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Nodarbībā aplūkojamās tēmas:

1. E-komercijas tiesiskie regulējumi
2. Ekspertu viedokļi un padomi
3. Dažādu e-veikalu platformu apskats
4. Sava e-veikala izveide
5. Maksājumu sistēmu apskats



Bieži lai strādātu e-komercijas jomā, komersanti 
izmanto interneta tīmekļa vietnes un mobilās 
aplikācijas, ko VID jāreģistrē kā struktūrvienības.

Kas ir struktūrvienība, un kad tā jāreģistrē VID?

Ja uzņēmums, saimnieciskās darbības veicējs vai individuālais komersants 
saimniecisko darbību veic ārpus savas reģistrētās adreses, šo vietu sauc par 
struktūrvienību.

Struktūrvienība jāreģistrē VID 10 dienu laikā no lēmuma par tās izveidošanu.

Struktūrvienībai nav atsevišķas juridiskas personas statusa.

* https://www.vid.gov.lv/lv/strukturvienibas-registracija



* https://www.vid.gov.lv/lv/strukturvienibas-registracija

https://www.youtube.com/watch?v=0WuDL2m3FeU&t=76s



* https://www.luminor.lv/lv/11-iemesli-kapec-tiesi-tagad-ir-istais-bridis-uzsakt-e-komerciju

E-komercijas izaugsme vērojama arī visā pasaulē. 
Attīstoties ne tikai individuāliem e-veikaliem, bet 
tādiem milžiem kā Amazon, Ebay u.c., cilvēki arvien 
biežāk izvēlas iepirkties tiešsaistē. Kā jau ierasts –
dažādas tendences pasaulē tiek pārņemtas arī Latvijā, 
un arī šī nav izņēmums.

https://www.luminor.lv/lv/11-iemesli-kapec-tiesi-tagad-ir-istais-bridis-uzsakt-e-komerciju


* https://www.seb.lv/infohub-topics/e-komercija



* https://www.swedbank.lv/business/campaign/ecommerce



* https://www.swedbank.lv/business/campaign/ecommerce



* https://lvportals.lv/skaidrojumi/294718-ka-izveidot-savu-interneta-veikalu-2018

Lai taptu interneta veikals, ne katrreiz tā 
veidotājam ir vajadzīgas profesionālas 
digitālās prasmes. Interneta tirdzniecībā ir 
trīs galvenās platformu kategorijas. Kuru 
izvēlēties, atkarīgs no uzņēmēja budžeta, 
tehniskajām zināšanām un ilgtermiņa 
plāniem.



* https://lvportals.lv/skaidrojumi/294718-ka-izveidot-savu-interneta-veikalu-2018

Interneta tirdzniecībā ir trīs galvenās platformu kategorijas:

"Amazon", "eBay" un "Etsy" – tiešsaistes pārdošanas platformas – interneta veikali;

"Shopify", "Squarespace" un "Wix" – platformas, kurās var veidot interneta veikalus saviem spēkiem 
un atbilstoši savām vajadzībām;

Atvērtā koda platformas "WordPress WooCommerce", "Drupal", "Joomla", "Magento", "PrestaShop", 
"OpenCart" – lietotājs var veidot individuālu interneta veikalu pēc savām vajadzībām.

Starta platformas

Ir tikai jāreģistrējas, jāaizpilda informācija par sevi un 
uzņēmumu, jāpievieno produkti, apraksti – un var sākt pārdot.

Sarežģītas platformas

Te nepieciešamas labas zināšanas 
nopietna interneta veikala izveidē.

Ja ir pietiekami daudz tehnisko zināšanu un laika, plāns veidot lielāku katalogu 
vai, piemēram, ir jau savs bizness, kurā pārdošana ikdienā norit nesaistē 
(offline), un nevēlas ieguldīt lielus līdzekļus izstrādē



* https://lvportals.lv/skaidrojumi/294718-ka-izveidot-savu-interneta-veikalu-2018

Ja ir vēlme izmēģināt pārdošanu internetā hobija līmenī, paralēli savam ikdienas 
darbam pārdodot paša darinājumus un testējot, kā reaģēs potenciālie klienti, var 
sākt ar tādām platformām kā "Etsy", jo interneta vidē arvien populārāka kļūst 
dažādu rokdarbu pirkšana un pārdošana.

Starta 
platformas

"Etsy" ir 33 miljoni pircēju, tiek piedāvāti 37,5 miljoni preču 
rokdarbu, izejmateriālu un vintāžas jomā. Līdzīga interneta 
platforma rokdarbniekiem ir, piemēram, "dawanda.com" vācu 
valodā.



* https://lvportals.lv/skaidrojumi/294718-ka-izveidot-savu-interneta-veikalu-2018

Starta 
platformas

https://www.etsy.com/



* https://lvportals.lv/skaidrojumi/294718-ka-izveidot-savu-interneta-veikalu-2018

Starta 
platformas

https://www.etsy.com/



Starta 
platformas

https://www.etsy.com/

Kā notiek norēķini? Pircēji var maksāt ar bankas karti, izmantot 
"Paypal" un citas maksājumu sistēmas, "Etsy" dāvanu karti.

Interneta veikalā var ievietot pat 20 vienas preces eksemplārus, 
bet par ievietošanu "Etsy" būs jāmaksā tikai kā par vienu, 
"nemaksājam par to, ko nepārdodam". Komisijas maksa 
jāmaksā tikai par pārdotu preci, kas interneta veikalā var 
atrasties četrus mēnešus, noteiktus procentus iekasē arī no 
preču pārdošanas cenas un par citiem pakalpojumiem – valūtas 
konvertācija, reklāma u. c.



Biežākās kļūdas, veidojot e-veikalu:

• Slikts saturs: kļūdaini, haotiski teksti, teksta ir par daudz, nekvalitatīvi 
attēli.
• Nav automatizēts, uzticams process, piemēram, nevar samaksāt 
uzreiz ar karti, bet klientam tiek izsūtīts rēķins, kura apmaksa jāsagaida, 
tā padarot pirkšanas procesu par vairākām dienām ilgāku, vai vēl 
sliktāk – ar klientu vispirms sazinās menedžeris, un tikai tad ir skaidrs, 
vai prece pieejama un vai pirkums būs veiksmīgs.
• Nevar vai ir grūti atrast kontaktus, rekvizītus.
• Slikts klientu serviss: neatbild uz zvaniem, ilgi atbild uz e-pastiem 
u. tml.
• Nav sakārtotas juridiskās detaļas – trūkst distances līguma vai 
atteikuma tiesību.
• Neveiksmīgs dizains/krāsu salikums.
• Nav mārketinga stratēģijas – pārdevējs nav padomājis, kādos veidos 
uz e-veikalu radīs apmeklētāju plūsmu.

* https://www.la.lv/ka-izveidot-veiksmigu-interneta-veikalu-nepielaut-8-popularakas-kludas



* https://www.delfi.lv/news/national/commercials/interneta-veikalu-platformas-ka-izveleties-piemerotako-jusu-biznesam.d?id=53182679

Interneta veikala platforma būtībā ir satura 
vadības sistēma, kas ļauj jums pārvaldīt un 

mainīt interneta veikala lapas saturu. 
Citiem vārdiem sakot – tas ir rīks, kas ļauj 

jums izveidot interneta mājaslapu vai e-
veikalu bez programmēšanas un 

nepieciešamības piesaistīt attiecīgu 
speciālistu.

Daudzi e-komercijas biznesi ne tikai Latvijā, bet 
arī Lietuvā un Igaunijā izmanto 
"WooCommerce" interneta veikala platformu. 
"WooCommerce" ir "Wordpress" lapas papildus 
spraudnis, kas parastu "Wordpress" lapu 
pārvērtīs e-veikalā.
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Maksājumu sistēmas

* https://coinatmradar.com/bitcoin-atm-near-me/?__cf_chl_tk=IC_tBJnluWk16d3hDqLCKX17BITw_w7ICgXzPempjzE-1667992108-0-gaNycGzNCH0



Maksājumu sistēmas



Maksājumu sistēmas PayPal ir privāts, starptautisks e-komercijas 
uzņēmums, kas sniedz iespēju veikt maksājumus un 
naudas pārskaitījumus, izmantojot internetu. PayPal
ir interneta maksājumu platforma, kas funkcionē kā 
starpnieks starp elektroniskajiem finanšu 
pārskaitījumiem interneta tiešsaistē.

Pakalpojumu sniedz “PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A.” (reģistrācijas Nr.: 
R.C.S. Luxembourg B 118 349) (turpmāk — “PayPal”) reģistrētiem lietotājiem 
Eiropas Ekonomikas zonā.

“PayPal” ir uzņēmums, kas ir licencēts Luksemburgā kā banka (vai „kredītiestāde” no 
juridiskā viedokļa) ko pārrauga Luksemburgas finanšu regulatīvā iestāde „Commission de
Surveillance du Secteur Financier” jeb CSSF. CSSF uztur tās reglamentēto organizāciju 
reģistru, kas pieejams šeit: 
https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en#Home. Uzņēmums “PayPal” 
ir reģistrēts ar numuru B00000351



Maksājumu sistēmas Lai izmantotu Pakalpojumu, jums nepieciešams:

• dators, viedtālrunis (piemēram, Apple iPhone vai Android, vai Windows tālrunis) vai 
planšetdators (piemēram, Apple iPad vai Android, vai Windows planšetdators);
• datu savienojums ar internetu. “PayPal” pakalpojums nedarbosies, ja jūsu dators ir 
bezsaistē.

PayPal konta atvēršana

Privātpersonas un uzņēmumi var atvērt kontu “PayPal”. Lai atvērtu kontu pie mums, jums:
• vai nu jābūt fiziskai personai (vismaz 18 gadus vecai), vai uzņēmumam, kas var sastādīt juridiski 
saistošu līgumu un jāpabeidz mūsu reģistrēšanās process.
Mūsu reģistrēšanās procesa laikā jums:
• jāreģistrē e-pasta adrese, kas darbosies arī kā jūsu „User ID” (Lietotāja ID);
• jāiestata parole, kuru mēs izmantosim, lai jūs varētu pieteikties (informāciju par to, kā izvēlēties labu 
paroli, skatiet sadaļā “Konta drošības uzturēšana” tālāk); un jāpiekrīt mūsu Privātuma 
paziņojumam un lietotāja līgumam, ieskaitot tajos iekļautos politikas dokumentus.

Reģistrēšanās procesa laikā vai pēc tā savā “PayPal” kontā varat iestatīt arī finansējuma avotu, kas ir 
bankas konts, debetkarte vai kredītkarte, no kuras mēs piesaistīsim līdzekļus, lai segtu maksājumus, 
kurus veicat no jūsu “PayPal” konta.

https://www.paypal.com/lv/webapps/mpp/ua/servicedescription-full?locale.x=lv_LV#25
https://www.paypal.com/lv/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=lv_LV
https://www.paypal.com/lv/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=lv_LV


Maksājumu sistēmas

Līdzekļu nodrošināšana kontā

Nauda “PayPal” kontā tiek juridiski saukta par „elektronisko naudu”, kas visā Eiropas Ekonomikas zonā ir 
atzīta par lietošanai tiešsaistē piemērotu naudas veidu. Jūs varat maksāt līdzekļus no sava “PayPal” konta 
tikai tad, ja jūsu kontā ir nauda, lai gan, ja nosūtāt maksājumu, kad jūsu “PayPal” kontā nav līdzekļu, 
maksājuma segšanai mēs centīsimies automātiski iegūt līdzekļus no jūsu finansējuma avotiem, lai 
nodrošinātu maksājuma izdošanos.

Lai jūsu kontā nodrošinātu līdzekļus, jums ir vai nu:
• jāiegūst no mums elektroniskā nauda, samaksājot mums līdzvērtīgu summu no jūsu finansējuma avota(-
iem). To var izdarīt manuāli, izmantojot funkciju „Add Funds” (Pievienot līdzekļus), kas pieejami jūsu konta 
saskarnē, vai arī mēs to darīsim automātiski pēc nepieciešamības, lai segtu maksājumus, kurus jūs uzdodat 
mums nosūtīt; vai
• jāpieņem “PayPal” maksājums, ko jums nosūtījis cits “PayPal” lietotājs.
Atlikums jūsu “PayPal” kontā norāda elektroniskās naudas summu, kas pieejama izmaksai no jūsu konta. 
Elektroniskā nauda ir skaidras naudas ekvivalents, tāpēc Eiropas tiesību akti aizliedz maksāt procentus par 
elektronisko naudu (Direktīvas 2009/110/EK 12. pants).



Maksājumu sistēmas

Komisijas maksas

“PayPal” neiekasē maksu par naudas pārsūtīšanu ar Pakalpojuma starpniecību (ja vien nav 
nepieciešama valūtas konvertācija, maksājums tiek nosūtīts, izmantojot mūsu masveida 
maksājuma (Mass Pay) pakalpojumu, vai ja nosūtītājs sedz maksu par maksājuma nosūtīšanu 
personīga (nevis komerciāla) darījuma ietvaros).

“PayPal” iekasē maksu par noteiktām darbībām, piemēram:
•maksājumu saņemšana komerciālu darījumu ietvaros (tarifi mainās atkarībā, piemēram, no 
nosūtītāja un saņēmēja atrašanās vietas);
•valūtu konvertācija (skatiet sadaļu „Valūtas” iepriekš);
•maksājuma atmaksas, ko nosūtītājs veic jums, apstrāde;
•naudas izņemšana (dažās valstīs);
•noteiktu izvēles pakalpojumu, piemēram, masveida maksājums (Mass Pay) vai “PayPal” 
Credit, izmantošana.
Informācija par mūsu maksām ir atrodama lietotāja līgumā, un mūsu maksu informācijas 
lapās.



Google Pay ir Google izstrādāts mobilo maksājumu pakalpojums, lai mobilajās 
ierīcēs nodrošinātu bezkontakta pirkumus lietotnēs, tiešsaistē un klātienē, ļaujot 
lietotājiem veikt maksājumus, izmantojot Android tālruņus, planšetdatorus vai 
pulksteņus.

* https://www.swedbank.lv/private/cards/paymentSolutions/googlepay?language=LAT

Maksājumu sistēmas



Google maks ir drošs un privāts digitālais maks, kas ļauj ātri piekļūt 
maksājumu kartēm, sabiedriskā transporta kartēm, biļetēm, atslēgām vai 
identifikācijas dokumentiem, kurus izvēlaties tajā saglabāt.

Google Pay dod iespēju ērti maksāt par pirkumiem tiešsaistē, lietotnēs un 
gadījumos, kad veicat maksājumu ar pieskārienu visur, kur tiek pieņemta 
lietotne Google Pay.

Kāda ir atšķirība starp lietotni Google maks un lietotni Google Pay?

Šobrīd lietotne Google maks ir pieejama 45 valstīs un reģionos.

https://support.google.com/wallet/answer/12060037


Maksājumu kartes un bankas konti…



Maksājumu kartes un bankas konti…

Mistertango is a brand of Secure 
Nordic Payments, with its main office 
in Vilnius, Lithuania. Mistertango.com 
is registered as an Electronic Money 
Institution (EMI), and is regulated by 
the Bank of Lithuania (license No. 11).

https://web.archive.org/web/20220331031418/https:/www.lb.lt/en/enforcement-measures-1/view_license?id=412


Maksājumu kartes un bankas konti…



• https://www.vid.gov.lv/lv/strukturvienibas-registracija
• https://www.luminor.lv/lv/11-iemesli-kapec-tiesi-tagad-ir-istais-bridis-uzsakt-e-komerciju
• https://www.seb.lv/infohub-topics/e-komercija
• https://www.swedbank.lv/business/campaign/ecommerce
• Kā izveidot savu interneta veikalu - LV portāls (lvportals.lv)
• https://www.la.lv/ka-izveidot-veiksmigu-interneta-veikalu-nepielaut-8-popularakas-kludas
• https://www.delfi.lv/news/national/commercials/interneta-veikalu-platformas-ka-izveleties-piemerotako-

jusu-biznesam.d?id=53182679
• https://www.swedbank.lv/private/cards/paymentSolutions/googlepay?language=LAT
• https://coinatmradar.com/bitcoin-atm-near-

me/?__cf_chl_tk=IC_tBJnluWk16d3hDqLCKX17BITw_w7ICgXzPempjzE-1667992108-0-gaNycGzNCH0

https://www.vid.gov.lv/lv/strukturvienibas-registracija
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https://lvportals.lv/skaidrojumi/294718-ka-izveidot-savu-interneta-veikalu-2018
https://www.la.lv/ka-izveidot-veiksmigu-interneta-veikalu-nepielaut-8-popularakas-kludas
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