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SATURS 



I. Metodoloģiskā informācija 

IZLASE:  200 Latvijas sievietes – uzņēmējas (uzņēmuma īpašnieces un 

vadītājas). 

Izlases veidošanā tika izmantota “Lursoft” datu bāze. 

METODE:  Telefonintervijas. 

INTERVĒŠANAS LAIKS:  06.11.2012. – 26.11.2012. 



II. Galvenie secinājumi 



1. Biznesa vide Latvijā. 

 

 Biznesa vidi Latvijā gandrīz puse (45%) aptaujāto sieviešu – uzņēmēju raksturoja kā neitrālu.  

 38% pētījuma dalībnieču biznesa vidi Latvijā novērtēja kā nelabvēlīgu, biznesa attīstību traucējošu. 

Galvenie argumenti šādam uzskatam – Lieli/augsti nodokļi/ nodokļu politika; Liela/sarežģīta birokrātija; 

Maza pirktspēja. 

 Pozitīvu viedokli (“labvēlīga, biznesa attīstību veicinoša” pārstāvēja 14% sieviešu – uzņēmēju. Biežāk 

minētais pamatojums – plašas uzņēmējdarbības iespējas. 

 Salīdzinājumā ar 2007.g.pētījuma rezultātiem, šogad biznesa vide Latvijā biežāk vērtēta neitrāli, retāk, 

gan kā nelabvēlīga, gan kā labvēlīga. 



2. Sieviete biznesā. 

 

 Nedaudz vairāk par pusi (52%) aptaujāto sieviešu – uzņēmēju pārstāvēja viedokli, ka sievietei šobrīd 

uzsākt uzņēmējdarbību ir tikpat grūti kā pirms 5 gadiem. 27% respondenšu uzskata, ka tagad 

uzņēmējdarbību uzsākt ir vieglāk nekā pirms 5 gadiem. Pretējs, negatīvs viedoklis (“uzņēmējdarbību ir 

uzsākt grūtāk”) tika pārstāvēts reti – 15% gadījumu.  

 Salīdzinājumā ar 2007.g.pētījuma rezultātiem, šogad ievērojami retāk bija pārstāvēts viedoklis, ka 

sievietei šobrīd uzsākt uzņēmējdarbību ir grūtāk nekā pirms 5 gadiem.  

 Pētījuma rezultātu analīze iezīmē tendences: 

 Jo salīdzinoši nesenāk ir uzsākta uzņēmējdarbība, jo biežāk pārstāvēts viedoklis, ka tagad sievietei 

uzņēmējdarbību uzsākt ir vieglāk nekā pirms 5 gadiem. Tas liecina, ka sievietes, kuras reāli pēdējo 

gadu laikā ir uzsākušas uzņēmējdarbību, vairākumā gadījumu nav saskārušās ar būtiskām 

problēmām uzņēmējdarbības uzsākšanas procesā. 

 Rīgā un Pierīgā uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas kopumā tiek vērtētas pozitīvāk nekā citos 

Latvijas reģionos. 

 Dominējošā aptaujāto sieviešu – uzņēmēju daļa (94%) nespēja nosaukt kādus tiesiskā regulējuma 

šķēršļus sieviešu uzņēmējdarbībā. Kā konkrētas atbildes visbiežāk tika minētas - Sievietes loma ģimenē; 

Mazs bērnu kopšanas atvaļinājuma pabalsts. 



 Saskaņā ar pētījuma rezultātiem, pārliecinoši aktuālākā problēma uzņēmējdarbībā ir augstie nodokļi.  

 Augstos nodokļus, kā ļoti vai drīzāk aktuālu problēmu, nosauca vairāk nekā trīs ceturtdaļas (80%) 

aptaujāto sieviešu – uzņēmēju; 

 Tā ir galvenā problēma uzņēmējdarbībā vairāk nekā ceturtajai daļai (27%) pētījuma dalībnieču; 

 Augsti nodokļi – vienīgais  faktors, ko vairākums  (62%) sieviešu – uzņēmēju, ierindoja trīs 

nozīmīgāko problēmu vidū, kas kavējušas viņu uzņēmuma attīstību. 

 Aktuālas problēmas nozīmīgai uzņēmēju daļai ir arī: 

 Kontrolējošo institūciju lielais skaits/ kontroļu formālais raksturs; 

  Konkurence; 

  Grūtības ar uzņēmuma tālāku attīstību; 

 Kvalificēta darba spēka trūkums; 

 Nesakārtota likumdošana/ atbilstīgu normatīvo aktu trūkums; 

 Problēmas realizēt savu produkciju/ pakalpojumus. 



 Salīdzinājumā ar 2007.g.pētījuma rezultātiem pieaugusi tādu jautājumu aktualitāte, kā: 

 Kvalificēta darba spēka trūkums; 

  Grūti pieejami kredīti/ finansu avoti; 

  Problēmas realizēt savu produkciju/ pakalpojumus; 

 Negodīgi biznesa partneri un klienti; 

 Nesavlaicīgi norēķini par sniegtajiem pakalpojumiem/ realizēto produkciju. 

 Gandrīz katrai otrajai  (49%) uzņēmējai vislielākās grūtības biznesā bija uzņēmuma attīstības un 

paplašināšanās fāzē. Nedaudz mazākam aptaujas dalībnieču skaitam (41%) vislielākās grūtības  bija 

uzņēmuma uzsākšanas (pirmie 3 gadi) fāzē. 

 Pētījuma rezultāti iezīmē tendenci – jo lielāks uzņēmums, jo biežāk tika pārstāvēts viedoklis, ka 

vislielākās grūtības biznesā bija uzņēmuma attīstības un paplašināšanās fāzē.  

 Svarīgākie motīvi, kas sievieti piesaista uzņēmējdarbībai (minēja vairāk nekā 80% aptaujas dalībnieču): 

 Iespēja  darīt darbu, kas pašai patīk; 

  Iespēja realizēt sevi; 

  Iespēja būt neatkarīgai; 

  Iespēja nodarboties pašai ar savu biznesu; 

  Iespēja uzturēt ģimeni. 



 Sava uzņēmuma attīstību pēdējo 2 gadu laikā pozitīvi vērtēja 41,5% aptaujāto sieviešu - uzņēmēju.  

Biežāk minētā argumentācija - Attīstas/uzlabojas Latvijas ekonomika; Sekmīga uzņēmuma attīstība/ 

pašu darbs; Pieaug klientu skaits; Iekarota klientu uzticība/ savs klientu loks. 

 Kritisku vērtējumu pārstāvēja 19% pētījuma dalībnieču. Visbiežāk tas tika pamatots sekojoši - Maza 

pirktspēja/ atkarība no klientu finansiālajām iespējām; Nodokļu slogs/ lieli nodokļi; Slikta ekonomiskā 

situācija valstī. 

 28% respondenšu atzina, ka viņu uzņēmuma ekonomiskā situācija pēdējo 2 gadu laikā nav būtiski 

mainījusies. Visbiežāk tas tika pamatots sekojoši - Maz klientu; Lieli nodokļi/  nodokļu slogs; Nav/nebija 

vēlmes/mērķis paplašināties. 

 Salīdzinājumā ar 2007.g.pētījuma rezultātiem, šogad uzņēmumu ekonomiskās situācijas attīstība 

ievērojami retāk tika vērtēta pozitīvi (2012.g. - 41,5%; 2007.g. - 61% gadījumu). 

 Pētījuma rezultātu analīze iezīmē tendences: 

 Jo senāk ir uzsākta uzņēmējdarbība, jo biežāk uzņēmuma ekonomiskās situācijas attīstība vērtēta 

kritiski.  

 Rīgā un Pierīgā uzņēmumu ekonomiskās situācijas attīstība biežāk  tika vērtēta pozitīvi nekā citos 

Latvijas reģionos. 

 



 Vairākums (58%) aptaujāto sieviešu – uzņēmēju finanšu atbalsta pieejamību uzņēmējdarbībai vērtēja 

kritiski. Uzskatu, ka finanšu atbalsts pieejams viegli vai diezgan viegli, pārstāvēja 24% pētījuma 

dalībnieču. 

 Mazo un vidējo uzņēmumu īpašnieces/ vadītājas finanšu atbalsta pieejamību vērtēja kritiskāk, nekā lielo 

uzņēmumu pārstāves. 

 Nozīmīgākie finanšu resursu avoti nepieciešamības gadījumā: 

 ES struktūrfondu finansējums (minēja 53,5% aptaujas dalībnieču); 

  Personīgie uzkrājumi (50%); 

  Bankas kredīts (45%); 

  Uzņēmējdarbības atbalsta programmas (38%); 

  Pieredzējis biznes partneris (36%); 

  Radi/ draugi/ paziņas (31%). 

 Salīdzinājumā ar 2007.g.pētījumu, šogad retāk kā iespējamais finanšu resursu avots uzņēmuma attīstībai 

tika minēts bankas kredīts. Citi iespējamie avoti tika minēti biežāk. 

 



3. Uzņēmējdarbības atbalsta programmas. 

 

 Lielākā daļa (57%) aptaujāto uzņēmēju sava uzņēmuma attīstībai ir izmantojušas vai izmanto kādas 

uzņēmējdarbības atbalsta (finanšu vai ne-finanšu) programmas. 

 Pašlaik kādu uzņēmējdarbības atbalsta programmu izmanto tikai 15% aptaujāto sieviešu – uzņēmēju. 

 Pētījuma rezultātu analīze atklāj, ka tās sievietes, kas uzņēmējdarbību uzsākušas pēdējo dažu gadu laikā 

uzņēmējdarbības atbalsta programmas izmanto vairāk nekā tās uzņēmējas, kas biznesu uzsākušas agrāk. 

 Kopumā kādu uzņēmējdarbības atbalsta programmu plāno izmantot 27% pētījuma dalībnieču. 

 Saskaņā ar pētījuma rezultātiem, populārākās uzņēmējdarbības atbalsta programmas ir: 

 Apmācības programmas (izmantojušas, izmanto vai plāno izmantot 38% sieviešu – uzņēmēju); 

  Mentoringa programmas (35%); 

  Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsta programmas (29%); 

  Latvijas investīciju un attīstības aģentūras administrētās atbalsta programmas (24%); 

 Latvijas Hipotēku un zemes bankas atbalsta programmas (18%). 



 Visas uzņēmējdarbības atbalsta programmas vairāk dominējošā daļā gadījumu tika vērtētas pozitīvi – 

vairāk nekā 70% šo programmu dalībnieču ir ar tām apmierinātas.  

 Kritiski vērtējumi visbiežāk (20% - 27% gadījumu) pausti par LAD, LIIA un Hipotēku un zemes bankas 

atbalsta programmām. 

 Būtiskākā barjera uzņēmējdarbības atbalsta programmu izmantošanai – pārlieku sarežģītā birokrātija. Tā 

tika nosaukta, gan kā būtiskākā problēma vispār, runājot par uzņēmējdarbības atbalsta programmu 

izmantošanu, gan arī vērtējot konkrētas programmas. Bieži tika norādīts, ka pārāk sarežģīta ir 

pieteikšanās procedūra, dokumentu sagatavošana, finanšu jautājumu kārtošana. 

 Vēl kā būtiski uzņēmējdarbības atbalsta programmu trūkumi bieži tika minēti – mākslīgi sarežģītā 

finanšu plūsma (pašam jābūt līdzekļiem, jo tos piešķir /atgriež vēlāk un dažkārt uz to ilgi ir jāgaida), kā 

arī uz zinošu speciālistu/ lektoru trūkumu programmu ietvaros. Bieži tika akcentēts arī informācijas 

trūkums par uzņēmējdarbības atbalsta programmām. 



4. Sieviešu – uzņēmēju sociāli demogrāfiskais profils un uzņēmumu raksturojums. 

 

 Uzņēmējdarbības uzsākšanas gads. Lielākā daļa (52%) pētījuma dalībnieču uzņēmējdarbību uzsākušas 

pēc 2005.g. (visvairāk 2006. – 2007.g.). 

 Darbinieku skaits uzņēmumos. Dominē (75%) uzņēmumi ar darbinieku skaitu līdz 5. 

 Uzņēmumu darbības sfēra. Visvairāk pārstāvētas - Finanses/ bankas/ apdrošināšana (19%); Tirdzniecība 

(15%); Rūpniecība (13%); Izglītība/ zinātne (7%). 

 Vecums. Lielākā daļa (55%) pētījuma dalībnieču ir vecumā no 31 līdz 45 gadiem. 

 Tautība. Latvietes – 84%. 

 Bērni ģimenē. Ir vairāk par pusi (56%) pētījuma dalībnieču. 

 Izglītība. Augstākā izglītība – 83%. 18,5% aptaujāto sieviešu – uzņēmēju ir apguvusi kādu papildus 

apmācību kursu ārzemēs pēdējo 3 gadu laikā. 

 Valodu zināšanas. Krievu – 98%, angļu – 89%, vācu – 20%. 

 Ģimenes locekļu skaits. Vairākumam (76%) pētījuma dalībnieču – no 2 līdz 4. 

 Ģimenes stāvoklis. Divas trešdaļas (67%) – precējušās vai dzīvo civillaulībā. 



III. Pētījuma rezultāti. 
 

1. Biznesa vide Latvijā. 
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Aptaujas dalībnieces tika lūgtas paskaidrot savu viedokli.  
   

Respondentes (kopskaitā 28), kuras biznesa vidi Latvijā vērtēja kā labvēlīgu, savu uzskatu 

argumentēja sekojoši: 

- Plašas iespējas (8 respondentes); 

- Atkarīgs no cilvēku/uzņēmēju uzņēmības (5); 

- Nodokļu politika/ sistēma (4); 

- Viss attīstās (4); 

- Zinoši darbinieki (3); 

- Daudz atbalsta programmu (3); 

- Pieaug pirktspēja; 

- Palielinās ekonomiskā aktivitāte; 

- Banku attieksme; 

- Labs valsts atbalsts; 

- Vērojami uzlabojumi; 

- Aug klientu skaits; 

- Atbalsts uzņēmumiem; 

- Pietiekami daudz informācijas resursu; 

- Eiropas projekti kropļo konkurenci. 



Respondentes (kopskaitā 76), kuras biznesa vidi Latvijā vērtēja kā nelabvēlīgu, savu 

uzskatu pamatoja sekojoši: 

- Lieli/augsti nodokļi; Nodokļu politika (34 jeb 44,7% no respondentēm, kuras  biznesa 

vidi Latvijā vērtēja kā nelabvēlīgu); 

- Liela/sarežģīta birokrātija (9 resp-tes); 

- Maza pirktspēja (6); 

- Slikta ekonomiskā situācija (5); 

- Biežas likumdošanas izmaiņas (5); 

- Nesakārtota likumdošana (4); 

- Emigrācija (4); 

- Valdības/valsts bezdarbība/nav atbalsta (4); 

- Ierobežota pieeja finansēm uzņēmuma attīstībai (3); 

- Sarežģīta nodokļu uzskaites sistēma (3); 

- Negatīva investoru attieksme (3); 

- Grūtības uzturēt mazo biznesu (3); 

- Neattīstīta ražošanas nozare (3); 

- Nelabvēlīga situācija mājražotājiem/maziem uzņēmumiem (3); 

- Dažādas pārbaudes kavē uzņēmuma attīstību (3); 

- Latvijā ir mazs tirgus (3); 



- Liela konkurence (3); 

- Sarežģījumi ieviest ko jaunu/attīstīties (3); 

- Lieli sodi (3); 

- Slikta infrastruktūra (3); 

- Trūkst zinošu darbinieku (3); 

- Nav godīga konkurence; 

- Mainīga tirgus situācija; 

- Regulāri mainās nodokļu sistēma; 

- Neadekvātas VID prasības; 

- Izglītības iestādēm pārāk liels PVN; 

- Netiek veicināts tūrisms; 

- Banku attieksme; 

- Nav garantiju/uz priekšu neko nevar paredzēt; 

- Daudz krāpnieku; 

- Dārgi semināri; 

- Nav pieejama informācija krievu valodā; 

- Aug ražošanas izdevumi; 

- Minimālas peļņas iespējas. 



Respondentes (kopskaitā 90), kuras biznesa vidi Latvijā vērtēja neitrāli, savu viedokli 

argumentēja sekojoši: 

- Nav ne labi, ne slikti (17 respondentes); 

- Nodokļu politika/ sistēma varētu būt pretimnākošāka (8); 

- Ekonomiskā situācija nav labvēlīga (6); 

- Maza pirktspēja (6); 

- Atkarīgs no cilvēku/uzņēmēju uzņēmības (6); 

- Valdības/valsts bezdarbība/nav atbalsta (6); 

- Plašas iespējas (5); 

- Atkarīgs no nozares (5); 

- Nav izmaiņu (5); 

- Lieli/augsti nodokļi (4); 

- Biežas likumdošanas izmaiņas (4); 

- Nav garantiju/uz priekšu neko nevar paredzēt (4); 

- Nesakārtota likumdošana (3); 

- Vērojami uzlabojumi (3); 

- Trūkst finansējuma speciālistu piesaistīšanai; 

- Regulāri mainās nodokļu sistēma; 

- Liela/sarežģīta birokrātija; 



- Sarežģīta nodokļu uzskaites sistēma; 

- Neadekvātas VID prasības; 

- Nodokļu politika nosaka ienākumu līmeni; 

- Sadarbība ar ārzemju klientiem; 

- Emigrācija; 

- Netiek veicināts tūrisms; 

- Banku attieksme; 

- Valdībai nav izstrādātas mērķtiecīgas programmas; 

- Zinoši darbinieki; 

- Atbalsts uzņēmumiem; 

- Grūtības uzturēt mazo biznesu; 

- Trūkst motivācijas; 

- Reģionu nevienlīdzība; 

- Nelabvēlīga situācija mājražotājiem/maziem uzņēmumiem; 

- Latvijā ir mazs tirgus; 

- Liela konkurence; 

- Sarežģījumi ieviest ko jaunu/attīstīties; 

- Trūkst zinošu darbinieku; 

- Nav attīstības iespēju. 



2. Sieviete biznesā. 
 

2.1. Uzņēmējdarbības uzsākšana 

tagad un pirms pieciem gadiem. 
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Līdz 1999.g. 2000. - 2005.g. 2006. - 2008.g. 2009. - 2012.g.

Gads, kurā tika uzsākta uzņēmējdarbība

Kā Jūs domājat, vai šobrīd sievietei uzsākt uzņēmējdarbību ir 
vieglāk, grūtāk vai apmēram tāpat, kā tas bija pirms 5 gadiem?

Vieglāk nekā pirms 5 gadiem

Grūtāk nekā pirms 5 gadiem

Vērojama tendence – 

jo salīdzinoši nesenāk 

ir uzsākta 

uzņēmējdarbība, jo 

biežāk pārstāvēts 

viedoklis, ka tagad 

sievietei 

uzņēmējdarbību uzsākt 

ir vieglāk nekā pirms 5 

gadiem. Tas liecina, ka 

sievietes, kuras reāli 

pēdējo gadu laikā ir 

uzsākušas 

uzņēmējdarbību, 

vairākumā gadījumu 

nav saskārušās ar 

būtiskām problēmām 

uzņēmējdarbības 

uzsākšanas procesā. 



42,9%
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28,6%
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68,4%

40,0%
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28,6%

18,8%

7,1%
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40,0%

31,6%
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Kā Jūs domājat, vai šobrīd sievietei uzsākt 
uzņēmējdarbību ir vieglāk, grūtāk vai apmēram tāpat, kā 

tas bija pirms 5 gadiem?

Grūtāk nekā pirms 5 gadiem Apmēram tāpat kā pirms 5 gadiem

Vieglāk nekā pirms 5 gadiem Grūti atbildēt/ NA

Pētījuma rezultātu 

analīze dažādos 

Latvijas reģionos atklāj, 

ka Rīgā un Pierīgā 

uzņēmējdarbības 

uzsākšanas iespējas 

kopumā tiek vērtētas 

pozitīvāk nekā citos 

Latvijas reģionos. 



2.2. Tiesiskā regulējuma šķēršļi 

sieviešu uzņēmējdarbībā. 



Nav tādu
68,8%

Nezin/NA
25,5%

Cita atbilde
5,7%

Kādi, Jūsuprāt, ir tiesiskā regulējuma šķēršļi sieviešu 
uzņēmējdarbībā?

Tika minētas sekojošas atbildes: 

- Sievietes loma ģimenē (4 respondentes); 

- Mazs bērnu kopšanas atvaļinājuma pabalsts (3); 

- Grūtāk uzsākt savu biznesu; 

- Lielāki interešu konflikti; 

- Stingrāk sertificē pakalpojuma sniedzējus; 

- Finansiālas grūtības piesaistīt speciālistus; 

- Nav jūtams valsts atbalsts. 

Dominējošā aptaujāto 

sieviešu – uzņēmēju 

daļa (94%) nespēja 

nosaukt kādus tiesiskā 

regulējuma šķēršļus 

sieviešu 

uzņēmējdarbībā. 



2.3. Problēmas, ar kurām nākas 

saskarties sievietei uzņēmējdarbībā. 



17,2%

17,8%

12,7%

16,6%

16,6%

21,0%

27,4%

56,1%

13,4%

12,7%

22,9%

20,4%

22,9%

22,3%

22,9%

23,6%

22,3%

27,4%

33,8%

23,6%

24,2%

26,1%

17,2%

12,7%

15,9%

12,7%

14,0%

15,9%

14,0%

12,1%

11,5%

4,5%

24,8%

28,7%

15,3%

19,1%

21,7%

17,2%

21,0%

1,9%

6,4%

0,6%

1,3%

4,5%

0,6%

1,3%

1,3%

0% 25% 50% 75% 100%

Grūti pieejami kredīti/ 
finansu avoti

Problēmas realizēt savu 
produkciju/ 

pakalpojumus

Grūtības ar uzņēmuma 
tālāku attīstību

Nesakārtota 
likumdošana/ atbilstīgu 
normatīvo aktu trūkums

Kvalificēta darba spēka 
trūkums

Konkurence

Kontrolējošo institūciju 
lielais skaits/ kontroļu 

formālais raksturs

Augsti nodokļi

Es Jums nolasīšu iespējamās problēmas, ar kurām nākas saskarties 
biznesā.  Sakiet lūdzu, cik lielā mērā Jums šīs problēmas ir aktuālas? 

Vērtējums 5 punktu skalā, 
kur  “-2” nozīmē “nav aktuāla”, bet “2” nozīmē “ļoti aktuāli”

AKTUĀLĀKĀS PROBLĒMAS

2 (ļoti aktuāla) 1 0 -1 -2 (nav aktuāla) Nezin/NA

Aktuālākā problēma 

uzņēmējdarbībā – 

augstie nodokļi. To, kā 

ļoti vai drīzāk aktuālu 

problēmu, nosauca 

vairāk nekā trīs 

ceturtdaļas (80%) 

aptaujāto sieviešu – 

uzņēmēju. 



1,3%

3,2%

5,1%

2,5%

6,4%

11,5%

8,3%

6,4%

3,8%

5,1%

5,1%

7,6%

10,8%

8,9%

12,7%

21,0%

14,6%

8,9%

11,5%

15,9%

10,2%

24,2%

23,6%

28,7%

15,9%

14,6%

28,7%

19,1%

15,3%

22,9%

28,7%

23,6%

63,7%

66,2%

47,8%

51,6%

54,8%

31,8%

26,1%

19,7%

0,6%

1,9%

1,9%

3,2%

2,5%

0,6%

0,6%

0,6%

0% 25% 50% 75% 100%

Sievieti biznesā 
neuztver kā līdztiesīgu/ 

nopietnu partneri

Problēmas ģimenē

Jaunu, modernu 
tehnoloģiju trūkums

Problēmas ar 
izejmateriāliem (piegādi/ 

kvalitāti/ izmaksām)

Korupcija

Nesavlaicīgi norēķini 
par pakalpojumiem/ 

produkciju

Negodīgi biznesa 
partneri un klienti

Inflācija

Es Jums nolasīšu iespējamās problēmas, ar kurām nākas saskarties 
biznesā.  Sakiet lūdzu, cik lielā mērā Jums šīs problēmas ir aktuālas? 

Vērtējums 5 punktu skalā, 
kur  “-2” nozīmē “nav aktuāla”, bet “2” nozīmē “ļoti aktuāli”

MAZĀK AKTUĀLĀS PROBLĒMAS

2 (ļoti aktuāla) 1 0 -1 -2 (nav aktuāla) Nezin/NA



-0,56

-0,80

0,89

0,06

0,13

0,28

0,30

1,49

-0,22

-0,19

-0,01

-0,01

0,04

0,18

0,24

1,29

-2 -1 0 1 2

Problēmas realizēt savu produkciju/ 
pakalpojumus

Grūti pieejami kredīti/ finansu avoti

Kvalificēta darba spēka trūkums

Nesakārtota likumdošana/ atbilstīgu 
normatīvo aktu trūkums

Grūtības ar uzņēmuma tālāku attīstību

Konkurence

Kontrolējošo institūciju lielais skaits/ 
kontroļu formālais raksturs

Augsti nodokļi

Cik lielā mērā Jums šīs problēmas ir aktuālas?
Vidējais novērtējums 5 punktu skalā, 

kur  “-2” nozīmē “nav aktuāli”, bet “2” nozīmē “ļoti aktuāli”
AKTUĀLĀKĀS PROBLĒMAS

2012

2007

nav aktuāla ļoti aktuāli

Pārliecinoši aktuālākā 

problēma biznesā – 

augstie nodokļi.  

Nākamās vietas 

aktuālāko problēmu 

sarakstā ieņem: 

 Kontrolējošo 

institūciju lielais skaits/ 

kontroļu formālais 

raksturs; 

 Konkurence; 

 Grūtības ar 

uzņēmuma tālāku 

attīstību. 



-1,32

-1,47

-1,03

-1,09

-1,25

-0,96

-0,72

0,25

-1,38

-1,38

-1,13

-1,11

-1,04

-0,55

-0,52

-0,29

-2 -1 0 1 2

Problēmas ģimenē

Sievieti biznesā neuztver kā līdztiesīgu/ 
nopietnu partneri

Problēmas ar izejmateriāliem (piegādi/ 
kvalitāti/ izmaksām)

Jaunu, modernu tehnoloģiju trūkums

Korupcija

Nesavlaicīgi norēķini par pakalpojumiem/ 
produkciju

Negodīgi biznesa partneri un klienti

Inflācija

Cik lielā mērā Jums šīs problēmas ir aktuālas?
Vidējais novērtējums 5 punktu skalā, 

kur  “-2” nozīmē “nav aktuāli”, bet “2” nozīmē “ļoti aktuāli”
MAZĀK AKTUĀLĀS PROBLĒMAS

2012

2007

nav aktuāla ļoti aktuāli

Salīdzinājumā ar 

2007.g.pētījuma rezultātiem 

pieaugusi tādu jautājumu 

aktualitāte, kā: 

 Kvalificēta darba spēka 

trūkums; 

 Grūti pieejami kredīti/ 

finansu avoti; 

 Problēmas realizēt savu 

produkciju/ pakalpojumus; 

Negodīgi biznesa partneri 

un klienti; 

Nesavlaicīgi norēķini par 

sniegtajiem 

pakalpojumiem/ realizēto 

produkciju. 

 



0,6%

0,6%

1,3%

1,3%

1,9%

1,9%

1,9%

3,2%

4,5%

7,0%

8,3%

8,9%

9,6%

10,8%

11,5%

26,8%

0% 10% 20% 30% 40%

Emigrācija

Problēmas ar izejmateriāliem (to 
piegādi/ kvalitāti/ izmaksām, u.t.t.)

Laika trūkums

Ekonomiskā situācija

Korupcija

Negodīgi biznesa partneri un 
klienti

Inflācija

Nesavlaicīgi norēķini par 
pakalpojumiem/ produkciju

Grūtības ar uzņēmuma tālāku 
attīstību

Kontrolējošo institūciju/ kontroļu 
lielais skaits/ formālais raksturs

Grūti pieejami kredīti/ finansu avoti

Kvalificēta darba spēka trūkums

Konkurence

Nesakārtota likumdošana/ 
atbilstīgu normatīvo aktu trūkums

Problēmas realizēt savu 
produkciju/ pakalpojumus

Augsti nodokļi

Nosauciet GALVENO problēmu, kura ir kavējusi Jūsu 
uzņēmuma attīstību.
GALVENĀ PROBLĒMA

Augsti nodokļi – 

galvenā problēma 

uzņēmējdarbībā vairāk 

nekā ceturtajai daļai 

(27%) pētījuma 

dalībnieču. 



3,8%

1,9%

1,9%

1,9%

3,2%
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8,3%

9,6%

10,8%

7,0%

11,5%

8,9%
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6,4%

3,2%

3,2%
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5,1%

7,0%

6,4%
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5,7%

10,8%
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21,0%

10,2%
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5,7%

8,3%

11,5%

14,6%

14,6%

16,6%

17,8%

18,5%

21,0%

47,8%

0% 20% 40% 60%

Citas problēmas

Negodīgi biznesa partneri un 
klienti

Inflācija

Korupcija

Nesavlaicīgi norēķini par 
pakalpojumiem/ produkciju

Grūtības ar uzņēmuma tālāku 
attīstību

Grūti pieejami kredīti/ finansu 
avoti

Konkurence

Nesakārtota likumdošana/ 
atbilstīgu normatīvo aktu trūkums

Kontrolējošo institūciju/ kontroļu 
lielais skaits/ formālais raksturs

Problēmas realizēt savu 
produkciju/ pakalpojumus

Kvalificēta darba spēka trūkums

Augsti nodokļi

Nosauciet, lūdzu, DIVAS GALVENĀS problēmas, kuras ir 
kavējušas Jūsu uzņēmuma attīstību.

GALVENĀ

2.GALVENĀ



3,2%
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1,9%

1,9%

1,9%
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4,5%
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10,8%
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7,0%

26,8%
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9,6%

14,6%

17,8%

17,8%

21,7%

24,8%

25,5%

27,4%

28,7%

62,4%

0% 20% 40% 60% 80%

Citas problēmas

Problēmas ar izejmateriāliem (to 
piegādi/ kvalitāti/ izmaksām, u.t.t.)

Korupcija

Negodīgi biznesa partneri un klienti

Inflācija

Nesavlaicīgi norēķini par 
pakalpojumiem/ produkciju

Grūtības ar uzņēmuma tālāku attīstību

Grūti pieejami kredīti/ finansu avoti

Konkurence

Problēmas realizēt savu produkciju/ 
pakalpojumus

Nesakārtota likumdošana/ atbilstīgu 
normatīvo aktu trūkums

Kvalificēta darba spēka trūkums

Kontrolējošo institūciju/ kontroļu 
lielais skaits/ formālais raksturs

Augsti nodokļi

Nosauciet, lūdzu, TRĪS GALVENĀS problēmas, kuras ir 
kavējušas Jūsu uzņēmuma attīstību.

GALVENĀ

2.GALVENĀ

3.GALVENĀ

Augsti nodokļi – 

vienīgais  faktors, ko 

vairākums  (62%) 

sieviešu – uzņēmēju, 

ierindoja trīs 

nozīmīgāko problēmu 

vidū, kas kavējušas 

viņu uzņēmuma 

attīstību. 

Citas problēmas tika 

minētas retāk nekā 

30% gadījumu. 



Uzņēmuma 
uzsākšanas 

(pirmie 3 gadi) 
fāzē

40,8%

Uzņēmuma 
attīstības un 

paplašināšanās 
fāzē

49,0%

Grūti atbildēt/ 
NA

7,0%

Idejas atrašanas 
fāzē
3,2%

Kurā uzņēmuma attīstības fāzē Jums bija vislielākās 
grūtības biznesā?

Gandrīz katrai otrajai  (49%) 

uzņēmējai vislielākās grūtības 

biznesā bija uzņēmuma 

attīstības un paplašināšanās 

fāzē. Nedaudz mazākam 

aptaujas dalībnieču skaitam 

(41%) vislielākās grūtības  

bija uzņēmuma uzsākšanas 

(pirmie 3 gadi) fāzē. 



47,4%

53,3%

66,7%

42,1%
40,0%

22,2%

0%

20%

40%

60%
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Līdz 10 10 - 49 50 un vairāk

Darbinieku skaits uzņēmumā

Kurā uzņēmuma attīstības fāzē Jums bija 
vislielākās grūtības biznesā?

Uzņēmuma attīstības un paplašināšanās fāzē

Uzņēmuma uzsākšanas (pirmie 3 gadi) fāzē

Pētījuma rezultāti 

iezīmē tendenci – jo 

lielāks uzņēmums, jo 

biežāk tika pārstāvēts 

viedoklis, ka 

vislielākās grūtības 

biznesā bija 

uzņēmuma attīstības 

un paplašināšanās 

fāzē.  



2.4. Saistošie aspekti uzņēmējdarbībā. 



11,0%

26,5%

31,5%

38,0%

51,5%

56,0%

55,5%

67,5%

69,0%

72,5%

0,6%

1,9%

15,9%

51,6%

52,2%

68,8%

72,6%

82,8%

86,6%

87,9%

88,5%

93,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Iespēja iegūt jaunas 
prasmes

Iespēja pašai saplānot 
savu laiku

Iespēja iekļūt/ tuvināties 
sabiedrības elitei

Iespēja paplašināt 
draugu/ paziņu loku

Sajust risku un pārvarēt 
grūtības

Iespēja darīt darbu visas 
sabiedrības labā

Iespēja gūt lielākus 
ienākumus

Iespēja uzturēt ģimeni

Iespēja nodarboties 
pašai ar savu biznesu

Iespēja būt neatkarīgai

Iespēja realizēt sevi

Iespēja  darīt darbu, kas 
pašai patīk

Kādi no aspektiem Jums kā biznesa sievietei, sievietei 
uzņēmējai, šķiet saistoši uzņēmējdarbībā? 

2012

2007

Svarīgākie motīvi, kas 

sievieti piesaista 

uzņēmējdarbībai (minēja 

vairāk nekā 80% aptaujas 

dalībnieču): 

 Iespēja  darīt darbu, kas 

pašai patīk; 

 Iespēja realizēt sevi; 

 Iespēja būt neatkarīgai; 

 Iespēja nodarboties 

pašai ar savu biznesu; 

 Iespēja uzturēt ģimeni. 

 



2.5. Sava uzņēmuma ekonomiskā 

stāvokļa novērtējums. 
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0% 25% 50% 75% 100%

2007

2012

Kā Jūs novērtētu sava uzņēmuma ekonomisko stāvokli, 
salīdzinot ar to, kāds tas bija pirms 2 gadiem?

Ievērojami uzlabojies Nedaudz uzlabojies Palicis bez izmaiņām

Nedaudz pasliktinājies Ievērojami pasliktinājies Nezina/ NA

Sava uzņēmuma 

attīstību pēdējo 2 gadu 

laikā pozitīvi vērtēja 

41,5% aptaujāto 

sieviešu - uzņēmēju . 

Kritisku vērtējumu 

pārstāvēja 19% 

pētījuma dalībnieču. 

28% respondenšu 

atzina, ka viņu 

uzņēmuma 

ekonomiskā situācija 

pēdējo 2 gadu laikā nav 

būtiski mainījusies.  

2007.g.pētījumā 

uzņēmumu 

ekonomiskās situācijas 

attīstība ievērojami 

biežāk  (61% gadījumu) 

tika vērtēta pozitīvi. 
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Kā Jūs novērtētu sava uzņēmuma ekonomisko stāvokli, 
salīdzinot ar to, kāds tas bija pirms 2 gadiem?

Ievērojami + nedaudz uzlabojies Palicis bez izmaiņām

Ievērojami + nedaudz pasliktinājies Nezina/ NA

Pētījuma rezultātu 

analīze dažādos 

Latvijas reģionos atklāj, 

ka Rīgā un Pierīgā 

uzņēmumu 

ekonomiskās situācijas 

attīstība biežāk  tika 

vērtēta pozitīvi nekā 

citos Latvijas reģionos. 
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46,5%

41,0%
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7,7%
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Līdz 1999.g. 2000. - 2005.g. 2006. - 2008.g. 2009. - 2012.g.

Gads, kurā tika uzsākta uzņēmējdarbība

Kā Jūs novērtētu sava uzņēmuma ekonomisko stāvokli, 
salīdzinot ar to, kāds tas bija pirms 2 gadiem?

Ievērojami + nedaudz uzlabojies

Ievērojami + nedaudz pasliktinājies

Pētījuma rezultāti 

iezīmē tendenci – jo 

senāk ir uzsākta 

uzņēmējdarbība, jo 

biežāk uzņēmuma 

ekonomiskās situācijas 

attīstība vērtēta 

kritiski. 



Aptaujas dalībnieces tika lūgtas paskaidrot sava uzņēmuma ekonomiskā stāvokļa 

vērtējumu – “Kādi iemesli ir noteikuši to, ka Jūsu uzņēmuma ekonomiskais stāvoklis 

pēdējo divu gadu laikā ir … ?”  
   

Respondentes (kopskaitā 83), kuru skatījumā uzņēmuma ekonomiskais stāvoklis pēdējo 2 

gadu laikā ir uzlabojies, to pamatoja sekojoši: 

- Attīstas/uzlabojas Latvijas ekonomika (19 respondentes); 

- Sekmīga uzņēmuma attīstība/ pašu darbs (14 respondentes); 

- Pieaug klientu skaits (11) 

- Iekarota klientu uzticība/ savs klientu loks (9); 

- Pieaudzis apgrozījums (9); 

- Produkta/zīmola/uzņēmuma atpazīstamība (6); 

- Pieredze (4); 

- Kvalitatīvs piedāvātais produkts/pakalpojums (4); 

- Produktu mērķtiecīga virzība tirgū (3); 

- Attīstas nozare (3); 

- Nomaksāts bankas kredīts (3); 

- Izdevumu kontrolēšana (3); 

- Jaunu ideju realizēšana; 

- Apmācīti darbinieki; 

 



- Laba stratēģijas plānošana; 

- Vairāk riska; 

- Cītīga darbinieku atlase; 

- Maz klientu; 

- Maza pirktspēja; 

- Pieaug klientu maksātspēja; 

- Atkarība no klientu finansiālajām iespējām; 

- Aktīva klientu piesaistīšana; 

- Laba sadarbība ar klientiem; 

- Valsts finansiālā palīdzība uzņēmumiem; 

- Pieprasīts produkts/pakalpojums; 

- Piedāvā izdevīgu cenu par produktu/pakalpojumu; 

- Uzņēmuma paplašināšanās; 

- Iegūta finansiālā stabilitāte; 

- Palielinājies darbinieku skaits. 



Respondentes (kopskaitā 38), kuru skatījumā uzņēmuma ekonomiskais stāvoklis pēdējo 2 

gadu laikā ir pasliktinājies, to pamatoja sekojoši: 

- Maza pirktspēja/ atkarība no klientu finansiālajām iespējām (6 respondentes); 

- Nodokļu slogs/ lieli nodokļi (5); 

- Slikta ekonomiskā situācija valstī (5); 

- Cenu pieaugums (izejmateriāli, degviela) (4); 

- Negodīgi/nekorekti sadarbības partneri (3); 

- Maz klientu (3); 

- Nesakārtota likumdošana (3); 

- Liela konkurence (3); 

- Negodīga konkurence (3); 

- Samazinājies apgrozījums (3); 

- Emigrācija; 

- Veselības problēmas; 

- Situācija ģimenē; 

- Cilvēku pasivitāte; 

- Grūtības realizēt produktus tirgū; 

- Nav pieaugusi peļņa; 

- Inflācija/cenu pieaugums; 

- Darba spēka trūkums. 



Respondentes (kopskaitā 56), kuru skatījumā uzņēmuma ekonomiskais stāvoklis pēdējo 2 

gadu laikā nav mainījies, to pamatoja sekojoši: 

- Maz klientu (6 respondentes); 

- Lieli nodokļi/  nodokļu slogs (5); 

- Nav/nebija vēlmes/mērķis paplašināties (5); 

- Ekonomiskā situācija valstī nav labvēlīga (5); 

- Emigrācija (4); 

- Finansējuma trūkums (4); 

- Darba spēka trūkums (4); 

- Laba stratēģijas plānošana (3); 

- Liela konkurence (3); 

- Nav pieaugusi peļņa (3); 

- Visas idejas ir tikai plānots realizēt (3); 

- Pašu darbs; 

- Jaunu ideju realizēšana; 

- Situācija ģimenē; 

- Pieredzes trūkums; 

- Negodīgi/nekorekti sadarbības partneri; 

- Neriskē; 



- Neriskē; 

- Maza pirktspēja; 

- Nesakārtota likumdošana; 

- Mazinās konkurence; 

- Stabila darbības joma; 

- Lieli ieguldījumi jauniem produktiem; 

- Biznesam ir sezonāls raksturs; 

- Stabils tirgus; 

- Inflācija/cenu pieaugums; 

- Nestabils tirgus; 

- Kredītu nepieejamība; 

- Veiksmīga uzņēmuma attīstība. 



2.6. Finanšu atbalsta pieejamība 

uzņēmējdarbībā. 



Grūti
23,6%

Drīzāk grūti
34,4%

Drīzāk viegli
18,5%

Viegli
5,7%

Grūti atbildēt/ 
NA

17,8%

Kā Jūs vērtējat finanšu atbalsta pieejamību 
uzņēmējdarbībai? Vairākums (58%) 

aptaujāto sieviešu – 

uzņēmēju finanšu 

atbalsta pieejamību 

uzņēmējdarbībai 

vērtēja kritiski. 

Uzskatu, ka finanšu 

atbalsts pieejams viegli 

vai diezgan viegli, 

pārstāvēja 24% 

pētījuma dalībnieču. 
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33,3%
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Darbinieku skaits uzņēmumā

Kā Jūs vērtējat finanšu atbalsta pieejamību uzņēmējdarbībai?

Grūti + drīzāk grūti

Viegli + drīzāk viegli

Mazo un vidējo 

uzņēmumu 

īpašnieces/ vadītājas 

finanšu atbalsta 

pieejamību vērtēja 

kritiskāk, nekā lielo 

uzņēmumu pārstāves. 



2.7. Finanšu resursu piesaistes avoti. 



2,5%

1,5%

12,5%
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61,5%
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0% 20% 40% 60% 80%

Nav vajadzības

Grūti atbildēt/ NA

Ziedojumi/dāvanas

Privātais investors

Riska kapitāla fonds

Radi/ draugi/ paziņas

Pieredzējis biznesa 
partneris

Uzņēmējdarbības 
atbalsta programmas

Bankas kredīts

Personīgie uzkrājumi

ES struktūrfondu 
finansējums

Runājot par Jūsu uzņēmuma attīstību, no kurienes Jūs 
mēģinātu piesaistīt finanšu resursus, ja Jums rastos 

tāda nepieciešamība? 

2012

2007

Nozīmīgākie finanšu resursu 

avots nepieciešamības 

gadījumā: 

 ES struktūrfondu 

finansējums; 

 Personīgie uzkrājumi; 

 Bankas kredīts; 

 Uzņēmējdarbības atbalsta 

programmas; 

 Pieredzējis biznes 

partneris; 

 Radi/ draugi/ paziņas. 

 

Salīdzinājumā ar 

2007.g.pētījumu, šogad 

retāk kā iespējamais finanšu 

resursu avots uzņēmuma 

attīstībai tika minēts bankas 

kredīts. Citi iespējamie avoti 

tika minēti biežāk. 



3. Uzņēmējdarbības atbalsta programmas. 

 

3.1. Uzņēmējdarbības atbalsta 

programmu izmantošana. 

 



Jā
57,3%

Nē
42,7%

Vai Jūs sava uzņēmuma attīstīšanai esat izmantojusi vai 
pašlaik izmantojat kādas uzņēmējdarbības atbalsta 

(finanšu vai ne-finanšu) programmas?

Lielākā daļa (57%) 

aptaujāto uzņēmēju 

sava uzņēmuma 

attīstībai ir izmantojušas 

vai izmanto kādas 

uzņēmējdarbības 

atbalsta (finanšu vai ne-

finanšu) programmas. 
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Līdz 1999.g. 2000. - 2005.g. 2006. - 2008.g. 2009. - 2012.g.

Gads, kurā tika uzsākta uzņēmējdarbība

Sava uzņēmuma attīstībai ir izmantojusi vai pašlaik izmanto 
kādas uzņēmējdarbības atbalsta programmas

Pētījuma rezultātu analīze 

atklāj, ka tās sievietes, kas 

uzņēmējdarbību uzsākušas 

pēdējo 6 gadu laikā 

uzņēmējdarbības atbalsta 

programmas izmanto vairāk 

nekā tās uzņēmējas, kas 

biznesu uzsākušas agrāk. 
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Sava uzņēmuma attīstībai ir izmantojusi vai pašlaik izmanto kādas 
uzņēmējdarbības atbalsta programmas

Rīgā dažādas 

uzņēmējdarbības 

atbalsta 

programmas visumā 

tiek izmantotas 

retāk nekā citos 

Latvijas reģionos. 
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5,1%

7,6%

10,2%
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Nodarbinātības valsts 
aģentūras atbalsta 

programmas
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programmas

Mentoringa 
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Uzņēmumu attīstībai ir izmantojušas  sekojošas 
uzņēmējdarbības atbalsta programmas

Līdz šim biežāk 

izmantotās 

uzņēmējdarbības 

atbalsta programmas – 

mentoringa un 

apmācības 

programmas.  
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programmas

Apmācību programmas

Uzņēmumu attīstībai pašlaik izmanto sekojošas 
uzņēmējdarbības atbalsta programmas

Pašlaik 
izmanto kādu 

uzņēmēj-
darbības 

atbalsta 
programmu

14,6%

Neizmanto
85,4%

Tikai 15% aptaujāto 

sieviešu – uzņēmēju 

pašlaik izmanto kādu 

uzņēmējdarbības atbalsta 

programmu. 
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Uzņēmējdarbības atbalsta 

programmas pašlaik visplašāk 

izmanto tās uzņēmējas, kas 

biznesu uzsākušas pēdējo 

dažu gadu laikā. 
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Uzņēmumu attīstībai plāno izmantot sekojošas 
uzņēmējdarbības atbalsta programmas

Plāno izmantot 
kādu uzņēmēj-

darbības 
atbalsta 

programmu
27,4%

Nē
72,6%

Kopumā kādu 

uzņēmējdarbības atbalsta 

programmu plāno izmantot 

27% pētījuma dalībnieču. 
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atbalsta (finanšu vai ne-finanšu) programmas?

Ir izmantojis

Pašlaik izmanto

Plāno izmantot

Saskaņā ar pētījuma 

rezultātiem, populārākās 

uzņēmējdarbības atbalsta 

programmas ir: 

 Apmācības 

programmas; 

 Mentoringa 

programmas; 

 Nodarbinātības valsts 

aģentūras atbalsta 

programmas; 

 Latvijas investīciju un 

attīstības aģentūras 

administrētās atbalsta 

programmas; 

 Latvijas Hipotēku un 

zemes bankas atbalsta 

programmas. 



3.2. Uzņēmējdarbības atbalsta 

programmu vērtējums. 
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Kā Jūs vispārēji vērtētu programmu un tās piedāvātās 
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neapmierina vai neapmierina?
(Respondentes, kuras ir izmantojušas vai izmanto attiecīgās programmas (N))

Apmierina Drīzāk apmierina Drīzāk neapmierina Neapmierina Nezin/ NA

Visas 

uzņēmējdarbības 

atbalsta 

programmas 

dominējošā daļā 

gadījumu tika 

vērtētas pozitīvi – 

vairāk nekā 70% šo 

programmu 

dalībnieču ir ar tām 

apmierinātas. 

Kritika visbiežāk 

pausta par LAD, LIIA 

un Hipotēku un 

zemes bankas 

atbalsta 

programmām. 



3.3. Šķēršļi uzņēmējdarbības atbalsta 

programmu izmantošanai. 

 



Par atbalsta programmām, kuras pētījuma dalībnieces ir izmantojušas, izmanto vai plāno 

izmantot, respondentes tika lūgtas atbildēt uz jautājumu – “Kādi, Jūsuprāt, ir šķēršļi 

programmas apguvei un tiesiskajam regulējumam? Ko būtu nepieciešams pilnveidot?”  
   
 

Mentoringa programmas 

(70 respondentes) 

- Speciālisti/mentori nav pietiekami zinoši/ trūkst zinošu lektoru/praktiķu (9 respondentes); 

- Lai uzņēmējus uztver kā sadarbības partnerus (8); 

- Pietrūkst mārketinga aktivitāšu/reklāmas (3); 

- Lai būtu vairāk mentoru (3); 

- Lai sniedz praktiskus ieteikumus; 

- Piedāvāt vairāk semināru; 

- Sniegt konsultācijas arī tiem, kuri nesaņēma atbalstu; 

- Biežāku komunikāciju ar uzņēmumiem; 

- Lielāku atbalstu no valsts/pārdomātāku likumdošanu; 

- Šķēršļu nav/ Nezin/NA (44). 

 



Apmācību programmas 

(76 respondentes) 

- Pilnveidot programmu klāstu (4); 

- Pietrūkst kvalifikācijas paaugstināšanas kursu (4); 

- Vairāk bezmaksas/lētākas programmas (4); 

- Trūkst informācijas (4) 

- Pārāk birokrātiska pieeja (3); 

- Trūkst zinošu lektoru/praktiķu (3); 

- Lai sniedz praktiskus ieteikumus (3); 

- Sarežģīta dokumentu sagatavošana; 

- Kursi/apmācības notiek angļu valodā/valodas barjera; 

- Pārāk stingri noteikumi par uzņēmuma nodokļu maksāšanu; 

- Pārāk stingra administratīvā uzraudzība; 

- Vienkāršot atskaišu sistēmu; 

- Fragmentāra kuponu izsniegšana; 

- Dārgi informatīvie kursi; 

- Sniegt informāciju par programmām Eiropā; 

- Atbilstošas lekcijas dažādām nozarēm; 

- Pietrūks kvalitatīvu programmu; 

- Šķēršļu nav/ nezin/NA (44). 

 



Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsta programmas 

(57 respondentes) 

- Pārāk birokrātiska pieeja (4); 

- Speciālisti/mentori nav pietiekami zinoši (4); 

- Vairāk apmācīt bezdarbniekus (3); 

- Trūkst informācijas; 

- Lai programmu pārņem kāda cita iestāde/ne NVA; 

- Lielas rindas uz finansējumu; 

- Vienkāršot atskaišu sistēmu; 

- mazs atbalsts %; 

- Vairāk izskaidrot punktu sistēmu; 

- Neapmierina realizācijas termiņi; 

- Ilgi jāgaida līdz tiek nokomplektēta grupa programmas uzsākšanai; 

- Vairāk izskaidrot atteikuma iemeslus; 

- Fragmentāra kuponu izsniegšana; 

- Turpināt jauniešu darba prakses programmu; 

- Pietrūkst kvalifikācijas paaugstināšanas kursu; 

- Šķēršļu nav/ nezin/NA (34). 

 



Latvijas investīciju un attīstības aģentūras administrētās atbalsta programmas 

(48 respondentes) 

- Pārāk birokrātiska pieeja (5 respondentes); 

- Sarežģīta dokumentu sagatavošana/ sarežģīta pieteikšanās procedūra (4); 

- Pārāk ilgi jāgaida uz naudas atmaksu (3); 

- Pašam jābūt līdzekļiem, jo tos piešķir /atgriež vēlāk (3); 

- Lai pretendenti tiek cītīgāk izvērtēti (3); 

- Pietrūkst mārketinga aktivitāšu/reklāmas (3); 

- Mākslīgi sarežģīta finanšu plūsma; 

- Ilgs process; 

- Daudz liekas informācijas; 

- Kursi/apmācības notiek angļu valodā/valodas barjera; 

- Programmas paredzētas šaurai mērķgrupai; 

- Programmas nav paredzētas maziem uzņēmumiem; 

- Informācija nav pietiekami pieejama; 

- Informēt par vērtēšanas kritērijiem; 

- Pārāk stingri noteikumi par uzņēmuma nodokļu maksāšanu; 

- Trūkst zinošu lektoru/praktiķu; 

- Nepārdomāti pieredzes apmaiņas braucieni; 

- Programmu ārzemju pārstāvji nav pietiekami motivēti strādāt; 

- Netiek saņemti visi programmā ietvertie labumi; 

- Šķēršļu nav/ nezin/NA (19). 

 



Latvijas Hipotēku un zemes bankas atbalsta programmas 

(36 respondentes) 

 

- Pārāk birokrātiska pieeja (5); 

- Sarežģīta dokumentu sagatavošana (4); 

- Informācija nav pietiekami pieejama (3); 

- Trūkst zinošu lektoru/praktiķu (3); 

- Pārāk ilgi jāgaida uz naudas atmaksu; 

- Mākslīgi sarežģīta finanšu plūsma; 

- Finansiāli neizdevīgi nosacījumi; 

- Pārāk stingri noteikumi par uzņēmuma naudas plūsmu bankās; 

- Pārāk stingra administratīvā uzraudzība; 

- Nepieciešamas biežākas apmācības; 

- Pietrūkst mārketinga aktivitāšu/reklāmas; 

- Pilnveidot programmu klāstu; 

- Ņemt vērā senāku uzņēmumu intereses; 

- Šķēršļu nav/ nezin/NA (18). 

 



Granti 
(25 respondentes) 

- Pārāk birokrātiska pieeja (3); 

- Pietrūkst mārketinga aktivitāšu/reklāmas; 

- Vienkāršot atskaišu sistēmu; 

- Izslēgt korupcijas iespējas; 

- Dārgi informatīvie kursi; 

- Šķēršļu nav/ nezin/NA (19). 

 

Lauku atbalsta dienesta piedāvātās atbalsta programmas 
(20 respondentes) 

- Pārāk birokrātiska pieeja (3); 

- Pārāk mazs atbalsts (%) (3); 

- Pašam jābūt līdzekļiem, jo tos piešķir /atgriež vēlāk; 

- Uzņēmumiem pašiem jāmaksā PVN; 

- Sarežģīta dokumentu sagatavošana; 

- Trūkst informācijas; 

- Trūkst zinošu lektoru/praktiķu; 

- Pilnveidot programmu klāstu; 

- Lai uzņēmējus uztver kā sadarbības partnerus; 

- Ilgs pieteikumu projektu izskatīšanas termiņš; 

- Vienkāršot atskaišu sistēmu; 

- Lai projektus var realizēt mazāk apdzīvotās vietās; 

- Šķēršļu nav/ nezin/NA (8). 



Biznesa eņģeļi 

(9 respondentes) 

- Trūkst informācijas; 

- Dārgi informatīvie kursi; 

- Šķēršļu nav/ nezin/NA (7). 

 

Latvijas Garantiju aģentūras programmas 

(5 respondentes) 

- Pietrūkst mārketinga aktivitāšu/reklāmas; 

- Šķēršļu nav/ nezin/NA (4). 
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Trūkst informācijas krievu valodā; 

Neizdevīgi piedāvājumi/lieli kredīti; 

Nesaskata lielus ieguvumus; 

Uzņēmības trūkums; 

Ideju trūkums; 

Nevēlēšanās nonākt finansiālā atkarībā. 

Būtiskākā barjera 

uzņēmējdarbības atbalsta 

programmu izmantošanai – 

sarežģītā birokrātija.   



4. Sieviešu – uzņēmēju sociāli 

demogrāfiskais profils un uzņēmumu 

raksturojums. 
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