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VESELĪGS DZĪVESVEIDS VESELĪGĀ VIDĒ, GORBUNOVA EVIJA
Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Darba vadītāja: mg.paed. Martemjanova Eleonora.
Projekta nosaukums: Veselīgs dzīvesveids veselīgā vidē.
Normatīvie akti: Programmas “Jaunatne darbībā” vadlīnijas 2012.
Projekta iesniedzējs: Neformāla jauniešu grupa, kura sastāv no 4 jauniešiem.
Projekta iespējamais finanšu avots : Eiropas savienības finansējums (100%).
Projekta finanšu apjoms: nacionālai jauniešu iniciatīvai ir 4 600 eiro.
Ieviešanas laiks: 3 mēneši no 2013.gada 1. jūnija līdz 2013. gada 31. augustam.
Laika grafiks: Publicitāte un uzraudzības novērtēšana ilgs visu projekta laiku, taču
telpu izvēle, īres līgumu slēgšana, mērķu grupas piesaiste un atbalsta personas izvēle ilgs tikai
mēnesi līdz projekta īstenošanai.
Projekta īstenošana jūlija mēnesī ilgs tikai piecas dienas.
Pamatojums: Vērojot statistiskos datus un ieklausoties līdzcilvēkos, ir vērojams
sašutums par jauniešu veselības problēmām, kuras saistītas ar lieko svaru. Tas ir vērojams visā
pasaulē - arī Latvijā ar šo problēmu saskaras daudzi jaunieši.
Latvijā ar lieko svaru sastopas 13% zēnu un 7% meiteņu vecumā no 12 līdz 15 gadiem.
Toties kopumā Latvijā ar liekā svara problēmām saskaras 40% vīriešu un 42% sieviešu. Tas ir
skaidrojams ar informācijas trūkumu par veselīgu pārtiku, kā arī dēļ fizisko aktivitāšu trūkuma.
Mērķa grupa: Projekta aktivitātes paredz iesaistīt 20 jauniešus no visa Jēkabpils
novada, kuriem ir liekā svara problēmas un kuri ir gatavi uzlabot savu veselību ar neformālās
mācības metodēm. Projektā var piedalīties gan zēni, gan meitenes vecumā no 12 līdz 18 gadiem.
Projekta vispārīgais mērķis: Veicināt un popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu,
izmantojot neformālās mācību metodes ar spēļu un citu aktivitāšu palīdzību
Projekta tiešais mērķis: Panākt jauniešu sapratni par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.
Aktivitātes:
 Projekta vadība
 Nometnes sagatavošanas priekšdarbi
 Projekta īstenošana
Rezultāts: Visi projektā iesaistītie 20 jaunieši ir informēti un apmācīti par veselīgu un
aktīvu dzīvesveidu, ievērojot noteiktās ēšanas un sportiskās aktivitātes prasības
Projektā iesaistītie 20 jaunieši ar izveidoto informatīvo materiālu palīdzību ļauj arī
citiem jauniešiem iepazīties ar aktivitātēm, kā uzlabot veselību ar sporta aktivitāšu un pareiza
uztura ievērošanu.
Budžets: Publicitāte kopumā sastāda 678 Ls lielas izmaksas. Telpu izvēles un īres
līgumu slēgšanas kopējās izmaksas ir 207 Ls. Mērķu grupas piesaistei nepieciešamas tādas
izmaksas kā pastmarkas un aploksnes, un to kopējās izmaksas ir 8 Ls. Atbalsta personas izvēlei
591 Ls sastāda visas izmaksas, kas tieši saistītas ar atbalsta personas iesaistīšanu projektā.
Apakšaktivitātes diskusijas kopējās izmaksas ir 110 Ls. Ekskursijas kopējās izmaksas ir 230 Ls.
Sporta dienas kopējās izmaksas 210 Ls. Bet novērtēšanas izdevumi ir reklāmas materiāli (tkrekli) un reklāma avīzē „Ceturtdiena”, kuru kopējās izmaksas ir 622 Ls. Kopējās projekta
budžeta izmaksas ir 2757 Ls.
EFEKTĪGA UZSTĀŠANĀS, KAŽEMĀKS VIESTURS
Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Darba vadītāja: Strušele Silvija.
Pētījuma mērķis ir sniegt praktiskus padomus, kas veicinās prasmi uzstāties publikas
priekšā.
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Padomu veidošanā tika izmantoti dažādi informācijas avoti, no kuriem svarīgākā
informācija tika atlasīta balstoties uz autora uzstāšanās pieredzi.
Izvērtējot informācijas avotus, tika noskaidroti galvenie aspekti publikas uzstāšanā
veidošanā. Ārējais izskats, neverbālais kontakts, balss kontrole, vārdu izvēle un runas satura
veidošana
Pētījums parādīja, ka minētais jautājums sevī ietver daudz dažādu tēmu uzstāšanās
prasmju uzlabošanai, tāpēc tika izraudzīts stāstīt par tām, kas visvairāk noderīgas personām ar
mazu pieredzi uzstājoties
Pētījuma demonstrējums veidots ar nodomu ne vien informēt par dažādiem publikās
uzstāšanās aspektiem, bet lai pamudinātu un iedrošinātu tos izmantot dzīvē
Informācijas avoti
1. http://artofmanliness.com/2008/07/17/resurrecting-the-lost-art-of-oratory/
2. http://sixminutes.dlugan.com/25-skills-every-public-speaker-should-have/
3. http://www.effective-public-speaking.com/
4. http://www.mindtools.com/CommSkll/PublicSpeaking.htm
5. Informāciju sistēmas risinājumi
VIRTUALIZĀCIJA, SKAITĻOŠANAS REŽĢIS, MĀKOŅSKAITĻOŠANA, KRASONS
EGILS
Rēzeknes Augstskola
Mūsdienās arvien vairāk pieaug informāciju sistēmu sarežģītība un izmēru apjomi.
Izmantojot atsevišķu serveri katrai tīkla aplikācijai nav ekonomiski izdevīgi un ir grūti pārraudzīt
šādu informācijas sistēmu. Mūsdienās šādu jautājumu risināšanai ir vairākas pieejas, kas
palielina informācijas sistēmu pārraudzīšanas efektivitāti un samazina energoresursu patēriņu.
Piedāvāju ieskatu, vitualizācijas, skaitļošanas režģa, skaitļošanas mākoņa tehnoloģijās. Šādu
tehnoloģiju vispārīgu priekšrocību un saistītu risku apskats. Īsas lekcijas veidā.
JĒKABPILS SOCIĀLĀ DIENESTA DEBITORU UN KREDITORU PARĀDU ANALĪZE,
AĻEIŅIKOVA SOLVITA
Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Darba vadītāja: mg paed,mg oec, Martemjanova Eleonora
Darba mērķis: veikt debitoru un kreditoru parādu analīzi, sniegt priekšlikumus parādu
samazināšanai.
Darba uzdevumi:
1. Aprakstīt Jēkabpils Sociālā dienesta darbības virzienus.
2. Sniegt debitoru un kreditoru parādu pārvaldības teorētisko pamatojumu.
3. Veikt Jēkabpils Sociālā dienesta debitoru un kreditoru parādu analīzi
Debitoru un kreditoru jēdziens
Debitoru parādi ir visi parādi, kas uzņēmumam jāsaņem no citiem uzņēmumiem,
iestādēm, organizācijām vai fiziskām personām.
Kreditori ir budžeta iestādes pašreizējās saistības (pienākumi), kuras radušās pagātnes
notikumu (darījumu) rezultātā un kuru apmaksai budžeta iestādei vajadzēs lietot tās resursus.
Debitoru un kreditoru parādu analīze
Debitoru un kreditoru parādu analīzē plašāk izmanto aktivitātes rādītājus un
maksātspējas rādītājus, kā arī veic horizontālo un vertikālo analīzi.
Maksātspējas rādītāji:
Finansu atkarības koeficients (saistību īpatsvars bilancē)
Aktivitātes rādītāji:
Debitoru parādu aprites koeficients,
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Debitoru parādu vienas aprites ilgums.
Galvenie secinājumi
1. Kopējais likviditātes rādītājs 2010.gadā – 3,7 un 2011.gadā – 1,1 raksturo dienesta spēju
segt īstermiņa saistības.
2. Kopējie debitoru parādi 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, ir palielinājušies par 34050
LVL, bet 2011.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, palielinājušies par 18391 LVL.
3. Kopējie kreditoru parādi 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, ir samazinājušies par 82493
LVL, bet 2011.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, kopējie kreditori ir samazinājušies par 70686 LVL
Priekšlikumi
1. Jāizstrādā sava kredītpolitika, kurā tiek apkopoti un detalizēti visi pamata principi un
procedūras.
2. Regulāri, reizi ceturksnī, novērtēt kopējo debitoru parādu stāvokli dienestā, savlaicīgi
konstatēt šaubīgos debitorus un reaģēt, ja klients kavē maksājumus.
3. Grāmatvedības nodaļai sadarbībā ar struktūrvienību vadītājiem stingrāk uzraudzīt klientu
maksāšanas disciplīnu un laikus mainīt viņu kredīta noteikumus.
Izmantoto informācijas avotu saraksts
1. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums: LR likums:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488 (25.11.2012.)
2. Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti: Ministru kabineta noteikumi
Nr.1486 http://www.likumi.lv/doc.php?id=202636 (26.10.2012.)
3. MK noteikumi Nr.1251 Noteikumi par Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām
garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksām:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=200590 (26.10.2012.)
4. Alsiņa R., Zolotuhina K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedības pamati. – Rīga: Raka
2000. – 180 lpp.
5. Dūdele A., Korsaka T. Finansu vadības pamati. – Rīga: Banku augstskola 2001. – 94 lpp
6. Гинзбург А. И. Экономический анализ. – Санкт-Петербург: ООО «Питер Принт»,
2004. – 468 стр.
7. Rurāne M. Finanšu menedžments. – Rīga: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa
administrācijas augstskola, 2005. -384 lpp.
8. Rurāne M. Finansu pārvaldība. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2001. – 281 lpp.
9. Rurāne M.Uzņēmuma finanses. – Rīga: Apgāds „Jumava”, 2007. – 266 lpp.
10. Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. Rīga: Merkūrijs LAT,
2006. – 225 lpp
11. Vaikule I. Uzņēmuma finanšu pārvaldība. – Jēkabpils: Jēkabpils Agrobiznesa koledža,
2007. – 65 lpp.
12. Aļeņika M. Debitoru parādi un kredīta politika uzņēmumā, Bilance.- Nr.1.( 2009.), 20.22.lpp.
13. Jēkabpils Sociālā dienesta mājas lapa: http://soc-dienests.jekabpils.lv/ (26.10.2012.)
14. Latvijas Nacionālais Biznesa portāls: http://www.bizness.lv/zinas-latvija/id/19126/
(26.10.2012.)
NODOKĻU MAKSĀTĀJU KVANTITATĪVAIS RAKSTUROJUMS, MG.OEC.
ROZENTĀLE TEKLA
Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Nodokļu maksātāji ir Latvijas Republikas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un
uz līguma vai norunas pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kas veic ar
nodokli apliekamas darbības vai kam tiek garantēts ienākums nākotnē. Mūsu valstī iedzīvotāju
ienākuma nodoklis un uzņēmumu ienākuma nodoklis veido vienotu ienākuma nodokļu sistēmu.
Tāpēc jebkura persona, kas gūst ienākumus Latvijas Republikā, ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa
vai uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja. Tāpat jebkurš ienākums, ko gūst personas, kas ir
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iekšzemes nodokļu maksātājas, ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli vai uzņēmumu
ienākuma nodokli.
Nodokļu maksātāju iedalījums rezidentos un nerezidentos pastāv saistībā ar dzīvošanu
vai uzturēšanās ilgumu mūsu valstī. Maksātāju klasifikācija pamatojas uz likuma “Par nodokļiem
un nodevām” 14.pantu. Nodokļu maksātājs, kurš nav fiziska persona, tiek uzskatīts par rezidentu,
ja tas ir izveidots un reģistrēts vai tas bija jāizveido un jāreģistrē saskaņā ar Latvijas Republikas
likumiem. Ja ārvalstnieks nodokļu aplikšanas nolūkos ir kļuvis par rezidentu, tam jāmaksā
nodoklis pēc tā saucama rezidences principa, t.i. viss konkrētas personas taksācijas perioda
gūtais ienākums apliekams ar nodokli Latvijā. Savukārt nerezidenta statusā esošas personas
Latvijā maksā nodokli pēc tā saucamā, ienākuma ieguves avota principa, t.i. tiek aplikti ar
nodokļiem Latvijā saistībā tikai ar konkrētiem ienākumiem.
Pētījuma mērķis ir noteikt Latvijas republikas nodokļu maksātaju skaita izmaiņu
tendences.
Pētijuma uzdevumi:
1. raksturot juridisko un fizisko personu kā nodokļu maksātāju kvantitatīvos rādītājus
Latvijā;
2. formulēt un analizēt problēmas.
Izmantotās pētījuma metodes ir statiskā novērošana, datu apkopošana un grupēšana,
monogrāfiskā dokumentu analīze.
Juridiska persona kā nodokļu maksātājs ir uzņēmums, iestāde vai organizācija, kas, pildot
kādas funkcijas (it īpaši slēdzot mantiskus vai finanšu darījumus), rīkojas savā vārdā kā
patstāvīgs civiltiesību un civilpienākumu subjekts. Tai ir savs īpašums, un tā ir atbildīga par
savām saistībām. Otrs personas veids ir fiziska persona.
Uz 2011.gada1.decembri Latvijas republikas Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzē bija
176 521 juridisko personu, bet jau 2012.gada 1.decembrī 191138 personas, pieaugums sastāda 8
%. VID Jēkabpils klientu apkalpošanas centra juridisko klientu skaits 2011.gadā sastāda 2584,
bet jau 2012.gadā 2725, kad skaita pieaugums 141 persona jeb 5 %. Komerclikuma grozījumi,
radot iespēju dibināt uzņēmumus ar samazinātu pamatkapitālu, laika posmā no 2010.gada
1.maija līdz 2011.gada 31.decembrim veicināja 15 655 SIA dibināšanu, no tām – 69% jeb 10 778
SIA ar samazinātu pamatkapitālu. Pēc Lursoft datiem Komercreģistrā Jēkabpilī 2011.gadā
ierakstīta 131 sabiedrība ar ierobežotu atbildību, bet 2012.gada 11 mēnešos 113, kas ir tik pat cik
iepriekšējā gadā – mēnesī vidēji 10,1 juridiska persona.
Mikrouzņēmumu nodokļa likums, radot mikrouzņēmējiem apstākļus atvieglotai
formalitāšu kārtošanai VID (deklarācijas 4 reizes gadā) un nodrošinot tiem draudzīgu nodokļa
likmi (9% no saimnieciskās darbības apgrozījuma), no 2010.gada 1.septembra līdz 2011.gada
31.decembrim veicinājis 18 000 mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju reģistrēšanu. Izstrādātās
bezmaksas grāmatvedības datorprogrammas mikrouzņēmējiem, kas bija viens no
Mikrouzņēmumu atbalsta programmā iekļautajiem uzdevumiem, šajā periodā no visiem
reģistrētajiem izmantojuši 3042 mikrouzņēmēji.
Latvijas republikā pēc Statistikas pārvaldes datiem 2012.gadā ir 2,03 miljoni iedzīvotāju,
ekonomiski aktīvie ir 1,05 miljoni, kas ir gandrīz vairāk kā puse no visiem valstī dzīvojošiem.
Pagājušajā gadā pieaudzis nodokļu maksātāju skaits. Visplašākā ir darba ņēmēju grupa.
2011.gadā nodokļu maksātājos bija 757 289 darba ņēmēji – par 0,64 procentiem jeb gandrīz
pieciem tūkstošiem vairāk nekā gadu iepriekš. 2012.gada septembrī to skaits ir jau 781
634 darbinieki. Turklāt strādājošo vidējā bruto darba samaksa pērn pieaugusi par 4,3 procentiem,
kas arī dod savu pienesumu nodokļu ieņēmumos. Saeimas budžeta, finanšu un nodokļu komisijā
2012.gada novembra pēdējā nedēļā tika skatīts informatīvais ziņojums par mikrouzņēmumu
nodokļa (MUN) ieviešanas gaitu, kas liecināja, ka šobrīd ir reģistrēti 21 984 MUN maksātāji un
tajos ir nodarbināti 42 903 darbinieki, kas deva iespēju uzsākt uzņēmējdarbību, darbaspējīgiem
iedzīvotājiem palikt Latvijā un jau esošiem uzņēmumiem pakāpeniski «iziet ārā no ēnas».
Mūsu valstī pastāv šādi iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksāšanas veidi, kurus
reģistrējot saimniecisko darbību fiziskai personai ir tiesības izvēlēties maksāt:
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nodokli par ienākumiem no saimnieciskās darbības (25% no ienākuma)
fiksēto ienākuma nodokli par ieņēmumiem no saimnieciskās darbības;
patentmaksu par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu;
mikrouzņēmumu nodokli atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumam.
Latvijā apmēram 100 tūkstoš personas veic saimniecisko darbību, arī šie nodokļu
maksātāji ir nākuši klāt. Taču procentuāli vislielākais izaugums ir bijis mikrouzņēmumu nodokļa
maksātāju, fiksētā ienākuma nodokļa un patentmaksātāju segmentā. Pētījumi liecinot, ka
iedzīvotāji vēlas labprātīgi maksāt nodokļus, līdz ar to ir iespējams izvēlēties labprātīgas nodokļu
nomaksas stratēģiju, un kā viena no metodēm varētu būt vienkāršoto nodokļu režīmu
izmantošana. Šobrīd Latvijā līdztekus vispārējai iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un
uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksāšanas kārtībai jau pastāv vairāki vienkāršotie
nodokļu režīmi – patentmaksas, fiksētais ienākuma nodoklis, mikrouzņēmumu nodoklis.
Ieviestā patentmaksu kārtība, saskaņā ar kuru laika posmā no 2010.gada 1.janvāra līdz
2011.gada 31.decembrim ir reģistrēti vairāk nekā 3 300 patentmaksas maksātāju pieteikumi.
Salīdzinoši 2011.gadā patentmaksātāju skaits ir pieaudzis par 40%. Patentmaksa ir 30–70 Ls
mēnesī atkarībā no profesijas un no tā, vai bizness atrodas Rīgā vai ārpus tās. Gada laikā
akceptēti 1124 patentmaksas pieteikumi. Ap 85% gadījumu patentmaksa prasīta vienam
mēnesim, vismazāk gadam – 1% gadījumu. Visvairāk patentmaksu izmanto frizieri, fotogrāfi,
nagu kopšanas speciālisti.
Nodokļu normatīvās bāzes izmaiņas valstī var izmainīt maksātāju kvantitatīvos
rādītājus, nodokļu ieņēmumus un ietekmēt valsts vai pašvaldību budžetus.
Piemēram, saskaņā ar VID datiem, 2012.gadā uz 3. augustu reģistrēti trīs patentmaksas
maksātāji, kuriem ir uzrādīts darbības veids - persona, kas vāc mežu un pļavu veltes. Pērn to bijis
ap 200 un kraso samazinājumu, sekmēja izmaiņu veikšana likumā Par iedzīvotāju ienākumu
nodokli. Jāatzīmē, ka patentmaksa ir 30 LVL mēnesī.
VID apkopotie dati arī liecina, ka par 68,1% pieaudzis fiksētā ienākuma nodokļu
maksātāju skaits – no 6,4 tūkstošiem 2010.gadā līdz 10,8 tūkstošiem 2011.gadā. Fiksētā
ienākuma nodokļa maksātāji vienkāršā ieraksta sistēmā uzskaita tikai ieņēmumus, un maksā
iedzīvotāju ienākuma nodokli 5 % no ieņēmumiem. Fiksētā ienākuma nodokļa (FIN)
maksātājiem nevar būt algoti darbinieki. Gada beigās tie sastāda deklarāciju par fiziskas personas
ienākumiem. Persona, kura vēlas maksāt FIN, līdz taksācijas gada 1.februārim VID ir iesniedz
iesniegumu par saviem nolūkiem. Fiksētā ienākuma nodokļa maksāšana var būt izdevīga tām
personām, kas veic saimniecisko darbību un kurām nav liels ar to saistīto izmaksu apmērs,
piemēram, par sava nekustamā īpašuma iznomāšanu. Tomēr, pirms izvēlēties maksāt fiksēto
ienākuma nodokli, papildus likuma par IIN noteiktiem nosacījumiem jāņem vērā arī sociālo
iemaksu aspekts.
Nodokļu maksātāju skaita un maksājumu izmaiņas valdība cenšas panākt ar “burkāna”
un arī “pātagas” metodēm, paralēli veicinošajiem instrumentiem nodokļu likumos iekļaujot arī
pretizvairīšanās normas, lai vienkāršotie nodokļu režīmi netiktu izmantoti ļaunprātīgi. Aktuāla ir
arī mazo uzņēmēju un mikrouzņēmumu darbinieku sociālo garantiju nodrošināšana ilgtermiņā,
kā arī liels neaktīvo saimnieciskās darbības veicēju skaits (persona ir reģistrēta kā saimnieciskās
darbības veicējs, taču atbilstoši VID rīcībā esošajai informācijai vispār negūst apgrozījumu). Lai
mazinātu nereģistrētās saimnieciskās darbības apmērus, FM piedāvā arī ieviest minimālo
iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu – simbolisku samaksu (1 lats mēnesī vai 12 lati gadā)
iedzīvotājiem, kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija un kuri veic noteikta veida neregulāru
(piemēram, sezonālu) vai gadījuma rakstura saimniecisko darbību, vienlaicīgi nodrošinot, ka
šiem maksātājiem netiek liegta iespēja saņemt valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumus. Ar
šāda minimālā maksājuma veikšanu maksātāji apliecinātu, ka to ieņēmumi gadā nepārsniedz
noteiktu apmēru (2000 latu).
Latvijas republikas ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts apgalvo, ka “Latvijas
ekonomikā tiešām ir notikusi paradigmas maiņa – mēs ražojam un eksportējam un tikai tad
tērējam, nevis aizņemamies, lai iztērētu vēl nenopelnītu naudu”.
1.
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4.
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Pētījumā izdarīti secinājumi
Nodokļu ieņēmumu apjomus valsts un pašvaldību budžetos ietekmē nodokļu maksātāju
skaits, apliekamie objekti, likmes un attieksme pret maksājumiem.
Nodokļu maksātāju skaits palielinās, kaut gan pastāv atšķirības starp reģistrēto personu
skaitu un reālo nodokļu maksātāju skaitu.
Fiziskām personām ir doti vairāki iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas režīmi, kuru
izvēle ir svarīga nodokļu sloga samazināšanā.
Valsts iedzīvotāju informēšana un izglītošana vēl vairāk palielinātu to aktivitāti
uzņēmējdarbībā.
Jaunajiem uzņēmējiem jāmācās modelēt dažādus nodokļu maksāšanas režīmus, lai
uzsākot uzņēmējdarbību prastu izmantot vispiemērotāko praktiskajai situācijai.
Izmantoto informācijas avotu saraksts
http://www. plz.lv/Finanšu ministrija plāno virkni izmaiņu mazo uzņēmumu nodokļu
maksāšanas režīmos
http://www. vid.gov.lv/Tiesību akti/ Par nodokļiem un nodevām: LR likums.
http://www. zz.lv/nevs/ Jezdakova N. Labvēlīgā ekonomiskā fona dēļ nodokļu maksātāju
skaits Latvijā pērn pieaudzis.
http://www. csb.gov.lv
http://termini.lza.lv/term.php?term=juridiska%20persona&list=juridiska%20persona&lan
g=LV
http://www. d-k.lv Mazo uzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu vienkāršošana

STUDIJU PROCESA PILNVEIDES NEPIECIEŠAMĪBA, MG.BIOL., MG.PAED. VEIPA
INGRĪDA
Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Atslēgas vārdi: Konkurētspēja, studiju process, uzņēmējdarbība.
Lai veicinātu valsts ekonomisko aktivitāti, studiju programmu saturā svarīgi
koncentrēties ne tikai uz salīdzinoši lielu uzņēmumu vajadzībām pēc darbiniekiem, bet tikpat
svarīgi – gan akadēmiskajās, gan profesionālajās programmās – veicināt jauno darba devēju
(uzņēmēju) veidošanos, t.sk. individuālo komersantu, pašnodarbinātu personu veidošanos, kuri
nevis meklē darbu citur vai gaida, ka kāds viņus pieņems darbā, bet gan paši spēj sevi sekmīgi
nodarbināt. Studiju programmām ne tikai jāgatavo darbinieki uzņēmumiem, bet gan jāgatavo uz
uzņēmējdarbību orientēti speciālisti, kas piedāvā savus konkurētspējīgus individuālos produktus
un pakalpojumus. Tas nozīmē, ka katra studiju programma jāveido multidisciplināra un blakus
priekšmetiem, kas nodrošina specialitātei nepieciešamo kvalifikāciju, obligāti jāiekļauj arī
biznesa ideju ģenerēšanas, uzņēmējdarbības attīstības un biznesa sadarbības jautājumi.
Izglītība un apmācība ir noteikti par būtiskiem faktoriem Lisabonas stratēģijas vispārējo
mērķu sasniegšanā. Lai valsts sacenstos globālajā ekonomikā, jāstiprina iedzīvotāju
uzņēmējdarbības gars. Lai sasniegtu šo mērķi, jāmodernizē izglītības sistēma, un augstākās
izglītības iestādēm un uzņēmumiem jāuzņemas par šā procesa nozīmīgu virzītājspēku.
Lai students pēc augstskolas absolvēšanas būtu potenciāli sagatavotāks arī savas
uzņēmējdarbības uzsākšanai, viņam studiju laikā jāizprot uzņēmumu konkurētspējas veidošanās
pamatprincipi un konkurētspēju ietekmējošie faktori. Lai veiksmīgāk uzlabotu studiju
programmu saturu atbilstoši jaunajam fokusam, ieteicams ņemt vērā uzņēmumu konkurētspēju
noteicošos faktorus – tirgi, klienti, komunikācijas tīkli, uzņēmuma attīstības plāni, produktu un
pakalpojumu stratēģijas, cilvēku un fiziskais kapitāls (tā pieejamība un izmantošanas
efektivitāte), ārējās vides nosacījumi utt.
Autore par pamatu izmantojusi pētījuma „Uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbības
perspektīvas" izstrādāts Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam
projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales – Utenas pārrobežu
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reģionā", akronīms REGION INVEST" (identifikācijas Nr. LV-LT/1.1./LLII-119/2010/25)
ietvaros apkopotās atziņas. Pētījuma mērķis bija apzināt un pamatot uzņēmējdarbības un
augstskolu (akadēmiskā sektora) sadarbības problēmas un inovāciju trūkuma iemeslus Latgales
(Latvijā) – Utenas (Lietuvā) pierobežas reģiona teritorijā (pētījuma teritorijā).
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