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Kopsavilkums 
 

Pētījums apkopo aptaujas, kurā piedalījās Stopiņu novada un Salaspils pagasta 

iedzīvotāji, rezultātus. Pētījuma mērķis ir izvērtēt respondentu vēlmi un attieksmi pret iespēju 

veidot savu uzņēmumu. Galvenie secinājumi norāda uz to, ka liela daļa aptaujāto vēlētos uzsākt 

savu uzņēmējdarbību un tiem piemīt ar uzņēmējdarbību saistītās personības iezīmes, tomēr 

salīdzinoši liels respondentu skaits norāda, ka tiem trūkst zināšanu, ideju, drosmes un 

uzņēmības. Noslēgumā sniegti priekšlikumi jaunās uzņēmējdarbības un iniciatīvas veicināšanai 

trīs jomās – informēšana par uzņēmējdarbības procesu, savstarpējās sadarbības tīklu attīstība 

un tiešie atbalsta pasākumi.  
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"Ja vēlamies Eiropā stimulēt attīstību, tad mums jāsāk ar mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem. Eiropas uzņēmējdarbības potenciāls netiek izmantots pilnībā. 45 % no visiem 

Eiropas Savienības iedzīvotājiem vēlas būt paši sev noteicēji, ja vien varētu, bet patlaban 
pašnodarbināto ir tikai vidēji 10 %. Ja mēs varētu šo daļu palielināt, mums varētu būt miljoniem 

jaunu inovatīvu un radošu uzņēmumu, kuri palīdzētu radīt darbavietas, atdzīvinātu Eiropas 
ekonomikas bāzi, spēcinātu to un padarītu izturīgu pret ekonomikas vētrām." 

Antonio Tajāni, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks 

Ievads 

Uzņēmējdarbības veicināšana var kļūt par izšķirošu faktoru veiksmīgai ekonomisko un 
sociālo izaicinājumu pārvarēšanai mūsdienu sabiedrībā. 

Dažādi pētījumu virzieni saistībā ar uzņēmējdarbības vides attīstību un uzņēmēju 
iniciatīvas veicināšanu aptver vadībzinātni, sociālo psiholoģiju, ekonomiku, socioloģiju, 
politoloģiju u.c. nozares. Pētnieki vairākus gadu desmitus ir centušies saprast, kas mudina 
cilvēkus uzsākt savu uzņēmējdarbību, kādas ir nepieciešamās personiskās īpašības, prasmes, 
kādi apstākļi ietekmē indivīdu lēmumus par labu uzņēmējdarbības uzsākšanai un kas no visa 
minētā nosaka uzņēmējdarbības iznākumu, vai uzņēmējdarbības iznākumu ir iespējams 
prognozēt, izmantojot minētos radītājus, u.c. 

Uzņēmējdarbības potenciāls ir viens no rādītājiem, ko var izmantot, analizējot 
sabiedrības vai tās daļas attieksmi un nodomus attiecībā uz sava biznesa uzsākšanu. Tādējādi ir 
iespējams novērtēt to, kas ir galvenie šķēršļi tiem iedzīvotājiem, kas nav iesaistījušies 
uzņēmējdarbībā – nevēlēšanās, bailes, informācijas vai zināšanu trūkums, u.c. Šī informācija, 
savukārt, noder dažādu risinājumu alternatīvu izstrādē un lēmumu pieņemšanā. 

Kas ir nepieciešams, lai uzsāktu veiksmīgu uzņēmumu? To pētījuši dažādu nozaru 
pētnieki, secinot, ka nav iespējams to prognozēt, tikai vērtējot personības iezīmes, attieksmes, 
pieredzi, izglītību – to nosaka ļoti daudzi dažādi faktori, turklāt pētījumi sniedz dažādus 
secinājumus par dažādo faktoru ietekmi. Tomēr tiek secināts, ka indivīda nodomus attiecībā uz 
uzņēmējdarbības uzsākšanu ietekmē personības iezīmes un prasmes (iekšējie faktori) un 
situācijas konteksts (ārējie faktori) (Fini, 2010). 
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1. Pētījuma metodoloģija un  norises apraksts 

1.1. Anketas sastādīšanas principi 

Pētījuma ietvaros tika veikta Stopiņu novada un Salaspils pagasta iedzīvotāju aptauja ar 
mērķi analizēt to uzņēmējdarbības potenciālu. 

Pētījuma nolūkos tika izstrādāta anketa, kas sastāv no 15 jautājumiem. (Anketu sk. 
Pielikumā.) Tie sadalīti tematiskās grupās, iekļaujot vairākas sadaļas, kas atbilst dažādos 
līdzšinējos pētījumos gūtajām atziņām: 

1. Vispārīgā informācija. Šīs sadaļas atbildes palīdz analizēt pētījuma rezultātus 
dažādos griezumos, salīdzinot uzņēmējdarbības potenciāla tendences attiecībā pret 
dzimuma/vecuma sadalījumu, izglītību un līdzšinējo pieredzi. Kā arī šajā sadaļā iekļauts tiešs 
jautājums, vai respondents, ja tam ļautu izvēlēties, gribētu uzsākt uzņēmējdarbību/būt 
pašnodarbinātā persona, vai tomēr dotu priekšroku algotam darbam. 

2.  Pašnovērtējums. Otrajā sadaļā iekļauti vairāki jautājumi, kas saistīti ar respondenta 
pašnovērtējumu – gan vispārīgi par izredzēm patstāvīgi uzsākt nodarboties ar uzņēmējdarbību, 
gan arī jautājumi, kas novērtē ar respondenta personību saistītos faktorus, tiek uzskatīti par 
nozīmīgiem veiksmīgas uzņēmējdarbības uzsākšanai, kā arī novērtē zināšanas par 
uzņēmējdarbības uzsākšanai pieejamo atbalstu. Lai gan līdzšinējie pētījumi norāda uz ļoti daudz 
dažādiem personības faktoriem, t.sk. sniedz pretrunīgus secinājumus, tomēr var runāt par 
faktoriem, kas visbiežāk tiek saistīti ar uzņēmējdarbībai nepieciešamajām personības iezīmēm. 
Šajā pētījumā izmantots Moriano Leon & Gorgievski (2007) piedāvātais apkopojums par šādiem 
faktoriem (sk.tabulu). 

1.tabula. 

Dimensija Apraksts Faktori, kas norāda uz augstu 
dimensijas vērtējumu 

Tieksme uz 
sasniegumiem  

Norāda uz nepieciešamību censties un 
strādāt, lai sasniegtu panākumus. 

 Augstas prasības pret sevi,  spēja 
uzņemties atbildību, nepieciešamība pēc 
novērtējuma 

Kontrole pār savu 
situāciju 

Norāda uz līmeni, kādā indivīds jūtas spējīgs 
ietekmēt notikumus 

Patīk kontrolēt un pārzināt situāciju, 
neticība veiksmei un liktenim 

Riska tolerance Raksturo indivīda spēju tikt galā ar riska 
situācijām  

Nebaidās no riska situācijām 

Nenoteiktības 
tolerance 

Raksturo spēju pieņemt lēmumu pie 
nepietiekamas informācijas 

Var pieņemt lēmumu arī nenoteiktības 
apstākļos 

Radošums Raksturo tieksmi uz eksperimentiem, 
nezināmo, kā arī piemītošu plašu redzesloku 

Meklē netradicionālus risinājumus, pieiet 
radoši problēmu risināšanai 

Nepieciešamība 
pēc patstāvības 

Norāda uz centieniem būt neatkarīgam un 
pārņemt vadību 

Nepatīk ierobežojumi, noteikumi, 
procedūras, patīk justies autonomam 

Pašpaļāvība Raksturo pozitīvu paļaušanos uz savām 
spējām tikt galā ar problēmām un grūtībām 

Es ticu, ka mana rīcība iespaido pozitīvu 
iznākumu 

Moriano Leon & Gorgievski, 2007 
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3. Priekšstats par uzņēmējdarbību. Šajā sadaļā iekļauti jautājumi, kas pēta 
respondenta uzskatus par uzņēmējdarbības procesu kopumā – par ieguvumiem, zaudējumiem, 
veiksmīgai uzņēmējdarbībai nepieciešamajiem nosacījumiem un to, cik tas ir/nav sarežģīti. 
Visbeidzot anketas pēdējais jautājums analizē, cik izplatīti respondentu vidū ir dažādi mīti par 
uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Šī sadaļa aptver divus faktorus no plānotās uzvedības teorijas  
(Ajzen, 1991). Tā ir teorija psiholoģijā, kas norāda uz saikni starp attieksmēm un rīcību. To var 
izmantot teju visās jomās, kas saistāmas ar brīvprātīgu rīcību, un tā sniedz labus rezultātus ļoti 
dažādos pielietojumos (Linan&Chen, 2006), tā parāda, cik lielā mērā indivīds vēlamo uzvedību 
uztver kā reāli veicamu. Atbilstoši šai teorijai, indivīda nodomus un tai sekojošu rīcību nosaka: 

 Attieksme pret uzvedību – norāda uz to, cik lielā mērā respondentam ir 
pozitīva vai negatīva attieksme pret domu kļūt par uzņēmēju. Tas iekļauj 
ne tikai konstatējumus (“es gribētu”), bet arī novērojumus (“tas ir 
ienesīgi”); 

 Uztvertā uzvedības kontrole  (perceived behavioral control) norāda uz 
priekšstatiem par to, cik vienkārši vai sarežģīti būtu kļūt par uzņēmēju un 
vadīt uzņēmumu.  

 Attieksmes un ierobežojošo faktoru subjektīvais svarīgums - mēra sociālo 
spiedienu, ar ko nāktos saskarties indivīdam, uzsākot uzņēmējdarbību, t.i. 
ko par to sacītu viņam nozīmīgie cilvēki. (Ajzen, 2001). 

4. Pozitīvā piemēra esamība. Abi šīs sadaļas jautājumi vērsti uz to, lai noskaidrotu, vai 
respondentam ir savā dzīvē nācies saskarties ar uzņēmējdarbību (pašam vai caur ģimenes 
locekļiem, draugiem). Šie jautājumi iekļauti, balstoties uz atziņu, ka nodomus attiecībā uz 
patstāvīgu uzņēmējdarbību ietekmē, piemēram, tas, vai respondenta vecāki vai draugi 
nodarbojas ar uzņēmējdarbību un vai respondentam ir iespējas novērot un izzināt, ko nozīmē 
uzņēmējdarbība. Citiem vārdiem sakot, uzņēmējdarbības potenciālu pozitīvi ietekmē tas, vai 
tiem ir kāds piemērs, no kā iedvesmoties un mācīties. (Galloway&Kelly, 2007; Baron, 2007) 

Anketā iekļauti jautājumi ar atbilžu variantiem. Lielākajā daļā no jautājumiem 
izmantota 5 punktu Likerta skala, t.i. tiek sniegts apgalvojums, kuru respondentam jānovērtē no 
1 līdz 5, kur 1 – pilnībā nepiekrītu, bet 5 – pilnībā piekrītu. Likerta skala tiek plaši izmantota 
līdzīgos attieksmju un viedokļu pētījumos. 

 

1.2. Anketēšanas process, izlase 

Par pētījuma mērķa grupu uzskatāmi ekonomiski aktīvie Stopiņu novada un Salaspils 
pagasta iedzīvotāji vecumā no 15-64 gadiem. 

Šajā vecuma grupā Stopiņu novadā 2011.gada 1.martā atbilstoši Centrālās statistikas 
pārvaldes datiem dzīvoja 6935 iedzīvotāji minētajā vecuma grupā. No tiem 3329 vīrieši un 3606 
sievietes. Salaspils novadā savukārt ir 15510 iedzīvotāji, no kuriem 7419 ir vīrieši un 8091 ir 
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sievietes. Tomēr jāuzsver, ka šajā pētījumā iekļaujami tikai Salaspils pagasta iedzīvotāji, tāpēc 
no minētā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita jāatņem Salaspils pilsētas iedzīvotāju skaits. 

Stopiņu novads, tāpat kā Salaspils pagasts sastāv no vairākām apdzīvotām vietām. 
Pētījumā nepieciešams aptvert dažādu ciemu iedzīvotājus. Pārskatāmības labad drukātās 
anketas veidotas divās daļās – Stopiņu novadam un Salaspils pagastam, katrā norādot tikai 
attiecīgā novada/pagasta ciemus. (Abas anketas atrodamas pielikumā) Jāmin, ka atbilstoši 
Salaspils novada nolikumam (2009.15.07. Nr.17/2009) Salaspils pagastā ietilpts - Acone, 
Silabrieži, Mežezeri, Jaunsaurieši, Saulkalne, Zirņu sala, Priežavoti, tomēr, ņemot vērā reālo 
situāciju pēc pētījuma pasūtītāju lūguma anketā iekļauta arī Doles sala. 

Aptauja notika laika periodā no 2012. gada 8. jūnija līdz 25. jūnijam, kopā tika aptaujāti 
364 iedzīvotāji.   

Anketas izplatītas sekojošos veidos: 

 Bibliotēkās (Ulbrokas bibliotēka, Sauriešu bibliotēka),  dienas centros 
(Ulbrokas dienas centrs, Upesleju dienas centrs, Cekules dienas centrs), 
Stopiņu novada domē. 

 Elektroniski, izplatot saiti uz anketas elektronisko versiju. 

 Stopiņu novadā un Salaspils pagastā, vēršoties pie nejauši sastaptiem 
cilvēkiem. 
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2. Rezultātu analīze 

2.1. Respondentu dzimuma, vecuma, dzīvesvietas un nodarbošanās 

raksturojums 

Lai nodrošinātu reprezentatīvu pārstāvniecību anketas tika izplatītas maksimāli visos 
novada pagastos. No Salaspils pagasta (atbilstoši pētījuma vajadzībām Salaspils pilsēta netika 
iekļauta) aptaujā piedalījušies iedzīvotāji no Acones, Silabriežiem, Jaunsauriešiem, Saulkalnes, 
Zirņu salas, Doles salas u.c. respondenti, kuri nebija norādījuši konkrētu savu dzīvesvietu 
Salaspils pagastā. Savukārt Stopiņu novada iedzīvotāju viedokli anketēšanā pārstāvējuši  
Ulbrokas, Sauriešu, Upeslejas, Dreiliņu, Vālodzes, Līču, Dzidriņu, Rumbulas un Cekules ciemu 
iedzīvotāji. 

Kā redzams diagrammā no Stopiņu novada visaktīvāk aptaujā piedalījušies Ulbrokas, 
kas ir Stopiņu novada centrs, iedzīvotāji jeb 28% no Stopiņu novadā aptaujāto skaita, pārējo 
ciemu pārstāvniecības sadalījums ir vienmērīgāks.  

1. attēls. 

 

 

Savukārt no Salaspils pagastā aptaujātajiem neviens kā savu dzīvesvietu nebija 
norādījis Mežezeru un Priežavotu ciemus, bet, kā jau tika minēts, vairāki iedzīvotāji, kas arī 
veido lielāko Salaspils pagastā aptaujāto skaitu jeb 30%, konkrētu savu dzīvesvietu nenorādīja.1 

                                                           
1 Salaspils novada attīstības programmā sacīts, ka „Saskaņā ar 2009.gada 15.jūlija Salaspils novada pašvaldības 

nolikumu Nr.17/2009 (ar 10.03.2010. grozījumiem) Salaspils pagastā ir  šādi ciemi: Acone, Silabrieži, Mežezeri, 

Jaunsaurieši, Saulkalne, Zirņu sala, Priežavoti. Tomēr nav  pieņemts atsevišķs  lēmums par ciemu statusa 

noteikšanu un nav iesniegts Valsts zemes dienestā. Saskaņā ar VZD informāciju Salaspils novadā ir 16 ciemi, kuru 

robežas noteiktas un apstiprinātas 2000.gada 21.jūnijā Salaspils pilsētas domes  sēdē: Acone, 

Silabrieži,  Rūķi,  Bunči,    Pikalne,    Piķurgas, Bajāri, Dole, Tilderi,  Ķeizarsils, Mežstūrīši, Mežezeri (līdz 2006.gada 

35% 

11% 11% 10% 10% 9% 8% 
3% 3% 

Stopiņu novada iedzīvotāju sadalījums 
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Pārējo ciemu iedzīvotāju aktivitāte atspoguļota diagrammā. 

2. attēls. 

 

Aplūkojot respondentu vecuma struktūru, redzams, ka aktīvākie bijuši iedzīvotāji 
vecumā no 15 – 24 gadiem un no 30 – 44 gadiem. Visvairāk aptaujāto ir vecuma grupā no 30 -34 
gadiem, kas ir 17% no visu respondentu skaita. Sīkāks aptaujas dalībnieku skaita sadalījums pa 
vecuma grupām redzams vecuma struktūras diagrammā zemāk. 

3. attēls. 

 

  

                                                                                                                                                                                           
8.martam – Getliņi), Saurieši, Tēraudi, Jaksti, Saulkalne” Līdz ar to, iespējams, ka iedzīvotājiem pašiem nav 

skaidrība par viņu dzīvesvietas oficiālo administratīvo nosaukumu.„ 

30% 

17% 17% 
13% 13% 

4% 4% 
0% 0% 

Salaspils pagasta iedzīvotāju sadalījums 

46 
56 

29 

63 

45 46 

28 
18 17 14 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

Vecuma struktūra 
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Aptaujas dati liecina, ka aptaujā vairāk savu viedokli paudušas sievietes, veidojot 64% 
no visu aptaujas dalībnieku skaita –sk. 4.attēlu. 

4. attēls. 

 

No visiem aptaujātajiem 89% kā savu tautību norādīja latviešu; 8% krievu un 3% citu.  
(5.attēls.) 

5. attēls. 

 

Atbildot uz jautājumu par savu izglītības līmeni, visvairāk respondentu – 164 jeb 45% 
norādīja augstāko; nākamā lielākā grupa ir aptaujas dalībnieki, kuriem ir vidējā vai vidējā 
profesionālā izglītība; trešā lielākā grupa, 16% aptaujāto, ir ar nepabeigtu augstāko izglītību, bet 
10% aptaujāto ir pamatizglītība. 

6. attēls. 

 

64% 

36% 

Dzimuma struktūra 

Sieviete

Vīrietis

89% 

8% 3% 

Tautība 

Latvietis

Krievs

Cita

10% 

29% 

45% 

16% 

Izglītība 

Pamata

Vidējā/profesionālā

Augstākā

Nepabeigta augstākā
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7.attēlā var redzēt respondentu izglītības līmeņa sadalījumu pa vecuma grupām. 
(Pārskatāmības labad šeit un turpmāk vecuma grupas pārveidotas, apvienojot tās pa pāriem.) 

7.attēls. 

 
 
Visvairāk – 66% – aptaujāto šobrīd strādā algotu darbu uzņēmumā, 15% šobrīd mācās 

un nestrādā, trešā lielākā grupa ir nestrādājošie, šajā grupā, kas ir 12% aptaujāto ietilpst gan 
bezdarbnieki, gan pensionāri un 7% aptaujāto ir uzņēmuma vadītāji, pašnodarbinātie, šobrīd 
nodarbojas ar lauksaimniecību vai mājražošanu.  

8.attēls. 

 

10% 

63% 
54% 59% 63% 

25% 

14% 

13% 4% 

19% 

25% 

7% 

4% 

41% 

16% 
28% 

37% 

19% 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Respondentu izglītības līmeņa sadalījums pa vecuma grupām 

Augstākā Nepabeigta augstākā Pamata Vidējā/profesionālā

66% 
7% 

12% 

15% 

Respondentu nodarbošanās 

Strādāju algotu darbu
uzņēmumā

Esmu uzņēmuma vadītājs,
pašnodarbinātais, nodarbojos ar
lauksaimniecību vai mājražošanu

Pašlaik nestrādāju

Mācos un nestrādāju
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Grupā “Pašlaik nestrādāju” ietilpst bezdarbnieki, pensionāri u.c. respondenti, kas 

aptaujas brīdī dažādu iemeslu dēļ (izņemot mācības) bija bez darba. 

2.2. Respondentu vēlme uzsākt patstāvīgu uzņēmējdarbību 

Lai noskaidrotu, cik liela daļa respondentu aptaujas brīdī var sacīt, ka vēlētos paši 
veidot savu uzņēmumu, anketā iekļauts jautājums, kurā iespējams norādīt, ko respondents 
izvēlētos situācijā, ja nebūtu nekādu ierobežojumu. Atbilžu apkopojums redzams 9.attēlā. 

9.attēls. 

 

Vislabprātāk, ja nebūtu nekādu šķēršļu, 59% aptaujāto uzsāktu patstāvīgu 
uzņēmējdarbību, ceturtā daļa strādātu kādā uzņēmumā un veiktu uzticētos pienākumus, bet 
16% to labprāt darītu valsts pārvaldes iestādē vai pašvaldībā. 

Tuvāk apskatot to respondentu atbildes, kuri kā savu pašreizējo nodarbošanos 
norādījuši algotu darbu uzņēmumā vai iestādē, bezdarbnieka statusu kā arī tie, kuri pašreiz 
mācās un nestrādā, kā savu vēlamo nodarbošanos norādījuši sava uzņēmuma dibināšanu, 
redzams, ka savu uzņēmumu labprāt dibinātu 65% nestrādājošo; 49% skolēnu un studējošo un 
56% uzņēmumā vai iestādē strādājošo. (sk. 10.attēlu.) 

  

25% 

16% 

59% 

Ja nebūtu nekādu šķēršļu, labprātāk.. 

Strādātu kādā 
uzņēmumā, veiktu 
uzticētos pienākumus 

Strādātu valsts 
pārvaldes iestādē vai 
pašvaldībā, veiktu 
uzticētos pienākumus 

Uzsākt patstāvīgu 
uzņēmējdarbību/būtu 
pats sev “priekšnieks” 
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10.attēls. 

 

Tātad faktiski nav ievērojamu atšķirību starp dažādajām grupām un vēlme uzsākt 

uzņēmējdarbību nav saistāma ar pašreizējo nodarbošanos. 

Skatot šīs pašas atbildes izglītības griezumā redzams, ka vislabprātāk – 43% aptaujāto, 
savu uzņēmumu dibinātu iedzīvotāji, kuriem ir augstākā izglītība; savu uzņēmumu vēlētos 33% 
aptaujāto ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību un attiecīgi 16% un 7% iedzīvotāju ar 
nepabeigtu augstāko un pamatizglītību (sk. 11.attēlu). 

11.attēls. 

 

Respondentiem tika vaicāts arī par viņu līdzšinējo pieredzi uzņēmējdarbībā (sk. 
12.attēlu). No visiem respondentiem 42% līdz šim nav bijusi pieredze uzņēmējdarbībā, 28% ir 
bijusi ideja, bet viņi neko nav darījuši lai to īstenotu. Vienādās daļās pa 15% katrai sadalās to 
aptaujas dalībnieku skaits, kuriem kādreiz ir bijis uzņēmums un tiem, kuriem ir bijusi biznesa 
ideja un kuri veikuši zināmas iestrādes, bet nav sasnieguši rezultātus. 
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12.attēls. 

 

13.attēlā var redzēt, ka, ņemot vērā līdzšinējo pieredzi uzņēmējdarbībā, vienāds 
daudzums (78%) to, kam ir bijusi ideja, bet nekas nav darīts tās realizācijai un to, kam ir bijusi 
ideja un veiktas arī zināmas iestrādes vislabprātāk uzsāktu pastāvīgu uzņēmējdarbību. Tāpat 
savu uzņēmumu vēlētos lielākā daļa jeb 69% respondentu, kuriem ir bijis uzņēmums.  

Vienīgi tā respondentu daļa, kurai nekad nav bijusi pieredze uzņēmējdarbībā, nav bijuši 
tik krasi savos vērtējumos, visbiežāk norādījusi, ka vēlētos strādāt kādā uzņēmumā (43%) vai arī 
paši veidot savu uzņēmumu (36%).  

13.attēls.  

 

15% 

15% 

28% 

42% 

Kāda ir Jūsu līdzšinējā pieredze uzņēmējdarbībā? 

Man ir bijis uzņēmums 
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zināmas iestrādes, bet nav 
sasniegtu rezultātu  
Ir bijusi ideja, bet neko 
neesmu darījis, lai to 
īstenotu 
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2.3. Respondentu vērtējums par sevi 

Atbilstoši aprakstītajai metodoloģijai, anketā tika iekļauta sadaļa (8. jaut.), kurā 

respondentiem tiek lūgts novērtēt savas prasmes, zināšanas un personības iezīmes, kur 

piedāvātie apgalvojumi izriet no pētījumiem par uzņēmējdarbības potenciālu. 

14.attēls. 

 
 

14.attēlā redzams, ka visvairāk respondentu pilnībā piekrīt atbildēm „Man patīk 

kontrolēt un pārzināt situāciju” (45%) un „Man ir augstas prasības pret sevi,  spēju uzņemties 

atbildību un man patīk, ja zinu, kā mans darbs tiek novērtēts” (42%). 

Jautāti par pašvērtējumu attiecībā uz sev piemītošajām uzņēmējdarbībai 

nepieciešamajām prasmēm, zināšanām un personīgajām īpašībām, 35 % respondentu pilnībā 

vai drīzāk nepiekrīt apgalvojumam, ka viņiem šīs prasmes nepiemīt. Tādējādi jāsecina, ka 
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Ja man būtu laba biznesa ideja, es nešaubītos un
nebaidītos dibināt savu uzņēmumu
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Respondentu vērtējums par sevi 

Pilnībā nepiekrītu Drīzāk nepiekrītu Neitrāli Drīzāk piekrītu Pilnībā piekrītu
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trešdaļa respondentu savas prasmes, zināšanas un personīgās īpašības vērtē pozitīvi un atzīst, 

ka tās iespējams pielietot uzņēmējdarbībā. 

Tomēr vienlaikus redzams, ka kopā 69 % respondentu pilnībā (30%) vai drīzāk piekrīt 

(39%), ka, ja tiem būtu laba biznesa ideja, tie nešaubītos un nebaidītos dibināt savu uzņēmumu. 

Tātad faktiski nepieciešams veicināt jaunu ideju ģenerēšanu, pieredzes apmaiņu u.tml. 

Salīdzinoši daudz respondentu nevar par sevi sacīt, ka tie nebaidās no riska situācijām, 

tikai 16 % respondentu pilnībā piekrīt, ka nebaidās no riska situācijām.  

Aplūkojot, piemēram, pirmo no minētajiem apgalvojumiem sīkāk pa vecuma grupām, 

redzams, ka vispārliecinošākie ir respondenti vecumā 35-44. 

15.attēls. 

 

* vecuma grupu ietvaros 

Pārsteidzoša ir jauniešu vecumā 15-24 nepārliecinātība, jo gandrīz ceturtā daļa 

(24%) šajā vecuma grupā izvēlējušies atbildi “Neitrāli”. Iespējams, ka šai 

mērķauditorijai nepieciešami papildus informatīvie pasākumi, kas mudinātu un 

iedrošinātu apsvērt domu par savu uzņēmējdarbību. 
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2.4. Respondentu zināšanas par pieejamiem atbalsta instrumentiem, 

kanāliem 

Lai saprastu, kādas ir respondentu zināšanas par pašvaldībā un valstī pieejamiem 

uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem, anketā iekļauts atbilstošs jautājums (9.jaut.). 

16.attēls.  

 
 

Vislabāk aptaujātie ir informēti par par valsts institūciju atbalsta programmām. Valsts 
institūciju piedāvājumu pilnībā pārzina 3%, bet nelielas zināšanas par tām ir 36%. Līdzvērtīgi labi 
informēti iedzīvotāji ir par nozaru asociāciju un NVO piedāvātajām atbalsta iespējām 
uzņēmējdarbības uzsākšanai un darbībai un uzņēmējiem piedāvātajiem izdevīgajiem 
aizdevumiem. Par nevalstiskā sektora atbalstu pilnībā ir informēti 5% respondentu, bet nedaudz 
par to zina 32%. Aizdevumu pieejamību labi pārzina 3%, bet daļēji 32% respondentu. 

Savukārt, vissliktākais zināšanu līmenis respondentiem ir par savā dzīvesvietā un/vai 

izvēlētajā darbības jomā pieejamajiem projektu konkursiem, par tiem neko nezina 31% un kaut 

ko ir dzirdējuši 29% respondentu. Vairāk kā pusei aptaujāto nav nekādu zināšanu vai arī ir 

nepilnīga informācija par pašvaldības piedāvātajām iespējām (kopā 53%) un biznesa centriem 

un inkubatoriem (55%).  
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17.attēlā redzams, ka zināšanas par iespējām, ko piedāvā pašvaldība ir labākas Salaspils 

pagastā dzīvojošiem respondentiem. Piemēram, par pašvaldības piedāvātajām iespējām 

uzņēmējdarbības atbalstam pilnībā vai nedaudz (atbildes “Ir pilnīgas zināšanas” un “Nedaudz 

zinu par to”) informēti jūtas kopā 26% respondenti, kas dzīvo Stopiņu novadā, kamēr Salaspils 

pagastā šādu respondentu īpatsvars ir 47%. 

17.attēls. 

 

Tomēr jāņem vērā, ka respondentu skaits no Salaspils pagasta bija krietni mazāks par 

Stopiņu novada respondentiem, tāpēc, iespējams, vērojama mazāka datu variācija. 

Apkopojot aptaujāto zināšanu pašnovērtējumu par anketā nosauktajiem uzņēmējiem 
pieejamajiem atbalsta veidiem (skat. 2. tabulu), redzams, ka katrs no tiem ir saņēmis vairāk 
negatīvu nekā pozitīvu novērtējumu. Apkopojums veidots, saskaitot atsevišķi apstiprinošās un 
noliedzošās atbildes, izņemot atbildes „Neitrāli”. 

2.tabula. 

Novērtējiet savu zināšanu līmeni par institūcijām un 
atbalsta veidiem, kas pieejami uzņēmējiem! 

Nepilnīgas 
zināšanas 

Pietiekamas 
zināšanas 

Nozaru asociācijas, nevalstiskās organizācijas 43% 37% 

Valsts institūcijas, kas realizē uzņēmējdarbības atbalsta 
programmas 

41% 39% 

Iespējas, ko piedāvā pašvaldība 53% 30% 

Uzņēmējiem izdevīgu aizņēmumu iespējas 46% 36% 

Biznesa centri/inkubatori 55% 30% 

34% 
19% 

26% 

6% 

15% 

28% 

25% 

43% 

1% 4% 

Stopiņu nov. Salaspils pag.

Zināšanas par atbalsta veidiem  Stopiņu nov. un 
Salaspils pag. 

Ir pilnīgas zināšanas

Nedaudz zinu par to

Neitrāli

Esmu kaut ko dzirdējis

Neko par to nezinu
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Novērtējiet savu zināšanu līmeni par institūcijām un 
atbalsta veidiem, kas pieejami uzņēmējiem! 

Nepilnīgas 
zināšanas 

Pietiekamas 
zināšanas 

Savā dzīvesvietā un/vai izvēlētajā darbības jomā ieejamie 
projektu konkursi 

60% 23% 

 

Tātad kopumā respondenti nejūtas labi informēti par minētajiem atbalsta veidiem. 

 

2.5. Priekšstati par uzņēmējiem un uzņēmējdarbību  

Respondentiem tika piedāvāti vairāki apgalvojumi par uzņēmējdarbību kā 
nodarbošanos – ieguvumiem un riskiem – un lūgts novērtēt, cik lielā mērā tiem var piekrist 
(10.jautājums anketā). 

Atbildes apkopotas 18.attēlā. Redzams, ka visvairāk respondentu piekrīt, ka, lai gūtu 

panākumus, uzņēmuma vadītājam jāstrādā daudz vairāk kā pārējiem – kopumā 82% 

respondentu tam pilnībā vai drīzāk piekrīt. Tāpat arī respondenti piekrīt, ka uzņēmējam jābūt 

ļoti zinošam dažādās jomās – 35% pilnībā piekrīt, bet 43% drīzāk piekrīt šim apgalvojumam.  

18.attēls. 
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Visvairāk respondentu nepiekrīt apgalvojumam, ka uzsākot uzņēmējdarbību, ir jāriskē 

ar visu piederošo – 10% respondentu tam nepiekrīt pilnībā  un vēl 17% norādījuši, ka drīzāk 

nepiekrīt šim apgalvojumam. 

Neviennozīmīgi vērtēts apgalvojums par to, vai uzņēmēji labi dzīvo. Vislielākā daļa 

respondentu par šo nav pārliecināti  (38% norādījuši atbildi „Neitrāli”). Arī salīdzinot ar citiem šī 

bloka jautājumiem, šajā jautājumā ir vislielākais neitrālo atbilžu īpatsvars. Tomēr pārējie 

respondenti drīzāk sliecas piekrist šim apgalvojumam. 

Jāsecina, ka respondenti apzinās un novērtē, ka uzņēmuma vadītājam ir daudz 

jāstrādā un jābūt ļoti zinošam, vienlaikus respondenti bieži nav pārliecināti, vai tas 

rezultējas „labākā dzīvē”, kas, iespējams, tos atbaida no mēģinājuma plānot savu 

uzņēmējdarbību. 

 

2.6. Šķēršļi un pamudinājumi uzņēmējdarbības uzsākšanai 

Lai saprastu, kas kavē respondentus uzsākt patstāvīgu uzņēmējdarbību, tika lūgts 
novērtēt anketā dotos ierobežojumus (11.jautājums) un to, cik lielā mērā dotie atbalsta 
pasākumi motivētu respondentu uzsākt savu uzņēmējdarbību (12.jautājums). 

Kā visbūtiskāko šķērsli uzņēmējdarbības uzsākšanai, šim apgalvojumam pilnībā (42%) 
vai daļēji (30%) piekrītot, aptaujātie visbiežāk 72 % gadījumu minējuši līdzekļu nepietiekamību – 
skat 19.attēlu. 

Liela daļa aptaujāto pilnībā vai daļēji piekrīt, ka viņiem trūkst nepieciešamo zināšanu 
(44%), ideju (34%) vai  drosmes un uzņēmības (36%) uzņēmējdarbības uzsākšanai. 

Visretāk tiek minēts draugu un ģimenes atbalsta trūkums – šim apgalvojumam 
nepiekrīt 74%, bet kā traucēkli to min 6% respondentu. Tomēr, kā jau iepriekš minēts, nozīmīgo 
cilvēku viedoklis un vērtējums ir gana būtisks apsvērums, izdarot kādu izvēli, šajā gadījumā lai 
izvēlētos par labu savai uzņēmējdarbībai. 
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19.attēls. 

 
 

Jāmin, ka šajā attēlā aplūkotas tikai to respondentu atbildes, kas anketas 7.jautājumā 
norādīja, ka labprātāk gribētu uzsākt patstāvīgu uzņēmējdarbību – šādā griezumā precīzāk 
iespējams novērtēt, to cilvēku viedokli, kas gribētu uzsākt savu uzņēmējdarbību.  

Tāpēc salīdzinoši lielais respondentu skaits, kas norāda, ka tiem trūkst zināšanu, 

ideju, drosmes un uzņēmības, ir satraucošs, tādēļ, ka pastāv iespējas trūkstošos 

līdzekļus piesaistīt vai aizņemties, tomēr idejas, zināšanas un uzņēmība (kā arī 

zemais pašvērtējums, par ko netieši liecina dati) ir tas, kas prasa nopietnāku un 

ilgstošu darbu ar savu personību. Tomēr iepriecinoši ir tas, ka vairumam 

respondentu ir draugu un ģimenes atbalsts. 

Tālāk sīkāk aplūkota tā respondentu grupa,kas norādījusi, ka šķēršļi uzsākt savu 
uzņēmējdarbību bijuši saistīti ar zināšanu trūkumu un nepietiekošu drosmi un uzņēmību. Datu 
aplūkoti vecuma grupu un izglītības griezumā – attiecīgi 20. -23.attēls. 
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20.attēls. 

 
*procentuāli vecuma grupas ietvaros.  

Redzams, ka visbiežāk drosmes un uzņēmības trūkumu norāda respondenti vecuma 
grupā 45–54 gadi. Visretāk, lai gan neuzrādot būtisku atšķirību no citām grupām, uzņēmības 
trūkumu piemin arī 15 – 24 gadus vecie respondenti.  

21.attēls. 

 
*izglītības līmeņa ietvaros 

Visretāk drosmes un uzņēmības trūkumu norāda respondenti ar nepabeigtu augstāko 
izglītību (36%), visbiežāk – ar pamatizglītību (51%).  

  

38% 41% 43% 59% 40% 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Respondentu, kam trūkst uzņēmības un drosmes, 
sadalījums pa vecuma grupām 

44% 

36% 

51% 
43% 

Augstākā Nepabeigta augstākā Pamata Vidējā/profesionālā

Respondentu, kam trūkst drosmes un 
uzņēmības, sadalījums pēc izglītības 
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22.attēls. 

 
*procentuāli vecuma grupas ietvaros. 

 

Redzams, ka visbiežāk uz zināšanu trūkumu norāda visjaunākās un vecākās vecuma 
grupas respondenti. Visoptimistiskāk savas zināšanas vērtē 35-44 un 25-34 vecuma grupas 
respondenti. Šie rezultāti sasaucas ar iepriekš aplūkoto jautājumu, kur šī pati vecuma grupa 
vispārliecinošāk norādīja, ka nešaubītos un nebaidītos dibināt savu uzņēmumu, ja tiem būtu 
laba biznesa ideja. 

23.attēls. 

 
*procentuāli izglītības līmeņa ietvaros 

 

Visbiežāk uz zināšanu trūkumu kā šķērsli uzņēmējdarbības uzsākšanai norādījuši tie 
respondenti, kam iegūta pamatizglītība (lielākā daļa no tiem ir skolēni, kas vēl ir mācību 
procesā). Tie respondenti, kam iegūta augstākā izglītība salīdzinoši retāk norāda, ka viņiem ir 
nepietiekošas zināšanas, tomēr, ņemot vērā, ka dati skatīti vecuma grupas ietvaros, jāuzsver, ka 

58% 

40% 
35% 

54% 

70% 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Respondentu, kam trūkst zināšanu, sadalījums 
pa vecuma grupām 

42% 
48% 

66% 

52% 

Augstākā Nepabeigta
augstākā

Pamata Vidējā/profesionālā

Respondentu, kam trūkst zināšanu, sadalījums 
pēc izglītības 
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42% respondenti no visiem, kam ir augstākā izglītība, tomēr norādījuši, ka zināšanu trūkums 
tiem ir bijis/būtu šķērslis patstāvīgas uzņēmējdarbības uzsākšanai. 

Līdzīgi respondentiem tika vaicāts novērtēt dažādus iespējamos atbalsta veidus un viņu 
vēlmi tajos piedalīties. Apkopojot respondentu sniegtos atbilžu variantus (skat. tabulu), par to , 
kurš no nosauktajiem atbalsta veidiem motivētu viņus  piedalīties projektu konkursā, lai uzsāktu 
savu uzņēmējdarbību, redzams, ka respondenti katru no atbalsta veidiem uzskata par drīzāk 
motivējošu nekā negatīvi vērtējamu.  

Atbildes grupētas, saskaitot abas piekrītošās un noliedzošās atbildes, un neņemot vērā 
neitrālās. 

3.tabula. 

Es piedalītos projektu konkursā, ja tas piedāvātu..  Nemotivētu Motivētu 

..saņemt finansējumu, kas sedz līdz pat 65% sagaidāmo 
izmaksu līdz 20 000 LVL 

6% 72% 

..saņemt atbalstu administratīvām - grāmatvedības, 
lietvedības, u.tml. - funkcijām 

12% 66% 

.. iespēju apmeklēt vai rīkot izglītojošus pasākumus par 
produktu izstrādi, eksporta tirgiem, pieredzes apmaiņu 

10% 65% 

..iespēju apmeklēt vai rīkot iedvesmojošus pasākumus 14% 59% 

Stopiņu novada un Salaspils pagasta iedzīvotāju uzņēmējdarbības potenciālu 

viecinātu jebkāds no minētajiem atbalsta veidiem – tas tiktu novērtēts un izmantots. 

Katra atbalsta veida atsevišķs novērtējums redzams diagrammā zemāk (24.attēls). 

24.attēls. 

 

2% 2% 2% 2% 4% 11% 7% 12% 
21% 

21% 25% 
27% 

48% 41% 42% 34% 

24% 25% 24% 25% 

saņemt finansējumu, kas
sedz līdz pat 65%

sagaidāmo izmaksu līdz 20
000 LVL

saņemt atbalstu
administratīvām  funkcijām

iespēju apmeklēt vai rīkot
izglītojošus pasākumus

iespēju apmeklēt vai rīkot
iedvesmojošus pasākumus

Motivāciju uzsākt uzņēmējdarbību veicinātu iespēja.. 

Pilnībā nepiekrītu Drīzāk nepiekrītu Neitrāli Drīzāk piekrītu Pilnībā piekrītu
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Atsevišķi aplūkojot to respondentu vēlmi dibināt savu uzņēmumu, kuri augstāk 

minētos uzņēmējdarbību motivējošos pasākumus vērtē neitrāli, redzams, ka 84% no viņiem 

nevēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību, bet gan veikt sev uzticētos pienākumus. Tas lielā mērā 

skaidro to, ka viņu attieksme ir neitrāla (25.attēls). 

 25.attēls. 

 

Ņemot vērā, ka pozitīva piemēra esamība redzeslokā tiek uzskatīta par papildu pozitīvu 
apstākli, kas veicina uzņēmējdarbības potenciālu, anketā tika iekļauts arī jautājums par to, vai 
respondenti pazīst kādu uzņēmēju sk. 26.attēlu. 

26.attēls. 

 

63% 

21% 
16% 

Respondentu, kuri atbalsta pasākumus vērtē neitrāli, 
sadalījums pēc vēlamās nodarbošanās 

Strādāt kādā uzņēmumā,
veikt uzticētos pienākumus

Strādāt valsts pārvaldes
iestādē vai pašvaldībā, veikt
uzticētos pienākumus

Uzsākt patstāvīgu 
uzņēmējdarbību/būt pašam 
sev “par priekšnieku” 

21% 

60% 

19% 

Vai personīgi pazīstat kādu uzņēmēju, kura uzņēmums, 
Jūsuprāt, sekmīgi darbojas? 

Jā, tuvs radinieks  
nodarbojas ar 
uzņēmējdarbību 

Jā, man ir kāds  draugs vai 
attāls radinieks uzņēmējs 

Nē, personīgi nepazīstu 
nevienu uzņēmēju 
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Draugs vai attāls radinieks, kura uzņēmumu respondents uzskata par veiksmīgu, ir 60% 
aptaujāto. 21% respondentu veiksmīgi ar uzņēmējdarbību nodarbojas tuvs radinieks, bet 
personīgi nevienu veiksmīgu uzņēmēju nepazīst 19% aptaujāto.  

 

 2.7. Priekšstati par uzņēmējdarbības vidi 

Visbeidzot, lai izvērtētu respondentu priekšstatus par uzņēmējdarbības vidi Latvijā, 

anketā tika lūgts novērtēt, cik lielā mērā var piekrist dažādiem apgalvojumiem (13.jaut.). 

27.attēls. 

 

Redzams, ka visvairāk respondentu piekrīt apgalvojumam, ka uzņēmējdarbība ir 

sarežģīts process – absolūtais vairākums pilnībā vai daļēji piekrīt šim apgalvojumam, kopā 78% 

respondentu.  

  

2% 6% 3% 4% 6% 

37% 

7% 
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6% 

27% 

28% 

13% 

33% 

25% 

21% 

30% 

27% 

42% 
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uzsākšanai Latvijā
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sākuma kapitāls

Uzņēmējdarbības
uzsākšanai Latvijā
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kontakti (t.s.blats)

Mazā
uzņēmējdarbība
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neatmaksājas
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brīvu biznesa nišu

Uzņemējdarbības vides novērtējums 

Pilnībā nepiekrītu Drīzāk nepiekrītu Neitrāli Drīzāk piekrītu Pilnībā piekrītu
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Ņemot vērā, iepriekš aplūkoto secinājumu, ka respondenti apzinās, ka uzņēmēja 

darbs ir grūts un zināšanu ziņā ietilpīgs, kā arī šos datus, jāsecina, ka 

uzņēmējdarbības (īpaši mazās uzņēmējdarbības) veicināšanai nepieciešams 

skaidrot, kur iegūt informāciju un nepieciešamības gadījumā konsultēties, kā arī 

popularizēt pozitīvos piemērus, kur jaunie uzņēmēji dalās savā pieredzē – ar mērķi 

demonstrēt, ka uzņēmējs var būt „parasts” cilvēks, ka ir iespējams tikt galā ar 

administratīva rakstura šķēršļiem u.tml 

Tāpat liela daļa piekrīt apgalvojumam, ka uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā 

nepieciešami kontakti jeb t.s. blats. 31% respondentu jeb gandrīz trešā daļa pilnībā piekrīt šim 

apgalvojumam un vēl 37% drīzāk piekrīt. 

 Tas zināmā mērā norāda uz stereotipiem, jo, piemēram, atbilstoši Pasaules Bankas 

pētījuma „Doing Business”2  rezultātiem, Latvija ieguvusi uzņēmējdarbības vides  reitinga 21 

vietu vairāk kā 183 valstu konkurencē, turklāt šis rādītājs ik gadu uzlabojas (World Bank, 2011). 

Puse respondentu piekrīt, ka uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešams liels sākuma 

kapitāls. Protams, sākotnējās investīcijas katrā uzņēmumā var ļoti atšķirties, tomēr jāņem vērā, 

ka mazo biznesu iespējams uzsākt arī ar minimāliem līdzekļiem.  

Atkal jāsecina, ka uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešams informēt sabiedrību 

par reālajām uzņemējdarbības uzsākšanas izmaksām, kā arī iepazīstināt ar 

pozitīvajiem piemēriem un apkopot un izplatīt informāciju par to, kādā veidā un kur 

iespējams piesaistīt līdzekļus labām idejām. 

 

Diemžēl 40% respondentu atzinuši, ka labprātāk nodarbotos ar uzņēmējdarbību Rīgā, 

33% jeb viena trešā daļa nav pārliecināti par savu viedokli, kamēr 27% pilnībā vai daļēji tam 

nepiekrīt. 

Visvairāk respondentu pilnībā nepiekrīt tam, ka Latvijā vairs nav brīvu biznesa nišu 

(37% pilnībā nepiekrīt un  28% drīzāk nepiekrīt), kas savā ziņā ir iepriecinošs rādītājs, jo 

sabiedrībā, kurā valda šāds priekšstats, būtu daudz grūtāk veicināt uzņēmējdarbības izaugsmi. 

                                                           
2
 “Doing Business” ir starptautisks, salīdzinošs uzņēmējdarbības vides reitings, kurš ik gadus mēra uzņēmējdarbību 

regulējošās administratīvās procedūras un to piemērošanu dažādās pasaules 
valstīs. (http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30225) 

http://www.doingbusiness.org/rankings
http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30225
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Secinājumi un priekšlikumi 

Atsevišķi secinājumi jau iezīmēti pētījuma tekstā pie attiecīgajām diagrammām, tomēr 

kopumā pēc aptaujas var izdarīt arī plašākus secinājumus un apkopot priekšlikumus. 

Pētījuma pirmajā nodaļā minēta plānotās rīcības teorija, saskaņā ar kuru indivīds sāks 
kaut ko darīt, ja būs pārliecināts, ka: 

 rīcība dos pozitīvu rezultātu; 

 to atbalstīs tuvākie cilvēki – draugi, ģimene; 

 spēs pārvarēt ar uzdevuma veikšanu saistītās grūtības (Ajzen, 1991). 

Līdz ar to var secināt, ka, apstākļi, kas attur respondentus no iesaistīšanās 
uzņēmējdarbībā, atbilstoši aptaujas rezultātiem ir šādi: 

 Iedzīvotāji nav pārliecināti par “labumiem” no uzņēmējdarbības (skat 2.5. un 2.7 sadaļu). 
No vienas puses ir labi, ka respondenti apzinās, ka uzņēmējdarbība prasa ievērojamus 
laika un darba ieguldījumus un ne vienmēr sniedz vieglus rezultātus, tomēr tam 
nevajadzētu būt par šķērsli pašam uzņemties vadību pār savu uzņēmumu. 

 Liela daļa nav pārliecināti par savām zināšanām un prasmēm (19.att.), tāpēc baidās 
uzņemties risku un atbildību, kas saistās ar uzņēmējdarbību.  

 Uzņēmējdarbība šķiet kā samērā sarežģīts un grūti saprotams process (27.att.). Aptaujas 
dalībnieki kopumā pozitīvi vērtē anketā norādītās uzņēmējdarbībai nepieciešamās 
personīgās iezīmes un prasmes risināt dažādas situācijas (14.att.), tomēr reizē norāda uz 
zināšanu trūkumu (19.att). Tātad, iespējams,  respondentiem pietrūkst zināšanas 
izvēlētajā jomā vai ar uzņēmējdarbības organizēšanu saistītās likumdošanas, 
grāmatvedības u.tml. zināšanas. 

Savukārt, apstākļi, kas varētu veicināt iesaistīšanos uzņēmējdarbībā un uz ko 
respondenti ir norādījuši ir: 

 ģimenes locekļu atbalsts. Tikai retais norādīja, ka par šķērsli uzsākt savu uzņēmējdarbību 
ir ģimenes atbalsta trūkums (19.att). 

 pozitīvā piemēra esamība. Lielākā daļa respondentu samērā tuvu pazīst kādu, ko uzskata 
par veiksmīgu uzņēmēju (26.att.). (Tomēr reizē jāņem vērā arī citas atbildes, kas tomēr 
norādīja uz zināmiem stereotipiem attiecībā uz uzņēmējdarbības procesu). 

 kopumā pozitīvs vērtējums par savām prasmēm un personību (2.3. sadaļa). (Lai arī citas 
atbildes  liecina par nepārliecinātību attiecībā uz savām zināšanām (2.6.sadaļa) Savu 
zināšanu vērtējums aptaujā izrādījās ļoti pretrunīgs). 
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Visbeidzot šī pētījuma noslēgumā sniegti priekšlikumi turpmākajām darbībām. 

Priekšlikumi izstrādāti, ņemot vērā arī ar biedrības „Stopiņu Salaspils Partnernība” darbības 

izvērtējuma ziņojumā (Lāce, Zobena, 2011) sniegto informāciju. Proti, ka būtu nepieciešams 

lielāks akcents uz ekonomisko aktivitāšu veicināšanu, jo novērtējuma veikšanas brīdī tajā 

izmantotais rādītājs Ekonomiskās attīstības indekss, kas mēra vērtējumu par iespējām atrast 

darbu vai sākt uzņēmējdarbību un izmaiņām šajās jomās, ticis novērtēts drīzāk negatīvi. Tāpat 

ziņojumā uzsvērta cilvēkkapitāla attīstības nozīme. 

Tāpēc priekšlikumi Stopiņu novada un Salaspils pagasta iedzīvotāju uzņēmējdarbības 

potenciāla izmantošanai galvenokārt dalāmi trīs kategorijās – informēšana, savstarpējās 

sadarbības tīklu veicināšana un tieša atbalsta sniegšana. 

Informēšana par uzņēmējdarbību. Pasākumu piemēri: 

 Informācijas sniegšana par uzņēmējdarbības procesu – par ieguvumiem, 

kā arī par reālu cilvēku pieredzi un to, kādas zināšanas viņiem bijušas nepieciešamas, 

kādi finanšu ieguldījumi veikti u.tml.; 

 Informēšana par iespējām saņemt atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai 

vai attīstībai. Pašlaik rodas aizvien vairāk iespēju saņemt dažāda veida atbalstu 

jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem – to piedāvā gan valsts iestādes (piemēram, 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra), pašvaldības, gan privātais sektors (piemēram, 

Nordea bankas biznesa skola), kā arī vairākas sabiedriskas organizācijas (piemēram, 

Jauno uzņēmēju centrs vai biedrība ZINIS, t.sk. arī ārpus Rīgas3. Attīstās mentoringa 

kustība, aizvien vairāk pieredzējušu uzņēmēju ir gatavi dalīties savā pieredzē un 

zināšanās. Ņemot vērā, ka pētījumā atklājās, ka lielai daļai respondentu, viņuprāt, 

pietrūkst zināšanas, lai nodarbotos ar uzņēmējdarbību, kā arī zināšanas par anketā 

piedāvātajiem atbalsta veidiem (2.4. sadaļa), šāda veida informācija (pasākumi, semināri 

un lekcijas, apkopojoši informatīvi materiāli drukātā vai elektroniskā veidā, u.c.) būtu 

pieprasīta un noderīga Stopiņu novada un Salaspils pagasta iedzīvotājiem. 

 Informēšana par dažādiem uzņēmējdarbībai nepieciešamu risinājumu un 

rīku bezmaksas izmantošanas un ieviešanas iespējām, kā arī informācijas iegūšanas, 

apstrādes un izmantošanas iespējām, izmantojot informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas. Piemēram, par to, kā vienkārši izgatavot savu mājas lapu, kā veikt 

darbinieku darba laika uzskaiti, kā meklēt vajadzīgo informāciju internetā, kā atrast 

līgumu vai rēķinu paraugus, kur meklēt likumdošanas skaidrojumus, u.tml. 

                                                           
3
 Ņemot vērā Stopiņu novada un Salaspils pagasta ģeogrāfisko novietojumu, attālums no Rīgas diez vai būtu būtisks 

šķērslis šādu pasākumu organizēšanai un lektoru piesaistei no Rīgas. 
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Savstarpējās sadarbības tīklu veicināšana. Šeit jāmin, ka izvērtējot atbildes, nevarētu 

teikt, ka kāda no sabiedrības grupām būtu prioritāra vai kaut kādā veidā izceltos, salīdzinot ar 

citām. Tomēr, plānojot pasākumus, var pievērst uzmanību aptaujas rezultātiem un novērotajām 

tendencēm. Piemēram, tam, ka 38%  jaunieši (15-24) norādīja, ka tiem trūkst uzņēmības vai 

drosmes, vai arī tam, ka visretāk zināšanu trūkumu min 35-44 gadus vecie respondenti. 

Pasākumu piemēri: 

 Kopīgi semināri/pasākumi par uzņēmējdarbību dažādu sabiedrības grupu 

pārstāvjiem, kur iespējams ne tikai iegūt informāciju par kādu konkrētu tēmu, bet arī 

apmainīties ar dažādām pieredzēm un idejām, dibināt noderīgus kontaktus. Jāņem vērā, 

ka uzņēmējdarbība nav obligāti jāveic individuāli, savukārt, apvienojoties cilvēkiem ar 

dažādām pieredzēm, ir iespējams citam citu veiksmīgi papildināt. Savstarpējā sadarbība 

iespējama ne tikai katra novada ietvaros, bet arī starp Stopiņu novadu un Salaspils 

pagastu, ko jau pašlaik veicina arī biedrība “Stopiņu Salaspils Partnerība”. 

 Organizētas tikšanās ar uzņēmējiem. Šādu pasākumu laikā, interesentiem 

būtu iespējams uzdot jautājumus par uzņēmējdarbības sākšanu, par grūtībām, par 

nepieciešamajām zināšanām un finansiālajiem ieguldījumiem. Tas palīdzētu kliedēt 

priekšstatus par to, cik šis process ir sarežģīts un dārgs. Dažādām vecuma grupām 

iespējams organizēt atšķirīgus pasākumus, piemēram, skolas vecuma jauniešiem var 

organizēt t.s. „ēnu dienas” pasākumus, kuros ir iespējams ieskatīties uzņēmēja ikdienā. 

 Sadarbība starp nevalstisko sektoru un pašvaldību informācijas apritē kā 

arī pasākumu organizēšanā un iedzīvotāju piesaistē, t.sk. arī informēšana par biedrības 

„Stopiņu Salaspils partnerība” īstenotajiem pasākumiem un darbību kopumā. Pašlaik, 

piemēram, Stopiņu novada mājas lapā pieejama samērā plaša informācija par dažādiem 

pasākumiem un projektu konkursiem uzņēmējiem, tomēr, kā liecina pētījums, iedzīvotāji 

nav labi informēti par tiem (17.attēls), tātad jāmēģina ar šāda veida informāciju sasniegt 

vairāk iedzīvotāju. 

 

Dažāda veida tieša atbalsta sniegšana. Pasākumu piemēri: 

 Pasākumi par inovāciju attīstību, ideju ģenerēšanu, radošu domāšanu. 

Ideja ir ikviena uzņēmuma rašanās pamatā, tāpēc, kamēr sabiedrībā nerodas jaunas 

idejas, tās uzņēmējdarbības potenciāls var palikt neizmantots. 

 Projektu konkursi, kuros iespējams iegūt dažādu atbalstu – finansiālu, 

administratīvu funkciju veikšanai, informatīvu, izglītojošu atbalstu. Aptaujas rezultāti 

uzrādīja samērā labus rezultātus attiecībā uz uzņēmējdarbībai nepieciešamo prasmju 

pašvērtējumu, vēlmi radīt savu uzņēmumu, u.c. aspektiem, tomēr lielā mērā ieceru 

īstenošanu aptur uzņēmības trūkums un ticība saviem spēkiem. Vienlaikus respondenti 

norādījuši, ka visi piedāvātie atbalsta veidi viņus drīzāk motivētu nekā nemotivētu 
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iesaistīties uzņēmējdarbībā. Jādomā, ka šāds ārējs stimuls, kā uzvara projektu konkursā, 

varētu būt faktors, kas ietekmē arī ticību saviem spēkiem, un saņemtais atbalsts 

veicinātu patstāvīgas darbības uzsākšanu. 

 Iedvesmojoši pasākumi. Lai gan šis atbalsta veids saņēma salīdzinoši 

viszemāko novērtējumu (24.attēls), kopumā arī šis tika norādīts kā atbalsts, kas 

palīdzētu un motivētu uzsākt savu uzņēmējdarbību. Turklāt arī citi jautājumi norādīja uz 

to, ka respondentiem trūkst drosmes un uzņēmības, kas, iespējams, traucē uzsākt 

uzņēmējdarbību vairāk nekā nepilnīgās zināšanas. Jāņem vērā, ka uzņēmējdarbības vide 

ir samērā dinamiska, ir nemitīgi jāpielāgojas jauniem apstākļiem, tāpēc bez zināšanām 

ļoti būtiska ir arī pieredze, ko var iegūt tikai  nodarbojoties ar uzņēmējdarbību, citiem 

vārdiem sakot, ir nepieciešams iedvesmot un motivēt iedzīvotājus pamēģināt un uzsākt 

savu biznesu. 

Pētījumā respondenti pozitīvi novērtēja visus minētos atbalsta veidus (3.tabula). Tomēr 

ierobežotu iespēju apstākļos, iespējams, jādomā par šaurākām mērķauditorijām. Būtiska varētu 

būt tā iedzīvotāju grupa, kas tikko uzsākusi savu uzņēmējdarbību, proti, tie, kas pārvarējuši savu 

nedrošību, noticējuši savai idejai un spēkiem. Izzinot, kāda veida atbalsts viņiem visvairāk 

noderētu, būtu  iespējams efektīvāk organizēt uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus. 

Nobeigumā jāmin, ka šāds pētījums sniedz iespēju novērtēt respondentu viedokli un 

attieksmes par anketā uzdotajiem jautājumiem. Pētījumu papildinātu, piemēram, fokusa grupu 

diskusijas ar uzņēmējiem, kur varētu pretnostatīt aptaujā iegūtos secinājumus ar uzņēmēju 

vērtējumu par savu darbību, tādējādi padarot rezultātus interesantākus arī no sabiedrības 

viedokļa, jo, iespējams, ļautu kritiskāk palūkoties uz sabiedrībā pastāvošiem priekšstatiem. 

Papildus aktivitāšu izvērtēšanai iespējams veikt pētījumu par citu valstu/pašvaldību pieredzi un 

dažādiem atbalsta pasākumu veidiem un to efektivitāti. Vienlaikus nav izslēgts, ka šāda veida 

pētījums būtu jāatkārto pēc dažiem gadiem, lai izvērtētu veikto aktivitāšu un īstenoto 

pasākumu rezultātus. 
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Pielikums 



Stopiņi	  

	  

Labdien!	  
Lūdzu,	  atbildiet	  uz	   jautājumiem,	   lai	  palīdzētu	  pilnveidot	  uzņēmējdarbības	  vidi	   jūsu	  pašvaldībā!	  Pētījums	  
tiek	   organizēts	   biedrības	   “Stopiņu	   Salaspils	   Partnerība”	   uzdevumā.	   Atzīmējiet	   vienu	   –	   visatbilstošāko	   –	  
atbildi!	  Anketa	  paredzēta	  Stopiņu	  iedzīvotājiem	  vecumā	  no	  15-‐64	  gadiem!	  
	  
1.	  Jūsu	  dzimums	  

[	  	  ]	  Sieviete	  
[	  	  ]	  Vīrietis	  

	  
3.Tautība	  	  	  

[	  	  ]	  Latvietis	   	   [	  	  ]	  Krievs	  
[	  	  ]	  Cita	  ________________	  

	  
5.	  Dzīvesvieta	  

[	  	  ]	  Ulbroka	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [	  	  ]	  Saurieši	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [	  	  ]	  Upeslejas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [	  	  ]	  Dreiliņi	  	  	  	  	  	  	  	  	  [	  	  ]	  Vālodzes	  
[	  	  ]	  Līči	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [	  	  ]	  Dzidriņas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [	  	  ]	  Rumbula	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [	  	  ]	  Cekule	  

6.	  Nodarbošanās	  
[	  	  ]	  Strādāju	  algotu	  darbu	  uzņēmumā	  vai	  iestādē	  
[	  	  ]	  Esmu	  uzņēmuma	  vadītājs,	  pašnodarbinātais,	  nodarbojos	  ar	  lauksaimniecību	  vai	  mājražošanu	  
[	  	  ]	  Pašlaik	  nestrādāju	  
[	  	  ]	  Mācos	  un	  nestrādāju	  

	  
7.	  Ja	  nebūtu	  nekādu	  šķēršļu,	  Jūs	  labprātāk	  gribētu:	  

[	  	  ]	  Strādāt	  kādā	  uzņēmumā,	  veikt	  uzticētos	  pienākumus	  
[	  	  ]	  Strādāt	  valsts	  pārvaldes	  iestādē	  vai	  pašvaldībā,	  veikt	  uzticētos	  pienākumus	  
[	  	  ]	  Uzsākt	  patstāvīgu	  uzņēmējdarbību/būt	  pašam	  sev	  “par	  priekšnieku”	  

	  
8.	  Atzīmējiet,	  cik	  lielā	  mērā	  piekrītat	  izteiktajiem	  apgavojumiem	  par	  sevi!	  
	  
	  

A.	  Ja	  man	  būtu	  laba	  biznesa	  ideja,	  es	  nešaubītos	  un	  nebaidītos	  
dibināt	  savu	  uzņēmumu	  

	  

B.	  Man	  šķiet,	  ka	  man	  nepiemīt	  uzņēmējam	  nepieciešamās	  
prasmes/zināšanas/	  personīgās	  īpašības	  

	  
C.	  Man	  ir	  augstas	  prasības	  pret	  sevi,	  	  spēju	  uzņemties	  atbildību	  

un	  man	  patīk,	  ja	  zinu,	  kā	  mans	  darbs	  tiek	  novērtēts	  
	  

D.	  Man	  patīk	  kontrolēt	  un	  pārzināt	  situāciju	  
	  
E.	  Nebaidos	  no	  riska	  situācijām	  
	  

F.	  Varu	  pieņemt	  lēmumu	  arī	  nenoteiktības	  apstākļos	  
	  

G.	  Meklēju	  netradicionālus	  risinājumus,	  pieeju	  
radoši	  problēmu	  risināšanai	  

	  
H.	  Man	  nepatīk	  ierobežojumi,	  noteikumi,	  patīk	  justies	  

neatkarīgam	  
	  

I.	  Es	  ticu,	  ka	  “viss	  ir	  manās	  rokās”	  

2.	  Vecums	  
[	  	  ]	  15-‐19	  	  [	  	  ]	  20-‐24	  [	  	  ]25-‐29	  [	  	  ]30-‐34	  [	  	  ]35-‐39	  
[	  	  ]	  40-‐44	  	  [	  	  ]45-‐49	  	  [	  	  ]50-‐54	  [	  	  ]55-‐59	  [	  	  ]60-‐64	  	  

	  
4.	  Izglītības	  līmenis	  

[	  	  ]	  Pamata	   	   	   [	  	  ]	  Augstākā	  
[	  	  ]	  Vidējā/prof.	  izglītība	   [	  	  ]	  Nepabeigta	  augstākā	  



	  
	   	   	  
9.	  Novērtējiet	  savu	  zināšanu	  līmeni	  par	  institūcijām	  un	  atbalsta	  veidiem,	  kas	  pieejami	  uzņēmējiem!	  
	  
	  
A.	  Nozaru	  asociācijas,	  nevalstiskās	  organizācijas	  
	  
B.Valsts	  institūcijas,	  kas	  realizē	  uzņēmējdarbības	  atbalsta	  

programmas	  	  
	  
C.	  Iespējas,	  ko	  piedāvā	  pašvaldība	  	  
	  
D.	  Uzņēmējiem	  izdevīgu	  aizņēmumu	  iespējas	  
	  
E.	  Biznesa	  centri/inkubatori	  
	  
F.	  Savā	  dzīvesvietā	  un/vai	  izvēlētajā	  darbības	  jomā	  

pieejamie	  projektu	  konkursi	  
	  
	  
10.	  Atzīmējiet,	  cik	  lielā	  mērā	  piekrītat	  izteiktajiem	  apgavojumiem	  par	  uzņēmējdarbību	  kā	  nodarbošanos!	  
	  
	  
A.	  Lielākā	  daļa	  uzņēmēju	  labi	  dzīvo	  	  
	  
	  
B.	  Lai	  gūtu	  panākumus,	  uzņēmuma	  vadītājam	  ir	  jāstrādā	  

daudz	  vairāk	  kā	  pārējiem	  
	  
C.	  Tie,	  kas	  uzsāk	  savu	  uzņēmējdarbību,	  riskē	  ar	  visu,	  kas	  tiem	  

pieder	  
	  
D.	  Lai	  gūtu	  panākumus	  uzņēmējdarbībā,	  nepieciešams	  būt	  ļoti	  

zinošam	  dažādās	  jomās	  	  
	  
	  
11.	  Novērtējiet	  apgalvojumus	  par	  to,	  kas	  jūs	  līdz	  šim	  ir	  atturējis	  no	  iesaistīšanās	  uzņēmējdarbībā?	  
	  
	  
A.	  Uzskatu,	  ka	  man	  trūkst	  nepieciešamās	  zināšanas	  
	  
B.	  Man	  nav	  pieejami	  līdzekļi	  uzņēmējdarbības	  uzsākšanai	  
	  
C.	  Man	  trūkst	  ideju,	  ko	  es	  varētu	  realizēt	  
	  
D.	  Manai	  idejai	  trūkst	  politiskā	  atbalsta	  pašvaldībā/valstī	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
E.	  Mani	  neatbalsta	  ģimene/draugi	  
	  

F.	  Man	  trūkst	  uzņēmības	  un	  drosmes	  
	  
12.	  Novērtējiet,	  cik	  lielā	  mērā	  piekrītat,	  ka	  norādītais	  atbalsta	  veids	  jūs	  motivētu	  uzsākt	  savu	  uzņēmējdarbību!	  
	  
Es	  piedalītos	  projektu	  konkursā,	  ja	  tas	  piedāvātu..	  	  
A.	  ..saņemt	  finansējumu,	  kas	  sedz	  līdz	  pat	  65%	  sagaidāmo	  

izmaksu	  līdz	  20	  000	  LVL	  
	  

B.	  ..saņemt	  atbalstu	  administratīvām	  –	  grāmatvedības,	  
lietvedības,	  u.tml.	  –	  	  funkcijām	  

	  

C.	  ..iespēju	  apmeklēt	  vai	  rīkot	  izglītojošus	  pasākumus	  par	  
produktu	  izstrādi,	  eksporta	  tirgiem,	  pieredzes	  apmaiņu	  

	  

D.	  ..iespēju	  apmeklēt	  vai	  rīkot	  iedvesmojošus	  pasākumus	  
	  
13.	  Novērtējiet	  šos	  apgavojumus	  par	  uzņēmējdarbības	  vidi	  Latvijā!	  
	  
	  
A.	  Uzņēmuma	  “noturēšana”	  tirgū	  (grāmatvedība,	  nodokļi,	  

konkurence	  u.c.)	  ir	  ļoti	  sarežģīts	  process	  
	  
B.	  Ja	  es	  nodarbotos	  ar	  uzņēmējdarbību,	  tad	  to	  darītu	  Rīgā	  
	  

C.	  Uzņēmējdarbības	  uzsākšanai	  Latvijā	  nepieciešams	  liels	  
sākuma	  kapitāls	  

	  

D.	  Uzņēmējdarbības	  uzsākšanai	  Latvijā	  nepieciešami	  
kontakti	  (t.s.blats)	  

	  

E.	  Mazā	  uzņēmējdarbība	  Latvijā	  neatmaksājas	  
	  

F.	  Latvijā	  vairs	  nav	  brīvu	  biznesa	  nišu	  
	  
14.	  Vai	  personīgi	  pazīstat	  kādu	  uzņēmēju,	  kura	  uzņēmums,	  Jūsuprāt,	  sekmīgi	  darbojas?	  
[	  	  ]	  	  Jā,	  tuvs	  radinieks	  (vecāki,	  brālis,	  māsa,	  dzīvesbiedrs)	  nodarbojas	  ar	  uzņēmējdarbību	  
[	  	  ]	  Jā,	  man	  ir	  kāds	  	  draugs	  vai	  attāls	  radinieks	  uzņēmējs	  
[	  	  ]	  	  Nē,	  personīgi	  nepazīstu	  nevienu	  uzņēmēju	  
	  
15.	  Kāda	  ir	  Jūsu	  līdzšinējā	  pieredze	  uzņēmējdarbībā?	  
[	  	  ]	  	  Man	  ir	  bijis	  uzņēmums	  
[	  	  ]	  	  Man	  ir	  bijusi	  ideja,	  esmu	  arī	  veicis	  zināmas	  iestrādes,	  bet	  nav	  sasniegtu	  rezultātu	  	  
[	  	  ]	  	  Man	  ir	  bijusi	  ideja,	  bet	  neko	  neesmu	  darījis,	  lai	  to	  īstenotu	  
[	  	  ]	  	  Nav	  bijusi	  pieredze	  
	   Paldies	  par	  atsaucību!	  



Salaspils	  pag.	  

	  

Labdien!	  
Lūdzu,	  atbildiet	  uz	   jautājumiem,	   lai	  palīdzētu	  pilnveidot	  uzņēmējdarbības	  vidi	   jūsu	  pašvaldībā!	  Pētījums	  
tiek	   organizēts	   biedrības	   “Stopiņu	   Salaspils	   Partnerība”	   uzdevumā.	   Atzīmējiet	   vienu	   –	   visatbilstošāko	   –	  
atbildi!	  Anketa	  paredzēta	  Salaspils	  pagasta	  iedzīvotājiem	  vecumā	  no	  15-‐64	  gadiem!	  
	  
1.	  Jūsu	  dzimums	  

[	  	  ]	  Sieviete	  
[	  	  ]	  Vīrietis	  

	  
3.Tautība	  	  	  

[	  	  ]	  Latvietis	   	   [	  	  ]	  Krievs	  
[	  	  ]	  Cita	  ________________	  

	  
5.	  Dzīvesvieta	  

[	  	  ]	  Acone	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [	  	  ]	  	  Silabrieži	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [	  	  ]	  	  Mežezeri	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [	  	  ]	  	  Jaunsaurieši	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [	  	  ]	  	  Saulkalne	  
[	  	  ]	  	  Zirņu	  sala	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [	  	  ]	  	  Priežavoti	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [	  	  ]	  	  Doles	  sala	  

6.	  Nodarbošanās	  
[	  	  ]	  Strādāju	  algotu	  darbu	  uzņēmumā	  vai	  iestādē	  
[	  	  ]	  Esmu	  uzņēmuma	  vadītājs,	  pašnodarbinātais,	  nodarbojos	  ar	  lauksaimniecību	  vai	  mājražošanu	  
[	  	  ]	  Pašlaik	  nestrādāju	  
[	  	  ]	  Mācos	  un	  nestrādāju	  

	  
7.	  Ja	  nebūtu	  nekādu	  šķēršļu,	  Jūs	  labprātāk	  gribētu:	  

[	  	  ]	  Strādāt	  kādā	  uzņēmumā,	  veikt	  uzticētos	  pienākumus	  
[	  	  ]	  Strādāt	  valsts	  pārvaldes	  iestādē	  vai	  pašvaldībā,	  veikt	  uzticētos	  pienākumus	  
[	  	  ]	  Uzsākt	  patstāvīgu	  uzņēmējdarbību/būt	  pašam	  sev	  “par	  priekšnieku”	  

	  
8.	  Atzīmējiet,	  cik	  lielā	  mērā	  piekrītat	  izteiktajiem	  apgavojumiem	  par	  sevi!	  
	  
	  

A.	  Ja	  man	  būtu	  laba	  biznesa	  ideja,	  es	  nešaubītos	  un	  nebaidītos	  
dibināt	  savu	  uzņēmumu	  

	  

B.	  Man	  šķiet,	  ka	  man	  nepiemīt	  uzņēmējam	  nepieciešamās	  
prasmes/zināšanas/	  personīgās	  īpašības	  

	  
C.	  Man	  ir	  augstas	  prasības	  pret	  sevi,	  	  spēju	  uzņemties	  atbildību	  

un	  man	  patīk,	  ja	  zinu,	  kā	  mans	  darbs	  tiek	  novērtēts	  
	  

D.	  Man	  patīk	  kontrolēt	  un	  pārzināt	  situāciju	  
	  
E.	  Nebaidos	  no	  riska	  situācijām	  
	  

F.	  Varu	  pieņemt	  lēmumu	  arī	  nenoteiktības	  apstākļos	  
	  

G.	  Meklēju	  netradicionālus	  risinājumus,	  pieeju	  
radoši	  problēmu	  risināšanai	  

	  
H.	  Man	  nepatīk	  ierobežojumi,	  noteikumi,	  patīk	  justies	  

neatkarīgam	  
	  

I.	  Es	  ticu,	  ka	  “viss	  ir	  manās	  rokās”	  

2.	  Vecums	  
[	  	  ]	  15-‐19	  	  [	  	  ]	  20-‐24	  [	  	  ]25-‐29	  [	  	  ]30-‐34	  [	  	  ]35-‐39	  
[	  	  ]	  40-‐44	  	  [	  	  ]45-‐49	  	  [	  	  ]50-‐54	  [	  	  ]55-‐59	  [	  	  ]60-‐64	  	  

	  
4.	  Izglītības	  līmenis	  

[	  	  ]	  Pamata	   	   	   [	  	  ]	  Augstākā	  
[	  	  ]	  Vidējā/prof.	  izglītība	   [	  	  ]	  Nepabeigta	  augstākā	  



	  
	   	   	  
9.	  Novērtējiet	  savu	  zināšanu	  līmeni	  par	  institūcijām	  un	  atbalsta	  veidiem,	  kas	  pieejami	  uzņēmējiem!	  
	  
	  
A.	  Nozaru	  asociācijas,	  nevalstiskās	  organizācijas	  
	  
B.Valsts	  institūcijas,	  kas	  realizē	  uzņēmējdarbības	  atbalsta	  

programmas	  	  
	  
C.	  Iespējas,	  ko	  piedāvā	  pašvaldība	  	  
	  
D.	  Uzņēmējiem	  izdevīgu	  aizņēmumu	  iespējas	  
	  
E.	  Biznesa	  centri/inkubatori	  
	  
F.	  Savā	  dzīvesvietā	  un/vai	  izvēlētajā	  darbības	  jomā	  

pieejamie	  projektu	  konkursi	  
	  
	  
10.	  Atzīmējiet,	  cik	  lielā	  mērā	  piekrītat	  izteiktajiem	  apgavojumiem	  par	  uzņēmējdarbību	  kā	  nodarbošanos!	  
	  
	  
A.	  Lielākā	  daļa	  uzņēmēju	  labi	  dzīvo	  	  
	  
	  
B.	  Lai	  gūtu	  panākumus,	  uzņēmuma	  vadītājam	  ir	  jāstrādā	  

daudz	  vairāk	  kā	  pārējiem	  
	  
C.	  Tie,	  kas	  uzsāk	  savu	  uzņēmējdarbību,	  riskē	  ar	  visu,	  kas	  tiem	  

pieder	  
	  
D.	  Lai	  gūtu	  panākumus	  uzņēmējdarbībā,	  nepieciešams	  būt	  ļoti	  

zinošam	  dažādās	  jomās	  	  
	  
	  
11.	  Novērtējiet	  apgalvojumus	  par	  to,	  kas	  jūs	  līdz	  šim	  ir	  atturējis	  no	  iesaistīšanās	  uzņēmējdarbībā?	  
	  
	  
A.	  Uzskatu,	  ka	  man	  trūkst	  nepieciešamās	  zināšanas	  
	  
B.	  Man	  nav	  pieejami	  līdzekļi	  uzņēmējdarbības	  uzsākšanai	  
	  
C.	  Man	  trūkst	  ideju,	  ko	  es	  varētu	  realizēt	  
	  
D.	  Manai	  idejai	  trūkst	  politiskā	  atbalsta	  pašvaldībā/valstī	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
E.	  Mani	  neatbalsta	  ģimene/draugi	  
	  

F.	  Man	  trūkst	  uzņēmības	  un	  drosmes	  
	  
12.	  Novērtējiet,	  cik	  lielā	  mērā	  piekrītat,	  ka	  norādītais	  atbalsta	  veids	  jūs	  motivētu	  uzsākt	  savu	  uzņēmējdarbību!	  
	  
Es	  piedalītos	  projektu	  konkursā,	  ja	  tas	  piedāvātu..	  	  
A.	  ..saņemt	  finansējumu,	  kas	  sedz	  līdz	  pat	  65%	  sagaidāmo	  

izmaksu	  līdz	  20	  000	  LVL	  
	  

B.	  ..saņemt	  atbalstu	  administratīvām	  –	  grāmatvedības,	  
lietvedības,	  u.tml.	  –	  	  funkcijām	  

	  

C.	  ..iespēju	  apmeklēt	  vai	  rīkot	  izglītojošus	  pasākumus	  par	  
produktu	  izstrādi,	  eksporta	  tirgiem,	  pieredzes	  apmaiņu	  

	  

D.	  ..iespēju	  apmeklēt	  vai	  rīkot	  iedvesmojošus	  pasākumus	  
	  
13.	  Novērtējiet	  šos	  apgavojumus	  par	  uzņēmējdarbības	  vidi	  Latvijā!	  
	  
	  
A.	  Uzņēmuma	  “noturēšana”	  tirgū	  (grāmatvedība,	  nodokļi,	  

konkurence	  u.c.)	  ir	  ļoti	  sarežģīts	  process	  
	  
B.	  Ja	  es	  nodarbotos	  ar	  uzņēmējdarbību,	  tad	  to	  darītu	  Rīgā	  
	  

C.	  Uzņēmējdarbības	  uzsākšanai	  Latvijā	  nepieciešams	  liels	  
sākuma	  kapitāls	  

	  

D.	  Uzņēmējdarbības	  uzsākšanai	  Latvijā	  nepieciešami	  
kontakti	  (t.s.blats)	  

	  

E.	  Mazā	  uzņēmējdarbība	  Latvijā	  neatmaksājas	  
	  

F.	  Latvijā	  vairs	  nav	  brīvu	  biznesa	  nišu	  
	  
14.	  Vai	  personīgi	  pazīstat	  kādu	  uzņēmēju,	  kura	  uzņēmums,	  Jūsuprāt,	  sekmīgi	  darbojas?	  
[	  	  ]	  	  Jā,	  tuvs	  radinieks	  (vecāki,	  brālis,	  māsa,	  dzīvesbiedrs)	  nodarbojas	  ar	  uzņēmējdarbību	  
[	  	  ]	  Jā,	  man	  ir	  kāds	  	  draugs	  vai	  attāls	  radinieks	  uzņēmējs	  
[	  	  ]	  	  Nē,	  personīgi	  nepazīstu	  nevienu	  uzņēmēju	  
	  
15.	  Kāda	  ir	  Jūsu	  līdzšinējā	  pieredze	  uzņēmējdarbībā?	  
[	  	  ]	  	  Man	  ir	  bijis	  uzņēmums	  
[	  	  ]	  	  Man	  ir	  bijusi	  ideja,	  esmu	  arī	  veicis	  zināmas	  iestrādes,	  bet	  nav	  sasniegtu	  rezultātu	  	  
[	  	  ]	  	  Man	  ir	  bijusi	  ideja,	  bet	  neko	  neesmu	  darījis,	  lai	  to	  īstenotu	  
[	  	  ]	  	  Nav	  bijusi	  pieredze	  
	   Paldies	  par	  atsaucību!	  


