
Digitālā 
transformācija-
uzņēmuma 
izaugsmes 
virzītājspēks

Ilze Raudiņa 

Digitalizācijas virziena vadītāja



Latvijas IT 
Klasteris/EDIC

Eksporta 
aktivitātes

Inovāciju 
ekosistēma un 

aktivitātes

Starpindustriju
sadarbība

Digitalizācija



Digitālā transformācija
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Inovāciju un digitālās transformācijas 
virzītājspēks ir uzņēmuma vadība. Uz sadarbību 
un partnerību balstīta biznesa pieeja.

Kultūras un paradumu maiņa nenotiek ātri, tādēļ 
«pamēģināsim un tad jau redzēs» attieksme 
neder. 

Digitālās attīstības stratēģija ir viens no attīstības 
stūrakmeņiem. Digitālai transformācijai jākļūst 
par prioritāti ilgtermiņā. Procesu analīze

Organizācijas pieeja viedu tehnoloģiju 
izmantošanā. Tehnoloģiju ieviešanai ir 
nepieciešamas investīcijas.

Uzņēmuma darbinieki ar savām zināšanām un 
iespējām.

Mainīga klientu uzvedība. 



Kāpēc MVU 
vajadzīgas 
tehnoloģijas?

Konkurētspēja un 
izaugsme, 
paplašināti 

tirdzniecības kanāli

Darbaspēka 
problēmas, 
paaugstināt 

produktivitāti

Partneri vai klienti 
piespiež

Nenovēršamais 
progress, radīt jaunu 

produktu/jauni 
biznesa modeļi

Un kāpēc to nedarīt?

- Rezultāti redzami ilgtermiņā

- Tas ir sarežģīti
- Nav laika iedziļināties

- Nav zināšanu
- Pārmaiņas nevienam nepatīk

- Tas ir dārgi



Eiropas Digitālās Inovācijas centri

EDIC izveides mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu 
ražošanas procesu, produktu vai pakalpojumu konkurētspēju, 
izmantojot digitālās tehnoloģijas, nodrošinot piekļuvi tehniskajām 
zināšanām un eksperimentiem visā Eiropā

Latvijas IT Klastera EDIC fokusā – iekšējo procesu digitalizācija

Saprast 
vajadzību

Izstrādāt 
stratēģiju

Tehnoloģiju 
izvēle un 

izmēģināšana
Ieviešana

• Digitālā brieduma tests

• Biznesa procesu 

novērtējums

• Esošie produktivitātes 

rādītāji 

• Matchmaking ar 

tehnoloģiju 

piegādātājiem

• Konsultācijas un 

mentorings

• Procesu digitalizācijas grants 

(EDIC / LIAA)

• Procesu digitalizācijas

aizdevums (EDIC / Altum)

• Apmācības un prasmju 

celšana (EDIC)

• Kickstart

• Attīstības ceļa karte:

- Efektivitāte

- KPI 



Biznesa procesu analīze

Administratīvie procesi 

Personāla vadības procesi 

Operatīvās vadības procesi 

Transports un loģistikas procesi 

Ražošanas un kvalitātes kontroles 

procesi 

Datu pārvaldības procesi Resursu pārvaldības procesi 

Pārdošanas procesi 

Saprast 
vajadzību



Ieviešana

Aktuālākajām līdzfinansējuma 

programmām iespējams sekot līdzi: 

www.esfondi.lv, www.edic.lv.

Līdzfinansējums “Atbalsts 

procesu digitalizācijai

komercdarbībā”

Atbalsts (vaučers) līdz 100 000 EUR 

ar 35%–55% atbalsta intensitāti

Mērķauditorija: mazie, vidējie, lielie 

komersanti

Grants līdz 5000 EUR ar 100% 

atbalsta intensitāti

Mērķauditorija: mikro, mazie komersanti

Līdzfinansējums “Uzņēmumu 

digitālo prasmju attīstība”

Grants ar atbalsta intensitāti 

līdz 70% 

Mērķauditorija: komersanti (vadītāji 

un to nodarbinātie)

Mērķauditorija: komersanti

Līdzfinansējums “Finanšu 

instrumenti komersantu digitālās 

transformācijas veicināšanai”

Aizdevuma summa: 100 000 – 7 

000 000 EUR (termiņš līdz 10 

gadiem), kapitāla atlaide aizdevuma 

pamatsummas dzēšanai ir līdz 

30%, bet ne vairāk kā 1 000 000 

EUR 

* Nav grūtībās nonācis uzņēmums. Neattiecas uz nozarēm, kas kopumā netiek atbalstītas 

ES fondu un Atveseļošanas fonda ietvaros.



SAGATAVOŠANĀS 
DARBI 
UZŅĒMUMIEM



Uzņēmumam jāpārliecinās 
par līdzfinansējuma 
pieejamību.

Uzņēmumam skaidra vīzija
par to, kādus procesus
uzņēmums vēlas uzlabot.

Pārdomāt sasniedzamos 
efektivitātes rādītājus.

Digitālās transformācijas 
projekta rezultātā 
sagaidāmās uzņēmuma 
digitālās transformācijas 
ietekmes apraksts. 



Procesu plūsma 
ceļa kartes izstrādei 

(LIAA līdz 5000eur)

3.MARKETPLACE
(produktu 

katalogs ar 
esošiem 

risinājumiem 
tirgū)

1.DIGITĀLĀ 
BRIEDUMA 

TESTS (A daļa)

2. DIGITĀLĀ 
BRIEDUMA 

TESTS (B daļa) 
(biznesa procesu 

analīze)

5. ATZINUMS
(progresa 

novērtējums)

4. CEĻA KARTE
(efektivitātes 

rādītāji, ko vēlas 
uzlabot)



Procesu plūsma 
ceļa kartes 
izstrādei 

( LIAA virs 5000eur, 
ALTUM)

3.LĪGUMS AR 
KLIENTU PAR 
CEĻA KARTES 

IZSTRĀDES

1.DIGITĀLĀ 
BRIEDUMA 

TESTS

2. ANKETA CEĻA 
KARTES 

IZSTRĀDEI
(pamatdarbība, 

biznesa procesu 
analīze,  ko vēlas 

uzlabot, KPI)

5. ATZINUMS
(progresa 

novērtējums)

4. CEĻA KARTE
(klātienes vizīte pēc 

nepieciešamības, 
intervija, 

uzņēmuma intervija 
utt.)



Ko darīt šodien?

Novērtēt pašiem 
savus procesus –
izmaksas, laiks, 

problēmas.
Stratēģija.

Novērtēt 
iespējamos 
sadarbības 
partnerus

Pieteikties 
jaunumu 

saņemšanai
www.edic.lv



Mēs būsim digitālais gids ikvienam 
Latvijas uzņēmējam

www.itbaltic.com; www.edic.lv

Ilze Raudiņa
Ilze.raudina@itbaltic.com

Partneri reģionā:

Zemgales plānošanas reģions
Valentīna Mengote

valentina.mengote@zpr.gov.lv

http://www.itbaltic.com/
http://www.edih.lv/
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