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Tautsaimniecības	kā	sistēmas	strukturālo	izmaiņu		variācijas



Izmaiņu	procesa	varianti

Izmaiņas notiek:
* atsevišķos uzņēmumos
* vienā nozarē, vienā tautsaimniecības segmentā, tad izvēršas saturiska
pārstrukturēšanās
*vienā reģionā vai vienā pilsētā, tad realizējas telpiska pārstrukturēšanās

Izmaiņu	procesa	pamatā	ir	motivācija	darboties	un	
meklēt	risinājumus	sekmīgai	tālāk	attīstībai



Izmaiņu procesa varianti no uzņēmēju puses

Organizātoriski esošo problēmu risināšana
vienlaicīgi ir valsts varas sruktūru un uzņēmējdarbību veicošo rokās

*	Lai	novērtētu valsts struktūru politiku ekonomisko problēmu risināšanā Covid-19	pandēmijas apstākļos,	
jāsagaida plašāka un	ilglaicīgāka statistiskā informācija par	ekonomisko procesu norisi
• Ideju “dzimšana”	krīzes ietekmes mazināšanai ir	pašreizējās situācijas neatņemama iezīme

Raksturīgākās:	
- Jauna ar speciālām funkcijām struktūrvienība/nodarbinātais uzņēmumā
- Ekonomiskās darbības daudzveidošana – preču jeb pakalpojumu variantu pavairošana
- Zinātnes un	prakses sadarbības izvēršana tautsaimniecības konkurētspējas kāpināšanai šodienas

apstākļos.
- E-komercijas izvēršana noieta paplašināšanai vietējā tirgū,	bet	it	sevišķi eksportam
- Uzņēmuma darbības pilnveidošanas stratēģijas izstrāde īpašiem apstākļiem
- un	vēl	citi



Pašreizējos apstākļos realizējas 1 

Spilgts piemērs – tūrisms.	
Latvijā	tūrismu	var	atzīt	par	vienu	no	visvairāk	cietušajām	tautsaimniecības	nozarēm		Covid-19	pandēmijas	izvēršanās	dēļ.	
Starpvalstu tūrismu ievērojami aizstāj šī pakalpojuma izvēršana savas valsts ietvaros (notiek	Latvijā,	
Lietuvā,	Igaunijā	Somijā,	Zviedrijā	un	daudzās	citās		valstīs).

Izvērš	mājražotāju	un	amatnieku	ekonomiskās	darbības	pilnveidošanos	un	noieta	tirgu.
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Ģimenes	uzņēmums	SIA	“Divendi”. Ražoja	dažādu	karnevālu	kostīmus	daudzām	pasaules	valstīm.	
Nomainīja	uz	rotaļlietām,	kostīmiem	jaundzimušajiem.

«Svarīgākais	ir	tas,	ka	mēs	neapstājāmies	un	veidojām	arvien	jaunus	produktus.	Lēnām	arī	atdzīvinājām	savu	
uzņēmumu	un	kāpinājām	apgrozījumu.	“Mūsu	gadījumā	klientu	intereses	mainījās,	un	mēs	tam	lecām	līdzi,	
mēģinājām	piedāvāt	jaunus	produktus	un	lietas.	Ja	mēs	būtu	apstājušies,	un	nebūtu	neko	darījuši,	tad	mēs	tur	
arī	būtu	palikuši	uz	vietas,	neko	nedarot.	Tāpēc	ir	svarīgi	attīstīties	pašam,	saprast	to,	ka	neraugoties	uz	krīzi,	ir	
kaut	kas	jādara	arī	tālāk.	Tad	jāmēģina	šaut	uz	visām	pusēm.	Ja	neiet	tas,	tad	mēģinām	citu,	ja	arī	tas	neiet,	tad	
mēģinām	vēl	kaut	ko.	Mēs	izmēģinājām,	kā	strādā	piedāvājums	pēc	rotaļlietām,	mēs	izdomājām	vēl	piedāvāt	
kostīmus	jaundzimušajiem,	ko	var	izmantot	ikdienā»
Ražo	lielu	daļu	eksportam- 91%	pārdod	uz	ārzemēm.	(ASV,	Vācija,	Brazīlija)	
Mājas	lapa	arī	angļu	valodā.

LURSOFT	dati
Apmaksātais	pamatkapitāls	- 1	000.00	EUR	(Reģistrēts	UR	05.12.2018)
Reģistrētais	pamatkapitāls	- 1	000.00	EUR	(Reģistrēts	UR	05.12.2018)
Cita	veida	apģērbu	un	apģērbu	piederumu	ražošana	(14.19,	versija	2.0)	(Avots:	VID,	CSP)
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SIXT Baltijas valstīs ( auto nomas un pilna servisa auto līzinga uzņēmums)

Uzņēmums risku vadības ietvaros izstrādājis vairākus rīcības 
scenārijus ekonomiskās lejupslīdes gadījumā 

(Uzņēmuma darbības pilnveidošanas stratēģija - rīcības scenārijs  īpašiem apstākļiem)

“Uzņēmējdarbības pamatlikums - vienmēr jābūt gataviem jebkādiem 
dzīves pavērsieniem, un ir lietderīgi jau savlaicīgi izstrādāt vairākus 
rīcības plānus, kas ļauj pieņemt  stratēģiski pareizākus lēmumus arī 
neparedzētā situācijā.” (uzņēmuma vadītājs)



Uzņēmējdarbības	iespējas	un	izaicinājumi	– lauki	ienāk	pilsētā	
un	pilsēta	ienāk	laukos

«COVID	19	laikā	aug	pieprasījums	pēc	zaļākas	un	kvalitatīvākas	dzīves	telpas.	Cilvēkos	ir	vēlme	labiekārtot	savu	māju,	dārzu,
terasi	vai	balkonu.	Arī	publiskajā	pilsētvidē	betons	spēj	nodrošināt	klimatam	atbilstošus	un	viegli	ieviešamus	vides	
labiekārtošanas	risinājumus.»	Uzņēmums	"SENSUOUS	nature «	,	kurš	ražo	betona	puķu	podus

Cilvēki	pandēmijas	laikā	bieži	atpūšas	pie	dabas	un	izpētot	
pieprasījumu	tika	radīts	uzņēmums,	kas	gatavo	piknika	kārbas-
"pikniKarbu«	

Virtuālie	restorāni	un	visi	pasūtījumi	notiek	caur	"Wolt",	"Gusto
Fresh"	un	"Bolt Food"	aplikācijām,	sociālajiem	tīkliem	vai	arī	zvanu	
centriem	un	kļūst	pieejamāki	reģioniem.	

Uzņēmums	"Nordspring «	2020.gada	jūnijā	uzsācis		
ražot	zemi	urbānajai	lauksaimniecībai	pilsētvidē	



Lauku un pilsētvides izmaiņas- uzņēmējdarbības iespējas un izaicinājumi

Source:	Revision	of	World	Urbanization	Prospects,	2018.
Lauku	teritoriju	iedzīvotāju	dinamika		(tūkstošos)	1950.-2050.g.

• Covid 19	pandēmijas	ierobežojumi	ceļošanai	un	izvairīšanās	no	
ļaužu	pārpilnām	vietām	deva	impulsu	uzņēmējdarbības	attīstībai	
reģionos;

• Pamudināja	pilsētas	iedzīvotājus	pievērsties	urbānajai	puķkopībai
un		dārzeņkopībai- attīstot	Latvijā	pilnīgi	jaunus	biznesa	virzienus-
urbānā	un	peri-urbānā	lauksaimniecība;	

• Mainījās	patērētāju	plūsmas	no	lielveikaliem	galvaspilsētā	uz	
vietējiem	(reģionu	līmeņa)	mazumtirgotājiem	un	pakalpojumu	
sniedzējiem	reģionos;	



Pasākumi	un	rīcības	,	kuras	veicinājušas	izmaiņas	
uzņēmējdarbības	saturā	un	struktūrā,		COVID	19	

ietekmē

Darbinieku	un klientu	
veselība	un	drošība

Patērētāji un	patēriņa	paradumi Ātrā reaģēšana	un	pārmaiņu	procesi Pēc	pandēmijas	gaidas
(post COVID-19)

ü Izmaiņas daba vidē;
ü Izmaiņas darba
organizācijā;

ü Izmaiņas komunikācijā
ü Izmaiņas
epidemioloģiskajās
prasībās , to ievērošana
un akcents uz rūpēm par
darbinieku

üPatēriņa digitalizācija – jauni modeļi;
üPreču un pakalpojumu piegādes
modeļi;

üBezkontaktu iepirkšanās operācijas;
ü Iepakojuma un pasniegšanas veida
izmaiņas;

üCitu produktu izvēle un atteikšanās no
globālām preču zīmēm

üAkcents uz vietējo produktu un
pakalpojumu

üUzņēmumu darbība reaģējošā plānošanas režīmā-
īstermiņa un operatīvā darbība dominē;

üĀtra reaģēšana un darbība neskaidros apstākļos;
üPsiholoģisko faktoru dominance pandēmijas
ilgtermiņa apstākļos, kas ietekmē gan darbiniekus,
gan vadītājus, gan arī patērētāju attieksmi;

üJuceklis ar normatīvajiem un reglamentējošiem
procesiem, gan uzņēmumu mikrovidē (darba
drošības prasības; darba laika ievērošana ) un ārējā
vidē (biznesa jomu un sfēru darbības ierobežošana,
reglamentēšana u.c.)

ü Izmaksu	samazināšana	un	
produktivitātes	celšana;

üJaunu	biznesa	un	komunikācijas	
modeļu	izstrāde;

üDarba	vides	pārplānošana	un	jaunu	
nodarbinātības	modeļu	ieviešana;

üUzņēmējdarbības	sfēru	krasās	
pārmaiņas;

üUzņēmumu	pārlēkšana nākamajā	
dzīves	cikla	stadijā,	vai	arī	darbības	
izbeigšana



Kvantitatīvas izmaiņas nodarbinātībā
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(Avots:	autoru	aprēķini	pēc	CSP	datiem	JVS014c.	Aizņemtās	darbvietas	reģionos	pa	darbības	veidiem	ceturkšņa	beigās)

Nodarbināto	skaita	izmaiņas:	2020.g.3.ceturkšņa	datu	salīdzinājums	ar	2019.g.	4.ceturkšņa	datiem,	
%



Saturiskās izmaiņas - problēmas izvirzīšanās

Notikušo	izmaiņu		salīdzinājums	parāda,	ka:
• 4	pamatsegmentos (A,	B,	I	un	M)	abos	reģionos	notiek	nodarināto	skaita	pieaugums;
• 6	pamatsegmentos (G,	H,	K,	N,	P,	R)	abos	reģionos	notiek	nodarbināto	skaita	samazinājums;
• 9	pamatsegmentos (C,	D,	E,	F,	J,	L.	O,	Q,	S)	abos	reģionos	notiek	pretējais:
Vidzemes	reģionā	2	pamatsegmentos (E,	Q)	nodarbināto	skaits	pieaug,	bet	Zemgales	reģionā	samazinās;	Zemgales	
reģionā 7	pamatsegmentos (C,	D,	F,	J,	L,	O,	S)	nodarbināto	skaits	pieaug,	bet	Vidzemes	reģionā	samazinās

COVID-19	laika	regulas	ir	uz		nozarēm	nevis	teritorijām.	Kas	nosaka	šīs	atšķirības?

Nodarbināto	skaita	izmaiņu	aprēķini:	2019.g.4.ceturksnī-100.0%,	bet	-2021.g.3.ceturksnī	-98,6%
Nr.p.k. Rezultātu	sadalījums	grupās Pamatsegmentu (NACE	Rev.2)skaits

Zemgales	reģions Vidzemes	reģions
1. Nodarbināto	skaits	pieaudzis	– virs	100.0	% 11 6
2. Samazinājums	minimāls	– mazāks	par	vidējo 0 1
3. Samazinājums	augstāks	par	vidējo 8 12

Avoti:	autoru	aprēķins	pēc	CSP	datiem	JVSO14c.	Aizņemtās	darbavietas	reģionos	pa	darbības	veidiem	ceturkšņa	beigās.



Secinājumi

• Jebkuras	krīzes	pārvarēšanai	nepietiek	ar	valsts	institūciju	sagatavotām	regulām,	finansiālu	
līdzekļu	piešķiršanu	vienam	vai	citam	tautsaimniecības	segmentam	(NACE	Rev2	klasifikācija)	un	
rezultātu	gaidīšanu.		Ne	mazāka,	bet	varbūt	vēl	lielāka	nozīme	ir	uzņēmēju	rīcībai	šādos	apstākļos.	

• Tādēļ	ir	jāveicina	uzņēmumu	savstarpējā	komunikācija	un,	pats	galvenais,		labo	rīcības	variantu		
pārņemšana.

• Šobrīd	darba	tirgū	pietrūkst	uzkrātās	pozitīvās	pieredzes	apkopošana	un	tās	tālāka	izplatīšanās.		

• Valsts	pārvaldes	institūcijas	enerģiju	koncentrē	finansēs,	bet	vāji	pilda	savu	«līdera»	funkciju	
sabiedrībā	– kāpināt	motivāciju	rīcības	variantu	meklēšanā,	ar	kuriem	var	mazināt	krīzes	izraisītās	
problēmas	un	veikt	kādas	darbības	un	pat	līdzekļu	ieguldījumu	pozitīvās	rīcības	piemēru	
izvēršanu	uzņēmējdarbībā.



Rosinājumi

*	Uzņēmējiem
Maksimāli	pilnveidot	savas	zināšanas	par
*		produkta/pakalpojuma	pieprasījumu	gan	valsts,	gan	vēl	jo	vairāk	starptautiskā	tirgū
*	e-vidi,	tās	izmantošanu	produkta/pakalpojuma		piedāvājumam,	lai	veidotu	lielāku	savas	uzņēmējdarbības	lielāku		
atpazīstamību	digitālajā	telpā.

• Uzņēmējdarbības	biedrībām
• Izvērst	savstarpēju	apmaiņu	ar	pieredzi,	maksimāli	ietverot	visādu	darbības	saturisko	virzienu	un	MVU	grupu	

pārstāvjus.	

• Pieaugušo	apmācības	centriem
* Izvērst e-vides un e-komercijas zināšanu apguves mācības ne tikai valsts mēroga pilsētās, bet arī novadu centros , 
padarot šo apmācību uzņēmējiem pieejamāku.

• Valsts	institūcijām	(vispirms	Ekonomikas	ministrijai)
*	Veidot	sadarbības	līgumus	ar	masu	informācijas	līdzekļiem	par	uzņēmējdarbības	pozitīvās	pieredzes	izvērstāku	
izplatīšanu		savā	institūcijā	šo	pienākumu	uzdot	kādam	atsevišķam	darbiniekam	vai	pat	darbinieku	grupai.



Paldies	par	uzmanību!


