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Eksportspējas analīze

Jebkurš uzņēmums var eksportēt labu produktu vai 

pakalpojumu. Galvenais nepieciešamais veiksmes 

elements – gatavība. Nopietni sagatavojoties, 

eksports var kļūt par lielisku veidu kā attīstīt savu 

uzņēmējdarbību.

Eksporta attīstīšana palielina uzņēmumam pieejamos tirgus un konkurētspēju 
vietējā tirgū, sniedz finansiālos ieguvumus, zināšanas un pieredzi, diversificē riskus 
un palīdz radīt jaunas idejas.

Plānojot eksportam nepieciešamās darbības, uzņēmējiem jārēķinās ar īstermiņa izmaksu pieaugumu 

un investīciju nepieciešamību. Eksportspējas analīzē jāizvērtē uzņēmuma stiprās un vājās puses, 

aplūkojot: 

• uzņēmuma pieredzi ārvalstu tirgos un eksporta mērķus;

• spēju pielāgoties starptautiskās uzņēmējdarbības vides prasībām; 

• produkta vai pakalpojuma unikalitāti un konkurētspēju ārvalstu tirgū;

• esošo darbinieku zināšanas un atbilstoši kvalificētu eksporta speciālistu pieejamību;

• ražošanas vai pakalpojuma nodrošināšanas kapacitāti;

• finanšu resursu pietiekamību.

Uzņēmumam ir jābūt pieejamiem finanšu resursiem, lai finansētu:

• atbilstību eksporta tirgus standartiem un regulācijām;

• juridisko pakalpojumu izmaksas;

• eksporta tirgus izpēti;

• biznesa braucienus;

• transporta izmaksas, apdrošināšanu un tarifus;

• produktu vai pakalpojumu adaptācijas;

• produkta garantijas uzturēšanu, pēcgarantijas apkalpošanu;

• piedalīšanos izstādēs un gadatirgos.
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Pārbaudīt savu gatavību eksporta uzsākšanai var arī, izmantojot dažādus interneta resursus, 

piemēram:

• Export Health Check: https://www.enterprise-ireland.com/en/Export-Assistance/Get-Export-

Ready/Are-you-ready-to-export-/

• Are you ready to export: https://www.export4growth.co.uk/are-you-ready-export

• Export quiz: http://www.international.gc.ca/gac-amc/campaign-campagne/ceta-aecg/quiz.

aspx?lang=eng

• Export Readiness Questionnaire: https://www.thetimes.co.uk/static/exporting-for-growth/_

iframe-article-to-amend/

Uzņēmējs var gūt papildu atbalstu šo jautājumu izvērtēšanai, apmeklējot informatīvus 

seminārus un apmācības, ko regulāri organizē dažādas ar tirdzniecības veicināšanu 

saistītas organizācijas, piemēram, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 

Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Ārlietu ministrija, u. c. organizācijas, iestādes un 

uzņēmumi. Šie semināri uzņēmējiem sniedz gan ieskatu par eksporta uzsākšanu, gan 

– par eksporta iespējām konkrētajos tirgos.  

https://www.enterprise-ireland.com/en/Export-Assistance/Get-Export-Ready/Are-you-ready-to-export-/
https://www.enterprise-ireland.com/en/Export-Assistance/Get-Export-Ready/Are-you-ready-to-export-/
https://www.export4growth.co.uk/are-you-ready-export
http://www.international.gc.ca/gac-amc/campaign-campagne/ceta-aecg/quiz.aspx%3Flang%3Deng
http://www.international.gc.ca/gac-amc/campaign-campagne/ceta-aecg/quiz.aspx%3Flang%3Deng
https://www.thetimes.co.uk/static/exporting-for-growth/_iframe-article-to-amend/
https://www.thetimes.co.uk/static/exporting-for-growth/_iframe-article-to-amend/
http://www.liaa.gov.lv/lv
https://www.chamber.lv/
http://www.mfa.gov.lv/
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Specifiskas informācijas iegūšana par eksporta tirgu ir svarīgs uzņēmuma gatavības apliecinājums. 

Pirms eksporta uzsākšanas jānoskaidro: 

• mērķa tirgus lielums un attīstības tendences;

• konkrētās nozares attīstība mērķa tirgū;

• ražošanas un loģistikas izmaksas ārvalstu tirgū;

• juridiskās, finanšu, politiskās, sociālās un tirdzniecības barjeras;

• konkurentu un to produktu/ tirgus stratēģijas konkrētajā tirgū;

• ieguvumi un potenciālie riski, kas var ietekmēt eksportu.

Izpētot situāciju ārvalstu tirgos, uzņēmējs spēs labāk noteikt prioritāros eksporta tirgus. Iepazīšanās 

ar konkurentu stratēģiju, piedāvāto produktu vai pakalpojumu cenu un īpašībām, atpazīstamību 

un pielietojumu ļaus sagatavot konkurētspējīgāku piedāvājumu. Savukārt par tarifiem un citām 

tirdzniecības barjerām būtiski uzzināt laikus, jo tie var nozīmīgi ietekmēt nepieciešamo ieguldījumu 

apjomu un izmaksu struktūru eksporta tirgos. 

Informāciju par tirgiem var meklēt patstāvīgi dažādos informācijas avotos. Savukārt atbalstu 

prioritāro tirgu izvēlē un izpētē iespējams saņemt ar nozares asociāciju palīdzību, tirdzniecības un 

citos pasākumos mērķa tirgū. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājaslapā (http://www.

liaa.gov.lv/lv) pieejama informācija par eksportu uz vairākām valstīm, kā arī iespējams pieteikties 

dalībai semināros par ārvalstu tirgiem. 

Stratēģiska tirgu izvēle ir viens no 
veiksmīga eksporta priekšnosacījumiem. 
Uzņēmumam ir būtiski identificēt tirgus, 
kas būs interesanti ilgtermiņā. Tirgu 
izpēte ir nepieciešama, lai uzņēmums 
varētu pieņemt lēmumu par eksportu 
uz valstīm, kurās tam ir vislielākais 
potenciāls, tādējādi ietaupot resursus uz 
ārvalstu tirgiem ar mazākām izredzēm. 

Prioritāro tirgu izvēle un izpēte

http://www.liaa.gov.lv/lv
http://www.liaa.gov.lv/lv


  6

Ar ES biznesa sadarbības partneru palīdzību iespējams iegūt nepieciešamo informāciju un atbalstu 

iekļūšanai vairāku Āzijas valstu tirgos. Vairāk informācijas ES–Āzijas Biznesa saites mājaslapā: http://

www.ealink.eu/. 

Eiropas un Latīņamerikas biznesa pakalpojumu tīkls (ELAN Biz; http://www.elanbiz.org/home) 

piedāvā atbalstu uzņēmumiem, kuri vēlas iekļūt Argentīnas, Brazīlijas, Čīles, Kolumbijas, Kostarikas, 

Meksikas un Peru tirgos.

Vēl daži noderīgi rīki informācijas iegūšanai par tirgu:

• ES statistiskais birojs: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

• Pasaules banka: http://data.worldbank.org/

• ANO datubāze: https://comtrade.un.org/

• Starptautiskā tirdzniecības centra datubāze: http://www.trademap.org/Index.aspx

• ASV Centrālā izlūkošanas pārvaldes pasaules faktu grāmata: https://www.cia.gov/

library/publications/the-world-factbook/

Eiropas Savienība (ES) īsteno vairākus eksporta atbalsta pasākumus. 

Informācijas iegūšanai uzņēmējiem brīvi pieejama Eiropas Komisijas 

Tirdzniecības Ģenerāldirektorāta izveidota tiešsaistes interneta 

datu bāze – Tirgus piekļuves datu bāze (Market Access Database – 

MADB; http://madb.europa.eu). Ar tās palīdzību iespējams uzzināt 

par piemērojamiem tarifiem, reģistrētajām tirdzniecības barjerām, 

statistiku, importa formalitātēm u. c.  

Savukārt ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu izveidots mehānisms – EuroMed – tirdzniecības un 

investīciju veicināšanai Vidusjūras dienvidu reģionā, kas sniedz informāciju par tarifiem, tirdzniecības 

līgumiem, izcelsmes sertifikātiem, kvalitātes standartiem, potenciālajiem sadarbības partneriem u. 

c. Vairāk informācijas: http://euromed.macmap.org/.

http://www.ealink.eu/
http://www.ealink.eu/
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://data.worldbank.org/
https://comtrade.un.org/
http://www.trademap.org/Index.aspx
http://www.ey.com/gl/en/services/tax/worldwide-corporate-tax-guide-country-list%0D
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://madb.europa.eu
http://madb.europa.eu
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Eksporta stratēģijas un eksporta 
plāna izstrāde
Eksporta stratēģija norāda uz skaidru uzņēmuma vīziju. Ar tās palīdzību uzņēmums labāk redz 

savas stiprās un vājās puses, kā arī var mērķtiecīgāk veikt uzlabojumus. Eksporta stratēģijā tiek 

izvirzīti mērķi, definēts uzņēmuma piedāvājums un tirgus apgūšanas veidi, tiem paredzot resursus. 

Stratēģijā ietilpstošajā eksporta plānā jau konkrētāk tiek definēti termiņi, veicamās darbības un tām 

nepieciešamie finanšu un personāla resursi. 

Ieteikumi eksporta stratēģijas un plāna izstrādē: 

• Uzņēmumam jānosaka savus mērķus eksporta tirgos un pārdomāti jāizvēlas, kuri 

produkti vai pakalpojumi tiks eksportēti. 

• Rūpīgi jāizvērtē uzņēmuma piedāvājuma priekšrocības un trūkumus.

• Atbilstoši izvēlētajiem prioritārajiem tirgiem un to izpētes rezultātiem, jāparedz 

piedāvājuma modifikācijas un nepieciešamības gadījumā arī papildu kvalitātes un standartu 

iegūšana.

• Jādefinē potenciālie sadarbības partneri un jāapsver, kāda veida juridiskās attiecības 

tiks veidotas, lai korekti sagatavotu līgumus un citus darījumu dokumentus. 

• Nepieciešama izpratne par mērķauditoriju un tai atbilstošajiem loģistikas un 

mārketinga kanāliem, to lietošanas izmaksām. Dažādiem tirgiem var būt nepieciešams 

izvēlēties atšķirīgus risinājumus.

• Svarīga eksporta plāna sastāvdaļa ir eksporta budžeta noteikšana un naudas 

plūsmas plānošana, tādēļ rūpīgi jāaprēķina visas ar eksportu saistītās uzņēmuma izmaksas 

un jānosaka produkta cena katrā eksporta tirgū. 

• Uzņēmumam jāņem vērā konkurentu piedāvājums un savas preces vai pakalpojuma 

konkurētspēja atbilstoši piedāvātajām īpašībām un cenai.  

• Pārdošanas apjomi jāplāno katram eksporta tirgum atsevišķi. Jāaplūko nepieciešamie 

papildu finanšu instrumenti, lai mazinātu uzņēmuma riskus.
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Atbilstoši pieejamajiem uzņēmuma resursiem jānosaka veicamās eksporta darbības katrā 

tirgū un to izpildes termiņi. 

•  Jāparedz eksporta rezultātu kontroles mehānismi, lai nepieciešamības gadījumā 

spētu veikt operatīvus uzlabojumus. 

•  Regulāri jāpārskata un jāatjauno eksporta plāns, lai tas sniegtu praktisku labumu. 

Papildu informācija:

• Tips On Putting your Export Plan in Place: https://www.enterprise-ireland.com/en/

Export-Assistance/Get-Export-Ready/Steps%20to%20Exporting/Tips-on-putting-your-

export-plan-in-place.pdf

• Export Plan Template: http://www.mda.state.mn.us/food/business/

internationaltrade/~/media/Files/food/business/intlmktg/sampleexportplan.ashx

• Confidential Export Marketing Plan: http://www.cochise.edu/cfiles/files/20/Export-

Marketing-Plan-Outline.pdf

• Export Plan Template:  https://www.austrade.gov.au/ArticleDocuments/1358/

Austrade-export-plan-template.pdf.aspx

https://www.enterprise-ireland.com/en/Export-Assistance/Get-Export-Ready/Steps%2520to%2520Exporting/Tips-on-putting-your-export-plan-in-place.pdf
https://www.enterprise-ireland.com/en/Export-Assistance/Get-Export-Ready/Steps%2520to%2520Exporting/Tips-on-putting-your-export-plan-in-place.pdf
https://www.enterprise-ireland.com/en/Export-Assistance/Get-Export-Ready/Steps%2520to%2520Exporting/Tips-on-putting-your-export-plan-in-place.pdf
http://www.mda.state.mn.us/food/business/internationaltrade/~/media/Files/food/business/intlmktg/sampleexportplan.ashx
http://www.mda.state.mn.us/food/business/internationaltrade/~/media/Files/food/business/intlmktg/sampleexportplan.ashx
http://www.cochise.edu/cfiles/files/20/Export-Marketing-Plan-Outline.pdf
http://www.cochise.edu/cfiles/files/20/Export-Marketing-Plan-Outline.pdf
https://www.austrade.gov.au/ArticleDocuments/1358/Austrade-export-plan-template.pdf.aspx
https://www.austrade.gov.au/ArticleDocuments/1358/Austrade-export-plan-template.pdf.aspx
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Piedāvājuma sagatavošana
Uzņēmuma piedāvājuma sagatavošanā ietilpst ne tikai preces vai pakalpojuma, 
bet arī paša uzņēmuma pozicionēšana. Attīstot eksportu, būtiski, lai uzņēmumam 
būtu gan elektroniski, gan drukāti mārketinga materiāli vismaz angļu valodā un, 
ja iespējams, arī eksporta mērķa valsts valodā. Jāpievērš uzmanību, lai tulkojumi 
būtu kvalitatīvi un paši materiāli – sagatavoti profesionāli.

Pieaugot interneta nozīmīgumam, uzņēmuma mājaslapa 

jāuztver kā vizītkarte, tādēļ tai ir jābūt modernai, 

kvalitatīvai un jāseko līdzi aktuālākās informācijas 

ievietošanai arī angļu un citās valodās.  Līdzīgi principi 

attiecas uz uzņēmuma klātbūtni sociālajos tīklos.

Sagatavojot preces vai pakalpojuma piedāvājumu, jāņem vērā:

• dažādi klimatiskie un kulturālie faktori;

• uzglabāšanas un transporta faktori;

• pirktspēja;

• konkurentu piedāvājums;

• veselības un drošības standarti;

• likumdošanas normas un tirgus aizsardzības mehānismi eksporta tirgū. 

Atbilstoši katram no saistošajiem aspektiem uzņēmumam jāveic piedāvājuma modifikācijas. 

Pircējiem pievilcīgāka piedāvājuma radīšanai var būt nepieciešamas izmaiņas arī zīmolā, 

piedāvājuma kvalitātē, iepakojumā un noformējumā. Visbiežāk mazāk adaptācijas nepieciešamas 

unikāliem un ar tehnoloģijām saistītiem piedāvājumiem tāpat kā ilglietojuma precēm. 

Rūpīga tirgus izpēte palīdzēs izprast, cik lielā mērā jāveic piedāvājuma adaptācija. Jāņem vērā, ka 

var būt nepieciešamas izmaiņas uzņēmuma vai produkta nosaukumā, ja eksporta tirgus vietējā 

valodā esošais nosaukums radītu negatīvas asociācijas. 



Piedāvājuma izstrādes laikā jāaprēķina cena, kādu uzņēmums varēs piedāvāt par savu preci vai 

pakalpojumu. Ieskaitot visas izmaksas, jāizvērtē vai piedāvājums ar esošo cenu būs konkurētspējīgs 

eksporta tirgū un kādai mērķauditorijai tas būs interesants. Uzņēmums var cenas diferencēt atbilstoši 

pārdotajam apjomam vai izmantotajiem pārdošanas kanāliem, bet jāizvērtē, vai ilgtermiņā šāda 

politika neradīs zaudējumus. Vienlaikus jāaprēķina, vai uzņēmums ir spējīgs palielināt ražošanas 

apjomus nepieciešamajā laika termiņā.

Ņemot vērā preces vai pakalpojuma izplatīšanas veidu un uzņēmuma mārketinga plānu, var būt 

nepieciešams mērķa tirgū realizēt reklāmas kampaņu. Katrs eksporta tirgus ir atšķirīgs un reklāmas 

kampaņas veiksme ir atkarīga no daudziem faktoriem, tādēļ, ja iespējams, tajā ir vēlams piesaistīt 

vietējās reklāmas aģentūras un konsultantus.

Informāciju par prasībām produktiem un pakalpojumiem, kā arī likumdošanas aspektiem var jautāt 

Eiropas Biznesa atbalsta tīkla speciālistiem. Tāpat informāciju, piemēram, par konkrētām prasībām 

produktiem, tos eksportējot ārpus ES valstīm, var meklēt patstāvīgi Tirgus piekļuves datu bāzē 

(Market Access Database – MADB; http://madb.europa.eu). 

http://madb.europa.eu
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Klientu un potenciālo sadarbības 
partneru uzrunāšana
Tirgu iespējams apgūt, īstenojot tiešo eksportu (pārstāvis vai pārstāvniecība), meklējot 

sadarbības partnerus vai veidojot stratēģiskas alianses (franšīzes, kopuzņēmumi, licenču 

piešķiršana). Dažādu stratēģisko alianšu izveide būs laikietilpīgāka. Savukārt savas 

pārstāvniecības izveide sākotnēji prasīs lielas investīcijas, lai arī ilgstošā laika periodā 

nodrošinās ciešāku komunikāciju ar klientiem. 

Izvēloties sadarbības partnerus, rūpīgi jāizvērtē viņu pieredze un esošais klientu loks. Ja 

uzņēmums algo aģentu, tad regulāri jānodrošina informācijas apmaiņa, kā arī jāpārbauda 

atsauksmes. Sadarbība ar izplatītāju gan mazinās uzņēmuma riskus, gan nodrošinās iespēju 

uzkrāt produkciju, tomēr jārēķinās, ka izplatītāja pakalpojumi sadārdzinās piedāvājuma 

izmaksas. Vienlaikus izplatītājs var būt vairāk ieinteresēts konkurentu vai citu klientu 

produkcijas izplatīšanā.  

Eksportētājs var veiksmīgi izmantot izstāžu, kontaktbiržu un tirdzniecības misiju sniegtās 

iespējas, lai papildinātu klientu loku un atrastu sadarbības partnerus. Lai šādas tikšanās 

sniegtu rezultātus, būtiski sazināties pēc notikušā pasākuma, jo tikai ļoti retos gadījumos 

pirmajā tikšanās reizē tiek panākta vienošanās.

Dalībai izstādēs rūpīgi jāsagatavojas, lai sasniegtu vēlamos rezultātus. Uzņēmumam jāizvēlas 

labi pamanāma stenda vieta, jāpārdomā tā dizains, mārketinga materiālu noformējums. 

Jāizvēlas vispiemērotākie darbinieki stendā un laikus jāapkopo izmaksas, ieskaitot 

stendā iekļauto materiālu transportēšanu. Vēlams jau iepriekš sarunāt tikšanās stendā ar 

interesējošajiem uzņēmumiem.

Tirdzniecības misijas sniedz iespēju satikt uzņēmuma pārstāvjus, kuri jau izrādījuši interesi 

uzzināt vairāk par piedāvājumu. Dalībai tirdzniecības misijā jāgatavojas laikus, jāiepazīstas ar 

informāciju par konkrēto uzņēmumu un jāsagatavo interesējošie jautājumi.



Kontaktbiržās tiek savesti kopā potenciālie sadarbības partneri. Visbiežāk tajās uzņēmumiem 

ir daudz tikšanos un maz laika sarunai ar katru potenciālo sadarbības partneri. Lai tikšanās 

būtu veiksmīga, jāiepazīstas ar informāciju par katru uzņēmumu un jāsagatavo koncentrēta 

informācija par savu uzņēmumu un tā piedāvājumu. 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājaslapā pieejama informācija par tās 

organizētajām tirdzniecības misijām un atbalstu dalībai izstādēs: http://www.liaa.gov.lv/lv. 

Savukārt Eiropas Biznesa atbalsta tīkla mājaslapā iespējams iepazīties ar pasaules izstāžu 

sarakstu (http://www.een.lv/publikacijas/izstades-latvija-un-arzemes/) un tīkla rīkotajiem 

pasākumiem, ieskaitot kontaktbiržas: http://een.ec.europa.eu/content/events-0.

 

Potenciālos klientus un sadarbības partnerus iespējams uzrunāt arī ar e-pasta vai telefona 

zvana palīdzību. Tomēr jārēķinās, ka, izmantojot šo veidu, būs vairākkārt jāsazinās ar 

uzņēmumu, lai noskaidrotu pareizo kontaktpersonu. Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā 

var veikt kontaktu atlasi no tā rīcībā esoša starptautiska uzņēmumu kataloga. Gadījumos, 

kad sadarbības partneri meklējami specifiskā nozarē un datu bāzēs nepieciešamās 

informācijas nav, Eiropas Biznesa atbalsta tīkls var uzrunāt partnerorganizācijas kādā no 67 

tīklā iesaistītajām valstīm. 

Iespējams, Jums noderīgs risinājums būtu piedāvājuma izvietošana vai meklēšana Biznesa 

sadarbības datubāzē (http://www.een.lv/pakalpojumi/pakalpojumi-2/biznesa-sadarbibas-

datu-baze/), kas sniedz iespēju atrast informāciju par biznesa, tehnoloģiju un pētniecības 

sadarbības piedāvājumiem un pieprasījumiem. Lai uzzinātu par Jums piemērotāko 

risinājumu, aicinām sazināties ar Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā darbiniekiem.

       Mājas lapas potenciālo sadarbības partneru meklēšanai:
• http://www.europages.com/

• https://www.kompass.com/

• http://www.macraesbluebook.com/

• https://www.wand.com

• http://www.masterseek.com/ 
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http://www.liaa.gov.lv/lv
http://www.een.lv/publikacijas/izstades-latvija-un-arzemes/
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Pasūtījumu piegāde
Nodrošinot pasūtījumu piegādi, 
uzņēmumam jāizvēlas piemērotākais 
pārvadātājs atbilstoši:
• piegādes ātrumam; 
• uzticamībai;
• cenai un papildu pakalpojumiem;
• drošības pasākumiem; 
• sūtījuma izsekojamībai; 
• atbalstam problēmu risināšanā u. c.

Atbilstošākais transportēšanas veids jānosaka katram produktam. Visbiežāk uzņēmumi izvēlas 

autotransporta, dzelzceļu vai jūras transporta pakalpojumus, bet aviotransportu izmanto, ja tiek 

pārvadāti produkti ar augstu pievienoto vērtību. 

Pirms produktu piegādes jāņem vērā, lai produkta iepakojums un marķējums būtu atbilstošs 

transportēšanas veidam. Atbalstu par nepieciešamajiem pavaddokumentiem var sniegt pārvadātājs. 

Lai izvairītos no zaudējumiem pārvadāšanas laikā, svarīgi veikt kravas apdrošināšanu.

Laba uzņēmuma tēla radīšanai ir būtiska termiņu un nosacījumu ievērošana, tādēļ eksporta 

(pirkšanas-pārdošanas) līgumā jāatrunā:

• piegādes nosacījumi; 

• nepieciešamais iepakojums un marķēšana;

•  apmaksas nosacījumi;

•  atlaides un komisijas maksa;

•  licences un patenti;

•  apdrošināšana;

•  nepieciešamie dokumenti pārvadājuma veikšanai un muitas procedūrai;

•  garantijas;

•  force majeure apstākļi;

•  norises aizkavētas piegādes gadījumā un sankcijas;

• strīdu izskatīšana.  

Rūpīgi pārlasiet piedāvātos ārvalstu līgumus un konsultējaties ar juristu pirms to parakstīšanas.
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Risku pārvaldība
Eksportējot preci vai pakalpojumu, jārēķinās, ka pastāv dažādi ar valsti un tirgu saistītie riski, 

komerciālie, valūtas un uzņēmuma iekšējie riski. Tā kā tirgus ir dinamisks, uzņēmumam jāveic regulārs 

tirgus monitorings, sekojot līdzi tirgus izmaiņām, konkurentu darbībām un jauniem produktiem 

vai pakalpojumiem, lai spētu pieņemt stratēģiskus lēmumus. Būtiska arī regulāra komunikācija ar 

partneri, lai laikus informētu par izmaiņām uzņēmumā. Regulāra personīga kontakta uzturēšana 

palīdzēs laikus novērst dažādus riskus. 

Papildu drošībai jāparedz rīcības plāns, ja kāds risks – nelabvēlīgas izmaiņas valsts ekonomiskajā, 

tiesiskajā un politiskajā situācijā, partnera maksātnespēja, saistību nepildīšana vai atteikšanās 

pieņemt produkciju, personāla zināšanu trūkums, nelabvēlīga situācija vietējā vai ārvalstu tirgū – 

aktualizējas.  Spēja laicīgi reaģēt uz izmaiņām tirgū, padarīs uzņēmumu konkurētspējīgāku. 

Uzņēmums var izmantot dažādus finanšu instrumentus, lai aizsargātu sevi pret valūtas maiņas, 

maksājuma nesaņemšanas u. c. riskiem. Viens no risinājumiem var būt priekšapmaksas veikšana, 

bet klients tam var nepiekrist, tādēļ pret risku, ka daļa no rēķina netiek apmaksāta, iespējams 

nodrošināties ar bankas garantiju, eksporta akreditīvu, dokumentu inkaso vai faktoringu. 

Bankas garantija – bankas apņemšanās samaksāt garantijas saņēmējam konkrētu naudas summu, 

ja bankas klients, kurš lūdzis šo garantiju, nav izpildījis savas saistības pret garantijas saņēmēju. 

Eksporta akreditīvs – pēc pircēja lūguma izsniegts bankas galvojums pārdevējam samaksāt 

noteikto summu, saņemot atbilstošus dokumentus, ka akreditīvā minētā prece ir nosūtīta pircējam. 

Tikai banka var pārbaudīt akreditīva autentiskumu. 

Dokumentu inkaso – process, kurā pārdevēja banka nosūta eksportēto preču dokumentus 

pircēja bankai ar lūgumu dokumentus uzrādīt pircējam apmaksai, nosakot noteikumus dokumentu 

atdošanai. Tas būs lētāks bankas pakalpojums, bet nebūs tik drošs kā akreditīvs.



Faktorings – tekošā debitora parāda nodošana faktoringa kompānijai, saņemot tūlītēju rēķinu 

apmaksu noteiktā procentu apmērā no darījuma summas. Kad pienācis termiņš, pircējs norēķinās 

ar faktoringa kompāniju un tā pārskaita atlikušos procentu summu pārdevējam. 

Citu finanšu risku atbilstošai pārvaldei – naudas plūsmas nodrošināšanai – var noderēt privāto 

investoru atbalsts vai banku pakalpojumi.  Īstermiņa aizdevumi var būt lietderīgi izejvielu un 

apgrozāmo līdzekļu iegādei, bet ilgtermiņa – ražotņu izveidei un iekārtu iegādei. 

Valsts attīstības finanšu institūcija “Altum” eksportējošiem uzņēmumiem piedāvā sniegt atbalstu 

ar kredīta garantiju palīdzību. Papildu informācija par šo un citām Altum piedāvātajām iespējām 

pieejama šeit: https://www.altum.lv/lv/.



een.ec.europa.eu

Šī brošūra neatspoguļo Eiropas 
Komisijas un Mazo un vidējo uzņēmumu 
izpildaģentūras (EASME) viedokli. Tajā 
paustais viedoklis un interpretācijas 
atspoguļo tikai tās autoru uzskatus. 
Eiropas Komisija un EASME nenes nekādu 
atbildību par šīs informācijas tālāku 
izmantošanu. Šī brošūra tiek finansēta no 
Eiropas Savienības COSME programmas 
(2014–2020) finansējuma līguma.


