
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 
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“Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” 
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Seminārs  

“Grāmatvedības uzskaite mazajiem uzņēmējiem” 
 
  

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji 

Semināru vadīs ekonomikas doktore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Finanšu un 

grāmatvedības institūta profesore, zinātnisku un praktisku rakstu autore Inguna Leibus. 

 

            Norises vietas, moderators:  
⮚  Zoom tiešsaistē 23.03.2022., saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc 

reģistrācijas. 
⮚ Moderators Ligita Karvele, 26162986 e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com 

 

Semināra darba kārtība 

9:45 - 10:00 Dalībnieku pieslēgšanās Zoom semināram, reģistrācija. 

10:00 - 10:10 Projekts „Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” 

 

10:10-  12.00 

  

  

Pārtraukums 

12:00- 12.30 

  

12:30- 14.00 

1. Prasības vienkāršā ieraksta grāmatvedībai 

2. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls 

–        kases principa piemērošana 

–        ar saimniecisko darbību saistīti izdevumi 

–        daļēji ar saimniecisko darbību saistīti izdevumi  

–        ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi 

–        pamatlīdzekļu nolietojums 

3. Pašnodarbināto personu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

(VSAOI) 

4. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) no saimnieciskās darbības ienākuma 

–        izdevumu precizēšana 
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–        gada ienākumu deklarācijas 

–        avansa maksājumi  

5. Mikrouzņēmumu nodokļa uzskaite 

6. Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) uzskaite 

14:00-14:30 Noslēguma daļa. Atbildes uz jautājumiem. 

 

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.   

Pieteikuma saite: https://ej.uz/seminars23032022 

 

❖ Seminārs ir bez maksas. 

 

Vairāk informācijas savā partnerībā:  

❖ Ludzas rajona partnerība - koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv; 

❖ Rēzeknes rajona kopienu partnerība - izpilddirektore Ineta Elksne, 

ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv 

❖ Preiļu rajona partnerība - valdes locekle Valija Vaivode, 

preilupartneriba@inbox.lv; 

❖ Ziemeļlatgales partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece, 

ieva.leisavniece@yandex.com; 

❖ Krāslavas rajona partnerība - stratēģijas administratīvā vadītāja Zane Ločmele, 

kraslavaspartneriba@inbox.lv 

❖ Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi" - koordinatore Inga Krekele, 

inga.krekele@gmail.com 

 

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot 

uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa 

ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības 

attīstības stratēģija - būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības 

stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā.  Projekta ietveros plānots 

organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu 

teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, 

Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).   
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