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Eksports ļauj 
uzņēmumiem augt

andrīz ikviens augošs uzņēmums kādā brīdī 
secina, ka pašmāju tirgus ir pārāk mazs, lai ar to 
pietiktu. Arī Eiropa ne vienmēr spēj nodrošināt 
attīstībai nepieciešamo kapacitāti, jo daudzos 
segmentos valda sīva konkurence un patērētājs ir 
izlutināts. Ir jāskatās vēl tālāk.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktors 
Andris Ozols norāda: „Jaunu noieta tirgu atrašana ir gana grūts 
uzdevums, jo uzņēmumu piedāvātā produkcija ir ļoti dažāda, tādē-
jādi atšķiras arī uzņēmēju intereses, tāpēc šobrīd kā prioritāri tirgi 
tiek minēts plašs valstu klāsts. LIAA ir izstrādājusi priekšlikumus 
eksporta atbalsta pakalpojumu kopumam 2014.–2015. gadam, kā 
arī apkopojusi nozaru asociāciju priekšlikumus par nepieciešama-
jām aktivitātēm jaunu ārējo tirgu apgūšanā, kā arī esošā eksporta 
apjoma noturēšanā pašreizējos tirgos.”

Reaģējot uz Krievijas embargo, LIAA ir intensīvi meklējusi ne 
tikai iespējas nodrošināt dalību izstādēs ietekmēto nozaru uzņē-
mumiem, bet arī atvērusi pārstāvniecības vairākās jaunās valstīs, lai 
palīdzētu mūsu uzņēmējiem tajās ieiet, – Baltkrievijā, Kazahstānā, 
Ķīnā, Azerbaidžānā, Gruzijā, Somijā, Itālijā, AAE, Singapūrā.

Galvenā atziņa – jāpiedalās izstādēs
Ilze Aizsilniece pati ir gan zemniece, kas ikdienā vada saimnie-
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Daudzi pašmāju uzņēmumi ar laiku saprot, ka vietējais tirgus nav tik liels, lai nodrošinātu 
tiem attīstību, tāpēc jāmēģina ieiet ārvalstu tirgos. Jāapzinās, ka pasaule ir plaša un valstis, 

uz kurām varam eksportēt, meklējamas ne tikai Eiropā, bet arī tālu aiz tās robežām
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cību Graudiņi Siguldas novadā, gan vienlaikus arī valdes priekšsē-
dētāja lauksaimniecības kooperatīvā Piena ceļš, kurā ir apvienoju-
šies 73 piensaimniecības uzņēmumi no visas Latvijas. Kooperatīva 
saražotais piena daudzums dienā ir ap 200 tonnām, kuras visas 
ir jāspēj arī realizēt. Viņa atklāj, ka 2014. gada 7. augustā, iestājo-
ties Krievijas noteiktajam embargo, eksports tika nogriezts kā ar 
nazi: šādam pagriezienam nebija dots pat minimāls sagatavošanās 
laiks, un noliktavas tā arī palikušas pilnas ar Krievijas pasūtītajiem 
saražotajiem produktiem, kas tolaik veidoja līdz pat 50 % kopējā 
realizācijas daudzuma. „Tomēr, lai cik smagi bija apstākļi, plinti 
krūmos nemetām,” uzņēmēja saka šobrīd, kad nepilna gada laikā ir 
nācies ieguldīt milzu darbu un pārkāpt daudzas komforta robežas, 
lai uzsāktu meklēt Krievijas tirgum līdzvērtīgas alternatīvas.

Pirms Krievijas embargo kooperatīva meitasuzņēmumā Jaun-
pils pienotava, kur tiek pārstrādāta liela daļa piena, eksporta noda-
ļas nemaz nav bijis – tā kā vairums produkcijas nonāca kaimiņvals-
tī pie jau zināmiem pasūtītājiem, pēc tādas īsti nebija nepiecieša-
mības. Turklāt 2012. gadā kooperatīvs ar Eiropas Savienības (ES) 
fondu atbalstu par aptuveni 500 tūkstošiem eiro realizēja apjomīgu 
projektu – uzbūvēja jaunu siera ražotni, kas arī galvenokārt bija 
orientēta uz Krievijas tirgus nodrošināšanu.

„Sākumā bija sajūta kā izmestiem no laivas, un kādu laiku 
nebija īsti skaidrs, ko darīt,” atzīst I. Aizsilniece. Taču laika ilgām 
pārdomām nebija. Tieši pērn, rudenī, aizsākās Piena ceļa veiksmīgā 
sadarbība ar LIAA, un jau oktobrī Jaunpils pienotava kopā ar ci-
tiem Latvijas uzņēmumiem piedalījās savā pirmajā izstādē Parīzē, 
kur izdevās atrast jaunus sadarbības partnerus no Turkmēnijas un 
Grieķijas. Sekoja vēl viena veiksmīga izstāde Dubaijā, un nu jau 
dalība starptautiskās izstādēs ir kļuvusi par regulāru praksi.

„Mūsu atziņa – ja vēlamies nākotnē aizstāt Krievijas tirgu, 
mums ļoti intensīvi ir jāgatavojas izstādēm un jādarbojas jaunu 
tirgu meklēšanā; mēs šobrīd cenšamies izmantot visas iespējas, ko 
eksportējošiem uzņēmumiem piedāvā LIAA,” saka I. Aizsilniece, 
uzsverot, ka ES piešķirtie līdzekļi sniedz labu atspaidu, tomēr ma-
ziem lauksaimniecības pārstrādes uzņēmumiem būtu nepieciešams 
papildu atbalsts, lai veicinātu straujāku naudas apriti un ātrāk izietu 
no krīzes situācijas.

Jāskatās uz lielajām valstīm
„Kādreiz man šķita, ka tik tālās valstīs kā Ķīna vai Indija, 

kur pati nekad nebiju bijusi, mums nav, ko meklēt, taču šogad 
esam bijuši izstādēs abās šajās valstīs – un ar Ķīnu jau ir uzsākts 
intensīvāks darbs, lai pēc dažiem mēnešiem varētu turp nogādāt 
pirmos eksperimentālos sūtījumus,” stāsta uzņēmēja. Pieprasī-

jums pēc piena produktiem šajās valstīs veidojas palēnām, jo 
gan Ķīnā, gan Indijā iedzīvotāji tos tikai pamazām iepazīst un 
mācās ēst.

„Šobrīd varam vērot, ka cilvēki visā pasaulē aizvien vai-
rāk interesējas par citu tautu ēšanas paradumiem un ir gatavi 
izmēģināt ko jaunu,” saka I. Aizsilniece. Pirms laika Jaunpils 
pienotavā viesojies Jordānijas vēstnieks ar kundzi, kuri uzņē-
mējai atklājuši, ka Jordānijā biezpiens ir parādījies tikai pirms 
pieciem gadiem. „Tā pamazām saprotam, ka mūsu tirgus ir 
arī tādas valstis, par kurām agrāk pat neiedomājāmies,” atzīst 
uzņēmēja.

Tomēr viņa ļoti labi apzinās, ka perspektīvais Ķīnas tirgus ir 
arī pietiekami sarežģīts un mazam uzņēmējam tajā iekļūt ir liels 
izaicinājums, piemēram, ir jāveic lieli tulkošanas darbi, visiem 
produktiem jāsagatavo patenti un jāiziet muitas procedūras. Ir 
jārēķinās, ka katrā valstī ir sava specifika un eksporta sagatavo-
šanās darbi var būt visai iespaidīgi. Svarīgi ir arī saprast katras 
valsts norēķinu sistēmas īpatnības, lai pasūtītāju maksājumi 
nekavētos un uzņēmējam, savukārt, būtu iespējams laikus norē-
ķināties ar saviem piegādātājiem.

Viņa atzīst, ka augošs un perspektīvs ir ASV tirgus, kur 
šobrīd palīdz labais dolāra kurss un uz kurieni Jaunpils pieno-
tava jau eksportē biezpienu saldētā veidā; tiek apsvērtas arī citu 
produktu eksporta iespējas.

Lai gan neliela daļa produkcijas šobrīd tiek eksportēta uz 
Eiropas valstīm, uzņēmēja uzskata, ka izmantot maksimālo 
ražošanas jaudu un aizstāt Krievijas tirgu ir iespējams tikai ar 
lielām valstīm – kā Ķīna vai Indija. Pat ja to pirktspējīgo ie-
dzīvotāju skaits uz kopējā fona nav liels, salīdzinot ar Latvijas 
izmēriem un kapacitāti, tas vienalga ir milzīgs.

Eksportē arī pieredzi
Piena ceļa piemērs rāda, ka Latvijas uzņēmumi var ekspor-

tēt ne tikai savus produktus, bet arī pieredzi, palīdzot un apmā-
cot uzņēmējus citās valstīs. Pēc 2008. gada Gruzijas kara, kad 
ASV investēja lielas summas šīs valsts atbalstam un attīstības 
veicināšanai, Piena ceļš tika uzrunāts kā iespējamais konsul-
tants, lai palīdzētu ar pieredzi kādai Gruzijas piena fermai.

„Paši gruzīni bija vēlējušies, lai viņus apmāca uzņēmēji no 
Latvijas, tāpēc amerikāņi vērsās pie mums un mēs nodibinājām 
uzņēmumu Piena ceļš Georgia, kas nodarbojas ar konsultēšanu,” 
stāsta I. Aizsilniece. Sākums esot bijis grūts, jo daudzas prakses, 
kas pie mums jau bija pašsaprotamas, Gruzijā bija jaunums, 
piemēram, lopi netika baroti stingri noteiktos laikos un arī lop-
barības gatavošanas un uzglabāšanas paradumi nebija mūsdie-
nīgi. Taču nu jau aiz muguras ir liels darbs un ir iespējams runāt 
par kaut kādiem rezultātiem.

Atgriežoties pie eksporta iespējām, uzņēmēja norāda, ka 
vispirms svarīga ir sadarbība pašiem savās mājās. Viņa uzska-
ta – lai veiksmīgi eksportētu uz Ķīnu vai citiem mums neieras-
tiem tirgiem, mazās Latvijas uzņēmumiem pēc iespējas vairāk ir 
jākooperējas, nevis jāmēģina lauzties tajos katram atsevišķi. n

Eiropas Biznesa tīkls (EEN) Latvijā palīdz uzņēmumiem 
izpildīt mājasdarbus, lai vēlāk varētu veiksmīgi startēt 
starptautiskos tirgos. Savukārt citas LIAA struktūrvienī-
bas sniedz uzņēmumiem finanšu atbalstu un organizē 
nacionālos stendus starptautiskās izstādēs.

uzziņai

 Eksporta pasākumi
 2015. gada augusts – septembris

Semināri Latvijā
25.08.  Dalība starptautiskā izstādē – izklaides brauciens vai nozīmīgs
 mārketinga instruments? (Rīgā)

03.09.  Intelektuālā īpašuma tiesības, to regulējums un iespējas (Rīgā)

15.09.  Dzīvības zinātnes programmā "Horizon 2020" (Rīgā)

17.09.   Jauno uzņēmēju meistarklase (Rīgā)

18.09. Kosmētikas ražotāju iespējas Polijas tirgū (Rīgā)

22.09.  Eksporta darījumu juridiskie aspekti (Rīgā) 

Tirdzniecības misijas un valsts vizītes
14.09.-18.09. Inženiernozaru uzņēmumu tirdzniecības misija Somijā 
 izstādes "Alihankinta" laikā (Tamperē)

16.09.-17.09.  Pārtikas ražotāju tirdzniecības misija Zviedrijā (Stokholmā)

Nacionālie stendi
02.09.-05.09.  Latvijas piena produktu ražotāju kopstends izstādē 
 "Riga Food" (Rīgā)

04.09.-08.09. Latvijas interjera dizaina produktu ražotāju nacionālais stends  
 starptautiskajā izstādē "Maison&Objet" Francijā (Parīzē)

10.09.-13.09.  Latvijas bērnu preču ražotāju nacionālais stends starptautiskajā  
 izstādē "Kind + Jugend" Vācijā (Ķelnē)
 
29.09.-01.10. Latvijas iepakojuma ražotāju nacionālais stends    
 starptautiskajā iepakojumu izstādē "Fachpack" Vācijā   
 (Nirnbergā)
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