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IEVADS 

Cienījamie konferences dalībnieki! Šodienas lektoru uzstāšanās 

atklās terminu „karjera” un frāzi „Atspēriens karjerai” no dažādiem 

aspektiem – gan teorētiskiem, gan personīgajā pieredzē balstītiem. Kā 

Andragoģijas (zinātne par pieaugušo izglītības procesu) pamatlicējs 

Malkolms Nouls rakstīja: “Cilvēkam pašam ir jāuzņemas atbildība par 

savu dzīvi, jābūt iekšēji motivētam, lai mācītos un virzītos pretī 

mērķim!” t.i. atspertos un attīstītu savu karjeru! 

 

No Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktora vietnieces  

studiju un tālākizglītības jomā  

I.Upenieces uzrunas konferences dalībniekiem 

 

 

 

 Izsaku pateicību Jēkabpils Agrobiznesa koledžas zinātniski-praktiskās 

konferences “Atspēriens karjerai” dalībniekiem, kas ar savu uzstāšanos 

deva ieguldījumu klātesošo karjeras attīstīšanā: 
 

Annai Aleksejevai Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

Marikai Boķei Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

Ilzei Briedei AS “Drogas” 

Lolitai Kostjukovai Latvijas Universitāte 

Laurai Lazdiņai-Paeglei Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

Jurim Līcim Jēkabpils pilsētas Izglītības pārvalde 

Armandam Līcītim Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

Sintijai Rotbartei SIA “Aminata” 

Silvijai Strušelei Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

Inārai Upeniecei Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

Ingrīdai Veipai Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

Jurijam Zamarajevam Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

Lāsmai Zēbergai Jēkabpils NVO resursu centrs 

Sabīnei Zvirbulei Latvijas Universitāte 
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 Mg.philol. I.Upeniece 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

Pasta iela 1, Jēkabpils 

inara.upeniece@jak.lv 

 

ATSPĒRIENS KARJERAI 

Atslēgas vārdi - karjera, “Es koncepcija”, akadēmiskā karjera, 

Eiropas augstākās izglītības telpa, Boloņas process, mūžizglītība. 

Jēdziens karjera ir skatāms no dažādiem aspektiem, to ir pētījuši 

un aprakstījuši daudzi zinātnieki – Patons, Volfs, Kolbs, Prjažņikovs, 

Šeins, Kallanans, Koķe u.c. Viens no mūsdienu pētniekiem Kibanovs 

atzīst, ka karjera ir ne tikai virzīšanās un attīstība, bet arī sekmīga 

virzīšanās un attīstība, kas tiek atzinīgi novērtēta gan personiskā savu 

sasniegumu analīzē, gan sabiedrības vērtējumā. “Es koncepcijas” 

skatījumā  karjera ir procesu, darbību  virzība un mijiedarbība visa mūža 

garumā. Šādā kontekstā, skatot jautājumu par akadēmisko karjeru, ir 

būtiska gan personības dimensija, gan sabiedrisko procesu attīstības 

dimensija. Eiropas vienotas augstākās izglītības telpā revolucionāru 

pagriezienu iezīmēja Boloņas process, kad 29 Eiropas valstu izgl. 

ministri parakstīja Boloņas deklarāciju - tika sakārtota akadēmisko un 

zinātnisko grādu sistēma un kvalifikāciju struktūra,  kā arī kredītpunktu 

sistēma u.c. Balstoties uz to, Latvijā veiktie grozījumi Augstskolu likumā 

sakārtoja jomu, ienesot būtiskas izmaiņas akadēmiskās karjeras 

kontekstā. 

Latvijas izglītības sistēma, kas sakārtota pakāpēs, kas orientējas 

gan uz formālo, gan neformālo, gan ikdienējo mācīšanos, veicina 

karjeras attīstīšanu un karjeras vadību mūža garumā.  

Secinājumi. Pastāvīgi mainīgajos apstākļos visaugstāk tiek vērtēta 

cilvēku spēja efektīvi un gudri radīt, apgūt un izmantot zināšanas. Lai šie 

procesi notiktu kvalitatīvi, dzīves/profesionālās/akadēmiskās karjeras 

attīstīšanā Latvijas iedzīvotājiem jābūt informētiem gan par formālās, 
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gan neformālās izglītības sniegtajām iespējām,  gan ikdienas saskarsmē 

ar citiem cilvēkiem apgūto iemaņu, prasmju un zināšanu krāšanu jeb 

ikdienējo mācīšanos (informālā izglītība) dažādās pakāpēs,  gan ārpus 

formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču 

un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu. 

 

Izmantotā literatūra:  

1. Brisele, 30.10.2000 SEC(2000) 1832 Eiropas komisijas darba 

dokuments MŪŽIZGLĪTĪBAS MEMORANDS 

2. Eiropas Komisija (2012). Izglītības pārvērtēšana – 

ieguldījums prasmēs labāku sociālekonomisku rezultātu 

sasniegšanai, Strasbūra, 20.11.2012., COM (2012)  

3. Garleja, R.(2006) Cilvēkpotenciāls sociālā vidē. Rīga: 

Izdevniecība RaKa.  

4. Koķe T. Oganisjana K. (2006) Vai gatavība uzņemties risku 

ir iemācāma prasme?//Pedagoģija un skolotāju izglītība. LU 

Raksti 700.sējums. 

5. Valsts izglītības attīstības aģentūra. ESF projekta “Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

īstenošana. Rīga, 

2017. http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts

_2016_2020/progress/ 

6. Callanan, G. A. (2003) What price career success? Career 

Development International, Vol. 8, No. 3. 

7. CEDEFOP (2005) Improving Lifelong Guidance Policies and 

Systems.Using Common European Reference Tools, 

Luxembourg. 

8. Knowles, Malcolm S. The modern practice of adult 

education: from pedagogy to andragogy. Englewood Cliffs, 

NJ : Cambridge Adult Education, 1980.  

9. Patton, W., & McMahon, M. ( 1997.). Career development in 

practice: A systems theory perspective. Sydney, Australia: 

New Hobsons Press.  

10. Зеер, Э.Ф. (2006). Психология профессий. Москва: 

Фонд Мир. 
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Mg.oec. Marika Boķe 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

Pasta iela 1, Jēkabpils 

marika.boke@jak.lv  

 

MĀCĪBU PROCESS NĪDERLANDES IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDĒS – VĒRTĪGA PIEREDZES APMAIŅA 

Atslēgas vārdi: praktiska darbība, komanda, sadarbība ar 

uzņēmējiem, ekoloģija. 

Mērķis: iepazīt Nīderlandes izglītības procesa organizēšanu 

profesionālajā izglītībā un iegūt pieredzi,  pilnveidojot savu pedagoģisko 

darbu. 

Uzdevumi:  

1. Iepazīties ar Nīderlandes profesionālo izglītības iestāžu 

darbu. 

2. Apmeklēt Biznesa inkubatorus un gūt informāciju par 

sadarbību ar profesionālajām izglītības iestādēm. 

3. Izdarīt secinājumus  par stažēšanās projektā gūtajām atziņām 

Pētījuma metodes: diskusijas, darbs grupās, vērošana. 

Rezultāti: 

1. Nīderlande ir valsts, kur valdība īpaši domā par cilvēku 

veselību, zaļās zonas “ieiešanu” pilsētvidē un dabas resursu 

saudzīgu izmantošanu. 

2. Izglītība profesionālajās izglītības iestādēs balstīta uz 

sadarbību ar uzņēmējiem, Biznesa inkubatoriem un reālu 

praktisko iemaņu apgūšanu, kā piemēram, skolā  - savs 

mācību restorāns, viesnīca. 

3. Biznesa inkubatoru darbību atbalsta pilsētu pašvaldības un 

notiek plaša jauniešu piesaistīšana. 
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4. Tika uzsvērts, ka profesionālajā izglītībā efektīvākās darba 

formas un metodes ir komandu darbs, praktiska darbošanās, 

biznesa ideju radīšana, attīstīšana. 

 

 

Mg. oec. Solvita Kozlovska  

Jēkabpils Agrobiznesa koledža  

Pasta iela 1, Jēkabpils  

solvita.kozlovska@jak.lv  

 

Mg paed. Gunita Ūdre  

Jēkabpils Agrobiznesa koledža  

Pasta iela 1, Jēkabpils 

 gunita.udre@jak.lv 

 

 

DIGITĀLO TEHNOLOĢIJU IETEKME UZ 

PRODUKTIVITĀTI  

 

 

Atslēgas vārdi: digitālās tehnoloģijas, digitālā kompetence, 

globalizācija, efektivitāte, ieguvumi, inovācijas, pielietojums, 

produktivitāte, riski.  

Mērķis: apkopot digitālo tehnoloģiju ietekmi uz  produktivitāti 

globalizācijas ekonomiskajā kontekstā. 

Uzdevumi: 

1. Raksturot digitālo tehnoloģiju ietekmi uz produktivitāti. 

2. Novērtēt Industrijas 4.0 ietekmi uz produktivitāti. 

3. Salīdzināt ieguldījumu pētniecībā un attīstībā lomu un 

inovāciju saistību produktivitātes kāpināšanā. 

mailto:solvita.kozlovska@jak.lv
mailto:gunita.udre@jak.lv
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Pētījumā pielietotās pētījuma metodes: ekonomiskās literatūras 

monogrāfiskā un salīdzinošā, analīzes un sintēzes metodes. 

Mūsdienās kā svarīgākie faktori kļūst informāciju tehnoloģiju 

attīstība un globalizācijas procesu padziļināšanās, kā arī par galveno 

attīstības dzinējspēku kļūst uz zināšanām balstīta ekonomika: informācijas 

tehnoloģiju arvien plašāka izmantošana un cilvēkkapitāla izmantošana. 

Latvijai - mazai atvērtas ekonomikas valstij – tautsaimniecības strauja 

izaugsme un sociālās labklājības celšanās lielā mērā ir atkarīga no spējas 

radīt un realizēt konkurētspējīgas, inovatīvas preces un pakalpojumus gan 

iekšzemes, gan arī pasaules tirgū, taču to var sasniegt efektīvi apvienojot 

dabas resursus,  cilvēku resursus,  kapitāla resursus un tehnoloģijas. 

Digitālā attīstība ir kļuvusi par būtisku kopējās biznesa stratēģijas 

sastāvdaļu. Digitālās tehnoloģijas 21.gadsimtā  - neatņemama biznesa 

vides un darbības veiksmīgas attīstības sastāvdaļa, tomēr Eiropas 

Savienībā tikai 17% uzņēmumu uzskata, ka pilnībā izmanto digitālās 

tehnoloģijas. Šobrīd biznesa tehnoloģijas vairs nav tikai procesus un 

darbības atbalstošā komponente. Tehnoloģiju attīstība un pieejamība ļauj 

pilnībā mainīt veidu, kā uzņēmums sadarbojas ar klientiem un 

darbiniekiem, piedāvājot iepriekš neeksistējošus pakalpojumus un biznesa 

modeļus. Latvijas iedzīvotāji ir aktīvi interneta lietotāji, savukārt, 

viszemākie rādītāji ir digitālo tehnoloģiju integrēšanai  un izmantošanai 

tieši  biznesā. 

Globalizācija un digitalizācija nes līdzi progresu, radot darba vietas, 

virzot inovatīvas idejas un dodot indivīdiem jaunas iespējas. Tajā pašā 

laikā mainās veids, kā mēs strādājam, patērējam un ražojam. Digitālās 

tehnoloģijas un  digitālā kompetence  ietekmē biznesa attīstību, veicina 

darba produktivitāti,  biznesa  efektivitāti un stiprina kopējo uzņēmumu 

konkurētspēju.  Digitālo tehnoloģiju pielietojums biznesā rada finansiālo 

ieguvumus, nodrošina procesu efektivitāti un produktivitāti, papildus 

izmaksu pieaugumu,  tomēr darbinieku nepietiekamais digitālo prasmju 

līmenis apgrūtina praktisko tehnoloģiju ieviešanu un pielietojumu.      

Secinājumi: Arvien augoša produktivitāte ir vienīgais ceļš uz 

konkurētspējīgu valsts ekonomiku un labklājības sabiedrību. 
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1. Industrijas 4.0 koncepta potenciālu uzņēmēji sāk izprast un novērtē 

tā ieguvumus, kā rezultātā tiek sekmēts produktivitātes un 

konkurētspējas pieaugums. Industrija 4.0 apzīmē nākotnes viedās 

rūpnieciskās tehnoloģijas; tās pamatā ir cilvēku, iekārtu un 

produktu sadarbība globālā tīklā. 

2. Starptautiskā konkurence, globālā mēroga rīcība klimata pārmaiņu 

jomā, zinātniskā sadarbība un ideju apmaiņa ir veicinājusi 

radošumu un paātrinājusi inovācijas. Uzņēmumi, kas aktīvi 

darbojas starptautiskajā tirgū, saglabā konkurētspēju, jo tie ātrāk 

iegūst jaunas zināšanas un pielāgojas. 

3. 2019.gada OECD Ekonomikas pārskatā par Latviju sniegtās 

rekomendācijas produktivitātes jomā ir sekojošas: ES finansējuma 

izmantošana produktivitātes veicināšanai jāpadara vienkāršākas 

pieteikšanās procedūras ES finansējuma saņemšanai un jāpilnveido 

ES finansēto projektu pārvaldības noteikumi;  efektīvas 

produktivitātes padomes institūcijas dibināšana – jānodibina 

produktivitātes padome ar augstu pētniecisko kapacitāti un spēcīgu 

iesaistīšanos politikas veidošanas procesā. 

4. Uzņēmēju ikdienas darbi globalizācijas kontekstā: veidot izpratni 

par to, kā jaunās tehnoloģijas un rīki varētu uzlabot uzņēmuma 

iekšējos procesus, efektivizēt produktu un pakalpojumu ražošanu, 

ieviest e-komercijas risinājumus, radīt komerciāli veiksmīgas 

inovācijas, atrast jaunus tirgus, uzlabot produktivitāti un 

konkurētspēju, rezumējot, inovācijas, investīcijas un eksports – 

pamata virzieni produktivitātes kāpināšanai. 

5. Produktivitātes pētījumi pārsvarā ir veikti makro līmenī, bet 

starpnozaru (mezolīmeņa) aspekti praktiski nav analizēti, kas lielā 

mērā saistīts ar datu nepietiekamību, turklāt uz uzņēmuma līmeņa 

datiem balstīto pētījumu ir visai maz. 

6. Visvairāk mācību pieteikumu saņemti IKT un elektronisko un 

optisko iekārtu ražošanas nozarē (9275) un mūžizglītības 

kompetencēs (4988), kas kopā ir vairāk nekā 60% no visiem 

pieteikumiem. 
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Izmantotā literatūra:  

1. Arāja Diāna. Ekonomiskās domas transformācija 

globalizācijas laikmetā / D.Arāja // 2014.gada Zinātniskās 

konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas 

Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 394.lpp. 

2. Gundega Bēriņa, Viktors Lipskis, Artis Teilāns (Latvija) 

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU IEVIEŠANAS 

EKONOMISKĀS EFEKTIVITĀTES PROGNOZĒŠANA 

LATVIJAS REĢIONU UZŅĒMUMOS  http://du.lv/wp-

content/uploads/2013/10/2Berina.pdf  5.01.2019. 

3. Dainis Gašpuitis: Produktivitāte. Kas tā ir, ko tā ataino un ko 

noklusē, https://www.seb.lv/jaunumi/2016-06-07/dainis-

gaspuitis-produktivitate-kas-ta-ir-ko-ta-ataino-un-ko-nokluse 

2.01.2019. 

4. Aleksandra Mihņenoka Tautsaimniecības struktūras 

veidošana RSU Zinātniskā konference 2014.    

5. http://journals.ru.lv/index.php/LNRE/article/download/1819/

1628 GLOBALIZĀCIJAS IETEKME UZ IZMAIŅĀM 

LATVIJAS DARBA TIRGŪ THE IMPACT OF 

GLOBALIZATION ON CHANGES IN LABOUR 

MARKET OF LATVIA Daina ZNOTIŅA 16.03.2019. 

6. https://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/53ko

nf/ekonomika/Sceulovs.pdf Deniss Ščeulovs Rīgas Tehniskā 

universitāte, Latvija UZŅĒMUMA DARBĪBU E-VIDĒ 

ĀRĒJĀS UN IEKŠĒJAS VIDES IETEKMĒJOŠIE 

FAKTORI  14.02.2019. 

7. https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Zin%C4%81tnes%

20departaments/zinatniskas_konferences/2014/8sekcija/Tauts

aimniecibas_strukturas_veidosanas.pdf 2.01.2019 

8. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/reflection-paper-globalisation_lv.pdf   

27.03.2019. 

9. https://www.bvef.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/48366/ Vai 

tehnoloģijas radīs masveida bezdarbu? Daira Barānova, LU 

Bioznesa un ekonomikas fakultātes lektore 05.02.2019.  

http://du.lv/wp-content/uploads/2013/10/2Berina.pdf
http://du.lv/wp-content/uploads/2013/10/2Berina.pdf
https://www.seb.lv/jaunumi/2016-06-07/dainis-gaspuitis-produktivitate-kas-ta-ir-ko-ta-ataino-un-ko-nokluse
https://www.seb.lv/jaunumi/2016-06-07/dainis-gaspuitis-produktivitate-kas-ta-ir-ko-ta-ataino-un-ko-nokluse
http://journals.ru.lv/index.php/LNRE/article/download/1819/1628
http://journals.ru.lv/index.php/LNRE/article/download/1819/1628
https://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/53konf/ekonomika/Sceulovs.pdf
https://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/53konf/ekonomika/Sceulovs.pdf
https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Zinātnes%20departaments/zinatniskas_konferences/2014/8sekcija/Tautsaimniecibas_strukturas_veidosanas.pdf%202.01.2019
https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Zinātnes%20departaments/zinatniskas_konferences/2014/8sekcija/Tautsaimniecibas_strukturas_veidosanas.pdf%202.01.2019
https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Zinātnes%20departaments/zinatniskas_konferences/2014/8sekcija/Tautsaimniecibas_strukturas_veidosanas.pdf%202.01.2019
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_lv.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_lv.pdf
https://www.bvef.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/48366/
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10. https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_port

al/apgads/PDF/Monografijas/Produktivitates_celsana/Produkt

ivitate.pdf     I. Šteinbuka (zin. red.). Produktivitātes celšana: 

tendences un nākotnes izaicinājumi = Raising Productivity: 

Trends and Future Challenges. Rīga : LU Akadēmiskais 

apgāds, 2019. 176 lpp.  20.04.2019 

11. https://www.bvef.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/48380/  

Ilgtspējīga produktivitāte Daira Barānova, LU Biznesa un 

ekonomikas fakultātes lektore 06.02.2019.  

12. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/reflection-paper-globalisation_lv.pdf   

13. Eiropas Komisija Pārdomu dokuments par 

globalizācijas iespēju izmantošanu  6.04.2019 

14. https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/24308-ekonomikas-

parskata-par-latviju-oecd-sogad-ipasi-verte-latvijas-

tautsaimniecibas-produktivitati  https://ir.lv/2018/04/20/bez-

veicinatas-petniecibas-nebus-izraviena-

inovacijam/svetlanajelisejeva   16.04.2019. 

 

 

Dr.oec. Ingrīda Veipa  

Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

Pasta iela 1, Jēkabpils 

ingrida.veipa@jak.lv 

 

BŪT ATVĒRTAM JAUNINĀJUMIEM 

Atslēgas vārdi: inovācijas, globalizācija, biometriskās tehnoloģijas. 

Pēc BBC datiem, procesu automatizēšana, mākslīgais intelekts un 

programmu izmantošana veicinās to, ka līdz 2035.gadam var izzust 

vairāk nekā 50% mums zināmo ierasto profesiju.  

Mūsdienās globalizācijas procesu ietekmē mācīšanās kļūst arvien 

nozīmīgāka un daudzveidīgāka. Ikviena cilvēka dzīvē ienāk lomas, kas 

https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Monografijas/Produktivitates_celsana/Produktivitate.pdf
https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Monografijas/Produktivitates_celsana/Produktivitate.pdf
https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Monografijas/Produktivitates_celsana/Produktivitate.pdf
https://www.bvef.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/48380/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_lv.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_lv.pdf
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/24308-ekonomikas-parskata-par-latviju-oecd-sogad-ipasi-verte-latvijas-tautsaimniecibas-produktivitati
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/24308-ekonomikas-parskata-par-latviju-oecd-sogad-ipasi-verte-latvijas-tautsaimniecibas-produktivitati
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/24308-ekonomikas-parskata-par-latviju-oecd-sogad-ipasi-verte-latvijas-tautsaimniecibas-produktivitati
https://ir.lv/2018/04/20/bez-veicinatas-petniecibas-nebus-izraviena-inovacijam/svetlanajelisejeva
https://ir.lv/2018/04/20/bez-veicinatas-petniecibas-nebus-izraviena-inovacijam/svetlanajelisejeva
https://ir.lv/2018/04/20/bez-veicinatas-petniecibas-nebus-izraviena-inovacijam/svetlanajelisejeva
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agrāk nebija vispār, vai arī nebija būtiskas. Tagad ikvienam darbiniekam 

jāprot vadīt informāciju, laiku, resursus.  

Uzņēmumi aktīvi pievērsušies dažādu biometrisko identifikācijas 

tehnoloģiju izstrādei un integrēšanai, izmantojot tās visdažādākajām 

ikdienas vajadzībām. Attīstoties inovāciju kultūrai biznesā, sāk dominēt 

viedoklis, ka radošums nav talants, bet gan sistemātiskas un analītiskas 

pieejas rezultāts.  

Secinājumi: 

Mainās izglītības paradigmas. Profesionālās izglītības mērķis – 

veidot jaunajiem speciālistiem tirgus konkurencei nepieciešamās 

prasmes. Mācās ne tikai formālās izglītības ceļā, bet arī patstāvīgi vai 

darba vietā un vidē, kura nemitīgi mainās un kur ir nepieciešamas jaunas 

zināšanas, prasmes, lai veidotu savu profesionālo karjeru.  

 

 

 

 

 

 

Mg.paed. Antoņina Vilima 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

Pasta iela 1, Jēkabpils 

antonina.vilima@jak.lv 

 

ĒNU EKONOMIKA UN TĀS IEROBEŽOŠANA 

Atslēgas vārdi: ēnu ekonomika, aplokšņu algas, nodokļi. 

Mērķis: Izpētīt ēnu ekonomikas datus Latvijā un valstī ieviestos 

pasākumus ēnu ekonomikas mazināšanai. 

Uzdevumi: 

1. Izpētīt ēnu ekonomikas rādītājus Latvijā. 
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2. Apkopot pētījumu datus par ēnu ekonomikas ierobežošanu un 

izdarīt secinājumus. 

Darba pētījuma objekts ir interneta resursi pār ēnu ekonomiku 

Latvijā. 

Secinājumi: 

1. Ēnu ekonomika Latvijā 2018.gadā salīdzinājumā ar 

2017.gadu pieaugusi par 2,2 %, sasniedzot 24,2% no valsts 

iekšzemes kopprodukta. 

2. Latvijā nozīmīgākā ēnu ekonomikas komponente 2018.gadā 

līdzīgi kā 2017.gadā ir “aplokšņu algas”, kas Latvijā veido 

43,5% no kopējās ēnu ekonomikas. 

3. Korupcijas līmenis būvniecības nozarē ir palielinājies par 

0,9%, sasniedzot 16,4%, jo 2017.gadā tas ir 15,5%. 

4. Tomēr aplokšņu algu īpatsvars būvniecībā ir samazinājies par 

3,9%, jo 2017.gadā aplokšņu algas saņem 32,1% nodarbināto, 

bet 2018.gadā aplokšņu algas saņem 28,2% nodarbināto. 

5. Aptaujātie uzņēmēji uzskata, ka ēnu ekonomiku veicinošie 

faktori ir: pārāk augsti nodokļi – 56%, uzticības trūkums 

valstij– 26%, godprātības trūkums sabiedrībā – 7%, 

iedzīvotāju parādsaistības – 2%, cits – 9%. 

6. Aptaujātie iedzīvotāji uzskata, ka ēnu ekonomiku veicinošie 

faktori ir: pārāk augsti nodokļi – 42%, uzticības trūkums 

valstij– 33%, godprātības trūkums sabiedrībā – 11%, cits-

14%. 

7. Vairāk nekā puse jeb 60,5% uzņēmēju par efektīvāko 

instrumentu ēnu ekonomikas samazināšanai norāda 

darbaspēka nodokļa samazināšanu. 

8. Lai būtiski ierobežotu darījumus ar skaidru naudu, valdība 

2019.gada 26.februārī akceptē likuma “Par nodokļiem un 

nodevām” grozījumus, cerot mazināt ēnu ekonomiku un gūt 

papildus ieņēmumus valsts budžetā. 
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Izmantotā literatūra:  

1. Ēnu ekonomiku veicina pārāk augsti nodokļi un uzticības 

trūkums valstij https://nra.lv/latvija/254937-enu-ekonomiku-

veicina-parak-augsti-nodokli-un-uzticibas-trukums-

valstij.htm#comments (14.04.2019.) 

2. Ēnu ekonomika Latvijā 2018.gadā pieaugusi līdz 24,2% 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/enu-ekonomika-

latvija-2018-gada-pieaugusi-lidz-242.a319055/ (20.05.2019.) 

3. Grasās būtiski ierobežot darījumus ar skaidru naudu 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/grasas-butiski-

ierobezot-darijumus-ar-skaidru-naudu.a310881/ (14.04.2019.) 

4. Pētījums: Ēnu ekonomikas īpatsvars būvniecībā pērn Latvijā 

sarucis līdz 34,1%  https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ 

ekonomika/petijums-enu-ekonomikas-ipatsvars-buvnieciba-

pern-latvija-sarucis-lidz-341.a316842/ (20.05.2019.) 

5. Valsts iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai 

2016.–2020.gadam 

ttp://www.vdi.gov.lv/files/eeip_2016_2020_16062016.pdf 

(14.04.2019.) 

6. Valsts ieņēmumu dienesta 2017.gada publiskais pārskats  

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/vid_publiskais-

parskats-2017.g.pdf (14.04.2019.) 

7. Ēnu ekonomikas cēloņi un instrumenti tās samazināšanai, 

Latvijas iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja 2018, veica Latvijas 

alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija. 

 

 

Mg.oec. Laura Lazdiņa-Paegle 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

Pasta iela 1, Jēkabpils 

laura.lazdina-paegle@jak.lv 

 



 

16 

 

GRĀMATVEŽA PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS             

TIESISKIE ASPEKTI 

Atslēgas vārdi: grāmatveža profesija, kvalifikācijas prasības, 

kompetence, atbildība. 

Gan VID, gan LRGA norāda uz nepieciešamību sakārtot 

grāmatvedības nozari un paaugstināt grāmatvedības pārskatu kvalitāti. 

Tāpat tiek plānota ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanas ieviešana. 

Pie pašreizējā normatīvā regulējuma, grāmatvedis var būt gan 

kvalificēta persona, gan persona bez kvalifikācijas - lai gan likuma “Par 

grāmatvedību” trešajā pantā ir ietverta prasība pēc kvalifikācijas, 

vienlaikus ir pateikts, ka grāmatvedis var būt persona ar pieredzi 

grāmatvedības jautājumos vai atbilstošu sertifikātu.  

Grāmatvedim – darbiniekam un ārpakalpojumu grāmatvedim 

kvalifikācijas prasības ir vienādas, bet profesijas realizācijā 

ārpakalpojumu grāmatvežiem, salīdzinājumā ar algotiem darbiniekiem, ir 

papildus prasības – nepieciešama profesionālā civiltiesiskā 

apdrošināšana un kā NILLTFN likuma subjektiem ir jāveic klientu un 

klientu darījumu aizdomīguma izvērtēšana. Grāmatveža profesijas 

standarti neparedz grāmatveža kompetences aizdomīgu darījumu 

izvērtēšanā. 

Saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” par grāmatvedības uzskaiti 

atbildīgs ir tikai uzņēmuma vadītājs, savukārt “Gada pārskatu un 

konsolidēto gada pārskatu likuma” normas nosaka, ka finanšu pārskats 

jāparaksta arī grāmatvedim, kurš to ir sagatavojis, tādējādi uzņemoties 

atbildību par tajā iekļauto informāciju. Tomēr administratīvā atbildība 

par grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanu grāmatvedim 

nav noteikta. 

Pētījumā autore nonāk pie secinājuma, ka likumā “Par 

grāmatvedību” ir jānosaka konkrēti kritēriji grāmatvežu kvalifikācijai un 

atbildība par grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanu.  
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Mg.paed. Jurijs Zamarajevs 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

Pasta iela 1, Jēkabpils 

jurijs.zamarajevs@jak.lv 

 

SAZIŅAS KULTŪRA – VEIKSMĪGAS                                        

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS FAKTORS 

Atslēgas vārdi: valodas etiķete, profesionālā saskarsme, darbības 

efektivitāte, runas agresija.  

Mūsdienās dialoga veidošanas īpašību pētīšana profesionālajā sfērā 

ir ļoti aktuāla, jo tā skar praktiski visas jomas. Tā ir aktuāla darbinieku 

ikdienas profesionālas darbības saskarsmes praktisko jautājumu 

risināšanā. No tā, kā mēs veidojam dialogu, ir atkarīga sadarbība un 

profesionālās darbības efektivitāte darba vietās.  

Profesionālajā darbībā galvenā loma ir tādiem aspektiem kā: darba 

saziņas normas, runas valodas etiķetes ievērošana vai kritisko vērtējumu 

izteikšana. Valodas etiķeti veido pieklājīgo attiecību izteicienu formulas. 

Ir zināms, ka līdz ar vispārējo pilsonisko etiķeti, pastāv arī darba lietišķā 

etiķete. Darbinieka lietišķā etiķete tā ir laikā gaitā izveidota tradicionālo 

uzvedības noteikumu sistēma, kuru izmanto ikdienas darba apstākļos, 

vadot svinīgas ceremonijas vai rituālus. 

Runas agresija ir absolūti nepieļaujama dialoga veidošanā. Tā var 

izpausties gan runas veidā, gan verbālā agresijā. Valodas agresija 

paradās tur, kur ļoti lielā mērā ir starppersonisko attiecību spriedze, kas, 

savukārt ir saistīts ar sociuma nestabilo ekonomisko un politisko 

stāvokli, kas samazina vispārējās kultūras līmeni un maina indivīdu 

vērtību orientāciju. 

Secinājumi: 
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Dialoga veidošana profesionālajā jomā jābalsta uz noturīgumu un 

savstarpēju cieņu pret sarunas biedru. Tas izpaužas intereses, pateicības, 

pieklājīgā humora izradīšanā, izvairīšanās no vērtējumiem, kā arī aktīvas 

klausīšanās paņēmienu izmantošanā. Uzslavu izmantošana veido labas 

attiecības. Lai mainītu negatīvo noskaņu ir jāatceras par atvainošanos, 

izskaidrošanu un kopīgo problēmu risinājumu meklēšanas taktiku. 

Dialoga veidošana, kura vērsta uz sadarbību, nevis konfrontāciju, 

paaugstina profesionālās darbības efektivitāti. 

 

 

Mg.paed., mg.oec. Eleonora Martemjanova 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

Pasta iela 1, Jēkabpils 

eleonora.martemjanova@jak.lv 

 

MAKSĀJUMI DZĪVOJAMO MĀJU                 

REMONTIEM NĀKOTNĒ 

Atslēgas vārdi: dzīvokļu īpašnieku kopība, uzkrājumu fonds, 

nākamo periodu ieņēmumi, pārvaldnieks. 

Latvijas pilsētās esošais daudzdzīvokļu dzīvojamais fonds būvēts 

padomju periodā, tam raksturīgi lieli siltuma zudumi, zema konstrukciju 

kvalitāte. Dzīvojamo māju tehniskais stāvoklis pasliktinās, tāpēc katras 

mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai svarīgi izprast  maksājumu mājas 

remontiem nākotnē būtību, iekasēšanas, uzskaites  un pareizas  

izlietošanas tiesiskumu. 

Mērķis: Sniegt informāciju par dzīvokļu īpašnieku maksājumu 

mājas remontiem nākotnē iekasēšanas, uzskaites un izlietošanas kontroli. 

Maksājumi nākotnē veicamajiem remontdarbiem nodrošina naudas 

uzkrājumus konkrētiem mājas remontdarbiem – jumta nomaiņai, apkures 

sistēmas rekonstrukcijai un tml. Pārvaldnieks nav tiesīgs no dzīvokļu 
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īpašniekiem piespiedu kārtā iekasēt maksājumus, ja iepriekš  minētā 

kārtība nav pieņemta ar konkrētās mājas kopības lēmumu. Naudas 

maksājumus, kas  paredzēti mājas remontdarbiem  nākotnē,  

grāmatvedībā jāuzrāda kā atsevišķas saistības ar pārvaldnieku, vai arī kā 

nākamo periodu ieņēmumus. Tie jānorāda bilances  pasīva daļā, 

neiekļaujot pārskata perioda ieņēmumu un izdevumu pārskatā.  Šie 

maksājumi  visu  pārvaldnieku uzņēmējdarbības reģistrācijas formu 

grāmatvedībā jāuzrāda atsevišķi katram dzīvokļa īpašniekam, jo iekasētā 

nauda pieder dzīvokļa īpašniekam.  Gadam beidzoties, pārvaldnieks 

sniedz pārskatu par uzkrātās naudas izlietojumu, bet mainoties 

pārvaldniekam,  nodod uzkrāto  nauda un analītiskās uzskaites  reģistru 

jaunajam pārvaldniekam. 

Latvijā joprojām pastāv gan pārvaldnieku, gan dzīvokļu īpašnieku 

neizpratne par to, kā būtu  pareizi rīkoties gadījumos, ja  dzīvokļa 

īpašnieks dzīvokli pārdod vai maina, kas notiek ar viņa veiktajiem 

maksājumiem. Latvijas likumdošanā nav atrunāts – uzkrātā  nauda seko 

īpašniekam vai īpašumam. 

Ja īpašnieku kopība uztic naudas maksājumu  glabāšanu 

pārvaldniekam, ieteicams noslēgt attiecīgu vienošanos, paredzot tajā  ne 

tikai maksājumu aprēķināšanas, apmēra, iekasēšanas, glabāšanas un 

izlietošanas noteikumus, bet arī  kārtību, kādā pārvaldnieks  atmaksā 

naudu dzīvokļu īpašnieku kopībai, pārvaldnieka vai dzīvokļa īpašnieka  

maiņas gadījumā. Maksājumu atmaksas  nosacījumus iespējams atrunāt 

arī Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteiktajā  Pārvaldīšanas 

līgumā. 

Visu pārvaldnieku uzņēmējdarbības reģistrācijas formu  namu 

pārvaldīšanas grāmatvedībā neizmanto jēdzienu “uzkrājumu fonds”, jo 

atbilstoši maksājumu ekonomiskai būtībai – maksājumi  dzīvojamo  

māju nākotnes remontiem  nav  uzkrājumi ( MK not.Nr.775 ”Gada 

pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas  noteikumi” 

izpratnē), nav arī fondi , kas pieder biedrībai vai sabiedrībai. 
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Izmantotā literatūra:  

1. Dzīvokļu īpašuma likums: Latvijas republikas likums. 

Pieņemts 28.10.2010. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 

17.11.2010.Nr.183(4375).Pēdējie grozījumi 22.06.2017. 

2. Kalniņš R., Sokolova S. “Dzīvokļu īpašnieku maksājumi 

mājas remontiem nākotnē- kam, kāpēc un vai tie ir obligāti?”,  

žurnāls Bilance Nr.01(421)2018.02.01. 

3. Loseva J. ”Kā grāmatot maksājumus dzīvojamās  mājas 

remontiem nākotnē”, žurnāls Bilance Nr.23(419)2017.01.12. 


