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Projekta mērķis un īstenotāji 

Projekta mērķis ir veicināt  uzņēmumu digitālo 

transformāciju, digitālo pakalpojumu attīstību  un vienotā 

Digitālā tirgus ieviešanu Baltijas jūras reģionā 
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Projektu Latvijā īsteno LIKTA (Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija), 

VARAM (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  

sadarbībā ar Ekonomikas ministriju. 



Projekta rezultāti 

• Uzņēmumu digitālās transformācijas tendenču pētījums 

Baltijas Jūras reģionā – Īstenots 

• Politikas rekomendācijas – Īstenots 

• Uzņēmumu digitalizācijas pašnovērtēšanas tiešsaistes  rīks – 

pēc Gudrās Latvijas metodoloģijas – Īstenots 

 

• Uzņēmumu digitālās transformācijas labākās prakses un 

Digitalizācijas Ceļvedis – Procesā 

• Aktīvs pārnozaru digitalizācijas partnerības tīkls Baltijas Jūras 

reģionā – Procesā 
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DIGINNO pētījums: Pieaugoši 

uzņēmumu digitalizācijas attīstības 

līmeņa rādītāji Baltijas jūras reģionā   
 
 



Pētījuma mērķis 

Novērtēt mazo un vidējo uzņēmumu digitalizācijas 

pašreizējo līmeni, attīstības iespējas un tā nozīmi piecu 

gadu perspektīvā 
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    Pilnais pētījuma          

apraksts 

https://900ed4a8-9c07-4bbc-bdb5-97fdb5896eb2.filesusr.com/ugd/8cf6e6_bc1b1fbcf9464b56b9f1c413b2708ae2.pdf


Pētījumā iekļautās valstis 

• Latvija 

• Igaunija 

• Lietuva 

• Somija 

• Zviedrija 

• Dānija 

• Polija 

Kopā 140 uzņēmumi 
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Izvēlētās nozares 
 
• Mašīnbūve un metālapstrāde 

• Banku un finanšu pakalpojumi 

• Transports un loģistika 

• Enerģētika 

• E-komercija, lielveikali utt.  

• Cita veida ražošana 

• Veselības aprūpe 

Par vienoto visās projekta dalībvalstīs tika izvēlēta  

mašīnbūves un metālapstrādes nozare 
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Pētījuma metodoloģija 

• Kvantitatīvā un kvalitatīvā pieeja 

o Realizēta tiešsaistes aptauja un fokusa grupas diskusija dažādās 
Baltijas jūras reģiona valstīs  

• Jautājumi, kas izmantoti abu veidu pieejās: 

o Uzņēmuma digitalizācijas līmenis šodien un nākotnē 

o Digitālo tehnoloģiju izmantošanas nozīme šodien un nākotnē 

o Digitalizācijas ietekme uz jaunu biznesa iespēju attīstību  

o Vispārējā likumdošana un ekonomiskā vide uzņēmuma 
digitalizācijas veicināšanai 
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Kopīgi izaicinājumi Baltijas jūras reģionā - 1 

• Darbaspēka trūkums/kompetences trūkums 

• Nepieciešamība uzlabot infrastruktūru 

• Zems MVU partnerības līmenis Baltijas jūras reģionā 

o Kaimiņvalstu tirgus atšķirību dēļ (pārāk mazi) 

o Novēroto kultūras līdzību dēļ  

o Trūkst motivācijas eksporta tīkla izveidei 

o Lielākā daļa uzņēmumu un pētniecības iestāžu nepazīst viens otru 

• Zems pieprasījuma līmenis pēc pakalpojumiem, kurus var 

sniegt pētāmās tehnoloģijas. 
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Kopīgi izaicinājumi Baltijas jūras reģionā - 2 

• Ceļvežu trūkums kompetenču pilnveidei 

o Kur iespējams iegūt nepieciešamās zināšanas un praktiskās 
iemaņas? 

o Kādas darbinieku kompetences ir nepieciešamas konkrētiem 
uzņēmumiem?  

o Kontaktinformācija sadarbībai ar izglītības iestādēm 

• Lielākā daļa MVU par prioritāti nenosaka esošo darbinieku 
IKT un citu kompetenču pilnveidi  

• Nepietiekams finanšu instrument daudzums 

• Likumdošana un nodokļu politika  
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Galvenie izaicinājumi Latvijā 
• Ražošanas uzņēmumiem, pakalpojumu sniedzējiem un 

tirdzniecībā strādājošiem ir ļoti atšķirīgi digitalizācijas attīstības 
līmeņi, stiprās un vājās puses, kā arī aktuālās vajadzības.  
 

• Vērtējot vispārējo likumdošanu un ekonomisko vidi, par 
viskritiskākajiem faktoriem norādīti:  

o pieeju kvalificētam darba spēkam 

o nodokļu politika 
 

• Galvenie priekšnoteikumi nozares digitalizācijai ir: 

o kvalificēts darbaspēks un veiksmīga starpnozaru sadarbība 

o uzņēmumu vadības izpratne par digitalizācijas priekšrocībām 
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MVU Digitālā 

brieduma pašnovērtēšanas 

tiešsaistes rīks   
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Paldies!  
www.likta.lv 
andra@likta.lv 

http://www.likta.lv/

