpas, mēbeles, bet arī
ofisa tehnikas noma, sekretāres pakalpojumi utt. Šāda pakalpojuma izmantošana ļauj ievērojami
samazināt administrācijas uzturēšanas izmaksas.
 Padomājiet:


Kādas funkcijas no vadības un atbalsta procesiem uzņēmējdarbības sākumā esiet
iecerējis veikt saviem spēkiem?



Kas ir jāizdara, lai Jūsu darbiniekiem būtu ērti un patīkami strādāt Jūsu kompānijā un
rūpēties par tiešo pienākumu veikšanu?
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Uzņēmuma organizatoriskā struktūra
Uzņēmuma organizatorisko struktūru var salīdzināt ar automašīnu. Lai varētu doties ceļā, visām
transportlīdzekļa detaļām ir jābūt nokomplektētām. Pasažieri bauda braucienu, mašīna ir viegli
vadāma un droša. Šo rezultātu nodrošina varākas mazas un lielas detaļas, kuras strādā kā vienots
mehānisms kopējā mērķa sasniegšanai.

Uzņēmuma organizātoriskā struktūra ir jāveido tā, lai panāktu struktūrvienību saskaņotu darbu,
efektīvu pienākumu sadalīšanu un radītu vēlmi sasniegt vienotu uzņēmuma mērķi.
Pāriesim pie praktiskiem jautājumiem. Reti uzreiz rodas milzīgi uzņēmumi, parasti līdz lieliem
uzņēmumiem ar sarežģītu organizatorisko struktūru izaug pamazām. Tikko nodibinot mazu
uzņēmumu, tā īpašnieks un vadītājs beiži vien pilda vairākas funkcijas – viņš nodarbojas ar
produkcijas pārdošanu, grāmatvedību, personāla lietām, kravu pārvadāšanu, noliktavas darba
regulēšanu u.c. Uzņēmums cenšas attīstīties, izmantojot pašu resursus, tādēļ tam ir ārkārtīgi
ierobežotas iespējas piesaistīt papildus darba spēku. Tas nav jāvērtē negatīvi. Nav tik svarīgi, lai šīs
funkcijas veiktu dažādi cilvēki, taču ir nozīmīgi, ka šīs funkcijas vispār tiek veiktas.
Tādējādi, uzņēmējdarbības pirmsākumos var veidoties haotiskā organizātoriskā struktūra, kuras
ietvaros viens darbinieks vai vairāku cilvēku loks pilda daudzas funkcijas vienlaicīgi.

Personāls

Noliktavas

Grāmatvedība
Pārdošana
Direktors

Jāsaka, ka uzņēmumu dibināšanas pirmsākumos bieži visi ir kā viena liela ģimene ar kopīgiem
mērķiem, uzvarām, zaudējumiem, pilnīgi informēti par uzņēmuma notiekošo.
Jāpiebilst, ka šeit izpaužas viena no vadītāju biežākajām kļūdām – pārslogotība ar pienākumiem,
kad visu gribas izkontrolēt, par visu gribas būt lietas kursā, bet tad daļa no vadītāju pienākumiem
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tiek atstāti novārtā vai veikti neefektīvi. Ir jācenšas pienākumi un atbildība deliģēt padotajiem, tos
pakāpeniski apmācīt, jo tikai tā notiks patiesa izaugsme, jo vadītāja laika, enerģijas resursi ir
ierobežoti. Tādēļ ir jāplāno jaunu locekļu ienākšana šajā ģimenē jeb uzņēmumā, tāpat par
pienākumu nodošanu ir jādomā laicīgi – īpaši strauji augošā uzņēmumā.
Uzņēmumam attīstoties, uzņēmējam noteikti ir jāpāriet uz loģisku organizatorisko struktūru, pretējā
gadījumā, pat palielinoties darbinieku skaitam, kompānija turpinās strādāt haotiskajā režīmā, kad
personālam nav noteikti konkrēti pienākumi un nav sadalīta atbildība. Ļoti bieži uzņēmumos var
sastapties ar situāciju, kad „visi” atbild par „visu”. Prakse parāda, ka šajā gadījumā neviens ne par
ko neatbild.
Tāpat kā automašīna darbosies, ja detaļas tiks savienotas savā starpā, tāpat arī uzņēmums
funkcionēs, ja tiks skaidri definēti darbinieku pienākumi, tiks sadalīta atbildība un noteikti vadības
un pakļautības līmeņi.
Ja uzņēmums ir veiksmīgs un izaugsme turpinās, tad ir iespēja nonākt līdz šādai organizatoriskajai
struktūrai:
Direktors

Biroja
administrators

Ražošanas vadītājs

Pārdošanas vadītājs

Iepirkumu daļas
vadītājs

Finanšu daļas vadītājs

Personāldaļas vadītājs

Ražošanas personāls

Pārdošanas
personāls

Iepirkumu daļa

Iepirkumu daļa un
grāmatvedība

Personāldaļa

Uzņēmumam attīstoties un augot, arvien aktuālāka kļūst informācijas apmaiņa uzņēmumā. Šeit nav
vietā lietot teicienu, lai labā roka nezina, ko kreisā dara. Jo labāk viena uzņēmuma struktūrvienība
(piemēram, pārdošanas daļa) izskaidros situāciju otrai (piemēram, finanšu daļai), veicot vienotu
uzdevumu, jo efektīvāk tiks izpildīts šis uzdevums.
 Padomājiet:


Kādā veidā plānojat sadalīt visus veicamos uzdevumus? Kā plānojat ar tiem
iepazīstināt attiecīgos darbiniekus?



Kā plānojat veicināt informācijas apmaiņu uzņēmumā?
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5. INSTRUMENTI SITUĀCIJU ANALĪZEI
Sadaļā sniegta informācija par diviem populāriem instrumentiem situāciju analīzei, kas apkopo
iepriekšējās nodaļās sniegto informāciju.
PEST analīze
Jebkura uzņēmuma darbību ietekmē vide, kurā tas darbojas vai gatavojas uzsākt savu pastāvēšanu;
tā nosaka uzņēmuma stiprās puses un atbalsta punktus, kā arī šķēršļus, kuru pārvarēšanā būs
jāpieliek pūles. Ārējās vides novērtēšanai ir izstrādāta PEST analīze – tā palīdz raksturot
makroekonomisko vidi, nozari, uzņēmuma pārstāvēto nozari, kā arī noteikt attīstības tendences.
PEST analīze ietver sevī šādu tēmu raksturojumu:
Politika un likumdošana
Ekonomika
Sociālā situācija
Tehnoloģijas
Politika un likumdošana. Šo jomu ir svarīgi pārzināt, jo pie varas esošie politiskie spēki nosaka tās
prioritārās nozares, kam tiks veltīta uzmanība, sniegts atbalsts. Valstī notiekošie politiskie procesi
spēcīgi ietekmē ekonomisko situāciju, piemēram, iestāšanās Eiropas Savienībā veicināja cenu
pieaugumu, noteica strukturālo fondu pieejamību, korekciju ieviešanu vairākās nozarēs. Šīs sadaļas
ietvaros apskatiet, kā ietekmē Jūsu uzņēmumu šādi aspekti:


Vides aizsardzība



Nodokļu politika



Ārējās tirdzniecības regulēšana



Darba likumdošana



Valdību stabilitāte

Ekonomika. Jo vairāk Jūs zināsies par ekonomiskajem procesiem valstī, jo vieglāk varēsiet izprast
to ietekmi un Jūsu uzņēmumu, saskatīt tās jomas, kurām jāpievērš uzmanība, lai nākotnē izvairītos
no lielākām problēmām, kā arī redzēt, kādas iespējas Jums var pavērsies nākotnē. Ekonomikas
analīzes ietvaros ir dots plašs tēmu spekts, kam ir jāpievērš uzmanība. Daži no tiem, piemēram,
inflācija, bezdarbs (šobrīd darbaspēka trūkums) ir ļoti aktuāli šobrīd. Padomājiet par šo faktoru
ietekmi uz Jūsu darbību:


IKP tendence



Procentu likmes



Naudas resursu piedāvājums



Inflācija



Bezdarbs



Ienākumu līmenis



Enerģētisko resursu pieejamība un cenas
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Sociālā situācija. Šīs sadaļas ietvaros Jūs pētiet savus klientus, kas vistiešākajā veidā ietekmē Jūsu
uzņēmuma produkcijas noietu. Uzziniet, kādi ir Jūsu klienti un kādas ir viņu šībrīža vēlmes un
iespējas un kādas tās varētu būt nākotnē, lai Jūsu piedāvātais produkts rastu atsaucību un trāpītu
mērķī. Sociālās situācijas ietvaros veiciet šādu tēmu izpēti:


Demogrāfiskā situācija



Ienākumu sadale



Iedzīvotāju mobilitāte



Dzīvesstila maiņas



Attieksme/viedoklis par darbu un atpūtu



Patērēšana



Izglītības līmenis

Tehnoloģijas. Arī šis aspekts ir iekļaujams obligātās izpētes sarakstā. Lai “ietu līdzi laikam” un
savam ražošanas procesam izmantotu labākās tehnoloģijas un risinājumus, ir jāparedz ražošanas
procesa regulāra atjaunošana un pielāgošana jaunām prasībām un iespējām. Interesējieties par šo
faktoru ietekmi uz Jūsu uzņēmuma darbību:


Valdības izdevumi tehnoloģiju attīstības un jaunievedumu atbalstam



Valdības un ražojošās sfēras attiecības



Tehnoloģiju attīstības ātrums

SVID analīze
SVID analīze ir stipro, vāju pušu, iespēju un draudu analīze. Šāds apkopojums ļauj uzskatāmi
redzēt kompānijas priekšrocības cīņā ar konkurentiem, kā arī izaicinājumus, kas ir jāpārvar (vājās
puses) un draudi, no kuriem būtu jāizvairās.
Tabulā ir apkopotas iespējamas SVID faktoru analīzes tēmas:

41

Stiprās puses

Vājās puses
IEKŠĒJĀ VIDE

Darbinieku prasmes

Darbinieku prasmes

Organizātoriskā struktūra

Organizātoriskā struktūra

Produkcija

Produkcija

Ražošana

Ražošana

Realizāja

Realizāja

Mārketings

Mārketings

Finanses

Finanses

Iespējas

Draudi
ĀRĒJĀ VIDE

Tehnoloģija

Tehnoloģija

Tirgus

Tirgus

Makroekonomika

Makroekonomika

Nozares attīstība

Nozares attīstība

Likumdošana

Likumdošana

Politika

Politika

Tabulā pārskatāmi parādas, ka:


uzņēmuma stiprās un vājās puses attiecas uz iekšējo vidi, ko kompānija pati var mainīt,
uzlabot, kontrolēt;



iespējas un draudi attiecās uz ārējo vidi, ko uzņēmējs parasti nevar tieši ietekmēt, bet var
sagatavoties notikumiem – izmantot labvēlīgo situāciju uzņēmējdarbības paplašināšanai vai
samazināt iespējamo zaudējumu summu.
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6. FINANŠU PLĀNOŠANA
Uzņēmējs ir izvērtējis produkcijas pārdošanas un ražošanas iespējas, apzinājis riskus un pieņēmis
lēmumu par idejas finansēšanas avotiem. Tagad ir pienācis laiks visus plānus, idejas, prognozes,
faktus sistematizēt, pamatot un pierādīt to finanšu efektivitāti. Apkopojot plānotos ieņēmumus,
izdevumus, investīcijas un to finanšu avotus, ir iespējams izstrādāt finanšu plūsmas, no kā varēs
secināt, vai izvēlētais uzņēmējdarbības veids būs izdevīgs uzņēmuma īpašniekam un attaisnos uz
sevi liktās cerības.
Potenciālais uzņēmums var būt iedvesmots ar jaunu ideju un pārliecināts par tās dzīvotspēju. Tomēr
finanšu informācija sausā valodā bez pārlieku emocijām demonstrēs jaundibināmā biznesa
ienesīgumu. Ja plānotie finanšu rezultāti apstiprinās uzņēmēja cerības, tad var sākt biznesa idejas
realizāciju. Savukārt, ja finanšu plāni signalizē par iespējamām problēmām, tad ir nepieciešams
kritiski izvērtēt to cēloņus un mēģināt pārskatīt idejas realizācijas plānus. Nosakot izmaiņas
pārdošanas, ražošanas u.c. procesos, uzņēmējam atkal ir jāizstrādā finanšu plāni atkārtotai
izvērtēšanai. Ir jāsaka, ka dažreiz uzņēmēji ir spiesti atteikties no savām idejām tieši finanšu
plānošanas un analīzes rezultātā. Bet arī šādam iznākumam nevajadzētu negatīvi ietekmēt uzņēmīga
cilvēka vēlmi uzsākt savu biznesu. Jaunu ideju radīšana un to izvērtēšana kādu dienu atnesīs
pozitīvu rezultātu, tādēļ jaunpienācējiem biznesa vidē ir jārēķinās ar nemitīgu finanšu plānu izstrādi
un to analīzi. Šajā sakarā rokasgrāmatas autori atceras, ka viens Latvijas uzņēmējs, kas veiksmīgi
nodarbojas ar rūpniecisko preču tirdzniecību jau 12 gadus, ir atzinis, ka viņa mīļākā rotaļlieta ir
kalkulators.
Kas ir finanšu plāni un kā tos izstrādāt?
Finanšu efektivitātes izvērtēšanai uzņēmējam ir jāizstrādā vismaz divi finanšu pārskati:


peļņas vai zaudējumu apreķins;



naudas plūsma.

Detalizētākai biznesa prognožu izpētei ir ieteicams izstrādāt arī trešo finanšu pārskatu – bilanci.
Uzņēmuma darbības plānošanas periods ir atkarīgs no biznesa specifikas un investīcijām.
Piemēram, plānošanas periodu var piesaistīt sākotnējo ieguldījumu kalpošanas laikam, kredīta
atmaksas periodam vai citam notikumam. Ļoti bieži uzņēmēji izvēlas plānošanas periodu sākot ar 3
gadiem un vairāk.
Tāpat jāatzīmē, ka finanšu plānus par pirmo gadu ir ieteicams pārdomāt arī mēnešu griezumā, lai
noteiktu iespējamās problēmas (nepietiek naudas līdzekļu saistību apmaksai, nepietiek naudas
līdzekļu krājumu iegādei utml.).
Finanšu plānu izstrādes metodiku un finanšu pārskatu būtību raksturosim, izmantojot piemēru.
Pieņemsim, ka uzņēmējs vēlas dibināt kompāniju „Īsts Koks”, kas nodarbosies ar kokmateriālu
apstrādi, koka detaļu izgatavošanu un to realizāciju ārvalstu tirgos. Projekta realizācija sākas 2007.
gada sākumā, bet produkcijas realizācija – 2007. gada augustā. Informācija par uzņēmuma finanšu
plāniem sniegta zemāk.
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PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
Sāksim ar uzņēmuma peļņas vai zaudējuma prognozi. Peļņas vai zaudējumu aprēķins apkopo visus
uzņēmuma ienākumus un izdevumus, kas ir radušies attiecīgajā laika periodā un tā rezultāta radušos
peļņu vai zaudējumus.
Peļņas vai zaudējumu plāna forma līdzinās grāmatvedības pārskatam „Peļņas vai zaudējumu
aprēķins”. Finanšu plānošanā posteņu detalizācijas pakāpe nav noteikta un tās izvēle ir atkarīga no
uzņēmuma specifikas, vadītāja prasībām.
Peļņas vai zaudējumu aprēķina (plāna) pozīcijas ir apkopotas tabulā:
Rindas
Nr.

Peļņas vai zaudējumu
aprēķina pozīcijas

Skaidrojums

Aprēķina algoritms

1.

Neto apgrozījums

Kopējie ieņēmumi no realizētās produkcijas
jeb pamatdarbības

2.

Ražošanas izmaksas

Kopējās izmaksas, kas saistītas ar realizētās
produkcijas ražošanas izmaksām

3.

Bruto peļņa

Peļņa, kas rodas no realizētās produkcijas
ieņēmumiem,
atskaitot
realizētās
produkcijas ražošanas izmaksas

4.

Pārdošanas izmaksas

Izmaksas, kas saistītas ar realizētās
produkcijas pārdošanu, transportu, kā arī
reklāmas, mārketinga izdevumi

5.

Administrācijas izmaksas

Uzņēmuma
administrācijas
izmaksas
(administrācijas darba atalgojums, sakaru
izdevumi, kancelejas preces, transporta
izdevumi, kā arī telpu noma u.c.)

6.

Procentu izmaksas

Procentu izdevumi par aizņēmumiem,
(piemēram, no kredītiestādēm), soda naudas
u.tml.

7.

Procentu ieņēmumi

Procentu ieņēmumi no
saņemtās soda naudas u.tml

8.

Peļņa pirms nodokļiem

Peļņa pirms nodokļu nomaksas

9.

Ienākuma nodoklis

Uzņēmuma ienākumu nodoklis. Pašlaik
15% no peļņas pirms nodokļiem

10.

Pārējie nodokļi

Citi nodokļi (dabas resursu nodoklis,
akcīzes nodoklis, nekustamā īpašuma
nodoklis u.c.)

11.

Neto peļņa

Peļņa, kas uzņēmumam paliek no kopējiem
ieņēmumiem atskaitot visus izdevumus

=1.-2.

aizdevumiem,
=3.-4.-5.-6.+7.

=8.-9.-10.

Sastādot peļņas vai zaudējumu apreķinu ir nepieciešams veikt tā analīzi. Lūdzu pārbaudiet:


Kāds ir finanšu rezultāts katrā apskatāmajā periodā? Kā vērtējiet tā izmaiņas?



Kāda ir apgrozījuma dinamika?



Kāds ir ražošanas izmaksu īpatsvars apgrozījumā visos apskatāmajos periodos? Kāpēc
izmaiņas?



Kādi ir rentabilitātes koeficienti? Kā tie mainās laika gaitā? Kā vērtējiet izmaiņas?

Rentabilitātes koeficienti pret apgrozījumu parāda, kāda ir peļņas attiecība pret apgrozījumu jeb, cik
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santīmus lielu peļņu uzņēmums saņem no katra ietirgotā lata. Jo lielāka ir rentabilitāte, jo ienesīgāks
uz izvēlētais uzņēmējdarbības veids. Rentabilitāti visbiežāk mēdz izteikt procentos.
Svarīgākie rentabilitātes rādītāji ir apkopoti tabulā:
Rādītājs

Ko nozīmē?

Kā aprēķina?

Bruto peļņas rentabilitātes
rādītājs

Liecina, kādu daļu no apgrozījuma
sastāda tiešās ražošanas izmaksas

(Bruto peļņa/ Apgrozījums)*100%

Neto peļņas rentabilitātes
rādītājs

Parāda, cik uzņēmums nopelna uz
katru apgrozījuma latu.

(Neto peļņa/ Apgrozījums)*100%

Peļņas vai zaudējumu plāna izstrādei ir nepieciešams noteikt kompānijas produkcijas pārdošanas
plānu un visu izmaksu budžetus.
Apgrozījums
Idejas iniciators ir ieplānojis ražot 3 veidu koka detaļas mēbeļu izgatavošanai (turpmāk tabulās
detaļa 1, detaļa 2, detaļa 3).
Pārdošanas apjoms
Tā kā pieprasījumam pēc uzņēmuma ražotās produkcijas nav sezonalitātes, tad tiek plānots vienāds
detaļu pārdošanas apjoms gada ietvaros:
Detaļu pārdošanas
apjoms mēnesī, gab

2007. gads

2008. gads

2009. gads

2010. gads

2011. gads

2012. gads

Detaļa 1

100

150

180

200

210

220

Detaļa 2

200

300

330

350

370

390

Detaļa 3

100

150

170

200

220

240

Plānotais detaļu pārdošanas apjoms gadā attiecīgi būs:
Detaļu pārdošanas
apjoms gadā, gab

2007. gads
(5 mēneši)

2008. gads

2009. gads

2010. gads

2011. gads

2012. gads

Detaļa 1

500

1800

2160

2400

2520

2640

Detaļa 2

1000

3600

3960

4200

4440

4680

Detaļa 3

500

1800

2040

2400

2640

2880

Cena
Veicot mērķa tirgus izpēti, analizējot konkurentu cenu piedāvājumus, kā arī izvērtējot potenciālo
klientu prasības, 2007. gadā uzņēmējs plāno noteikt šādas koka detaļu cenas:


Detaļa 1 – 21,00 LVL



Detaļa 2 – 28,00 LVL



Detaļa 3 – 35,00 LVL

Apskatot tirgus tendences un izvērtējot tā potenciālu nākotnei, uzņēmējs plāno ikgadēju cenu
pieaugumu katrai detaļai 8%:
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Detaļu pārdošanas cena,
LVL

2007. gads
(5 mēneši)

2008. gads

2009. gads

2010. gads

2011. gads

2012. gads

Cena 1

21,00

22,68

24,49

26,45

28,57

30,86

Cena 2

28,00

30,24

32,66

35,27

38,09

41,14

Cena 3

35,00

37,80

40,82

44,09

47,62

51,43

Pārdošanas ieņēmumi
Plānotie pārdošanas ieņēmumi (apgrozījums) detaļām ir šādi:
Apgrozījums, 2007. gads
LVL
(5 mēneši)

2008.
gads

Pieau
gums,
%

2009.
gads

Pieau
gums,
%

2010.
gads

Pieaug
ums,%

2011.
gads

Pieau
gums,
%

2012.
gads

Pieau
gums,
%

Detaļa 1

15 000

40 824

289%

52 908

30%

63 489

20%

71 997

13%

81 460

13%

Detaļa 2

28 000

108 864 289% 129 330

19%

148 142

15%

169 136 14%

192 541

14%

Detaļa 3

17 500

68 040

83 281

22%

105 816

27%

125 709 19%

148 108

18%

Kopā

56 000

217 728 289% 265 519

22%

317 447

20%

366 842 16%

422 109 15%

289%

Tabulā detaļām ir noteikts apgrozījuma pieaugums, kas izriet no cenas un pārdošanas apjoma
pieauguma. 2008. gadā apgrozījuma pieaugums ir 289%, kas, galvenokārt, ir izskaidrojams ar to, ka
2007. gadā uzņēmuma produkcija tika pārdota tikai 5 mēnešus. 2009. gadā apgrozījums pieaug par
22%, 2010. gadā – par 20%, 2011. gadā – par 16%, bet 2012. gadā – par 15%.
Apgrozījuma pieaugums ar katru gadu nedaudz samazinās, kas ir izskaidrojas ar produkta dzīves
cikla fāzēm – izaugsmi un stabilizāciju.
Ražošanas izmaksas
Ražošanas izmaksu sastāvā ietilpst izmaksas, kas ir tieši saistītas ar produkcijas ražošanu –
darbinieku algas, materiālu izmaksas, komunālie maksājumi u.c.
Biznesa idejas iniciators ir apkopojis šādas ražošanas izmaksas:
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Strādnieku darba alga
Produkcijas izgatavošanā piedalīsies 6 strādnieki, kuru bruto darba alga 2007. gadā ir noteikta 600
LVL mēnesī.
Strādnieki

Alga mēnesī, LVL

Alga 2007. gadā
(5 mēneši), LVL

Strādnieks 1

600

3 000

Strādnieks 2

600

3 000

Strādnieks 3

600

3 000

Strādnieks 4

600

3 000

Strādnieks 5

600

3 000

Strādnieks 6

600

3 000

3 600

18 000

Darba devēja VSAOI (valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās
izmakas); 24,09%

867

4 336

Darba algas izmaksas kopā ar
darba devēja VSAOI

4 467

22 336

Kopā

Turpmākājos gados tiek plānots stradnieku darba algas pieaugums par 8%, kas ir saistīts ar
vispārējo inflācijas līmeni valstī.

Komunālie izdevumi un nomas maksa
Uzņēmējs ir aprēķinājis ražošanas izmaksu pastāvīgo daļu – maksājumu par komunālajiem
pakalpojumiem (atkritumu izvešana, gāze, telpu apsaimniekošana). Minēto izmaksu summa 2007.
gadā ir 1200 LVL mēnesī, piesardzības nolūkā turpmākājos gados tiek plānots izmaksu pieaugums
vidēji par 3% gadā.
Nomas maksa par ražošanas telpām jau tiek sākta maksāt 2007.gada jūlijā un tā sastāda 1000 LVL
mēnesī. Nomas maksas ikgadējais pieaugums paredzēts 3% apmērā.
Eletroenerģijas izmaksas
Elektroenerģijas izmaksas, kas rodas no ražotnes darbības, ir 1100 LVL mēnesī. Plānotais
ikgadējais izmaksu pieaugums ir 3%.
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Materiālu izmaksas
Katras detaļas izgatavošanai ir nepieciešami 4 veidu materiāli (turpmāk tabulā materiāls 1,2,3,4). Ir
aprēķinātas katra materiāla izmaksas vienas detaļas izgatavošanai. Materiālu izmaksu apkopojums
ir dots sekojošā tabulā.
Materiālu
izmaksas, LVL
Detaļa 1
Materiāls 1
Materiāls 2
Materiāls 3
Materiāls 4
Detaļa 2
Materiāls 1
Materiāls 2
Materiāls 3
Materiāls 4
Detaļa 3
Materiāls 1
Materiāls 2
Materiāls 3
Materiāls 4

2007. gads
(5 mēneši)
3,25
2,50
0,30
0,25
0,20
4,25
3,50
0,30
0,25
0,20
5,25
4,50
0,30
0,25
0,20

2008. gads

2009. gads

2010. gads

2011. gads

2012. gads

3,58
2,75
0,33
0,28
0,22
4,68
3,85
0,33
0,28
0,22
5,78
4,95
0,33
0,28
0,22

3,93
3,03
0,36
0,30
0,24
5,14
4,24
0,36
0,30
0,24
6,35
5,45
0,36
0,30
0,24

4,33
3,33
0,40
0,33
0,27
5,66
4,66
0,40
0,33
0,27
6,99
5,99
0,40
0,33
0,27

4,76
3,66
0,44
0,37
0,29
6,22
5,12
0,44
0,37
0,29
7,69
6,59
0,44
0,37
0,29

5,23
4,03
0,48
0,40
0,32
6,84
5,64
0,48
0,40
0,32
8,46
7,25
0,48
0,40
0,32

Tā kā kompānija „Īsts Koks” ražo detaļas ar augstu pievienoto vērtību, tad materiālu izmaksas
salīdzinājumā ar preces cenu ir nelielas. Produkcijas pārdošanas cena ir aptuveni 6 reizes lielāka par
materiālu izmaksām.
Ņemot vērā vispārējo inflācijas līmeni valstī, tiek pieņemts, ka materiālu cena katru gadu pieaugs
par 8%.

Nolietojums
Nolietojumu aprēķina, nosakot nolietojuma koeficientus uzņēmuma pamatlīdzekļiem – 20% no
iekārtu vērtības un 5% no ražotnes kapitālā remonta summas jeb ilgtermiņa ieguldījumiem
nomātajos līdzekļos.
Kompānija „Īsts Koks” īrē ražošanas un biroja telpas, tādēļ tās bilances aktīvā neparādās tādas
pozīcijas kā ēkas, būves vai zeme. Savukārt, tiek plānots iegādāties tehnoloģisko iekārtu koka
izstrādājumu ražošanai 2007. gadā.
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Tabulā ir apkopots izstrādātais investīciju plāns iekārtu atjaunošanai un ražošanas ēku remontam:
Investīcijas
Iekārtas
Ieguldījumi nomātājos
pamatlīdzekļos

2007.
gads
120 000

2008.
gads
5 000

2009.
gads
15 000

2010.
gads
30 000

2011.
gads
30 000

2012.
gads
50 000

0

0

0

50 000

0

0

Attiecīgi nolietojuma plāns apskatamajam periodam būs šāds:
Nolietojuma izmaksas,
LVL
Nolietojuma izmaksas
Ražošanas iekārtas
nolietojums
Nomāto pamatlīdzekļu
remonts

2007. gads
(5 mēneši)
10 000

2008. gads

2009. gads

2010.gads

2011.gads

2012.gads

24 167

28 000

36 500

42 500

52 500

10 000

24 167

28 000

34 000

40 000

50 000

0

0

0

2 500

2 500

2 500

2008.gads

2009.gads

2010.gads

2011.gads

2012.gads

57 895
24 167
14 832
33 660
12 360
13 596
156 510

62 527
28 000
15 277
41 818
12 731
14 004
174 356

67 529
36 500
15 735
50 911
13 113
14 424
198 212

72 932
42 500
16 207
59 911
13 506
14 857
219 913

78 766
52 500
16 694
70 202
13 911
15 302
247 375

Ražošanas izmaksu kopsavilkums
Ražošanas izmaksu apkopojums sniegts tabulā:
2007.gads
(5 mēneši)
22 336
10 000
6 000
8 500
6 000
5 500
58 336

Ražošanas izmaksas, LVL
Strādnieku darba alga
Nolietojums
Komunālie izdevumi
Materiālu izmaksas
Nomas maksa
Elektroenerģija
Kopā

Administrācijas izmaksas
Administrācijas izmaksās ietilpst administrācijas darbinieku atalgojums, kā arī citas ar
administratīvo darbību saistītās izmaksas.
Administrācijas darbinieku atalgojums 2007. gadā ir noteikts šādā apmērā:
Alga mēnesī, LVL

Alga 2007. gadā
(5 mēnešos), LVL

Direktors

1 000

5000

Sekretāre

350

1750

Grāmatvedis

500

2500

Iepirkumu menedžeris

500

2500

2 350

11 750

566

2831

2 916

14 581

Amats

Kopā
Darba devēja VSAOI (valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās izmakas); 24,09%
Darba algas izmaksas kopā ar darba
devēja VSAOI
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Administrācijas darbinieku darba algas kopējo fondu ir plānots paaugstināt par 8% katru gadu.
Pārējās administrācijas izmaksas, kas galvenokārt sastāv no dažādiem biroja izdevumiem, 2007.
gadā katru mēnesi sastāda 1000 LVL; 2008. gadā prognozēts to pieaugums līdz 1500 LVL mēnesī,
bet no 2009. gada līdz 1012. gadam ikgadējs pieaugums par 15%.
Administrācijas izmaksu plāns 2007.-2012. gados ir šāds:
Administratīvās izmaksas, LVL
Darba alga
Citi izdevumi

2007. gads
(5 mēneši)
14 581
5 000

2008.
gads

2009.
gads

2010.
gads

2011.
gads

2012.
gads

37 793
18 000

40 816
20 700

44 082
23 805

47 608
27 376

51 417
31 482

Procentu izmaksas
Kompānija „Īsts Koks” 2007. gadā plāno saņemt aizdevumu bankā 96000 LVL apjomā, tā atmaksas
termiņš ir 2012. gads. Procentu maksājumu grafiks ir sastādīts, pieņemot, ka kredīta procentu likme
ir 6% gadā.
Procentu izmaksas, LVL
Procenti par aizdevumu

2007. gads
(5 mēneši)
3 315

2008.
gads
4 400

2009.
gads
3 344

2010.
gads
2 288

2011.
gads
1 232

2012.
gads
352

Ienākumu nodoklis
Ienākumu nodoklis ir aprēķināts pēc likmes 15% gadā. Ienākumu nodokli kompānija „Īsts Koks”
plāno maksāt sākot ar 2009. gadu, kad tiek gūta peļņa.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Piemērā peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sastādīts balstoties uz veiktajām prognozēm par
uzņēmuma apgrozījumu, materiālu un pārējām izmaksām.
Peļņas vai zaudējumu
aprēķins
Neto apgrozījums
Ražošanas izmaksas
Bruto peļņa
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Procentu izmaksas
Peļņa vai zaudējumi
pirms nodokļiem
Ienākumu nodoklis
Neto peļņa

2007. gads
(5 mēneši)

2008.
gads

2009.
gads

2010.
gads

2011.
gads

2012.
gads

56 000
58 336
-2 336
1 400
19 581
3 315

217 728
156 510
61 218
5 443
55 793
4 400

265 519
174 356
91 163
7 966
61 516
3 344

317 447
198 212
119 235
9 523
67 887
2 288

366 842
219 913
146 930
11 005
74 984
1 232

422 109
247 375
174 733
12 663
82 899
352

-26 631
0
-26 631

-4 418
0
-4 418

18 337
2 751
15 587

39 537
5 931
33 607

59 708
8 956
50 752

78 819
11 823
66 996

Biznesa projekta realizācija tiek uzsākta 2007. gada sākumā, bet produkcijas realizācija sākas 2007.
gada augustā, tādēļ 2007. gadā pārdošanas plāni tiek noteikti tikai par 5 mēnešiem. Laika posmā no
2007. gada augusta līdz 2007. gada decembrim plānotais apgrozījums ir 56 tūkst. LVL. 2008. gads
jau ir pilns uzņēmējdarbības gads, tādēļ kompānijas apgrozījums varētu sasniegt jau 218 tūkst.
LVL. Nākošajos gados ir plānots pakāpeniski palielināt apgrozījumu, bet 2012. gada plāns ir
sasniegt apgrozījumu 422 tūkst. LVL.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins liecina par biznesa idejas dzīvotspēju un parāda, ka pozitīvs finanšu
rezultāts ir gaidāms pēc 1,5 gada.
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Ražošanas izmaksās ietilpst materiālu izmaksas un ražojošo strādnieku darba atalgojums. Pirmajos
uzņēmuma darbības mēnešos ražošanas izmaksas pārsniedz ieņēmumus no realizētās produkcijas,
taču sākot ar 2008. gadu uzņēmuma bruto peļņa kļūst pozitīva, ražošanas izmaksas no apgrozījuma
ir 72% līmenī. Paredzēts, ka nākošajos gados ražošanas izmaksu īpatsvars apgrozījumā arvien
samazināsies, 2012. gadā sasniedzot to minimālo robežu 59%. Nākotnē ražošanas izmaksu
īpatsvars apgrozījuma varētu saglabāties līmenī 58-60%. Ražošanas izmaksu īpatsvara
samazināšanās ir saistīta ar pārdošanas apjoma pieaugumu salidzinājumā ar pastāvīgo ražošanas
izmaksu apjomu.
Pirmajā darbības gadā kompānija gūst zaudējumus 27 tūkst. LVL apmērā. 2008. gadā apgrozījums
sasniedz jau 218 tūkst LVL un zaudējumi no saimnieciskās darbības samazinās līdz 4 tūkst. LVL.
Pieaugot apgrozījumam, uzņēmuma darbība kļūst ienesīga 2009. gadā, kad neto peļņa sastāda 16
tūkst. LVL. Arī nākošajos gados tiek plānots pakāpenisks apgrozījuma pieaugums un procentuāli
lielāks neto peļņas pieaugums. 2012. gadā uzņēmums plāno sasniegt 422 tūkst. LVL lielu
apgrozījumu un neto peļņu - 67 tūkt. LVL.
Rentabilitātes rādītāju aprēķins:
Rezultāts
(2009. gads)

Aprēķins
(2009. gads)

Bruto peļņas rentabilitātes
rādītājs

0,34

=91163 / 265519

Neto peļņas rentabilitātes rādītāji

0,06

=15587 / 265519

Rādītājs
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BILANCE
Bilance ir finanšu pārskats, kas naudas izteiksmē parāda visus uzņēmuma līdzekļus (veiktos
ieguldījumus, ražošanai nepieciešamos materiālus, saražotās lietas, kasē un kontos atrodošos naudas
līdzekļus un tos naudas līdzekļus, ko uzņēmums saņems nākotnē par realizēto produkciju) un to
finanšu avotus (pašu kapitāls, aizņemtais ilgtermiņa un īstermiņa kapitāls). Bilance tiek sagatavota
uz noteiktu datumu, tādēļ plāna bilance būs uz 31.12.2007., 31.12.2008. utt.
Saīsinātais bilances pārskats ir šāds:
AKTĪVI (uzņēmuma līdzekļi)
Bilances pozīcija
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Skaidrojums
Uzņēmuma īpašums vai ieguldījumi, kuru lietošanas ilgums
pārsniedz 1 gadu
Vidbiežāk ietilpst licences, datorprogrammas.
Visbiežāk šeit ietilpst uzņēmuma rīcībā esošās ēkas, būves, zeme, kā arī
tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas. Tāpat šeit atrodas nepabeigtā
celtniecība, ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos, dzīvnieki.
Uzņēmuma rīcībā esošie vērtspapīri, aizdevumi un ieguldījumi citās
kompānijās, piemēram, meitas uzņēmumos, saistītos un citos uzņēmumos.

Apgrozāmie līdzekļi

Uzņēmuma īpašums vai ieguldījumi, kuru lietošanas ilgums
nepārsniedz 1 gadu

Krājumi

Nauda

Uzņēmuma iepirktās izejviela, materiāli, nepabeigtie ražojumi, gatavā,
saražotā, bet vēl nerealizētā produkcija, kā arī mazvērtīgais inventārs
Ietilpst galvenokārt klientu parādi; taču šeit uzskaita arī citu uzņēmuma
aizdevumus – īpašniekiem, darbiniekiem u.c.
Uzņēmuma rīcībā esošie vērtspapīri, aizdevumi un ieguldījumi citos
uzņēmumos
Nauda, kas atrodas kasē vai bankas kontos

PASĪVI (finansēšanas avoti)
Bilances pozīcija
Pašu kapitāls

Skaidrojums
Kapitāls, kas pieder uzņēmuma īpašniekiem

Pamatkapitāls
Rezerves
Nesadalītā peļņa

Uzņēmuma īpašnieku ieguldītais kapitāls
Uzņēmuma izveidotās rezerves dažādiem mērķiem
Uzkrātā un pārskata gadā iegūta peļņa vai zaudējumi

Ilgtermiņa kreditori

Uzņēmuma saistības, kas pārsniedz 1 gadu, galvenokārt,
bankas, uzņēmuma īpašnieku un citi aizdevumi
Uzņēmuma saistības, kas nepārsniedz 1 gadu - banku īstermiņa
aizdevumi, kredītlīnijas, līzingi un tā ilgtermiņa aizdevumu
daļa, kas atmaksājama viena gada laikā un visas aprēķinātās,
bet vēl neizmaksātās pozīcijas - parādi piegādātājiem, darba
alga, nodokļi, dividendes

Debitori
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

Īstermiņa kreditori

Sastādot bilanci, ir nepieciešams veikt tā analīzi. Lūdzu pārbaudiet:


Kāda ir aktīvu struktūra (ilgtermiņa ieguldījumi/apgrozāmie līdzekļi). Kādas ir izmaiņas
apskatāmajā periodā?



Kāda ir pasīvu struktūra (pašu kapitāls/aizņemtais kapitāls). Kādas ir izmaiņas apskatāmajā
periodā?



Kā mainās aktīvu kopējā summa apskatāmajā periodā?
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Izmantojot bilances datus, ir iespējams veikt uzņēmuma finanšu stabilitātes analīzi:
Rādītājs

Ko nozīmē?

Kā aprēķina?

Kopējā likviditāte

Kādi ir uzņēmuma rīcībā esošie līdzekļi īstermiņa
saistību kārtošanai, tas ir, cik daudz uzņēmuma
īstermiņa aktīvi pārsniedz īstermiņa saistības. Lai
uzņēmumu uzskatītu par pietiekoši drošu no
finanšu riska viedokļa, šim rādītājam vajadzētu
būt lielākam par 2.

=Apgrozāmie līdzekļi/
Īstermiņa saistības

Tekošā likviditāte

Cik reizes uzņēmuma likvīdākie īstermiņa aktīvi
(debitoru parādi un naudas līdzekļi) pārsniedz
īstermiņa saistības. No finanšu stabilitātes
viedokļa šim rādītājam vajadzētu pārsniegt 1.

= (Krājumi + naudas
līdzekļi)/ Īstermiņa
saistības

Aizņemtā kapitāla
īpatsvars kopējā kapitālā

Jo vairāk uzņēmuma savu darbību finansē ar pašu
kapitālu, jo uzņēmums no finanšu viedokļa ir
drošāks un otrādi – jo lielāks ir aizņemtā kapitāla
īpatsvars, jo uzņēmuma finanšu stabilitāte ir
vairāk apdraudēta . Klasiskā pašu un aizņemtā
kapitāla attiecība ir 50%/50%, taču praksē pastāv
ļoti dažādas pašu un aizņemtā kapitāla attiecības

=Aizņemtais kapitāls/
Kopā pasīvi

Ilgtermiņa ieguldījumu
segums ar ilgtermiņa
kapitālu

Uzņēmuma ilgtermiņa ieguldījumiem ir jābūt
segtiem ar ilgtermiņa līdzekļiem jeb pašu kapitālu
un ilgtermiņa aizņemtajiem līdzekļiem. Pretējā
gadījumā pastāv risks, ka īstermiņa saistību
dzēšanai nāksies pārdot ilgtermiņa aktīvus.

=(Pašu kapitāls +
ilgtermiņa aizņēmumi)/
Ilgtermiņa ieguldījumi

Kompānijas „Īsts Koks” bilances prognoze ir sastādīta uz laika periodu no 2007.gada līdz
2012.gadam, ietverot galvenās bilances aktīva un pasīva pozīcijas.
Aktīvs
Pamatlīdzekļi
Iekārtas
Ieguldījumi nomātajos
pamatlīdzekļos
Kopā pamatlīdzekļi
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Krājumi
Kopā krājumi
Debitori
Debitori
Kopā debitori
Naudas līdzekļi
Kopā apgrozāmie līdzekļi
Bilance

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

110 000

90 833

77 833

73 833

63 833

63 833

0
110 000
110 000

0
90 833
90 833

0
77 833
77 833

47 500
121 333
121 333

45 000
108 833
108 833

42 500
106 333
106 333

1 700
1 700

2 805
2 805

3 485
3 485

4 243
4 243

4 993
4 993

5 850
5 850

13 067
13 067
47 789
62 556
172 556

21 168
21 168
35 971
59 944
150 777

25 814
25 814
41 326
70 625
148 458

30 863
30 863
7 849
42 955
164 288

35 665
35 665
47 788
88 445
197 279

41 038
41 038
99 863
146 751
253 085

53

Pasīvs
Pamatkapitāls
Nesadalītā peļņa
a) pagājušo gadu
b) pārskata gada
Kopā pašu kapitāls
Kreditori
Ilgtermiņa kreditori
Bankas kredīts
Kopā ilgtermiņa kreditori
Īstermiņa saistības
Parādi piegādātājiem
Nodokļi
Kopā īstermiņa saistības
Kopā kreditori
Bilance

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

0
-26 631
73 369

-26 631
-4 418
68 950

-31 050
15 587
84 537

-15 463
33 607
118 144

18 144
50 752
168 896

68 896
66 996
235 892

89 600
89 600

70 400
70 400

51 200
51 200

32 000
32 000

12 800
12 800

0
0

6 667
2 921
9 588
99 188
172 556

8 272
3 155
11 427
81 827
150 777

9 314
3 407
12 721
63 921
148 458

10 465
3 679
14 144
46 144
164 288

11 609
3 974
15 583
28 383
197 279

12 901
4 292
17 193
17 193
253 085

Bilances kopsumma 2007.gada beigās tiek plānota 173 tūkst. LVL apmērā, 2008.gadā un 2009.gadā
bilances kopsumma samazinās sakarā ar iekārtu nolietojuma norakstījumiem, taču veicot
ieguldījumus pamatlīdzekļu atjaunošanā un pieaugot nesadalītās peļņas apjomam, sākot ar
2010.gadu plānotās bilances kopsumma palielinās un 2012.gadā tā sasniegs 253 tūkst. LVL.
Kompānijas darbības sākumā kopējais aizņēmumu apjoms 90 tūkst. LVL pārsniedz pašu kapitāla
apjomu 73 tūkst. LVL, taču sākot ar 2009.gadu, kad uzņēmuma pašu kapitālu papildina iegūtā
peļņa, pašu kapitāla apjoms strauji pieaug, 2009.gada beigās sasniedzot 85 tūkst. LVL, aizņemtais
kapitāls ir attiecīgi 64 tūkst. LVL. Pašu kapitāla īpatsvars bilancē turpmākajos gados arvien
palielinās.
AKTĪVS
Uzņēmuma aktīva pozīcijas iedalās 2 lielās grupās:
 Ilgtermiņa ieguldījumi
 Apgrozāmie līdzekļi
Ilgtermiņa ieguldījumi
Kompānijas „Īsts Koks” ilgtermiņa ieguldījumi ir koka izstrādājumu ražošanas iekārta, kas tiks
iegādāta 2007. gadā biznesa uzsākšanai, bet sākot ar 2010. gadu uzņēmums plāno veikt kapitālu
remontu ražošanas ēkā.
Uzņēmuma ilgtermiņa ieguldījumi bilancē atspoguļoti, ņemot vērā investīciju plānu un nolietojumu.
Izstrādātais investīciju plāns iekārtu atjaunošanai un ražošanas ēku remontam ir apkopots tabulā:
Investīcijas
Iekārtas
Ieguldījumi nomātājos
pamatlīdzekļos

2007. gads
120 000

2008.
gads
5 000

2009.
gads
15 000

2010.
gads
30 000

2011.
gads
30 000

2012.
gads
50 000

0

0

0

50 000

0

0
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Apgrozāmie līdzekļi
Kompānijas „Īsts Koks” apgrozāmie līdzekļi sastāv no krājumiem, debitoriem un naudas
līdzekļiem.
Krājumi
Krājumu atlikums ir saistīts ar iepirkto materiālu vērtību. Tiek plānots, ka krājumu aprite (iepirktie
materiāli tiks izlietoti ražošanā vidēji 30 dienu laikā kopš to iegādes brīža) ilgs 30 dienas. Uzņēmējs
ir aprēķinājis, ka krājumu atlikums būs vienāds ar viena mēneša materiālu izmaksām, Tā,
piemēram, 2007. gadā - 1,7 tūkst. LVL, 2008. gadā - 2,8 tūkst. LVL.
Debitori
Debitoru parādi ir tieši saistīti ar apgrozījumu – jo lielāks apgrozījums, jo ir lielāks debitoru paāds.
Ir panākta vienošanās ar klientiem, ka samaksa par preci tiks saņemta 35 dienu laikā. Lai noteiktu
vidējo debitoru atlikumu, ir jāapreķina, par kādu summu vidēji dienā norēķinasies klienti,
apgrozījumu dalot ar dienu skaitu gadā (360 dienas). Iegūto rezultātu, pareizinot ar noteiktajām 35
dienām, tiek prognozēts vidējais debitoru parādu atlikums.
Naudas līdzekļi
Naudas līdzekļu atlikuma prognoze izriet no naudas plūsmas prognozes.
PASĪVS
Pasīvs ir ļoti svarīga bilances sastāvdaļa, tas parāda, uz kādu līdzekļu pamata ir dibināts un darbojas
uzņēmums. Uzņēmuma 2 galvenās bilances sastāvdaļas ir:
 Pašu kapitāls
 Aizņemtie līdzekļi
Pašu kapitāls
Pašu kapitāls ir gan tas kapitāls, ko uzņēmuma īpašnieki ir ieguldījuši uzņēmumā (pamatkapitāls),
gan arī uzņēmuma darbības gaitā radusies peļņa, kas nav izmaksāta dividendēs, bet ir ieguldīta
tālākā uzņēmuma attīstībā.
Pamatkapitāls
Kompānijas „Īsts Koks” pamatkapitāls ir 100 tūkst. LVL.
Nesadalītā peļņa
Pirmajos divos darbības gados saimnieciskā darbība nes zaudējumus: 27 tūkst. LVL 2007. gadā un
4 tūkst. LVL 2008.gadā. Minēto zaudējumu summa samazina pašu kapitāla apjomu.
2009. gadā gūtā peļņa nespēj segt uzkrātos zaudējumus un pašu kapitāls joprojām ir zemāks nekā
pamatkapitāls jeb ieguldītie īpašnieku resursi. Ja šajā laikā kompānija beigtu savu uzņēmējdarbību,
tad šis projekts uzņēmuma īpašniekiem būtu radījis tikai zaudējumus. Taču nākošajā – 2010. gadā
situācija mainās un uzņēmums spēj atpelnīt ieguldītos līdzekļus, tādējādi pašu kapitāls uz
nesadalītās peļņas rēķina sasniedz 118 tūkst. LVL. Tā kā plānotās peļņas apjoms arvien pieaug, tad
2011. gadā pašu kapitāls ir 169 tūkst. LVL un 2012. gadā jau 236 tūkst. LVL.
Aizņemtais kapitāls
Apkopojot nepieciešamo ieguldījumu apjomu uzņēmējdarbības uzsākšanai var izrādīties, ka ir
vajadzīgi lielāki naudas resursi, nekā topošie uzņēmēji var vai ir gatavi ieguldīt. Visi saņemtie
līzingi, kredīti un citi aizņēmumi bilancē tiek atspoguļoti pasīva pusē pie aizņemtajiem līdzekļiem.
Visas uzņēmuma saistības tāpat kā piederošais īpašums un manta ir iedalīti ilgtermiņa aizņēmumos,
kuru atmaksas termiņš ir ilgāks nekā 1 gads un īstermiņa aizņēmumos, kuru atmaksas termiņš ir
īsāks par 1 gadu.
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Ilgtermiņa kreditori
Lai uzsāktu koka detaļu izgatavošanu un iegādātos visu nepieciešamo aprīkojumu un iekārtas,
kompānija „Īsts Koks” plāno saņemt aizdevumu bankā 96 tūkst. LVL apjomā. Šo aizdevumu
uznēmums plāno atmaksāt 5 gadu laikā. Pārējās investīcijas ir plānots finansēt no uzņēmējdarbībā
gūtās naudas plūsmas un īpašnieka pašu kapitāla.
Īstermiņa kreditori
Uzņēmums plāno parādus piegādātājiem, kas radīsies atbilstoši līgumu nosacījumiem par
saņemtajām izejvielām.
Nodokļu parādos tiek plānoti aprēķinātie nodokļu maksājumi.
Kā jau minējām, aizņemtā kapitāla īpatsvars veicot pakāpenisku ilgtermiņa kredīta atmaksu un
gūstot peļņu no saimnieciskās darbības ar katru gadu samazinās.
Stabilitātes rādītāju aprēķins:
Rezultāts
(2009. gads)

Aprēķins
(2009. gads)

Kopējā likviditāte

5,6

=70625 / 12721

Tekošā likviditāte

5,3

=(25814+41326) /
12721

Aizņemtā kapitāla
īpatsvars kopējā kapitālā

0,4

=63921 / 148458

Ilgtermiņa ieguldījumu
segums ar ilgtermiņa
kapitālu

1,7

=(84537+51200) /
77833

Rādītājs

Naudas plūsmas prognoze
Naudas plūsmas prognoze parāda visus naudas ieņēmumus un izdevumus, ko uzņēmums ir saņēmis
vai samaksājis.
Uzņēmuma naudas plūsmu iedala trīs plūsmu veidos:




Naudas plūsma no saimnieciskās darbības atspoguļo tās naudas plūsmas, kas rodas
saimnieciskās darbības rezultātā (ieņēmumus no produkcijas pārdošanas, ražošanas,
administrācijas un citas izmaksas.
Naudas plūsma no investīciju darbības veidojas, veicot operācijas ar ilgtermiņa aktīviem –
to iegāde un pārdošana.
Naudas plūsma no finanšu darbības rodas kapitāla izmaiņu rezultātā - saņemtie un
atmaksātie kredīti, pamatkapitāla izmaiņas.

Naudas plūsmas prognozes izstrādāšanai ir iespējams izmantot divas metodes – tiešo un netiešo.
Sastādot naudas plūsmu pēc tiešās metodes, pārskatā jāatspoguļo visus ieņēmumus un izmaksas
atbilstoši reālajai naudas kustībai.
Izmantojot netiešo metodi, nav jāveic banku kontu analīzi un plānošanu, bet jākoriģē uzņēmuma
finanšu rezultātu (peļņu vai zaudējumus) ar izmaksām/ieņēmumiem, kas nav saistīti ar naudas
kustību, kā arī jāņem vērā apgrozāmā kapitāla (debitoru, krājumu, īstermiņa saistību) izmaiņas.
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Naudas plūsmas pozīciju skaidrojums:
Naudas plūsmas pozīcija Skaidrojums
1.

Naudas atlikums

Naudas atlikuma attiecīgā perioda
– mēneša vai gada sākumā

2.

Naudas plūsma no
saimnieciskās darbības

To saņemto un izdoto naudas
līdzekļu starpība, kas attiecas uz
uzņēmuma saimniecisko darbību

3.

Neto peļņa

Neto peļņa no peļņas vai zaudējumu
aprēķina

4.

Nolietojums

5.

Debitoru parādu izmaiņas

Periodā aprēķinātais pamatlīdzekļu un
apgrozāmo līdzekļu nolietojums
Par cik ir palielinājušies debitoru parādi
salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Jo
vairāk debitoru parādi ir pieauguši, jo
lielāki naudas līdzekļi ir aizplūduši no
uzņēmuma

6.

Krājumu izmaiņas

7.

Īstermiņa saistību izmaiņas

Par cik ir palielinājusies krājumu vērtība
salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Jo
lielāks ir krājumu pieaugums, jo lielāki
naudas līdzekļi ir aizplūduši no
uzņēmuma
Par cik ir palielinājušās īstermiņa saistības
salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Jo
lielāks ir īstermiņa saistību pieaugums, jo
vairāk naudas līdzekļu ir ieplūduši
uzņēmumā

To saņemto un izdoto naudas
līdzekļu starpība, kas attiecas uz
investīciju darbību
9.
Ilgtermiņa ieguldījumu iegāde
Visus iegādātos ilgtermiņa
ieguldījumus uzskaita ar „-„ zīmi,
jo naudas līdzekļi tiek izdoti
10. Ilgtermiņa ieguldījumu
Visus pārdotos ilgtermiņa
pārdošana
ieguldījumus uzskaita ar „+„ zīmi,
jo naudas līdzekļi ienāk uzņēmumā
11. Naudas plūsma no finanšu To saņemto un izdoto naudas
darbības
līdzekļu starpība, kas attiecas uz
finanšu darbību
12. Kredītu saņemšana
Periodā saņemtie kredīti ir
jāuzskaita ar „+ „ zīmi, jo naudas
līdzekļi ienāk uzņēmumā
13. Kredītu atmaksa
Periodā atmaksātie kredīti ir
jāuzskaita ar „- „ zīmi, jo naudas
līdzekļi tiek izdoti
14. Pamatkapitāla palielināšana
Pamatkapitāla palielināšana ir
jāuzskaita ar „+”zīmi, jo naudas
līdzekļi ienāk uzņēmumā
15. Pamatkapitāla samazināšana
Pamatkapitāla samazināšana ir
8.

Naudas plūsma no
investīciju darbības
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Aprēķina
algoritms
= iepriekšējā
perioda naudas
līdzekļu
atlikums
= 3.+4.-5.-6.-7
=attiecīgā perioda
neto peļņa (peļņas
vai zaudējumu
aprēķina dati)
=attiecīgā perioda
nolietojums
=debitoru parādi
attiecīgā perioda
beigās-debitoru
parādi iepriekšējā
perioda beigās
(bilances dati)
=krājumi attiecīgā
perioda beigāskrājumi iepriekšējā
perioda beigās
(bilances dati)
=īstermiņa saistības
iepriekšējā perioda
beigās-īstermiņa
saistības attiecīgā
perioda beigās
(bilances dati)

= -9.+10.

=veiktie
ilgtermiņa
ieguldījumi
=pārdotie
ilgtermiņa
ieguldījumi
=12.-13.
=saņemtie
ilgtermiņa un
īstermiņa kredīti
=atmaksātie
ilgtermiņa un
īstermiņa kredīti
=par cik
palielināts
pamatkapitāls
=par cik

jāuzskaita ar „-”zīmi, jo naudas
līdzekļi tiek izdoti
Parāda, kāda ir bijusi uzņēmuma
attiecīgā perioda kopējā naudas
plūsma
Parāda, kādam naudas līdzekļu
daudzumam uz doto brīdi
vajadzētu atrasties uzņēmuma kasē
un kontos

16. Neto plūsma

17. Naudas atlikums

samazināts
pamatkapitāls
=2.+8.+11.

=1.+16.

Sastādot naudas plūsmas plānu, ir nepieciešams veikt tā analīzi. Lūdzu pārbaudiet:


Kāda ir naudas plūsma no saimnieciskās darbības? Vai tā ir pozitīva?



Kāds ir plānotais naudas līdzekļu atlikums? Vai tas ir pozitīvs?

Kompānijas „Īsts Koks” naudas plūsmas prognoze ir apkopota tabulā:

Naudas plūsmas prognoze
Atlikums uz perioda sākumu
Saimnieciskās darbības naudas
plūsma
Neto peļņa
Nolietojums
Debitoru parādu izmaiņas
Īstermiņa saistību izmaiņas
Krājumu izmaiņas
Investīciju naudas plūsma
Ieguldījumi iekārtās
Ieguldījumi nomātājos
pamatlīdzekļos
Finansēšanas naudas plūsma
Saņemts kredīts
Apmaksāts kredīts
Īpašnieku ieguldījumi
Neto naudas plūsma
Atlikums uz perioda beigām

2007. gads
(5 mēneši)

Rādītājs
Neto naudas plūsma

2008.
gads

2009.
gads

2010.
gads

2011.
gads

2012.
gads

0

47 789

35 971

41 326

7 849

47 788

-21 811
-26 631
10 000
13 067
-9 588
1 700
-120 000
-120 000

12 381
-4 418
24 167
8 101
-1 839
1 105
-5 000
-5 000

39 555
15 587
28 000
4 646
-1 295
680
-15 000
-15 000

65 723
33 607
36 500
5 049
-1 423
758
-80 000
-30 000

89 138
50 752
42 500
4 802
-1 439
750
-30 000
-30 000

114 875
66 996
52 500
5 373
-1 610
858
-50 000
-50 000

0
189 600
96 000
-6 400
100 000
47 789
47 789

0
-19 200
0
-19 200
0
-11 819
35 971

0
-19 200
0
-19 200
0
5 355
41 326

-50 000
-19 200
0
-19 200
0
-33 477
7 849

0
-19 200
0
-19 200
0
39 938
47 788

0
-12 800
0
-12 800
0
52 075
99 863

Rezultāts
(2009. gads)

Aprēķins
(2009. gads)

5355

=39555-15000- 19200
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Secinājumi
Noslēgumā apkoposim finanšu rādītājus, lai novērtētu uznemējdarbības ienesīgumu un drošību no
finanšu riska viedokļa.
Rentabilitāte
Rentabilitātes rādītāji
Bruto rentabilitāte
Neto rentabilitāte

2007. gads
(5 mēneši)
-4%
-48%

2008.
gads
28%
-2%

2009.
gads
34%
6%

2010.
gads
38%
11%

2011.
gads
40%
14%

2012.
gads
41%
16%

Komentāri:
Bruto rentabilitāte
Uzņēmuma bruto rentabilitāte liecina, ka visā pārskata periodā, izņemot 2007.gadu, ienākumi no
produkcijas realizācijas pārsniedz tiešās ražošanas izmaksas. Ar katru gadu bruto rentabilitāte
pieaug 2012. gadā sasniedzot 41%.
Neto rentabilitāte
2007.gadā uzņēmuma neto rentabilitāte ir (-)48%, 2008. gadā pieaugot apgrozījumam un
samazinoties tiešo ražošanas izmaksu īpatsvaram apgrozījumā, neto rentabilitāte uzlabojas
sasniedzot (-)2%. 2009.gadā neto rentabilitāte ir pozitīva - 6%, bet 2010.-2012.gados jau 11%-16%,
ko var uzskatīt par ļoti labu rādītāju ražošanas uzņēmumam. Rentabilitātes rādītāji kļūst labāki,
palielinoties pārdošanas apjomam, šādi samazinot pastāvīgo izmaksu īpatsvaru apgrozījumā.
Finanšu analīzē rentabilitātes rādītāji ir jāvērtē kopā ar uzņēmuma finanšu stabilitāti raksturojošiem
rādītājiem, jo liela peļņa bieži vien ir saistīta ar lielu risku:
Uzņēmuma finanšu stabilitātes
rādītāji
Kopējā likviditāte
Tekošā likviditāte
Aizņemtā kapitāla īpatsvars kopējā
kapitālā
Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar
ilgtermiņa kapitālu
Neto naudas plūsma

2007. gads
(5 mēneši)

2008.
gads

2009.
gads

2010.
gads

2011.
gads

2012.
gads

6,5
6,3

5,2
5,0

5,6
5,3

3,0
2,7

5,7
5,4

8,5
8,2

0,6

0,5

0,4

0,3

0,1

0,1

1,5
47 789

1,5
-11 819

1,7
5 355

1,2
-33 477

1,7
39 938

2,2
52 075

Kopējā likviditāte
Kopējās likviditātes rādītājs raksturo uzņēmuma spēju dzēst savas īstermiņa saistības ar
apgrozāmajiem līdzekļiem. Kopējā likviditāte apskatītajā no 2007. gada līdz 2012. gadam pārsniedz
vēlamo normatīvu 2.
Tekošā likviditāte
Tekošās likviditātes rādītājs raksturo uzņēmuma spēju dzēst savas īstermiņa saistības ar debitoru
parādiem un naudas līdzekļiem. Tiek uzskatīts, ka uzņēmums strādā bez paaugstināta finanšu riska,
jo tekošās likviditāte ir augstāka par 1. Katrā darbības gadā līdz 2012. gadam uzņēmuma tekošās
likviditātes rādītājs pārsniedz vēlamo koeficientu 1.
Aizņemtā kapitāla īpatsvars kopējā kapitālā
Aizņemtā kapitāla īpatsvars kopējā kapitālā 2007. gada beigās ir 0,6 jeb vairāk par pusi, taču veicot
ilgtermiņa kredīta atmaksu un gūstot peļņu no saimnieciskās darbības aizņemtā kapitāla īpatsvars
kopējā kapitālā arvien samazinās 2012. gadā sasniedzot 0,1.
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Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar ilgtermiņa kapitālu
Laika periodā no 2007. gada līdz 2012. gadam ilgtermiņa ieguldījumi pilnībā tiek segti ar ilgtermiņa
kapitālu.
Neto naudas plūsma
Uzņēmuma neto naudas plūsma ir pozitīva 2007., 2009., 2011., 2012.gadā, bet negatīva 2008. un
2010. gadā, kas 2008. gadā ir saistīts ar salīdzinoši nelielo naudas plūsmu no saimnieciskās darbības
un 2010. gadā ar veiktajiem ieguldījumiem nomātajos pamatlīdzekļos.
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7. BIZNESA PLĀNS
Gatavojoties uzsākt biznesu vai plānojot jaunas investīcijas, uzņēmējs sastopas ar nepieciešamību
izstrādāt biznesa plānu.
Rokasgrāmatas 1.-6. nodaļās tika apskatīti visi jautājumi, kas būtu jāiekļauj uzņēmuma biznesa
plānā, jo pamatnostādnes šajās jomās spēlē stratēģisku lomu biznesa attīstībā.. Jāatzīmē, ka nekādi
normatīvie akti nereglamentē biznesa plāna izbūvi, tādēļ izstrādājot dokumentu var rīkoties samērā
brīvi. Atsevišķos gadījumos institūcija, kurā ir paredzēts iesniegt dokumentu, var noteikt, kādu
jautājumu apskats obligāti iekļaujams biznesa plānā.
Lai atvieglotu biznesa plāna izstrādāšanas darbus potenciālajiem uzņēmējiem, rokasgrāmatā tiek
piedāvāts biznesa plāna uzbūves paraugs:
Biznesa plāna sadaļa
Kopsavilkums

Raksturojums
Īss biznesa plāna izklāsts (aptuveni 1 lpp.).
Labam kopsavilkumam ir jāatspoguļo:
 biznesa būtība;
 īstenošanas iespējas;
 kas un kā īstenos projektu/biznesu;
 investīciju apjoms;
 finansēšanas avoti;
 biznesa plānošanas horizonts/projekta
realizācijas termiņš;
 finanšu efektivitāte.
Biznesa plāna kopsavilkums vienmēr ir
dokumenta pirmā sadaļa. Tomēr jāatceras,
ka labu kopsavilkumu var uzrakstīt tikai pēc
visu
pārējo
biznesa
plāna
sadaļu
izstrādāšanas.

Ziņas par uzņēmumu

Ir jāraksturo:
 uzņēmuma dibināšanas gads;
 attīstības vēsture (ja ir);
 uzņēmējdarbības forma (SIA, AS
u.c.);
 uzņēmuma īpašnieki un to kapitāla
daļas;
 norēķinu bankas;
 uzņēmuma vadība;
 licences utml.

Produkcijas raksturojums

Skat. rokasgrāmatas 1. nodaļu

Tirgus analīze

Skat. rokasgrāmatas 2. nodaļu

Mārketinga stratēģija

Skat. rokasgrāmatas 3. nodaļu

Biznesa procesi

Skat. rokasgrāmatas 4. nodaļu

Personāls

Skat. rokasgrāmatas 4. nodaļu (vadības
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un atbalsta procesi, organizatoriskā
struktūra). Ir jāraksturo:
- organizatoriskā struktūra;
- vadības personāls;
- pārējie darbinieki.
Riski

Ir nepieciešams definēt riskus, kas var
apdraudēt biznesa plāna realizāciju un
aprakstīt pasākumus risku mazināšanai.

Finanšu plānošana

Skat. rokasgrāmatas 6. nodaļu





Pielikumi

Reģistrācijas dokumenti;
Līgumi un nodomu protokoli;
CV;
Citi dokumenti.

 Izstrādājiet:


Produkcijas pārdošanas prognozi;



Ražošanas izmaksu plānu (bez nolietojuma izmaksām);



Administrācijas, pārdošanas un citu izmaksu plānus;



Investīciju un nolietojuma plānu;



Finansēšanas un procentu izmaksu plānu;



Apkopojiet informāciju peļņas vai zaudējumu aprēķinā;



Analizējiet peļņas vai zaudējumu aprēķinu;



Nosakiet debitoru, krājumu un parādu piegādātāju plānotos atlikumus;



Apkopojiet informāciju naudas plūsmas pārskatā;



Analizējiet naudas plūsmas prognozi;



Apkopojiet informāciju bilancē;



Analizējiet bilances plānu.



Izdariet secinājumu par biznesa projekta finanšu efektivitāti.



Izstrādājiet biznesa plāna saturu.
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8. UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA
Izvērtējot savas biznesa idejas plusus un mīnusus, Jūs esat pārliecinājies par projekta efektivitāti un
esat gatavi sākt strādāt. Faktiski Jūs esat uzrakstījuši sev Biznesa plānu, kurā apskatījāt biznesa
ideju no vairākiem aspektiem, kā arī izstrādājāt finanšu plānus. Tagad ir pienācis īstais laiks
reģistrēt uzņēmumu!
Uzņēmējdarbības formas tiek regulētas ar Komerclikumu, kurā ir noteiktas prasības attiecībā uz
organizācijas dibināšanu, pārvaldi, likvidāciju u.c. notikumiem. Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar
uzņēmējdarbības formām, ir ieteicams ieskatīties šajā likumā.
Visbiežāk satopāmās uzņēmējdarbības formas Latvijā ir individuālais komersants, sabiedrība ar
ierobežotu atbildību, akciju sabiedrība. Interesanti ir Lursoft statistikas dati par Latvijā dibināto
uzņēmumu skaitu 2001.-2007. gados:
Akciju sabiedrība

Sabiedrība ar
ierobežotu
atbildību

Individuālais
komersants

2007.gada
1.pusgads

26

6 359

1 031

2006.gads

50

11 316

1 808

2005.gads

94

11 934

1 798

2004.gads

499

30 367

3 138

2002.gads

153

13 413

1 632

2001.gads

59

4 492

934

Periods

Vislielākā uzņēmumu dibināšanas aktivitāte bija 2004.gadā, kad viena gada laikā tika nodibinātas
499 akciju sabiedrības, 30367 sabiedrības ar ierobežotu atbildību un 3138 personas reģistrējās kā
individuālie komersanti. Jau 2005.gadā šie apjomi samzinājās vairāk nekā uz pusi, taču stabilizējās
2006.gadā un 2007.gada pirmajā pusgadā. Var piebilst, ka visaugstākā uzņēmumu dibināšanas
aktivitāte ir Rīgā un Vidzemē, bet viszemākā – Kurzemē un Zemgalē.
Atbilstoši Komerclikumam:
Individuālais komersants ir fiziska persona, kura kā komersants ierakstīta komercreģistrā.
Fiziskajai personai, kas veic saimniecisko darbību, ir pienākums pieteikt sevi ierakstīšanai
komercreģistrā kā individuālo komersantu, ja gada apgrozījums no veiktās saimnieciskās darbības
pārsniedz 200 000 latu vai arī tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst šādām pazīmēm:
1) gada apgrozījums no šīs darbības pārsniedz 20 000 latu;
2) tā savas saimnieciskās darbības veikšanai vienlaikus nodarbina vairāk nekā piecus
darbiniekus.
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Reģistrējot individuālo komersantu Komercreģistrā ir jāiesniedz šādi dokumenti:
1. Pieteikums;
2. Kvīts par valsts nodevas nomaksu;
3. Kvīts par reģistrācijas sludinājuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesis” nomaksu.


Valsts nodeva par individuālā komersanta ierakstīšanu komercreģistrā ir 20 latu.



Maksa par individuālā komersanta ierakstīšanas Komercreģistrā publikāciju
laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» ir 16 lati.

Kapitālsabiedrība ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļu vai
akciju nominālvērtību kopsummas. Kapitālsabiedrība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju
sabiedrība.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir slēgta sabiedrība, kuras daļas nav publiskās apgrozības
objekts (minimālais pamatkapitāls ir 2 000 latu).


Valsts nodeva par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ierakstīšanu komercreģistrā ir
100 latu.



Maksa par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ierakstīšanas Komercreģistrā
publikāciju laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» ir 24 lati.

Akciju sabiedrība ir atklāta sabiedrība, kuras daļas var būt publiskās apgrozības objekts
(minimālais pamatkapitāls 25 000 latu).


Valsts nodeva par akciju sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā ir 250 latu.



Maksa par akciju sabiedrības ierakstīšanas Komercreģistrā publikāciju laikrakstā
«Latvijas Vēstnesis» ir 24 lati.

Reģistrējot kapitālsabiedrību, Komercreģistrā ir jāiesniedz šādi dokumenti:
1. Pieteikums;
2. Dibināšanas līgums;
3. Statūti;
4. Bankas izziņa par pamatkapitāla apmaksu/dokumenti par mantiskā ieguldījuma vērtību;
5. Padomes locekļu rakstiskā piekrišana kļūt par padomes locekli;
6. Valdes locekļu rakstiskā piekrišana kļūt par valdes loceli;
7. Valdes paziņojums par juridisko adresi;
8. Valdes locekļu notariāli apliecināti parakstu paraugi;
9. Kvīts par valsts nodevas nomaksu;
10. Kvīts par reģistrācijas sludinājuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesis” nomaksu.
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Personālsabiedrību mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu firmu uz sabiedrības
līguma pamata. Izšķir pilnsabiedrības un komandītsabiedrības.
Pilnsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu
firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata, neierobežojot savu atbildību pret pilnsabiedrības
kreditoriem, apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri).


Valsts nodeva par pilnsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā ir 100 latu.



Maksa par akciju sabiedrības ierakstīšanas Komercreģistrā publikāciju laikrakstā
«Latvijas Vēstnesis» ir 24 lati.

Komandītsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot
kopēju firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata apvienojušās divas vai vairākas personas
(biedri), ja vismaz viena sabiedrības biedra (komandīta) atbildība attiecībā uz sabiedrības kreditoriem
ir ierobežota ar viņa ieguldījuma apmēru, bet pārējo personiski atbildīgo sabiedrības biedru
(komplementāru) atbildība nav ierobežota.


Valsts nodeva par komandītabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā ir 100 latu.



Maksa par akciju sabiedrības ierakstīšanas Komercreģistrā publikāciju laikrakstā
«Latvijas Vēstnesis» ir 24 lati.

Reģistrējot personālsabiedrību, Komercreģistrā ir jāiesniedz šādi dokumenti:
1. Pieteikums;
2. To sabiedrības biedru notariāli apliecināti paraksta paraugi, kuriem ir tiesības pārstāvēt
sabiedrību;
3. kvīts par valsts nodevas samaksu;
4. kvīts par komercreģistra ierakstu publikācijas apmaksu oficiālajā laikrakstā "Latvijas
Vēstnesis"
Dokumentu veidlapas, aizpildīšanas paraugi un detalizēta informācija par reģistrācijas kārtību ir
atrodama Uzņēmuma reģistrā vai arī šo informāciju var iegūt Uzņēmuma reģistra mājas lapā:
www.ur.gov.lv.

Uzņēmīgs cilvēks saimnieciskās darbības veikšanai var iegūt pašnodarbinātās personas statusu.
Ar saimniecisko darbību izprot sistemātisko, patstāvīgo darbību par atlīdzību (nekustamā īpašuma
apsaimniekošana, profesionālu pakalpojumu sniegšana utt.).
Reģistrēties par pašnodarbinātu personu ir iespējams Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē,
uzrādot pasi un iesniedzot dokumentus, kas ir saistīti ar saimniecisko darbību (kvalifikāciju
apliecinošie dokumenti, uzņēmuma līgumi utt.).
Pašnodarbinātās personas statusa iegūšana ir bezmaksas.
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9. PAR VALSTS ATBALSTU UZŅĒMĒJDARBĪBAI
Lai nodrošinātu tuvināšanos Eiropas Savienības vidējiem labklājības rādītājiem, ES struktūrfondu
2007.-2013.gada plānošanas periodā tiks sniegts atbalsts zinātnes, inovācijas un uzņēmējdarbības
attīstībai, veicinot pētniecību, attīstību un tehnoloģijas pārnesi, sekmējot praktiskas ievirzes
pētījumus, atbalstot jaunu uzņēmumu veidošanos un atvieglojot finanšu resursu pieejamību.
Lai veicinātu inovāciju attīstību, 2007.-2013.gada plānošanas periodā atbalsts tiks sniegts:
kompetences centru izveidei, koordinētas tehnoloģiju pārneses sistēmas izveidošanai, jaunu augsto
un vidējo tehnoloģiju nozares uzņēmumu finansēšanai tehnoloģiju inkubatoros, augsti kvalificētu
darbinieku piesaistei, atbalsts iekārtu un instrumentu iegādei inovatīvo produktu ieviešanai
ražošanā, kā arī investīcijām uzņēmumos, kuri ražošanas procesā rada augstu pievienoto vērtību.
Uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, Eiropas Reģionālās attīstības fonds sniegs atbalstu tirgus
izpētes un noieta veicināšanai, lai sekmētu uzņēmuma ārējo tirgu apgūšanu. Atbalsts tiks sniegts arī
klasteru un biznesa inkubatoru izveidei, konsultācijām komercdarbības attīstībai, ieguldījumiem
maziem un vidējiem uzņēmumiem īpaši atbalstāmajās teritorijās, kā arī komercdarbībā
izmantojamo industriālo platību attīstībai.
Izvērtējot 2004.-2006.gadu plānošanas perioda pieredzi Eiropas Savienības fondu ieviešanā, 20072013. gada plānošanas periodā plānots izveidot efektīvāku un caurspīdīgāku ieviešanas sistēmu, kas
sniegs jaunas iespējas finansējuma piesaistei.
2007-2013. gada plānošanas periodā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra piedāvās plašas
konsultāciju iespējas, lai palīdzētu uzņēmējiem izvēlēties piemērotāko atbalsta programmu un pirms
projekta iesnieguma iesniegšanas palīdzētu sagatavot kvalitatīvu projekta iesniegumu.
Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumprojektu vērtēšanas
procedūra netiks sadalīta administratīvajā un kvalitātes specifiskajā vērtēšanā, kā tas bija līdz šim,
bet gan būs vienota. Līdz ar to projektu iesniegumi tiks vērtēti pēc to būtības un ieguldījuma
uzņēmējdarbības un inovāciju attīstībā.
Pārsvarā projektu vērtēšana notiks atklāta konkursa veidā. Tiks izsludināts atklāts konkurss, kurā
notiek brīva sacensība starp projektu iesniegumiem un projekti tiek savstarpēji salīdzināti.
Pēc projektu iesniegšanas termiņa beigām lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai
noraidīšanu tiks pieņemts trīs līdz četru mēnešu laikā.
Tāpat paredzēts, ka īstenojot atbalsta programmas, tiks veikti avansa un starpposmu maksājumi
(maksājumi projektu ietvaros pirms projekta īstenas beigām), kas ievērojami atvieglos projektu
finansēšanu.
Avots: www.liaa.gov.lv
Sīkāka informācija: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Klientu apkalpošanas nodaļa, Pērses
iela 2, Rīga, tālrunis 67039499.
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10.PAPILDUS INFORMĀCIJA
Papildus informāciju par uzņēmuma dibināšanu, finansējuma piesaisti, grāmatvedības procesiem,
normatīviem aktiem u.c. var iegūt šajās mājas lapās:
Mājas lapa
www.ur.gov.lv
www.liaa.gov.lv
www.vid.gov.lv
www.esfondi.lv
www.likumi.lv
www.csb.gov.lv
www.vdi.lv

Organizācija
LR Uzņēmumu reģistrs
Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra
Valsts ieņēmumu dienests
Informācija par ES fondiem
Normatīvo aktu apkopojums
LR Centrālā statistikas pārvalde
Valsts darba inspekcija

Metodiskā materiāla autori:
Jeļena Averina ir ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē
Latvijas Universitātē un augstāko profesionālo kvalifikāciju banku zinību
specializācijā Banku augstskolā. Pašlaik ir LU doktorante.
Viņai ir septiņu gadu praktiskā darba pieredze kredītiestādē grāmatvedības,
uzņēmumu kreditēšanas, personāla apmācības, kā arī uzskaites un kontroles
jomā. Pēdējos četrus gadus viņa piedalās konsultāciju projektos uzņēmumu
attīstības plānu izstrādes, investīciju un finanšu stāvokļa novērtēšanas,
budžetēšanas ieviešanas sfērās.
Jeļena Averina ir SIA „PARETO CENTRS” valdes locekle, tāpat viņa ir
Lietišķo sieviešu apvienības EWMD kluba biedre.

Liene Voroņenko vairāk kā sešus gadus darbojas publiskā un privātā
finansējuma apguves jomā, kā arī ir lektore Eiropas Savienības strukturālo
fondu līdzekļu apguves tēmās.
Pēdējos gados viņa ir piedalījusies sociālos projektos un konsultējusi gan
komercuzņēmumus, gan sabiedriskās organizācijas.
Lietišķo sieviešu apvienībā kopš 2004.gada piedalījusies četru projektu
ieviešanā.
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“Lietišķo sieviešu apvienība”
ir organizācija kas apvieno dažādas sieviešu organizācijas un klubus
no visas Latvijas.
Mērķis:
sieviešu ekonomiskā neatkarība;
sieviešu integrēšana sabiedrībā;
aktīva dzīves pozīcija.

Metodes:
- Semināri: „Notici sev”, „Kā uzsākt savu biznesu?”;
- Konferences;
- Baltijas gadatirgus (mazā un vidējā biznesa sieviešu – uzņēmēju kongress);
- Bizness partneru piemeklēšana Baltijas biroja biržā, Vācijā;
- Labdarība ( Jaungada balle-karnevāls; „Katūna balle”).
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