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Strikti ievēroju principu - darboties 
pēc labākās sirdsapziņas!

Izglītības nozīmi mūsdienās retais varētu noliegt. Tomēr ne visiem 
ir iespēja atmest ikdienai ar roku un mesties izglītības sistēmā, 
lai vairākus gadus atkal sēdētu skolas solā. Tādās situācijās liels 
palīgs un virzītājspēks ir profesionālās tālākizglītības iestādes, 
piemēram, „BUTS”, kas dibināts tālajā 1991.gadā. Krājot pieredzi, 
augot un attīstoties „BUTS” Jēkabpils filiāle ir sniegusi iespēju 
daudziem jēkabpiliešiem un citu pilsētu un novadu iedzīvotājiem. 
Tomēr kā gan tas viss varētu attīstīties bez prasmīga, zinoša 
un profesionāla cilvēka vadības? To visu var teikt par „BUTS” 
Jēkabpils filiāles vadītāju Inesi Vilcāni. Viņa – drosmīga, šarmanta 
un uz attīstību tendēta! 

Kur meklējamas jūsu saknes jeb – no 
kuras puses esat pārcēlusies uz dzī-
vi Jēkabpilī?
Mana dzimtā vieta ir Mežāre. Tur es 
esmu piedzimusi, tur es esmu izaugu-
si, bet mācījusies esmu Atašienes vi-
dusskolā. Pēc pamatskolas aizgāju uz 
Rīgas pedagoģisko skolu. Profesijas 
izvēle nāca diezgan neapzināti, kā jau 
tas notiek tajā vecumā [15 g. vecumā]. 
Pēc izglītības iegūšanas sāku strādāt 
Mežārē par bērnudārza vadītāju. Tā bi-
ja liela dzīves skola. Šķiet, jau no tiem 
laikiem esmu kļuvusi par tādu kā krī-
zes vadītāju. Man vienmēr izdodas no-
kļūt tur, kur kaut kas steidzīgi ir jā-
reformē, jāsalabo un pēc tam sākas 
tas ikdienas darbs. Apprecējos 18 ga-
du vecumā, Mežārē dzīvojām četrus 
gadus. Vīrs pabeidza akadēmiju, un 
mēs aizgājām uz Atašieni – vīra dzim-
to pusi. Tur mēs nodzīvojām 17 gadus. 
Es darbojos biznesā, bet motīvs, kā-
dēļ... Tādēļ, ka viss bija sagruvis, vīram 

darba nebija. Es strādāju, bet bija jā-
risina situācija – mums bija trīs bērni, 
kuriem bija jāstudē, jāmācās. Tādēļ ra-
dikāli mainīju savu dzīvi. Uzsāku bizne-
su un sāku nodarboties ar pārdošanu. 
Tā teikt – ķērāties pie situācijas 
risināšanas! 
Es domāju, ka viss, kas ar mums no-
tiek, vairāk vai mazāk, ir vērsts uz la-
bu. Es darīju to, kas bija jādara ta-
jā brīdī. Es nevaru teikt, ka man ne-
bija izvēles, jo es varēju palikt skolā, 
bet mums bizness ļoti labi attīstījās. 
Tas vairs nebija vienam cilvēkam pār-
skatāms un vadāms. Tā bija tirdzniecī-
ba, ēdināšana un auto veikali. Kad nā-
ca krīze, 2008. gadā, es jutu, ka... Vīrs 
jau strādāja valsts darbā savā specia-
litātē. Mēs jau bijām uzbūvējuši māju, 
visu iekārtojuši, bērni jau studēja, viss 
notika, un es jau varēju dzīvot vieglāk. 
Bet tad no vīra nāca lēmums, ka mēs 
laukos nepaliekam. Tas bija ļoti smagi. 
Es trīs gadus šķīros no sava biznesa. 

Lēnām, ļoti sāpīgi. Tā nu es 13 gadus 
esmu Jēkabpilī. 
Vai krīze jums sniedza iespēju attīs-
tīties tālāk?
Visus gadus, kamēr nodarbojos ar biz-
nesu, es ļoti daudz ieguldīju savā izglī-
tībā. Es pabeidzu divas augstskolas.  
Loti labi sapratu, ka situācija var ļoti 
strauji mainīties. Man bija pilnīga pār-
liecība par to, ka daudzveidīga izglītī-
ba ļauj cilvēkam pielāgoties un izdzī-
vot jebkurā situācijā. Man ir filoloģijas 
maģistra grāds, man ir augstākā izglī-
tība uzņēmējdarbībā un esmu apguvu-
si banku darbību. 
Tā kā man bija liela pieredze kā filo-
logam, kā uzņēmējam, tad, domā-
ju, ko es darīšu Jēkabpilī, man pēkšņi 
parādījās šis piedāvājums – kļūt par 
„BUTS” kursu pārdevēju. Es nodomā-
ju – labi, es aiziešu! Es gan nezināju, ka 
Rīgas vadība ir lēmusi citādāk, ka pa-
tiesībā viņi meklēja filiāles  vadītāju. 
Vai šodien esat pārliecināta, ka lē-
mums pārdot biznesu bija pareizs? 
Katru biznesu mēs veidojam ar domu, 
ka to biznesu pārņems, mantos kāds 
no taviem bērniem. Mani bērni aizgāja 
citās nozarēs. Tirdzniecība nav nekas 
tāds, kas aizrauj cilvēkus tā pamatīgi. 
Arī mani vairāk interesē ražošana, ga-
la produkts. Tas ir, kad tiek radīta reāla 
vērtība. Arī šeit „BUTS” zināšanas ir tā 
pievienotā vērtība. Man ir gandarījuma 
sajūta par to, ko daru šeit.
Jūs esat „BUTS” Jēkabpils filiāles 
vadītāja. Ko tas sevī ietver?
Esmu atbildīga par saimniecisko jautā-

jumu risināšanu. Man ir jāparūpējas par 
aprīkojumu, visām programmatūrām, 
instrumentiem, materiāliem, kas ir ne-
pieciešami mācībām. Mums ir ārkārtīgi 
liels šo programmu piedāvājums, līdz 
ar to man jābūt universālai. Man ir jā-
pārzina visas nozares, kurās piedāvā-
jam izglītoties. Mācību centrs „BUTS” 
piedāvā unikālu iespēju iegūt izglītī-
bas dokumentu tiem interesentiem, 
kas profesiju ieguvuši pašmācības ce-
ļā. Piedāvājumā ir aprūpētāja, pavāra, 
grāmatveža, metinātāja un citas pro-
fesijas. Ārpusformālās izglītības eksā-
mens nodrošinās šo iespēju.
Kā jūs atrod jūsu klienti?
Strādājam ar Nodarbinātības valsts 
aģentūru (NVA). Piedalāmies LEADER 
projektos, ko realizē pašvaldības ko-
pā ar nevalstiskajām organizācijām. 
Arī tagad gaidām uz tiem projektiem, 
kas attiecas uz mūsu valsts iedzī-
votājiem. Nodarbināto projekts SAM 
fiziskām personām dos iespēju no 
septembra mēneša papildināt zinā-
šanas dažādos kursos, kad klienta 
līdzfinansējums par mācībām nepār-
sniegs 5-10%. Piedāvājumā plānots 
atbalstīt būvniecības, komunikācijas 
tehnoloģiju nozares, kokrūpniecības 
nozares, metālapstrādes, mašīnzinī-
bu nozares. 
Mēs esam arī vairāku asociāciju – 
Mašīnbūves un metālapstrādes rūp-
niecības un Latvijas tirgotāju asoci-
ācijas – biedri. Tas mums ļauj realizēt 
tādas programmas, kuras šīs asoci-
ācijas daļēji finansē darba devējiem. 
Tas ir liels atvieglojums uzņēmējiem.  
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Mēs esam gatavi strādāt ar mūsu 
klientiem elastīgi un ieinteresēti.
Kas ir jūsu klienti?
Vieni no tiem ir jaunieši, kuri kaut kādu 
iemeslu dēļ nav spējuši sakārtot savas 
mācību lietas, savu dzīvi. Tie, kuri nav 
varējuši pabeigt vidusskolu vai pamat-
skolu. Man ļoti šīs grupas patīk, jo pe-
dagogs tajās nedrīkst būt rutīnas cil-
vēks. Studējošajiem ir jāparāda labā-
kais, kas ir šajā profesijā. Bet mēs ne-
rādām tikai šo skaisto, rožaino stāstu. 
Mēs cenšamies iedot arī šīs profesijas 
pamatzināšanas. Centrā strādā spilg-
tas un talantīgas personības, mani pa-
sniedzēji, viņi ir profesionāļi ar atvēr-
tu jūtu pasauli, mūsu kopīgais darbs ir 
„Buts” atpazīstamības pamatā.
Mēs sadarbojamies arī ar skolām 
„BUTS” ir radījis jaunu programmu 
„Buts- biznesa skola”. Strādājam ar 
skolām, runājot par duālo izglītību. Lai 
saglabātu skolās kontingentu, sagla-
bātu vidusskolu, pašvaldības saviem 
vidusskolēniem finansē profesijas ap-
guvi. Mēs strādājām ar Jēkabpils 3. vi-
dusskolu pirms trim gadiem, piedāvā-
jot vasaras periodā trīs programmas. 
„„BUTS” - biznesa skola” ir paredzē-
ta, lai visu trīs vidusskolas gadu laikā 
varētu apgūt profesiju. Finālā skolēni 
kārto eksāmenu un saņem kvalifikāci-
jas dokumentu. 
Tad vēl ir cilvēku grupa, kuriem ir 
darbs, bet ir nepieciešams paaugsti-
nāt savu kvalifikāciju. 
Jā, tie ir strādājošie uzņēmumos. 
Dažāda veida nozarēs  nepieciešamas 
papildus darbinieku apmācības, lai at-
bilstu Ministru kabineta (MK) notei-
kumu prasībām.Darba devēji apmā-
ca savus darbiniekus nepieciešama-
jās specialitātēs. Mācās metinātāji un 
būvnieki, krāšņu podnieki un namu ap-
saimniekotāji,elektromontieri un elek-
trotehniķi, piedāvājums ir plašs.  Pie 
mums mācās cilvēki no visiem Latvijas 
novadiem.
Vai sadarbība ar klientiem vienmēr 
ir viegla?
Daudzi mūsu klienti ir pārbaudījumu 
skarti. Pasniedzējiem ir jādomā, ko vi-
ņi runā. Liela daļa klientu ir ar saasinā-
tu uztveri par to, uz ko viņiem ir jābūt 
gataviem. Mūsu pedagogiem un man 
kā vadītājai ir jāprot uzklausīt un teik-
to paturēt sevī. Ir daudz šo smago un 
grūto dzīves stāstu, ko esmu uzklausī-
jusi. Tās ir tās privātās sarunas, kurās 
es saprotu, ka šim cilvēkam vairs nav 
citur, kur iet. 
Tātad daudziem šī izglītības iegūša-
na, izglītošanās ir kā pēdējā iespēja 
uz labāku nākotni?
Tieši tā!  Kad tās bruņas ir noņemtas, 
tad ir ļoti patīkami, ka cilvēki nāk pie 
mums arī pēc mācību pabeigšanas, 
stāstot par savām darba gaitām, par 
jaunajām atziņām.Es redzu, kā ir cēlies 
pašvērtējums. Tie ir gandarījuma brīži. 
Vai šī izglītība ir pielīdzināma, pie-
mēram, tam, ko piedāvā profesionāli 

tehniskās izglītības iestādes?
Vispirms tas ir atkarīgs no paša cil-
vēka. Tas ir arī ļoti atkarīgs no prak-
ses vietas. Teorētiskās zināšanas – 
programmas, kuras tiek apgūtas, – vi-
siem ir aptuveni vienādas. Man ir sva-
rīga kvalitāte. Jautājums varētu būt 
par izglītības iegūšanas ilgumu, jo 
„BUTS” piedāvā intensīvas apmācī-
bas. Maksimālais mācību laiks ir pus-
gads. Izglītības iestādēs tas ir pusotrs 
gads. Reizēm ir cilvēki, kuri nespēj sevi 
mobilizēt pusotru gadu, bet te pusga-
da laikā viņš spēj savākties, sakoncen-
trēties, un līgums vēl nosaka saistības, 
kas to visu nostiprina. 
Jūs daudz sadarbojaties ar Jēkabpils 
uzņēmējiem?
Jā, gandrīz ar visiem. Es ar viņiem strā-
dāju, ievērojot mēru un taktu, jo spēju 
izprast un novērtēt katra viņu nopelnī-
tā centa vērtību. Nodokļi ir milzīgi, si-
tuācija pilsētā ir tāda, kāda tā ir. Liela 
nozīme ir ES fondu piesaistei, kad uz-
ņēmumi realizē projektus. Mans uzde-
vums ir sekot līdzi šīm norisēm, piedā-
vājot apmācības, kuras ir nepiecieša-
mas. Es uzturu kontaktus, mani klienti 
zina, ka risināšu viņu vajadzības. 
Mūsdienās, pateicoties dažādiem fi-
nansētājiem, ir lielas iespējas iegūt 
izglītību. Bet, neskatoties uz to, val-
da bezdarbs un vienlaicīgi ir arī va-
kances. Kādēļ tā?
Ir ilgstošie bezdarbnieki, un ir cilvēki, 
kuri nonāk NVA apritē uz ļoti īsu pe-
riodu. Kad  viņi nāk pie mums uz pār-
kvalifikāciju, pedagogu uzdevums ir 
vērot viņu patiesās intereses. Tad mēs 
arī meklējam prakses vietas atbilstoši 
tam, cik ļoti šis cilvēks ir gatavs strā-
dāt profesijā. Ir ļoti daudz tādu gadīju-
mu, kad, atrodoties praksē, cilvēks at-
rod sev darbu. 
Noteicošais ir attieksmes 
jautājums?
Protams! Mēs varētu runāt par to, ka 
cilvēku neapmierina atalgojums, bet 
tikpat labi mēs varam runāt par to, ka 
viņš pats neko nemeklē. Tu nāc, ņem, 
ņem, ņem, un tad pienāk brīdis, kad 
tev  pašam kaut kas ir jāatdod. Ja cil-
vēks tikai ņem, tad rezultātā nesaņem 
ne emocionālo, ne psiholoģisko, ne fi-
zisko gandarījumu, bet tikai pēc šiem 
faktoriem atnāk arī finansiālais nodro-
šinājums, kas apliecina, ka esmu da-
rījis pareizi. Tas ir jautājums par mēr-
ķiem, un tas ir jautājums par slinkumu. 
Mēs esam ļoti ieinteresēti, lai cilvēki, 
kuri pie mums mācās, tiek kaut kur tā-
lāk dzīvē. 
„BUTS” filiāle ir Jēkabpils Uzņēmēju 
Biedrības biedrs. Kāda ir gaisotne 
Jēkabpils uzņēmēju vidū? 
Pašlaik uzņēmēji strādā pie jauno pro-
jektu sagatavošanas, un viņos ir vēl-
me sākt tos realizēt. Ir jauni iepirkumi. 
Es domāju, ka tagad ir tas laiks, kad 
sāksies darbs, kaut gan biedrībā dar-
bošanās rit nepārtraukti – tiekoties, 
diskutējot,mācoties.

Vai jūs uz tuvāko nākotni skatāties 
optimistiski? 
Laikam esmu optimiste pēc būtības, 
jo citādāk es nevarētu. Tomēr katrai 
situācijai ir nepieciešams savs risinā-
jums, jo nekas pats par sevi neatrisi-
nāsies. Gadās arī veiksmes un sakritī-
bas, tad tās ir jāizmanto. Tas ir kā ar 
mācībām – iespēja mācīties ir dāvana, 
bet vai tu to spēsi tālāk izmantot? Vai 
tu spēsi šo dāvanu atvērt?
Kādi ir jūsu šā brīža dzīves lielākie 
izaicinājumi? 
Ja runājam par „BUTS”, tad es sap-
ņoju par to, lai Jēkabpilī  būtu fan-
tastiskas praktisko apmācību la-
boratorijas. Tagad praktiskās mā-
cības īstenojam uzņēmumu tel-

pās, paldies, par viņu atsaucību un  
pretimnākšanu.
Un personīgajā dzīvē?
Es vēlos, lai manā ģimenē saglabājas 
tās siltās attiecības, kas ir izveidoju-
šās. Mums ir ļoti stipra ģimene. Esmu 
laimīga par to, ka mani bērni viens otru 
mīl un spēj palīdzēt viens otram visos 
dzīves brīžos. Bet, ja tā, pa jokam... Tad 
es ļoti gribētu iemācīties angļu valodu.
Vēlme izglītoties jūsos ir 
neremdināma! 
Jā, protams! Es arī tagad izglītojos. 
Tagad kopā ar dēlu, kurš mācās tālmā-
cībā, studēju menedžmentu un visas 
šīs lietas. Man ir ļoti interesanti! Man 
patīk domāt un analizēt uzņēmējdar-
bībā notiekošo, teorijas salīdzināt ar 
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JAUNAIS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMS

BUTSmācību
centrs

Apmācības Tavai izaugsmei!

Nākotnes iela 2, Jēkabpils (t/c AURA 2. stāvs)

27898040  •  jekabpils@buts.lv  •  www.buts.lv

(stāsies spēkā 2017. gada 1. martā)
Saeima 2016. gada 15. decembrī pieņēma jaunu Publisko iepirkumu likumu, ar kuru pārņemtas 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24/ES prasības.

Publisko iepirkumu likuma regulējums paredz būtiskas izmaiņas publisko iepirkumu norisē, piemēram:
•  ir paaugstināts likuma piemērošanas slieksnis;
•  noteikts pienākums pasūtītājam valsts elektroniskajā informācijas sistēmā publicēt informāciju 

par plānotajiem iepirkumiem (šī kārtība stāsies spēkā šā gada jūnijā);
•  papildināts likuma piemērošanas un iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumu saraksts;
•  noteikts pienākums pasūtītājiem iepirkumos nodrošināt pieteikumu un piedāvājumu 

elektronisku iesniegšanu;
•  paredzēti stingrāki nosacījumi apakšuzņēmēju piesaistīšanas kontrolei;
•  ieviesta jauna iepirkuma procedūra - inovācijas partnerības procedūra;
•  ieviests depozīts iesniegumu izskatīšanai Iepirkumu uzraudzības birojā, kā arī citas izmaiņas.

Seminārā tiks aplūkots jaunais Publisko iepirkumu likums un tā ietekme citu normatīvo tiesību aktu 
kontekstā, kā arī analizēti visi jauninājumi publisko iepirkumu regulējumā.

PERSONĀLA DOKUMENTU PĀRVALDĪBA
DARBA LIKUMA REGULĒJUMĀ

1. nepieciešamie dokumenti un vispārējā informācija par darbinieku darba tiesisko attiecību dibināšanai
2. darba līguma saturā iekļaujamā informācija un darba līgumu uzskaite
3. darba kārtības noteikumos norādāmā informācija un to nozīme darba tiesiskajās attiecībās
4. likuma prasības rīkojumiem, to saturam
5. darba laika uzskaite
6. atvaļinājuma gra�ks vai pušu vienošanās
7. likuma prasības un labā prakse darba tiesisko attiecību izbeigšanas procesā:

7.1. ar darba devēja uzteikumu saistītie dokumenti un to saturs
7.2. pušu vienošanās un tās satura nošķirtība no darbinieka uzteikuma
7.3. personāla dokumenti terminēta darba līguma izbeigšanai
7.4. personāla dokumenti darba tiesisko attiecību izbeigšanai, ja saņemts trešo personu 

pieprasījums, tiesas nolēmums vai nodarbināšana atbilstoši likumam aizliegta
7.5. darbinieka pēdējās darba dienas dokumenti

8. Jautājumi, diskusijas

SEMINĀRS JĒKABPILĪ
NORISES LAIKS: 29. MARTS, PLKST. 10.00 – 15.00

SEMINĀRS JĒKABPILĪ
NORISES LAIKS: 11. APRĪLIS, PLKST. 10.00 – 15.00

Pieteikties līdz 7. aprīlim.  T. 65236618, 27898040, 27898022 CENA: 50 EUR +PVN

Pieteikties līdz 27. martam.  T. 65236618, 27898040, 27898022 CENA: 50 EUR +PVN

TRAKTORTEHNIKAS VADĪTĀJS
(A, B, C, D KATEGORIJA)

KURSA PAMATTĒMAS:
    • Traktortehnikas uzbūve un ekspluatācijas pamati
    • Traktortehnikas darbu tehnoloģija
    • Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība
    • Darba aizsardzība
    • Praktiskās mācības

MĀCĪBU PROGRAMMA JĒKABPILĪ

Traktortehnikas vadītāja apliecība ir nepieciešama, lai personām būtu tiesības strādāt ar traktoru un 
pārvietoties pa ceļiem vai koplietošanas teritorijām

Pieteikšanās un papildu informācija:  65236618, 27898040, 27898022

Pasniedzēja: KRISTĪNE ZUBKĀNE, Mg. iur., juriste tiesību zinātnēs ar specializāciju 
starptautiskajās un Eiropas tiesībās, LR Satversmes tiesas tiesneša palīdze

Darba pieredze. Šobrīd - pakalpojumu sniegšana interesentiem personāla vadības jautājumos (konsultēšana, dokumentu 
izstrāde, semināru vadīšana). Iepriekš - dažādu uzņēmumu un iestāžu personāla vadībā.
Pieredze pieaugušo apmācībā. Kopš 1996.gada darba tiesību un personāla dokumentu pārvaldības jomā.
Publikācijas. Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu 
pārvaldība autore. Informatīvo materiālu “Par darba līgumiem”, “Par darba un atpūtas laiku”, “Par vienlīdzīgu attieksmi” un 
metodiskā materiāla “Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās” autore.

Pasniedzēja: KARĪNA PLATĀ, maģistra grāds tiesību zinātnēs un personāla vadībā.

praksi, pamatojoties uz to, prognozēt 
un plānot savu tagadējo darbu. 
Vai vienmēr tas, ko cilvēki vēlas ap-
gūt, saskan ar to, ko vēlas saņemt 
darba devējs?
Jā, bet ir arī tādi gadījumi, kad at-
nāk un saka, ka vēlas apgūt kaut ko. 
Cilvēks ir gatavs ieguldīt izglītībā lielu 
naudu. Mēs pārrunājam iespējas, ne-
pieciešamību un visus apstākļus, lai 
saprastu, kas ir nepieciešams. Es aici-
nu apdomāt, kā pēc tam šīs zināšanas 
tiks praktiski izmantotas un realizē-
tas. Piemēram, ir kas atnāk un vēlas 
apgūt vācu valodu, bet kāds ir uzstā-
dījums? Es jautāju, cik bieži un kā jūs 
šo valodu lietosiet? Vai runāsiet ar tu-
viniekiem? Ja nē, tad novērtējiet liet-
derību,ja jums nebūs aktīvs valodas 
lietojums, tad tam vienkārši nav no-
zīmes. Es saprotu, ka tas ir nepareizi 
no biznesa viedokļa, bet es ļoti strikti 
ievēroju principu – darboties pēc labā-
kās sirdsapziņas. 
Šobrīd jūs jau noteikti esat visu ne-
pieciešamo informāciju – noteiku-
mus, likumus – apguvusi, bet kā bi-
ja pašā sākumā, pirms astoņiem ga-
diem, kad uzsākāt šīs darba gaitas?
Es varu pārdot produktu tikai, ja es šo 
produktu ļoti labi pārzinu. Kad atnā-
cu, es pirmo mēnesi vienkārši sēdēju 
un skatījos uz to, kas notika apkārt. 
Es strādāju, organizēju, bet man bija 
tajā laikā ļoti laba sekretāre, kura nu 
jau ir aizprecējusies prom. Kamēr no-
tika kadru mainība, viņa bija aizvieto-
jusi vadītāju, formālās lietas viņa labi 
pārvaldīja.. Bet galvenais – man nebi-
ja bail! 
Ko jums darbs „BUTS” šo astoņu 
gadu laikā iemācījis? 
Esmu iemācījusies klusēt tur, kur 
ir jāklusē. Esmu iemācījusies dzir-
dēt cilvēkus. Esmu sapratusi, ka cil-
vēka dzīve nav tikai kāpiens kalnā. 
Esmu sapratusi, ka mēs esam kā jū-
ras viļņos. Ir viens brīdis, kad esi viļ-
ņa augšā, bet citā brīdī jau zem viļ-
ņa. Galvenais ir pret visiem cilvēkiem 
izturēties cilvēcīgi. Tā, kā tu gribētu,  

lai izturas pret tevi, nekad nezini, cik 
ilgi būsi viļņa korē.
Jūs savulaik bijāt uzņēmēja, bet ta-
gad, kad esat filiāles vadītāja, tas 
slogs ir mazāks?
Būt uzņēmējam, tās ir iespējas. 
Loģiski, ka viņam ir jāpelna vairāk ne-
kā darba ņēmējam. Tās ir iespējas ce-
ļot, izglītoties. Tagad es varu vairāk ce-
ļot pa grāmatām, lasot. Es varu stai-
gāt pa Romu, lasot Braunu, vai staigāt 
pa Stokholmu, lasot Larsonu. Tas ir 
tas, ko es kādreiz esmu guvusi vizuā-
li, bet tagad izlaižu cauri savās sajūtās 
un atmiņās. 
Tā sloga smagumu mēs izvēlamies pa-
ši, pamatojoties uz savu attieksmi pret 
darāmo. Tas ir atbildības jautājums. 
Esmu atbildīga, mana pieredze neļauj 
izturēties pret darbu citādi, kā to darī-
tu savā uzņēmumā. Būtībā nekas nav 
mainījies.
Bet ir jānošķir divi jēdzieni – būt bizne-
sa vadītājam vai pašnodarbinātajam. 
Bizness ir, kad pelni daudz vairāk ne-
kā tavs darbinieks. Pašnodarbinātais 
ir tad, kad tu vari nopelnīt naudu sev 
un pabarot ģimeni. Tad nu ir jautājums, 
cik daudz mums ir biznesmeņu un cik 
daudz ir pašnodarbināto? Bet es uz-
skatu, ja cilvēks spēj sevi uzturēt un 
nelūdz sociālo palīdzību, tad tas jau 
ir slavējami. Bizness nav katram, tā ir 
sarežģīta lieta. Es ne mirkli nešaubos, 
ka ikviens uzņēmējs sapņo naktīs labi 
gulēt, bet viņiem esošā situācija to ne-
ļauj. Cilvēki redz uzņēmējus braucam 
uz ārzemēm, braucam ar labu auto-
mašīnu, bet neviens neaizdomājas, cik 
naktis viņš nav gulējis, kā tas viss ir pie 
viņa nācis un kā tas viss vēl rezultātā 
izvērtīsies. 
Ko novēlēsiet mūsu žurnāla 
lasītājiem?
Mācieties daudz un uzkrājiet zināša-
nas! Pieredze tam visam nāk blakus. 
Centieties pārkāpt vienas profesijas 
sētai, jo aiz tās var pavērties plašs ap-
vārsnis un plats ceļš, pa kuru jūs iesiet!

Ar Inesi Vilcāni sarunājās  
Elīna Bataraga

* Slēdzot līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem.

Grāmatvedības pakalpojumiem 
pirmais mēnesis ar 100% atlaidi; 
otrais — ar 50% atlaidi!*

Jaunajiem uzņēmējiem dibināšanas
dokumentu sastādīšana — DĀVANĀ!*
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Tālr. 29179960      E-pasts: info@lailap.lv
Draudzības aleja 2, Jēkabpils

Tev ir jautājums grāmatvedim?  
Sūti savu jautājumu uz e-pastu: info@vertigs.lv –  

uz to bez maksas atbildēs pieredzējuši speciālisti no 
grāmatvedības biroja „Laila P”


