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šajiem Latvijā. Tā ir gandrīz piektā daļa no visiem ār-
valstniekiem-studentiem,» saka eksperts. Viņš piekrīt, 
ka tirdzniecības skaitļi patlaban nav iepriecinoši, to-
mēr ‒ tie nav arī pilnīgi nebūtiski ne ar Kazahstānu, ne 
Uzbekistānu. Abas šīs valstis dod arī savu pienesumu 
Latvijas tranzītam.

Savas laimes kalēji
Saprotams, ka ne parakstītais memorands, ne citas cen-
tralizētas un sistēmiskas aktivitātes pašas par sevi biz-
nesa veiksmi pie individuālajiem uzņēmumiem neaiz-
nesīs. «Viens no klastera svarīgākajiem uzdevumiem ir 
veicināt savu biedru starptautisko sadarbību, atbalstot 
uzņēmumu centienus, meklējot jaunus noieta tirgus vai 
meklējot sadarbības partnerus ārvalstīs,» saka G. Ošs. 

«Klastera biedri regulāri tiekas savā starpā, lai padalī-
tos ar pieredzi ārvalstu tirgos. Nereti tie atrod kopējas 
biznesa iespējas, papildinot viens otra piedāvājumu, vai 
arī palīdz ar vērtīgiem padomiem un kontaktiem ārval-
stīs.» Vaicāts, cik liela ir iespēja ar šādiem ‒ sadarbībā 
ar zviedriem un citiem kolēģiem tapušiem - projektiem 
attīstīt biznesu, viņš atgādina par sakāmvārdu ‒ katrs 
pats ir savas laimes kalējs. «Taču ar šādiem pasākumiem 
ir iespējams daudz ātrāk nonākt pie vēlamā rezultāta un 
rast izpratni, vai tas ir pareizais virziens, kurp doties. 
Klasteris sniedz nenovērtējamu atbalstu, un nav vienam 
pašam jālauž ceļš uz panākumiem, kas bieži vien ir ļoti 
garš un nogurdinošs.» Zviedri savukārt novērtē latviešu 
partneru krievu valodas un mērķa reģiona kultūras kom-
petenci, kas «ir viena no atslēgām, lai ieietu tai tirgū,» 
saka T. Jonsons. Jautāts par biznesa sadarbības nākotni, 
viņš norāda, ka pirmie projekti būs pamats nākamajiem, 
un to spektrs ir plašs. Gan Latvijā pašu mājās, gan jau 
kā pieredzes pārnese uz citiem tirgiem, pēc T. Jonsona 
domām, saistošas ir RISE īpašās zināšanas bioekonomi-
kā, biozinātnē, materiālzinātnē, drošībā un transportā, 
vides projektu būvniecībā un starptautiskā sertifikācijā.
«Mēs ar savu kompetenci varam palīdzēt Kazahstānas 
attīstībai gan caur subsidētiem projektiem, gan ar indus-
triju un publisko pārvalžu sadarbību,» nākotnes iespēju 
loku iezīmē T. Jonsons. Viņš arī norāda uz zviedru ino-
vatīvā biznesa un pētniecības noturīgo interesi par Lat-
viju jebkurā gadījumā. Tā RISE sadarbojas ar LU Ciet-
vielu fizikas institūtu (CFI) Viedo materiālu pētījumu 
un tehnoloģiju pārneses centra jeb CAMART darbībā. 
Tas ir turpinošs projekts, kas sākts, pierādot savu kon-
kurētspēju gan ar izcīnīto un piešķirto Apvāršņa 2020 
finansējumu, gan Latvijas valsts atbalstu.
Mērķis ir CFI kā Baltijas reģionālā izglītības, zinātnes, 
inovācijas un tehnoloģiju pārneses centra iedibināšana. 

Didzis Meļķis

Nesenajā izstādē EXPO 2017 Astanā, Ka-
zahstānā, ar trīspusēju sadarbības me-
morandu starp Latvijas, Kazahstānas un 
Zviedrijas partneriem ir notikusi vieno-
šanās par atbalstu biznesam un attīstībai, 

pastiprinātu sadarbību informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijās (IKT) un dalīšanos ar informāciju un pie-
redzi. Memoranda līdzējas puses ir Latvijas IT klasteris, 
Zviedrijas pētniecības institūts RISE Acreo un Kazahs-
tānas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.

Daudzkārtīgs ieguvums
Šis ir vairākkārtēji pozitīvs un izceļams piemērs. Tas 
no vienas puses ietver Latvijai nozīmīgo biznesa inter-
nacionalizāciju, kas sevišķi efektīvi notiek ar industriju 
klasteru starptautisko sadarbību. DB šai sakarā rakstīja 
(14.03.) par Ekonomikas ministrijas fokusēto uzmanību 
uz klasteriem un Ziemeļvalstu biroja Latvijā aktivitā-
tēm, lai iesaistītu vietējo biznesu kā līdzvērtīgus part-
nerus kopā ar Ziemeļvalstu klasteriem lielos ES līme-
ņa projektos. Šis ir otrs izceļamais aspekts – piekļūšana 
apjomīgiem ES projektiem, kas Latvijas uzņēmumiem 
saviem vien spēkiem nebūtu iespējams, un sinerģija ar 
Ziemeļvalstu kolēģiem ar savu kompetenci krievvalo-
dīgajā pēcpadomju telpā, piemēram, Centrālāzijā, pave-
rot viņiem citādi ļoti apgrūtinātu saziņas un piekļuves 
iespēju. Cits nozīmīgs aspekts ir biznesa loma Latvijas 
un ES diplomātisko mērķu sasniegšanā. Latvija ir starp 
tām valstīm, kas par savu ārpolitisko specializāciju ir 
uzstādījusi starpniecību ES politikā Austrumu partne-
rības valstīs un Centrālāzijā, un Austrumeiropas lielā-
kās un attiecīgajiem reģioniem ģeogrāfiski un kulturāli 
tuvākās valstis mums šai ziņā ir spēcīga konkurence. 
Centrālāzijā vispār un Kazahstānā konkrēti nozīmīga ir 
aktīva iesaistīto nozaru ministru un Latvijas diplomātu 
līdzdarbība, kas Astanā ir vainagojusies panākumiem.

Ekonomika priekšplānā
Sevišķi pēc finanšu un ekonomiskās krīzes ārējo eko-
nomisko sakaru veicināšana ir viens no centrālajiem 
diplomātiskā dienesta uzdevumiem, DB komentē Lat-
vijas Ārpolitikas institūta pētnieks un Rīgas Stradiņa 
Universitātes docents Māris Andžāns. Ja dažos mūsu 
ārpolitikas specializācijas virzienos – Ukrainā, Gruzi-
jā un Moldovā - priekšplānā ir politiskie jautājumi, tad 
ar pārējām trim Austrumu partnerības valstīm, īpaši 
Baltkrieviju, tie ir ekonomiskie jautājumi.
«Centrālāzijā ekonomiskie jautājumi Latvijas ārpoliti-
kas darba kārtībā būtiskāki ir Kazahstānā un Uzbekis-
tānā, ja salīdzina ar pārējām trim reģiona valstīm. Cen-
trālāzijā kopumā, bet īpaši Uzbekistānā, Tadžikistānā 
un Turkmenistānā, ekonomiskā sadarbība ir ļoti apgrū-
tināta, ja nav politiska atbalsta,» saka eksperts. To DB 
uzsver arī Latvijas IT klastera un Squalio valdes loceklis 
Gatis Ošs – ka, «pateicoties ministra Kaspara Gerharda 
un viņa delegācijas klātbūtnei, radās iespēja uz šo foru-
mu uzaicināt daudzas ietekmīgas vietējās uzņēmējdar-
bības atbalsta organizācijas un potenciālos klientus vai 
partnerus». Iznākums bija Latvijas IT klastera sadarbībā 
ar LTRK organizētā IT nedēļa EXPO 2017. «Nozares un 
ministrijas delegācija bija aizbraukusi iepazīšanās vizītē 
uz Kazahstānu, lai tuvāk iepazītos ar vietējo IT nozari, 
vidi un tirgu. Vizīte ietvēra kopīgu IT forumu un indi-
viduālās biznesa tikšanās pie potenciālajiem sadarbības 
partneriem un klientiem,» saka G. Ošs.
No zviedru puses RISE Mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) attīstības un klastera Fiber Optic Valley vadītājs 
Torbjerns Jonsons DB apstiprina, ka Latvijas IT klas-
tera labo iestrāžu ar Kazahstānu dēļ redz memorandu 
kā «spēcīgu biznesa veicinātāju Zviedrijas MVU. Mēs 
zinām, ka Latvijas klasteris vairos biznesa saiknes ar 
Kazahstānas tirgu». «Memorands ir svarīgs solis, jo 
tikai ar saprašanos gan politiskā līmenī, gan savstar-

pēji abu valstu uzņēmēju starpā mēs varam veiksmīgi 
attīstīt eksportu tādā zemē kā Kazahstāna. Es ceru, ka 
šis privātā sektora parakstītais sadarbības memorands 
būs labs pamats tālākai sadarbībai,» saka Signe Bāli-
ņa, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
asociācijas prezidente.

Labākai statistikai
Kā redzams grafikos, divpusējās ekonomiskās attiecības 
starp Latviju un Kazahstānu ir salīdzinoši neizvērstas, 
lejupslīdošā līknē un ar ievērojamu pozitīvo bilanci Lat-
vijas pusē. Jāievēro pakalpojumu lielā nozīme mūsu at-
tiecībās, kas acīm redzami ir arī daudzsološa joma vēl 
straujākai izaugsmei un arī sinerģijai par labu Kazahs-
tānas pusei, un IKT sadarbības projekti šai taktikā ie-
deras lieliski. 13. septembrī Kazahstānā tika prezentēta 
programma «Digitālā Kazahstāna», kas būs valsts di-
gitalizācijas plāns nākamajiem gadiem. Šī programma 
paver plašas iespējas arī Latvijas uzņēmējiem, uzskata 
S. Bāliņa. Viņa atkārtoti uzsver politisko līmeni šajās 
attiecībās, norādot uz Latvijas un Kazahstānas atbildīgo 
ministru vienošanos, ka tiks identificētas desmit jomas 
un desmit konkrēti projekti, kuru ietvaros Latvijas uz-
ņēmēji dalīsies savās zināšanās un palīdzēs Kazahstānai 
šos projektus ieviest. Tāpat Latvijas uzņēmējiem vērts 
ievērot S. Bāliņas norādi, ka Kazahstānā ir ļoti pretim-
nākošs un zinīgs Latvijas vēstnieks ‒ Jurijs Pogrebņaks. 
Vēstnieks aicina visus uzņēmējus, kas grib darboties 
Kazahstānas tirgū, izmantot vēstniecību gan kā tikša-
nās vietu, gan arī nekautrēties lūgt un saņemt padomu.
Pakalpojumu jomā Latvijai ir labi rādītāji tieši izglītī-
bas eksportā, norāda M. Andžāns. Arī šai aspektā mūsu 
ekonomika un ārpolitiskās prioritātes ir cita citu papil-
dinošas. «Veiksmes stāsts ir Latvijas izglītības eksports 
– 2016./2017.mācību gadā uzbeku studenti bija otrajā, 
bet kazahu - sestajā vietā no visiem ārvalstu studējo-
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biznesam un 

attīstībai
Latvijas un Zviedrijas uzņēmēji sadarbojas eksportam  

un zināšanu pārnesei uz Centrālāziju

Izstādes EXPO 2017 laikā 
noslēgtais memorands par 
sadarbību IKT un dalīšanos 
ar informāciju un pieredzi ir 
pamats labiem un izvērstiem 
biznesa projektiem starp 
Latviju, Kazahstānu un 
Zviedriju. No kreisās: 
Latvijas IT klastera un 
Squalio valdes loceklis Gatis 
Ošs, Kazahstānas interneta 
biznesa un e-komercijas 
asociācijas (A.K.I.B) vadītājs 
Konstantīns Gorožaņkins 
un Zviedrijas pētniecības 
institūta RISE Acreo 
IT attīstības eksperts 
Kristofers Andersens.

Latvijas preču tirdzniecība ar Kazahstānu
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Latvijas tirdzniecības samērs ar Kazahstānu
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PĀRTIKA

Prasa 
mazāku PVN

Arī sabiedriskās
ēdināšanas uzņēmumi

aicina samazināt PVN likmi 

Ja tas nenotiks, ēdināšanas uzņē-
mumi tikšot nostādīti neizdevīgā 
situācijā un uzņēmējiem nākšo-
ties segt starpību, kas rodas, ie-
pērkot Latvijai raksturīgos dār-

zeņus un ogas par samazināto PVN un 
realizējot ēdienu ar standarta PVN likmi. 

Kļūst neizdevīgi
Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) No-
zīmīgo tirgotāju savienība aicina sama-
zināt PVN likmi arī ēdināšanas pakalpo-
jumiem. Pie šāda secinājuma LTA biedri 
nonākuši, apspriežot jauno lēmumu par 
samazināto PVN likmi no 21% līdz 5% 
attiecībā uz Latvijai raksturīgiem aug-
ļiem, ogām un dārzeņiem. Uzņēmēji uz-
skata, ka arī ēdināšanas pakalpojumiem 
jāsamazina PVN, izņemot alkoholu. Tas 
ļautu iedzīvotājiem pilnvērtīgi izmantot 
ēdināšanas pakalpojumus ikdienā un 
vienlaikus palīdzētu palielināt darbaspē-
ka un sociālo iemaksu apjomu budžetā. 
Pagaidām, nosakot PVN samazināšanu 
tikai Latvijai raksturīgajiem augļiem, 
ogām, dārzeņiem, ēdināšanas sektorā 
uzņēmēji tiek nostādīti ļoti neizdevīgā 
situācijā. Ja ēdiena gatavošanai nepiecie-
šamajam iepirkumam samazinās PVN, 
bet, pārdodot tālāk patērētājam ēdināša-
nas iestādē, PVN ir paaugstinātā līmenī, 
uzņēmējam šī starpība nodokļos būs jā-
piemaksā no savas kabatas. 
Piemēram, iepērkot kartupeļus, uzņē-
mējs maksās 5% PVN, bet ,sagatavo-
jot tos ēdienā, nākas jau piemērot 21% 
PVN, kas jāsamaksā valstij. Ja PVN bū-
tu vienādi, tad nerastos šī starpība. Uz-
ņēmēji, kas strādā ēdināšanas jomā, arī 
nenoliedz, ka šī shēma, kad uzņēmējs 
spiests segt starpību, var ietekmēt izvēli 
produktu iepirkumiem. Ja turpmāk tiek 
«norakstīti» vien 5%, bet tālāk jānorē-
ķinās pēc paaugstinātas likmes, uzņē-
mējam tiek samazināta iespēja piedāvāt 
izdevīgāku cenu gatavajam ēdienam, 
klāt jārēķina starpība. Ieviešot šo shē-
mu, Latvijas uzņēmēji var pat censties 
iepirkt mazāk vietējās produkcijas, bet 
vairāk eksotisko augļu un ogu, kam pie-
mērots ir 21% PVN. 
Tādā veidā ar PVN starpību tiek stimu-
lēta eksporta produkcija. No tā cietīs res-
torānu bizness un arī vietējie ražotāji, ja 
tiešām šāda situācija izveidosies. Tādēļ 
būtu jāpiemēro samazināta PVN likme 
arī ēdināšanas sektorā. To uzsver ļoti 
daudzi uzņēmēji, kuri darbojas šajā jo-
mā. «Atstājot ēdinātājiem esošo likmi 
PVN 21% apmērā, bet veselīgos vietējos 
augļus un dārzeņus, ko iepērkam savai 
uzņēmēdarbībai, ar 5% PVN  – negatīvi 
vērtēju iespējamās sekas,» uzsver LTA 
padomes priekšsēdētājs Dainis Domiņš. 
«Mūsdienās cilvēkam ir intensīva dzī-
ve, un saspringtajā ikdienas ritmā arvien 
mazāk atliek laika ēdiena gatavošanai. 
Tāpēc gan darbdienās, gan brīvdienās 

ir arvien lielāks pieprasījums pēc ēdinā-
šanas pakalpojumiem. Savukārt lielais 
PVN ēdināšanai padara ikdienas maltīti 
relatīvi dārgu, un lielākā daļa Latvijas 
strādājošo nevar katru dienu atļauties 
paēst ēdnīcā, kafejnīcā vai citā ēdināša-
nas iestādē. Tāpēc uzskatu par pareizu 
valdības rīcību samazināt PVN ne tikai 
Latvijai raksturīgajiem augļiem un dār-
zeņiem, pārtikai, kas tiek tirgota veika-
lā, bet arī ēdināšanas pakalpojumiem,» 
uzsver Henriks Danusēvičs. Pagaidām 
paredzamās izmaiņas PVN likmē pa-
darīs nepieejamākus ēdināšanas pakal-
pojumus, uzskata LTA vadība. 

Līdzsvarotu situāciju
Esošajā tirgus situācijā, kad izejvielu 
cenas pārtikas produktiem strauji aug, 
diskusijas par samazinātu PVN likmi 
Latvijā audzētiem augļiem, ogām un dār-
zeņiem ir pozitīvs signāls Latvijas ražo-
tājiem, vērtē AS Lido valdes priekšsēdē-
tājs Māris Blumbergs. Tomēr, raugoties 
no sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu 
perspektīvas, šo produktu kategorija vei-
do salīdzinoši nelielu īpatsvaru no kopējā 
izejvielu groza. AS Lido vairāk satrauc 
tās produktu kategorijas, kurām cenas ir 
strauji augušas un joprojām turpina kāpt, 
proti, piena produktiem, kur stāsts par 
sviesta cenu jau zināms ikvienam, tāpat 
arī cūkgaļai. Samazinātas PVN likmes 
ieviešana sabiedriskajā ēdināšanā, iespē-
jams, līdzsvarotu situāciju tirgū, ļaujot 
uzņēmējiem pārdošanas cenas noturēt 
tuvu līdzšinējam līmenim. Pie šāda sce-
nārija ieguvējs būtu patērētājs, jo cenas 
izmaiņas būtu minimālas, savukārt ēdi-
nātājiem samazināta PVN likme pie eso-
šajiem apstākļiem ļautu saglabāt rentabi-
litāti, uzskata Blumbergs. 
Atbalstu PVN likmes samazināšanai 
ēdināšanas jomā jau pirms kāda laika 
pauda arī Latvijas Viesnīcu un restorā-
nu asociācijas vadība. Samazinātas PVN 
likmes noteikšana sabiedriskās ēdināša-
nas pakalpojumiem būtu izdevīga gan 
nozarei, gan valstij – liecina Somijas un 
Zviedrijas pieredze pēc mazākas PVN 
likmes ieviešanas šajā nozarē. Jau pirms 
kāda laika Eiropas Viesnīcu un restorānu 
asociācijas pārstāvju tikšanās laikā pre-
zentētie pētījumi par samazinātās PVN 
likmes ieviešanu sabiedriskās ēdināša-
nas pakalpojumiem Somijā un Zviedrijā 
apliecinājuši, ka abās valstīs ir pieaudzis 
nozarē nodarbināto skaits, kas nozīmē, 
ka palielinājies arī valstij nomaksāto 
darbaspēka nodokļu apjoms. Ne mazāk 
pozitīvi vērtējams fakts, ka par 4,1-4,4% 
ir samazinājušās sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu cenas. Tātad šo valstu no-
zares uzņēmumu sniegtie pakalpojumi 
ir kļuvuši pievilcīgāki arī ārvalstu tū-
ristiem un tādējādi stiprinājuši nozares 
starptautisko konkurētspēju. 

Sandra Dieziņa




