
dr naivi sacit, ka visiem jāpaliek Latvijā - šeit jāmācās
un jāstrādā,» tā Latvijas Universitātes rektors Mārcis
A1Jzinš~DB aptauja liecina, ka uz īpaši labiem uznemšanas
rezuIÜtiem var cerēt RSU un SSE Riga augstskolas, 12-13 ;
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farmācija

Dīzeļdegviela 1020.50 USD/t

99%

PRElAlUM unleaded cena E",)pā
'17.00 pēc LJlVlja5~Ika

Budže s 7
pēc pārtraukuma
atsāk tērinus,
valdiba ārkārtas sēdē
vienojusies 2013. gada bu-
džetā atbalstit prioritāros
pasākumus 122 miljonu
latu apmērā. Bez kultūras
un satiksmes jomām 2013.
gada budžetā papildu lī-
dzekļi piešķirti ari atvieg-
lojumu par apgādājamiem
palielināšanai. valdība
vienojusies no nākamā
gada 1. jūlija palielināt at-
vieglojumus par apgādāja-
miem par 10 latiem.

cena 75 santīmi
-111111111111111111111111111111
9 771407 204056



pārtika

metāli

Tūrisms 8-9

par tik palielinājies Latvijas
TOP15 tūrisma aģentūru apgro-
zijums 2011.gadā.

telekomunikācijas

Svitros

KrUpllIecrDa

transports

Tikai pirms nepilniem trīs ga-
diem definētās prioritārās noza-
res var zaudēt savu statusu. Dala
uzņēmēiu ir šokēti par šo ekono-
mikas ministra ieceri, savukārt
citi to apsveic, vienlaikus paužot
cerību,ka jaunā industriālā poli-
tika atkal nebūs iluzorās Nokia
meklēšana, noniecinot Latvijā
perspektīvākās nozares.5

ensii s 7
uzkrājumi nav
prioritāte

Iedzīvotāji, aizejot pensijā,
vēlētos saņemt vismaz 70%
no savu līdzšinējo ienākumu
apjoma, tomēr, lai šādu līme-
ni uzturētu, nepieciešami
ari uzkrājumi, ko lielākā dala
neveic. Uzkrājumi privātajai
pensijai tiek ierindoti Lat-
vijas iedzīvotāju prioritāšu
lejasdaļā.

4-5

Investors 14
obligācijas kļūst
pievilcīgākas

Neraugoties uz investoru
aktivitātes uzplaiksnījumu
riskanto finanšu aktīvu seg-
mentā, savu aktualitāti nav
zaudējusi eirozonas parādu
krīze un lēnāks Ķinas ekono-
mikas pieaugums, kas finan-
šu tirgus dalībniekiem agri
vai vēlu liks atgriezties pie
obligāciju pirkšanas.

E" 5
viedkartēm
«stop» pauzeTil{s izritināts sarkanais

paklājs ārvalstu tūristiem

16% Tūrisma aģentūras pēc veiksmīga 2011. gada turpmāk plāno
sabalansētu izaugsmi. DB veiktā analīze liecina, ka sešas no
TOPsaraksta aģentūrām spējušas augt visvairāk: Your Run
(+48%), Averoja (+38%), tūrisma aģentūra Kolumbs (+27%), Astra
tūre (+26%), Transport Business Service (+26%) un Latvia Tours
(+21%). Tūrisma aģentūras pamanījušas ari jaunu, sev pozitī-
vu tendenci - cilvēki ceļojumus rezervē laikus.

E-paraksta attīstītājs Latvijas
valsts radio un televīzijas
centrs šobrīd veic sistēmas
optimizāciju un procedūras
maiņu e-paraksta viedkar-
šu ražošanā, tādējādi lidz 15.
oktobrim ir pārtraukta karšu
ražošana. Turpmāk iecerēts

. nodrošināt viedkaršu perso-
nalizāciju.
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4 Z nas,. . - -o tāras nozares
Til<aipirms nepilniem trīs gadiem definētās prioritārās nozares
zaudēs savu statusu līdz ar jaunās industriālās politikas
iedzīvināšanu, dala uzņēmēju pārsteigti, citi apsveic šādu lēmumu



Nozaru. priorita.rizešan nav

Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācijas prezidents Guntis
Strazds. FOTO- VITĀlIJSSTiPNIEKS,DIENASMEDIJI

Infonnācijai
Par valsts prioritārajām nozarēm noteiktas:

pārtikas produktu un dzērienu ražošana,
koksnes izstrādājurnu ražošana,
ķimisko un farmaceitisko vielu un ķimisko produktu ražošana,
metālu un metālizstrādājumu ražošana,
datoru, elektronisko, elektrisko un optisko iekārtu ražošana,
telekomunikācija, datorprogrammēšana,
uzglabāšanas un transporta paligdarbības.

AVOTS:DB,PēCIEPRIEKSējoGADUPUBlIKĀCljĀM

ViedokliSJābūt konsekventiem
Lattelecom padomes
priekšsēdētājs Gatis Kokins:

Liberālāskatīlurnā noza-
ru prioritāšu noteikšana

nav aktuāla, tomēr mūsdieni-
gās valstis ar attistitu ekonomi-
ku prioritātes pastāv. Prioritāšu
noteikšanā svarīgi irbūt kon-
sekventiem, tostarp daudzu
valdību laikā.Tas savukārt prasa
zināmu sabiedrības konsensu.
A.Kampara laikā, šķiet, tāds
konsenss tika sasniegts. Ja reiz
irizvirzitas prioritāras noza-
res, tām irjāparedz valstisks
atbalsts - gan nodrošinot lab-
vēligu nodokļu politiku, gan
veidojot izglitibas programmas,
investējot infrastruktūrā, pie-

saistotārvalstu investicijas u.
c.ra kā Nacionālā attistības
plāna prioritāte ir«ekonomikas
izrāviens» un tajā būtiska loma
ir IKTnozarei, inovācijām un
jaunāko tehnoloģiju sasniegu-
miem, tad, iespējams, ministrs
saskata prioritāšu realizēšanu
tieši caur NAP.Ekonomikas izrā-
viens ir panākams, atbalstot tās
nozares, kuras sniedz visātrāko
atdevi uz IKP,rada jaunas darba
vietas un veicina inovācijas.
Savukārt, defokusējot valsts
uzmanību, mēs varam atgriez-
ties pie pastiprinātām investici-
jām tirdzniecībā un nekustamā
ipašuma biznesā, kā sekas mēs
esam izbaudiļuš] lidzmielēm.

«Nacionālā industriālā politi-
ka neplāno defmēt pēc NACE
klasifikatora kodiem (noza-
res), kas būtu vairāk prioritāri
nekā pārējie,» tā nākotnes vī-
ziju iezīmē ekonomikas mi-
nistrs Daniels Pavļuts. Viņš
ari uzsver, ka nav jutis nekādu
pielietojumu tam, ka kaut kur
defmētas kādas prioritāras no-
zares. Savukārt uzņēmēji par
šādu pavērsienu ir pārsteigti,
vienlaikus tiek gaidīts, kā un
kādu nozaru uzņēmumi in-
dustriālās politikas kontekstā
tiks atbalstīti.
Daļa uzņēmēju šādu rīcību
uzskata par pārsteidzīgu. D.
Pavļuts gan uzskata, ka sva-
rigākais ir nevis tas, no kādas
nozares iruzņēmums, bet gan
kāda ir pievienotā vērtība,
un, jo tā augstāka, jo labāk.
«Atbalsts būs augstas pievie-
notās vērtības ražošanai,» tā
D.Pavļuts.
Lidz šim ES struktūrfondu at-
balsts tādās programmās kā
augstas pievienotās vērtības
investīcijas tika piešķirts prio-
ritāro nozaru uzņēmumiem.
Bez tam ir ari UIN atlaides
lielajiem - 3 milj. Ls un vai-
rāk - investiciju projektiem
prioritārajās nozarēs. Priori-
tāro nozaru sarakstā, kuras

, Prioritāro nozaru araksts it

Pret Latvijas .; un farmācijas uzņēmēju asociācijas valdes priekš-
sēdētājs Vitālijs Skrivelis. FOTO- RITVARSSKUJA,DIENASMEDljl

var pretendēt uz īpašo UIN at-
balstu (25%no investīcijām in-
vestējot lidz 35 milj. Ls), kopš
šā gada ir iekļauta ari mēbeļu
ražošana, zivju, vēžveidīgo
un mīkstmiešu pārstrādes
un konservēšanas nozare, kā
ari piena produktu ražošanas
nozare.

Pārsteidzīgs solis
Latvijas Ķīmijas un farmācijas
uzņēmēju asociācijas valdes
priekšsēdētājs Vitālijs skrī-
velis atgādina, ka piecas no
valsts noteiktajām prioritā-
rajām nozarēm pārstāv ra-
žošanu, kas dod pienesumu
eksporta rādītājos un kopējā
valsts bilancē.
«Prioritāro nozaru saraksts ir
[āsaglabā,» uzsver V.Skrīvelis,
atgādinot, ka 2009. gadā, no-
sakot attiecīgās nozares, tika
izraudzītas tieši tās, kurās ir
izaugsmes potenciāls un ku-
rās jau notiek ražošanas pro-
cesi. Tāpēc tā vietā, lai atceltu
attiecīgo prioritāro nozaru
sarakstu, būtu jāapzina esošā
situācija un paveiktais. Val-
sti finansēšanas sadalīšanas
jomā bieži vien var novērot
«saules principu», kad ir mē-
ģinājumikatrai jomai piešķirt
kaut nelielu daļu no nepiecie-

šamā līdzekļu apjoma, tomēr
dzīvē ne vienmēr pietiek vi-
sām jomām. Tāpēc prioritāro
nozaru defmēšana ir būtiska,
piemēram, izglītības jomā,
novirzot valsts finansējumu.

Inovāciju jomā, kad zināša-
nas tiek pārvērstas par tirgū
pieprasītām precēm, pēc v.
skrīveļadomām, finansējums
būtu jāpiešķir bez liekām bi-
rokrātiskām procedūrām,
bet bieži vien ministrijas šajā
jomā ir izlikušas birokrātis-
kas «minas». Tāpat nedrīkst
aizmirst to, ka valsti ir ne-
pieciešamas ne tikai nozares
ar augstu pievienoto vērtību,
bet ari jomas, kuras nodar-
bina lielu skaitu strādājošo,
atzīmē V. skrīve1is. Turklāt
katrā nozarē ir «high tech» un
«low tech» jomas, piemēram,
farmācijā uzņēmumi izstrādā
gan oriģinālproduktus, gan
pārdod starpproduktus.

Atbalsta ministru
«Nozares uzņēmumi ir pār-
dzīvojuši krīzi un pat spējuši
samērā strauji no tās atgū-
ties - bez jebkāda atbalsta un
pat neesot Latvijas prioritāro
nozaru sarakstā,» uzsver prio-
ritāro nozaru sarakstā neie-
kļuvušas nozares pārstāvis -

Vieglās rūpniecības uzņē-
mumu asociācijas prezidents
Guntis Strazds.

Viņaprāt, princips ar dažu
nozaru izcelšanu bijis aplams,
jo teksti1nozare nestrādā tikai,
lai apģērbtu cilvēkus, bet ari
produkciju izmanto autorūp-
niecībā, ceļu būvē, medicīnā
utt. «Ko dod ieraksts nozarei
«prioritāra», ja nekāda reāla
atbalsta nav - kā vien tikai ES
struktūrfondu programmā,
kur pārējās nozares ražotājs
vienā vērtējumā saņēma nul-
les, kamēr prioritārās nozares
uzņēmējs - pat visu 30 punktu
handikapu,» lakonisks ir G.
Strazds. viņš atbalsta D. Pa-
vļuta ideju par atteikšanos no
prioritārajām nozarēm.

Cer uz lielāku efektu
Latvijas Kokrūpniecības fe-
derācijas izpilddirektors
Kristaps Klauss, izvērtējot
vēsturisko labumu, ko devusi
prioritāro nozaru nosaukša-
na, secina, ka to skala dekla-
rēšana ir varējusi sniegt ti-
kai atsevišķas iespējas. «Ja
valsts ir gatava ar reāliem
atbalsta instrumentiem veici-
nāt Latvijas tautsaimniecības
konkurētspēju un izaugsmi,
iedziļinoties katras nozares
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statusa
specifika, tad prioritāro no-
zaru nomaiņa uz prioritāro
uzdevumu sasniegšanu ir labs
risināiums,»

«Nozarei tas iekļaušana
prioritāro saraksta bija ne ti-
kai tas atzīšana par labu un
attīstāmu nozari kā tādu Lat-
vijai, jo tai, (izņemot Liepājas
metalurgu) nav vietējo izejvie-
lu bāzes, kāda ir, piemēram,
kokrūpniekiem, pārtikas un
ari būvmateriālu ražotajiem,
bet ari tieši popularizēšana
jauniešu vidū un motivācija
izvēlēties studēt inženierzi-
nātnes,» norāda Mašīnbūves
un metālapstrādes uzņēmu-
mu asociācijas valdes priekš-
sēdētājs vilnis Rantiņš.

viņaprāt, loģiskibūtu sagla-
bāt labas iestrādes un papildi-
nāt ar jauniem atbalsta ins-
trumentiem un pasākumiem,
nevis visu noārdīt, lai celtu
atkal no jauna. Pārdomas gan
K.Klausam, gan V.Rantiņam,
gan ari citiem raisa jautājums
- vai lidz ar kārtējo ministru
personāliju nomaiņu konsek-
venti tikts turpināta šobrid so-
litā jauna industriālā politika?

tu bundžiņa, kas no sīkākās
zivtiņas izspiež maksimāli
iespējamo augstāko vērtību,
joalternativa ir šis zivtiņas sa-
malt miltos,» norāda D.Šmits.
viņaprāt, valstij pat būtu ne
tikai jāapzina katras nozares
sistēmveidojošie uzņēmumi,
bet ari ar visu veidu attiek-
smi un atbalstu jāveicina to
attīstiba, jo šie uzņēmumi ir
visas konkrētās nozares vil-
cējspēki.

«Jācer, ka atkal nenotiks
dzīšanās pēc kādas mirāžas
jeb modes kliedziena bioteh-
noloģiiu, nanotehnoloģiju
produktiem, jo tādu ražotņu
izvietošanai Latvijā nav nedz
priekšnosacījumu, nedz ari
vajadzīgo kvalificēto speciā-
listu, .savukārt no jaunākās
paaudzes elektronisko «rotaļ-
lietu» montāžas, kad visas de-
taļas importē, gaidīt kādu bū-
tisku ekonomisko ieguvumu,
kurš varētu transformēties
par Latvijas izrāvienu, ir nai-
vums vai ari muļķiba,» seci-
nāja viens no aptaujātajiem
rūpniekiem, Viņaprāt, jākopj
nozares, kuras ir, nevis jāsap-
ņo par to, kā nav, bet ko loti
gribētos.

«Ministri mainās loti bieži,
un lidz ar ministra nomaiņu
mainās ari politika visai no-
zarei, jo katrs ministrs nāk ar
saviem uzstādījumiem, kas
reizēm loti būtiski atšķiras
no priekšgājēja, kam seko re-
formas, taču visa šī darbība

Zlnas 5,

«stop» pauze
Lidz 15.oktobrim
pārtraukta elektro-
niskā paraksta vied-
karšu izgatavošana
E-paraksta attīstītājs Latvi-
jas Valsts radio un televīzijas
centrs (LVRTC)šobrid veic sis-
tēmas optimizāciju un proce-
dūras maiņu e-paraksta vied-
karšu ražošana, tādējādi lidz
15. oktobrim karšu ražošana ir
pārtraukta. «viedkaršu perso-
nalizācija ir pietiekami sarež-
ģīts un komplicēts process,
kur jāievēro virkne drošības
procedūru,» DBskaidro LVRTC
valdes priekšsēdētājs Jānis
Bokta, atgādinot, ka tradicio-
nāli citas valstis e-paraksts
viedkartēs tika ieviests reizē
ar identifikācijas (ID) kartēm.
Latvijā e-parakstu neieviesa
reizē ar ID kartēm, kas, pēc
viņa teiktā, ir bijis viens no
iemesliem, kādēļ sākotnējais
Latvijas pasta e-paraksta pro-
jekts un lielas pieprasījuma
prognozes par izsniegto vied-
karšu skaitu nepiepildījās,
ar ko rēķinājāsī.atviiā eso-
šie viedkaršu personalizētāji.
Tādējādi viedkaršu izgatavo-
šanas izmaksas uz vienību
kļuva neadekvāti augstas un .
karšu personalizētājiem attie-
cīgais bizness kļuva neintere-
sants, turpina J. Bokta. Ietek-
mi uz pieprasījumu atstāja ari

Deklaratīva forma
«savulaik tas, ka nozare ir
prioritāra, bija fakta konstatā-
cija par to, kādas nozares Lat-
vija ir, kuras darbojas uzņē-
mumi ar vēsturi, ir darbinie-
ki, ir māC1OUiestades un ir ari
pamats, lai tajās būtu attīstī-
ba, kā ari jomas, kuru attīstibu
......•........•.1 T ••.•••. ::"., )..10. ••••••• ,,1; 1 :..·_~..L.o&...L:..~_.:.-.:..~-':....:,~_.-L~--> •.•,L:.......:_.u •••~-"--~_

LVRTCsadarbibā ar audi-
toriem un izstrādātājiem ir
radis iespēju optimizēt e-pa-
raksta viedkaršu ražošanas
procedūru, lai LVRTCturp-
māk noclrošinātu to persona-
lizāciju, norāda LVRTCvaldes
priekšsēdētājs jānis Bokta.

virtuālo risinājumu portālā
www.eparahstslv, kā ari nav
pārtraukumu esošajiem e-pa-
raksta viedkaršu lietotajiem.
Pieaugot ID karšu popularitā-
tei, nākotnē Latvijā no e-pa-
raksta viedkartēm varētu, pēc
J. Boktas domām, atteikties
pavisam, taču, kamēr būs
pieprasījums, tikmēr LVRTC
šo pakalpojumu turpinās pie-
dāvāt. Kopumā šobrīd Lat-
vija ir aktīvas ap 3000-4000
e-paraksta viedkaršu. Vidēji
mēnesī e-paraksta viedkartes
piesakās daži simti personu.

KOpā 30 tūkstoši

Pielikums

ap aimn

Ievēro:
LatVijāik gadu rodas 600 000-
700000 tonnu sadzīves atkritumu
tikai apmēram 25%no tiem tiek
pārstrādāti otrreizējai lietošanai.

Pēc šī rādītāja Latvija ir Viena no
atpallkušākajām valstīm
EiropasSaVieruoāatlmtumu
apsaimniekošanas jomā,

Tikai "Dienas Bizness' katru pusgadu
analizē nozares aktua1itātes.

Uzzini:
• Atkritumu šķirošanas rüpnīcu

projekti.

• Koparedz grozījurni Atkritumu
apsaimniekošanas1ikumā?



. , .
venti tikts turpināta šobrīdso-
litā jaunā industriālā politika?

Dek1aratīva forma
«savulaik tas, ka nozare ir
prioritāra, bija fakta konstatā-
cija par to, kādas nozares Lat-
vijā ir, kurās darbojas uzņē-
murni ar vēsturi, ir darbinie-
ki, ir mācību iestādes un ir ari
pamats, lai tajās būtu attistī-
ba, kā ari jomas, kuru attīstību
nosaka Latvijas ģeogrāfiskais
stāvoklis,» atceras Latvijas
Zivrūpnieku savienības pre-
zidents Didzis Šmits.

Viņš norāda, ka labā ideja ar
prioritārajām nozarēm un to
atbalstu īsti netika īstenota, kā
tam būtu bijis jābūt. «Pārtikas
pārstrāde ir nosaukta par prio-
ritāru, bet kompetences centra
izveidei atbalstu atteica, kaut
ari citās prioritārajās nozarēs
tādi tika atbalstīti,» norāda D.
Šmits. Viņš uzskata, ka nav
jēgas izcelt kādas nozares, ja
tam neseko līdzi visaptveroša
atbalsta programma. «Pārtikas
produkti irvajadzīgi ikvienam
cilvēkam neatkarīgi no vecu-
ma, sociālā stāvokļa utt. Kur
vēl labāks mūžīgais dzinējs?
Šobrid Latvijā no zemes var
iegūt ievērojami vairāk, ne-
pieciešāma tikai valsts politi-
ka, kas to veicinātu,» stāsta D.
šmits. viņaprāt, ja nevaram
paņemt maksimumu no de-
besu dāvanas - katra zemes
hektāra, kas mums dots, tad
diez vai ir jēga cerēt uz kādām
high tech nozarēm, ka tās spēs
nodarbināt cilvēkus, piepildīt
valsts budžetu utt.

Nedzīties pēc mirāžas
vairāki aptaujātie izteica ceri-
bu, ka jaunā industriālā politi-
ka atkal nebūs iluzorās latvie-
šu nokijas meklēšana, nonie-
cinot nozares, kādas Latvijā
ir. «Tas ir mīts, ka kāda elek-
troniska kaste vai datorprog-
ramma ir ar daudz augstāku
pievienoto vērtību nekā špro-

I .1., ,

rūpniekiem. Viņaprāt, jākopj
nozares, kuras ir, nevis jāsap-
ņo par to, kā nav, bet ko loti
gribētos.

«Ministri mainās loti bieži,
un līdz ar ministra nomaiņu
mainās ari politika visai no-
zarei, jo katrs ministrs nāk ar
saviem uzstādījumiem, kas
reizēm loti būtiski atšķiras
no priekšgājēja, kam seko re-
formas, taču visa ši darbība
nekādi neveicina ministram
pakļauto jomu attistību. Tāds
zigzags, ne ceļš, un kurš tad
- vietējais vai ārvalstu - inves-
tors var īsti saprast - kur tad
brauc tā Latvija? Konkuren-
tvalstimšāda Latvijasmētāša-
nās irvienkārši medusmaize,»
secināja viens no rūpniekiem.

Lozungi ir, satura nav
Bijušais eknomikas ministrs
Artis Kampars, kura laikā
2009. gada nogalē tika no-
sauktas prioritārās nozares,
uzskata, ka atteikšanās no
prioritāro nozaru iezīmēšanas
ne tikai nav saprotama, bet
tas ari neesot solis pareizajā
virzienā.

«šisnozares kopumā deva ap
80% no rūpniecības produk-
cijas, tās strauji atguvās pēc
krīzes, tām ir noieta kanāli
ārzemēs, tās maksā nodokļus
un nodarbina cilvēkus gan
savās ražotnēs, gan ar tām
saistītajās sfērās,» prioritāro
nozaru devumu raksturo A.
Kampars. Viņaprāt, konkrētu
nozaru atbalsts nav pretrunā
ar produkcijas ar augstu pie-
vienoto vērtību atbalstu. ((10-

zungiir, bet saturu vēlneesmu
redzējis. Ir loti viegli noliegt
visu, kas ir bijis iepriekš, bet
daudz grūtāk ir tā vietā ielikt
taustāmu, reālu saturu - at-
balstu,» arvispārigu atbildi uz
DBjautājumu par to, vai jaunā
industriālā politika sniegs bū-
tiskāku atbalstu ražotājiem,
atbild A.Kampars.

Sanita lgaune, Māris Ķirsons
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jekts un lielās pieprasījuma
prognozes par izsniegto vied-
karšu skaitu nepiepildījās,
ar ko rēķinājās Latvijā eso-
šie viedkaršu personalizētāji.
Tādējādi viedkaršu izgatavo-
šanas izmaksas uz vienību
kļuva neadekvāti augstas un .
karšu personalizētājiem attie-
cīgais bizness kļuva neintere-
sants, turpina J. Bokta. Ietek-
mi uz pieprasījumu atstāja ari
tas, ka paralēli viedkartēm ti-
ka ieviests virtuālais jeb e-pa-
raksts «mākonī», kā ari e-pa-
raksts, pieejams IDkartēs. Pē-
dējie dati liecina, ka aptuveni
puse no ID karšu saņēmējiem
tajā aktivizējuši ari e-parak-
stu. ID karšu izsniegšana de-
va stimulu kopējā e-paraksta
lietošanas intensitātē, tomēr
samazināja pieprasījumu pēc
e-paraksta viedkartēm. 'īādē-
jādi esošais viedkaršu perso-
nalizētājs First Data pārtrau-
ca sniegt šādu pakalpojumu.
Vienlaikus J. Bokta atzīst, ka
e-paraksta viedkaršu lietotāji
ir tie, kas e-parakstu izmanto
bieži un regulāri.

Pieauga izmaksas
((LVRTCsadarbībā ar audito-
riem un izstrādātājiem ir radis
iespēju optimizēt karšu ražo-
šanas procedūru, lai LVRTC
turpmāk pats nodrošinātu to
personalizāciju un ari turp-
māk nodrošinātu šo pakal-
pojumu, un klienti to droši
varētu izmantot vismaz pāris
gadus. Diemžēl šajā pārkārto-
šanās procedūrā ir ieplānots
ari karšu ražošanas pārtrau-
kums. pirms tam esam centu-
šies informēt visas tās perso-
nas, kurām šajā laikā beigsies
esošās kartītes, un lielākā dala
jau iepriekš tās ir nomainījuši.
Tāpat vismaz dala no pārtrau-
kuma iekrit tā sauktajā klusa-
jā vasaras periodā - augustā,»
klāsta J. Bokta.

LVRTCaicina šobrīd izman-
tot ID kartē esošo e-parakstu,

, ,.
raksta viedkartēm varētu, pēc
J. Boktas domām, atteikties
pavisam, taču, kamēr būs
pieprasījums, tikmēr LVRTC
šopakalpojumu turpinās pie-
dāvāt. Kopumā šobrīd Lat-
vijā ir aktīvas ap 3000-4000
e-paraksta viedkaršu. Vidēji
mēnesīe-parakstaviedkartes
piesakās daži simti personu.

KOpā 30 tūkstoši
Latvijā šobrīd kopumā ir ap
30 tūkst. e-paraksta lietotāju.
J.Boktaatzīmē, ka, sasniedzot
100-200 tūkst.lietotāju skaitu,
ari bankām būtu lielāka inte-
rese. «Klientiem mūsu pakal-
pojumu izmantošanai e-pa-
raksts nav nepieciešams,» DB
norāda SWedbank preses sek-
retāre Kristīne Jakubovska.
Proti, attālinātie pakalpojumi
tiek nodrošināti, izmantojot
internetbankas autorizācijas
mehānismus, kas sniedz aug-
stu drošības un ērtības līmeni.

«Kopumā elektronisko do-
kumentu ieviešanu vienno-
zīmīgi atbalstām - kā līdzekli,
lai būtiski efektivizētu pro-
cesus, proti, svarīgs mērķis
ir, lai tie ļauj atteikties no
nevajadzīgiem procesiem un
dokumentiem,» akcentē K.
Jakubovska.

Iepriekš bankas norādīju-
šas, ka tās ir ieinteresētas, lai
attītītos e-paraksta elektro-
niskā un virtuālā infrastruk-
tūra un pieaugtu e-paraksta
lietotāju skaits. Tiesa gan,
tas, cik strauji e-paraksta iz-
mantošana Latvijā kļūs par
ierastu ikdienas sastāvdaļu
dokumentu parakstīšanai,
būs atkarīgs galvenokārt no
tā, kad iedzīvotājiem būs ie-
spēja to izmantot saziņā ar
visām valsts un pašvaldību
iestādēm un ar privātiem uz-
ņēmurniem, kā ari no tā, cik
plašsbūs piedāvāto pakalpoju-
mu klāsts un to izmantojami-
ba katra iedzīvotāja ikdienā.

Sanita Igaune
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analizē nozares aktualitātes.

Uzzini:
• Atkritumu šķlrošanas rūpnīcu

projekti.

• Koparedz grozūurru Atkritumu
apsaimniekošanas likumā?

• Kas varētu būt ietverts jaunajā
atkritumu apsaimniekošanas valsts
planā 2013.- 2020,gadam?

Reklamējies:
Raksti pieteikumi@dienalv
Zvani: 67063181
Pievieno pieteikumam kodu "atkritumi"
un saņem papildus atlaidi.
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