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● Šobrīd LRGA valdes locekle, Mastermind Events valdes 

locekle

● Partnere LF Eksperts, Grant Thornton Baltic

● Nodokļu pārvaldības un grāmatvedības nodaļas vadītāja PwC

● 2017.gadā ierindota starp TOP 100 pasaules ietekmīgākajām 

sievietēm grāmatvedībā

● Lektore BA, RISEBA, RSU, mācību centros

● Latvijas Prezidentūras laikā Eiropas Padomē darbojusies 

Eiropas komisijā, ARC, Eiropas Padomē

● Vienmēr “ceļā”

● Lielākā vērtība - ģimene
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Izaicinājumi



Nākotnes izaicinājumi grāmatvežiem

● Jaunā grāmatvedības definīcija

● Pamatprioritātes grāmatvedības profesijā

Avots: ACCA



Globālie ekonomikas izaicinājumi 

⦁ Ukrainas kara izraisītā globālā krīze

⦁ Covid-19 pandēmijas sekas

⦁ Energoresursu cenu kāpums

⦁ Klimata pārmaiņas

⦁ Iedzīvotāju pirktspējas samazināšanās

⦁ Inflācijas straujais pieaugums

⦁ Darbaspēka trūkums

⦁ Globālās piegāžu ķēžu problēmas

⦁ Konkurences spiediens

⦁ Resursu deficīts

⦁ Patērētāju noskaņojuma kritums

⦁ Vājināts pieprasījums pēc precēm un pakalpojumiem, kas nav pirmās 

nepieciešamības

⦁ Izaicinājumi, par kuriem vēl šobrīd nedomājam, bet, kas var skart 

ikvienu

⦁ Privāto investīciju apsīkums

⦁ Grāmatveža funkcijas maiņa



Izaicinājumi uzņēmumos

● Datu apjoms, nesakārtoti dati

● Manuāla procesu vadība, rutīna un neatsekojamība

● Papīru kalni

● Datu pārnese no vienas sistēmas uz otru

● Novecojusī grāmtvedības/personālvadības sistēma

● Dokumentu vadības sistēmas izvēle

● Darbinieku pašapkalpošanās

● Vadības atskaites (sistēmas, atskaites, vizualizācija)

● Arhivēšana

● E-rēķini, neelastīga rēķinu izrakstīšana u.c.

● Finanšu vadība

● Pārmaiņu temps

● Datu drošība

● Slodze administrācijas nodaļās

● Atbalsta trūkums



Procesi



Procesi pārejai uz digitālu 
finanšu uzskaiti

●Resursu vadības sistēmu izvēle

●Maksājumi

● E-rēķini

●Čeku un rēķinu apstrāde

●Bezpapīru grāmatvedība

●Apstiprinājumi

●Atgādinājumi

●Mākoņserviss datu glabāšanai

●Klienta pasūtījumi, pavadzīmju aprite

●Arhīva veidošana

●Automātiski salīdzināšanas akti

●Elektroniskas/ automātiskas ceļazīmes, autoparka pārvaldība

●E-inventarizācija



Procesi pārejai uz digitālu finanšu 
uzskaiti (2)

● Iepirkumi- piegādātāju vadības risinājumi, centrāli iepirkumi

● Grāmatvežu darba organizācijas e-risinājumi

●Realizācijas rēķinu automātiska izsūtīšana

● Integrācijas iespējas ar dažādām sistēmām, piemēram, kases 

sistēmām

● Budžeta plānošana un finanšu datu analīze

●Pašapkalpošanās portāli

●Dokumentu vadības sistēmas, personāla dokumentu aprite

●Mazo darbu automatizācija

●Konsolidēto gada pārskatu risinājums

● Informācijas plūsma uzņēmumā

●Ražošana- izejvielu un noliktavas plānošana

●R&D izmaksas

●Datu migrācija, datu aizsardzība, integrācijas un paplašinājumi, 

juridiskā satura pārvaldība, HR funkcijas



Jauns ātrums- nevis virsgrāmata, bet universālais žurnāls 

Avots: SAP S/4HANA Cloud Finance



10 uzlabojumi finanšu jomā, izmantojot universiālo žurnālu

●Prognozes- naudas plūsma, ieņēmumi

●Starpuzņēmumu darījumu saskaņošana pirms konsolidācijas

●Pārvaldīta, droša un kontrolēta piekļuve datiem

● Transfertcenas- patiesās ražošanas izmaksas

●Peļņas maržas analīze- ātrāk un vienkāršāk noteikt bruto peļņu

●Alokāciju standarta pieeja

●Periodu slēgšanana- mazāk piepūles

●Debitoru parādu pārvaldība- vienots skats, reāllaika analīze

●Naudas pārvaldība- labāka datu arhitektūra un lietotāja saskarne naudas 

uzraudzībai

●Atbilstības ziņojumi- standarta netiešo nodokļu pārskati



Praktiski piemēri Latvijā

●E-rēķinu un EDI operatori: Unifiedpost, Telema, Edisoft

●Salīdzināšanas akti- MySaldo

●Grāmatvedības un resursu vadības sistēmas- Jumis Pro, Horizon, Standard Books, 

Sage, 1C, Zalktis, SAP, Oracle, Business Centrale 365, Briox

●Dokumentu vadības sistēmas- DZC, Namejs, DocLogic, Solcraft, Edus

●E-komercija, Google, Amazon, Alibaba, Woocommerce, EBay, Mozello,  Shopify, 

Magento

●Digitālie maksājumi- “Google Pay”, “Apple Pay”, “Samsung Pay” vai “PayPal”



Praktiski piemēri Latvijā (2)

●Bankas tiešsaistes- Swedbank Gateway, Baltic Gateway

●Elektroniskā intentarizācijas- e-inventarizacija.lv, Timesaving, Horizon

●Dokumentu digitalizācija- CostPocket, Unifiedpost, Omniva

●Norēķinu pārvaldība- Banqup

●E-paraksts un eID karte

●Mākoņkrātuves- SpiderOak un Tresorit, Egnyte, Dropbox Business, Microsoft 

OneDrive un Google Drive

●Videosaziņa- Google Hangouts Meets, Microsoft Teams, GoToMeeting, Skype

●Mobilais birojs- Microsoft Office 365, Google G Suite
● Integrācijas rīki- Zapier, OrangeClock, Integromat utt, integrācijas ar simtiem 

aplikāciju

● Iebūvētas integrācijas resursu vadības sistēmās



Praktiski piemēri (3)-
Automatizācijas un vizuālizācijas rīki

●Datu automatizācija- Alteryx; UiPath; VBA; MS Power Query:

○ Datu apstrāde;

○ Datu ekstraktēšana, ielādēšana; 

○ Datu salīdzināšana un kontrole;

○ Strukturēto rēķinu ieviešana

● Datu vizualizācija- Power BI atskaites, Tableau, Qlik Sense, Google 

Analytics, DOMO, Sisense, Infogr.am, Piktochart, flex.bi:

○ Ikdienas atskaites; 

○ Rezultātu atspoguļošana; 

○ Galveno veiktspējas rādītāju panelis (KPI dashboards) .

● Finanšu procesi/rīki (procesu automatizācija, rēķinu digitalizācija, 

gada pārskatu rīks, naudas plūsma, KPI rīks):

○ Identificēt visneefektīvākos procesus; 

○ Izslēgt liekos soļus, automatizēt atkārtojošas darbības; 

○ Izveidot rīkus, kas atbalsta ikdiena darbā.



Apvienojiet viedās tehnoloģijas pilnīgai 
automatizācijai

●Tērzēšanas roboti- mākslīgais intelekts, 

mašīnmācīšanās

●RPA- vairākas robotu darbplūsmas (bez 

uzraudzības)

●Biznesa un datu inteliģence- pašmācības 

roboti ar dinamisku pielāgošanās spējas



Ar ko sākt?

⦁ Mērķis- Esošās situācijas izvērtējums biznesa un finanšu 
vadības procesos (izmantotās tehnoloģijas, dokumentu 
plūsmas, vadības atskaites utt).

⦁ Atbildīgais- Ar padziļinātām zināšanām par organizācijas 
darbību, kā arī par procesu automatizācijas mērķi,  
vajadzībām un citiem faktoriem.

⦁ Prioritāte- Izlemt, kuriem procesiem pievērsties iesākumā 
pirms ieviest automatizācijas rīkus. Izvēlēties īsus, bieži 
atkārtotus un vienkāršus procesus.

⦁ Šķēršļu pārvarēšana- Viens no lielākajiem šķēršļiem, kas 
jāpārvar, ir darbinieku skepse pret ieviestajām tehnoloģijām 
un sistēmu. Komunikācija, pārredzamība un vadības 
atbalsts.

⦁ Efektīvāks process- Apsvērt visus izņēmumus, vai nav kādi 
lieki soļi. Procesu pilveidošana var aizņemt 80% no 
automatizācijas ieviešanas un pielietošanas laika

⦁ Rezultātu mērīšana- Izmērīt ieguvumus, ko rada 
automatizācija. Ja daži procesi uzņēmumā paliek 
neautomātiski, pozitīva pieredze būs stimuls turpmākām 
izmaiņām.



Vērtīgi informācijas avoti

ilzepalmbaha.com



Der paskatīties

● ACCA video un podkāsti

● ACCA aplikācija

● Home | ACCA Global

● LIKTA – Information & Communications Technology 

Association

● Biznesa digitālā transformācija - Mācību centrs MP 

(magneticpro.lv)

● Power BI | Excel Know How

● Lietotājam draudzīga e-komercijas risinājuma izstrāde 

- 03.11.2022 - YouTube Visma Latvija

● Kā automatizēt e-komerciju? - YouTube eCOMHUB un 

Standard Books

https://www.accaglobal.com/gb/en.404.html?/content/accaglobal/professionalinsights.html
https://likta.lv/
https://magneticpro.lv/kurss/biznesa-digitala-transformacija/
https://www.excelknowhow.com/par-power-bi
https://www.youtube.com/watch?v=OFbmHKi1qjQ
https://www.youtube.com/watch?v=koejoiyrKcM&t=4060s


Der paskatīties

● Biznesa Konsaltinga grupa

● Accountants World by Iris

● Accountex 2022

● Accounting Today

● AccountingWeb

● Aldis Ērglis Meetup

● Bismart blogs

● Amanda C.Watts

● AVN Accountants webinars

● Mindlink.lv, plz.lv, ifinanses.lv, FB Visma Grāmatvežu komūna

● Bryan @ Growth Tools

● CPA.com Business Solutions

● Accountants Helping Accountants

● Mark Wickersham

● Ryan Lazanis Future Firm



Paldies 

ilzepalmbaha.com

Ilze Palmbaha

ilze_palmbaha

Ilze Palmbaha

Mob. tālr.: 29485862


