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Ikvienam uzņēmējam, kaut vai tikai vēršot skatu uz jebku-
ras citas valsts tirgu, viens no lielākajiem izaicinājumiem ir 
saprast konkrētās valsts likumus, noteikumus un arī para-
žas. Nedrīkst aizmirst arī kopējo Eiropas Savienības (ES) 
regulējumu. Lai nepazustu dažādu valstu normatīvo aktu 
mūžamežā, viena no iespējām ir vērsties pēc palīdzības pie 
Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (EEN) speciālistiem. 

EEN sniedz konsultācijas par ES un citu valstu likumdo-
šanas aspektiem, piemēram, par prasībām produktiem 
(prasības importētājiem–eksportētājiem, muitas procedūras 
un tarifi, sertifikācija), par standartizāciju, darbinieku nosūtī-
šanu, CE marķējumu, uzņēmējdarbības uzsākšanu, ārvalstu 
publiskajiem iepirkumiem u.c.

EEN mērķis pēc būtības ir sniegt praktisku informāciju 
par specifiskiem biznesa jautājumiem, īpašu uzmanību 
pievēršot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tāpēc, ja ir 
radusies doma par eksportu vai jebkāda cita veida pār-

robežu sadarbību ES robežās, EEN var līdzēt sagatavot, 
piemēram, informāciju par produktu prasībām konkrētajā 
valstī, par uzņēmējdarbības uzsākšanu, proti – kādas ir tās 
formas, kādi ir noteikumi par cilvēku pieņemšanu darbā un/
vai nosūtīšanu strādāšanai konkrētajā valstī u.c. 

Pastāv arī iespēja ar EEN starpniecību sazināties ar nozares 
asociācijām un citām attiecīgajām institūcijām, ar kurām jau 
tālāk risināt konkrētus sadarbības vai specifiskas informāci-
jas iegūšanas jautājumus.

JĀSĀK AR INTERNETU
Ne jau tikai EEN Latvija birojā vai saziņā ar tās speciālistiem 
iespējams iegūt nepieciešamo informāciju par biznesa vidi 
citās valstīs. Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā ikvienam, kas 
ir draugos ar internetu, pašam ir iespēja apgūt zināšanas 
un meklēt sadarbības partnerus. Ja ir jautājums, ar ko sākt, 
EEN Latvija var sniegt plašu informāciju par dažādām datu- 
bāzēm, izglītības iespējām, statistikas datiem, jaunākajiem 

PALĪDZĒJA SAPRAST NODOKĻU JAUTĀJUMUS

SIA Sentiflora nodarbojas ar veselīgu Latvijā ražotu produktu 
eksportu uz ES valstīm. Uzņēmuma sākotnējā darbība gal-
venokārt saistījās ar Franciju, kas arī bija iemesls 2017. gadā 
piedalīties Ziemassvētku tirdziņā Nioras pilsētā un piedāvāt 
turienes iedzīvotājiem un viesiem Latvijā ražotas augļu un ogu 
sukādes, žāvētus augļus, ābolu čipsus un sīrupus.
Sadarbība tieši ar Franciju ir samērā likumsakarīga, jo viens 
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normatīvajiem aktiem un dažādām uzņēmēju organi-
zācijām visā Eiropā. Attiecīgi katrs pats var izvēlēties 
sev nepieciešamo.

Piemēram, kā noderīgu rīku EEN Latvija min tiešsais-
tes apmācību programmu Consumer Law Ready, kas 
ikvienam ļaus iepazīt jaunāko ES patērētāju tiesību 
aizsardzības regulējumu. Tā izstrādāta speciāli maza-
jiem un vidējiem uzņēmumiem, un pēc kursa apgū-
šanas dalībnieks saņem Eiropas Komisijas akreditētu 
sertifikātu patērētāju tiesību aizsardzības tiesiskajā 
regulējumā. Apmācības ir bez maksas, un katrs pats 
var izvēlēties ērtāko kursa apgūšanas veidu un laiku. 
Visa informācija, arī latviešu valodā, atrodama vietnē 
www.consumerlawready.eu. 

DARBAM AR TREŠAJĀM VALSTĪM
Savukārt, ja ir vēlme sadarboties ar trešajām val-
stīm, EEN Latvija speciālisti iesaka ielūkoties Eiropas 
Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāta izveidotajā 
tiešsaistes interneta datubāzē uzņēmējiem Market 
Access Database (MADB), kura ir brīvi pieejama un 
kurā iespējams noskaidrot dažādus tirdzniecības 
nosacījumus un barjeras. Datubāze ir angliski, bet tajā 
tiek piedāvāta video apmācība 23 ES valodās, tostarp 
arī latviski.

Šie ir tikai daži piemēri no plašā informācijas un 
pakalpojumu klāsta, ko sniedz EEN Latvija speciālisti. 
Paralēli informatīvajam un konsultatīvajam darbam 
notiek arī sadarbības partneru meklēšana, finansē-
juma piesaiste no dažādiem projektiem un Latvijas 
uzņēmēju iesaistīšana šajos projektos. 

Plašāku informāciju var iegūt Eiropas Biznesa atbalsta 
tīkla (EEN Latvija) mājaslapā www.een.lv.

no Sentifloras dibinātājiem ir šīs valsts pilsonis. Ņemot 
vērā, ka uzņēmums ir jauns, izveidots Latvijā 2017. gadā un 
piedalīšanās šādā tirdziņā tomēr būtiski atšķiras no ikdie-
nas eksporta darbībām, mums radās vairākas neskaidrības 
nodokļu jautājumos. Šajā laikā uzzinājām par EEN tīklu, kurā 
iesaistījusies LIAA, un tur arī vērsāmies ar saviem jautāju-
miem. Konsultanti bija ļoti atsaucīgi un savu iespēju robežās 
palīdzēja, piesaistot kolēģus Francijā un sniedzot mums 
kontaktinformāciju. Jāsaka gan, mūsu gadījumā arī uzņēmu-
ma īpašnieks pats centās ar visu tikt skaidrībā, un tas viņam 
arī izdevās atbilstošajās institūcijās savā valstī.

Piedalīties šajā tirdziņā izlēmām vairāku iemeslu dēļ. 
Ziemassvētku tirdziņi Eiropā ir ļoti labi apmeklēti, un mēs 
gribējām panākt dzīvu kontaktu ar cilvēkiem, piedāvāt 
produktus pagaršot, pastāstīt vairāk par tiem un par valsti, 
no kurienes tie nāk. Ņemot vērā, ka piedāvājam garšīgu un 

veselīgu produkciju, cilvēku interese bija tiešām 
liela. Sukādes un ābolu čipsi viņiem ir svešāks 
produkts, līdz ar to nācās ieguldīt vairāk darba 
prezentācijā. Savukārt sīrupus francūži lieto uzturā 
daudz, un viņi tiešām novērtēja dažādību garšu 
niansēs. Kopumā ar piedalīšanos šajā pasākumā 
esam ļoti apmierināti.

Jāsaka, ka LIAA atbalsts neaprobežojās ar kontakt-
informācijas sniegšanu nodokļu jautājumos. Bijām 
iecerējuši darboties ne tikai Francijā, bet uzrunāt 
arī skandināvu tirgu. LIAA mums ieteica piedalīties 
kontaktbiržā, kas norisinājās izstādes Free From 
Functional laikā Stokholmas priekšpilsētā Kistā. 
Tā arī darījām un – ieinteresējām skandināvus. Līdz 
ar to varam teikt paldies LIAA par darbu, par viņu 
atsaucību un ceram sadarboties arī turpmāk.


