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Profesore no mazpilsētas
Anna Ķīviča

Man bija liels pārsteigums uz-
zināt, ka tepat, «Talsu Vēstu» re-
dakcijas kaimiņmājā, jau vairāk 
nekā 20 gadu strādā kāda uzņē-
mīga sieviete, kura ir vienlaikus 
SIA «Talsu tipogrāfija» finanšu 
direktore, ekonomikas doktore 
un Rīgas Tehniskās universitātes 
asociētā profesore. Guna Ciem-
leja, ikdienu vadot divos «ātru-
mos», šķiet, atradusi līdzsvaru un 
īsto pašizpausmes ceļu. Darbs uz-
ņēmumā bijis uzticams pavadonis 
gan studiju procesā, gan pētnie-
ciskajā un pedagoģiskajā darbā. 
Tieši pateicoties šādai pieredzei, 
viņa par sevi kā pasniedzēju var 
teikt: «Es neesmu sausiņš.»
No izaicinājumiem nebaidās

Gunas bērnība pagājusi Baus-
kā, bet uz Talsu pusi viņu atvedušas 
mācības. Vēlāk, kā pati saka, šeit ie-
precējusies. Pēc Pilsrundāles pamat-
skolas absolvēšanas Guna uzsākusi 
mācības toreizējā Laidzes sovhozteh-
nikumā, par ko bija dzirdētas labas 
atsauksmes. Bauskas skaitļošanas 
centrs jau bērnībā raisījis interesi, tā-
pēc Laidzē apgūta uzskaites un skait-
ļošanas darbu mehanizācijas tehniķa 
profesija. Arī tagad datori, kaut arī 
grūti salīdzināmi ar tā laika tehnolo-
ģijām, esot mīļi. «No datorprogram-
mām nebaidos. Izmantoju visu, ko 
var digitalizēt!» apliecina Guna.

Sākumā viņai nav bijis nodoma 
Talsos apmesties uz pastāvīgu dzīvi, 
taču notikumi izvērtušies tā, ka «pa-
gaidu uzkavēšanās» no 1981. gada 
ieilgusi līdz pat šodienai. Mācoties 
Laidzē, iegūta prakses vieta un grā-
matveža amats Talsu mežrūpniecības 
saimniecībā, pēcāk grāmatveža pie-
nākumi pildīti veikalā «Zemkopis», 
un 1995. gadā uzsāktas darba gaitas 
«Talsu tipogrāfijā». 

Atceroties tā laika notikumus, 
mana sarunas biedrene secina, ka 
pieteikšanās darbā bijusi visai dros-
mīga un 90. gadiem neraksturīga — 
darba pieredze grāmatvedībā nav 
bijusi liela, turklāt sievietei bijušas 
savas prasības, kā viņa vēlas strādāt. 
«Kad mani pieņēma darbā, teicu, ka 
nākšu strādāt tikai tad, ja man būs 
dators. Tolaik grāmatvedības uzskai-
te notika manuāli, visu ar roku rak
stot žurnālorderos. Es biju pabeigusi 
bilancspējīgu grāmatvežu kursus, 
iepazinusies ar citiem grāmatvežiem 
un redzējusi, ka var izmantot mūs-
dienīgas datorprogrammas. Teicu: 
«Es gribētu šeit strādāt, bet man ir 
vajadzīgs dators,»» darba gaitu sāku-
mu atceras finanšu direktore.

«Talsu tipogrāfija» aizvien ir Gu-
nas pamata darbavieta. Kaut arī pie-
nākumi, gadiem ejot, nav būtiski mai-
nījušies, katrs jauns klients prasa citu 
pieeju, arī laikmets ievieš savas ko-
rekcijas. Turklāt ar uzkrāto pieredzi 
un zināšanām atliek vairāk laika do-
māšanai un analīzei. Par finanšu vadī-
bu viņa runā kā par radošu, dinamis-
ku procesu: «Grāmatvedis vai finanšu 
vadītājs ir kā kritiķis, risku vadītājs, 
kurš visu laiku raugās, lai uzņēmuma 
vadītājs, īstenojot jaunas ieceres, ne-
nodarītu pāri uzņēmumam. Neesam 
apstājušies savā attīstībā, mums ir 
idejas. Mans darbs ir palīdzēt atrast 
to īstenošanas labāko variantu. Eko-
nomikā vērojama cikliskā attīstība. 
Ja ir ilgtermiņa kredītsaistības, tās, 
visticamāk, ietrāpīsies arī kādā krīzes 
posmā. Jautājums, cik liels ir drošības 
spilvens, uz kā pasēdēt un krīzi pār-
laist,» atgādina speciāliste.

Daudzviet piesauktā ekonomikas 
augšupeja viņai nešķiet īsti pārliecino-
ša. Pēc krīzes ekonomikā diezgan ilgi 
valdījusi rutīna, un šī brīža izaugsmes 

Saīsināts CV
Izglītība: 2003. gadā Rīgas Teh-

niskajā universitātē iegūts bakalaura 
grāds vadības zinātnē, 2005. gadā — 
maģistra grāds ekonomikā, bet 
2010. gadā aizstāvēta disertācija un 
iegūts ekonomikas doktora grāds. 
Zināšanas papildinātas dažādos kur-
sos un zinātniskos semināros.

Darba pieredze: kopš 
1995. gada — «Talsu tipogrāfijas» 
finanšu direktore. 2005. gadā uzsā-
kusi darba gaitas Rīgas Tehniskajā 
universitātē kā pasniedzēja. Šobrīd 
pilda universitātes Uzņēmējdarbī-
bas inženierijas un vadības institūta 
vadošās pētnieces pienākumus un 
ir ievēlēta par Uzņēmuma finanšu 
un ekonomikas katedras asociēto 
profesori. Latvijas Poligrāfijas uz-
ņēmumu asociācijas un Latvijas Zi-
nātnes padomes eksperte, Finanšu 
un kapitāla tirgus komisijas darba 
grupas locekle.

Zinātniskā darbība: vairāk nekā 
40 zinātnisku publikāciju par ko-
mercsabiedrību finanšu rezultātu 
novērtējumu un vadību, personīgo 
finanšu pārvaldību un citām tēmām 
autore. Kopš 2007. gada kā pētnie-
ce iesaistās dažādos projektos, īpa-
šu uzmanību veltot mazo un vidējo 
uzņēmumu attīstības problemāti-
kai. Mācību un metodisko līdzekļu 
līdzautore.

«Jo vairāk dari, jo vairāk laika tev ir,» piedzī-
vojusi Guna Ciemleja.

Daiņa Kārkluvalka foto

Pērn martā Finanšu un kapitāla tirgus ko-
misijas rīkotās finanšu izglītības nedēļas 
ietvaros Talsos viesojās cūciņa Gudrīte, lai 
ikvienu iedvesmotu pievienoties finanšu pra-
tības ceļojumam.                          Albuma foto

Rīgas Tehniskajā universitātē, pasniedzot 
kursu par personīgajām finansēm — tēmu, 
kas ir pasniedzējas sirdslieta.

rādītāji bieži vien izskatoties «uzpūs-
ti». Guna arī nenoliedz, ka mēs dzīvo-
jam divu ātrumu Latvijā, kur reģionu 
attīstība nav vienmērīga. Taču — vai 
mums tiešām jābūt kā Rīgai? «100 
kilometru un lielākā attālumā ir cita 
mentalitāte. Uzņēmēji dažādos Latvi-
jas reģionos ļoti atšķiras. Šeit uzņēmē-
jam, lai izdzīvotu (šausmīgi, ka jālieto 
šis vārds!), lai attīstītos, ar vietējo re-
ģionālo tirgu nepietiek. Patērētāju 
diemžēl ir ļoti maz. Jāstrādā ar dažā-
diem tirgiem, nevaram koncentrēties 
tikai uz Latviju,» viņa ir pārliecināta.
Iegūt plašu redzējumu

Kad Guna jau bija uzkrājusi vai-
rāku gadu darba pieredzi, izskanē-
jusi ziņa, ka par galveno grāmatvedi 
varēs strādāt tikai tad, ja būs iegūta 
augstākā izglītība. Neatlika nekas 
cits kā stāties augstskolā, un izvēle 
kritusi par labu Rīgas Tehniskās uni-
versitātes Inženierekonomikas fa-
kultātei. Tā kā kopš vidējās izglītības 
iegūšanas bija pagājuši vairāki gadi, 
nācies kārtot iestājeksāmenu mate-
mātikā. Iegūtās piecas balles nav bijis 
pietiekami labs rezultāts, lai iestātos 
kārotajā mācību programmā. Laimī-
gas sagadīšanās dēļ, situāciju izglābis 
darbs «Talsu tipogrāfijā». «Tolaik dru-
kājām RTU profesora Alberta Zvej-
nieka grāmatu «Nodokļi un node-
vas». Autors bija personīgi pazīstams 
ar uzņēmuma vadītāju, kurš zināja 
manu situāciju. Profesors priekšnie-
kam ieteica: «Lai viņa iet uz elektri-
ķiem! Tur nomācīsies pirmo gadu un 
tad varēs pāriet uz ekonomistiem.» 
Tā pirmo gadu, kas visās programmās 
bija vienāds, mācījos elektriķos,» at-
klāj ekonomikas doktore.

Mācības jomā, ar ko saistīts ik-
dienas darbs, vedušās viegli, taču 
dažbrīd nācies lauzt priekšstatu, ka 
viss jau zināms. «Atceros sevi pir-
majā kursā. Sēžu mikroekonomikas 
lekcijā, kur tiek skatīts jautājums par 
izmaksām. Es taču visu zinu! Esmu 
praktizējošs grāmatvedis! Neesmu 
bailīga un ātri atbildu uz profesora 
uzdoto jautājumu, bet viņš atbild: 
«Nepareizi!» Pēc tam profesors man 
sacīja: «Jums ir grāmatveža šaurā 
domāšana.» Tagad, kad esmu izgā-
jusi cauri 11 gadus ilgam posmam 
no bakalaura līdz doktora grādam, 
varu viņam piekrist,» atzīst Guna un 
ir pārliecināta, ka tieši spēja ierau-

dzīt kopsakarības, 
saskatīt notikumu 
visas trīs «dimen-
sijas», ir augstākās 
izglītības lielākais 
ieguvums. Turklāt 
mūsdienās spēja 
redzēt tālāk par 
saviem tiešajiem 
pienākumiem esot 
īpaši svarīga: «Cil-
vēks sevi vairs ne-
var realizēt vienā 
profesijā. Labi, ja 
ir vairākas prasmes, 
ja zini kaut ko vairāk. Kādam tās ir 
valodas, kādam hobijs izaug par ie-
nākumu avotu.»

Kad bakalaura studijas bija pabeig-
tas, valdījis priekšstats, ka tā vēl neesot 
īsta augstākā izglītība. Galu galā — 
kādreiz visi mācījās piecus gadus! Tā-
pēc lēmums izglītošanos turpināt ma-
ģistrantūrā šķitis loģisks turpinājums. 
Guna savu varēšanu bakalaura studiju 
laikā bija apliecinājusi, un mācības va-
rēja turpināt par valsts budžeta līdzek-
ļiem, kas nozīmēja klātienes studijas 
ar lekcijām katru vakaru. «15.00 bei-
dzu darbu uzņēmumā, sēdos mašīnā 
un braucu uz Rīgu, jo 16.30 sākās lek-
cijas, kas ilga līdz 20.00 vai pat 21.30 
vakarā. Tā kā nevarēju izbraukāt katru 
dienu, man bija ļoti jauka kursa bied-
rene, ar kuru dalījām «dežūras». Viņa 
gāja vienu dienu, es braucu otru, un 
mēs viena otrai rakstījām konspektus. 
Abas sekmīgi pabeidzām. Atceros, ka 
mikroekonomikas profesors teica: «Ā, 
šodien tu esi dežurants,»» Guna atklāj.
Neierobežotas iespējas

Maģistrantūru viņa pabeigusi ar 
izcilību, un, kā pati atzīst, šķitis, ka 
izauguši spārni: «Tādā brīdī īsti nevar 
saprast, ko tālāk darīt ar savu dzīvi. 
Uzņēmumā biju nostrādājusi jau 10 
gadus. Iet prom? Mainīt darbu? Var-
būt vajadzīgas pārmaiņas, jāattīstās? 
Apzinājos, ka varu vairāk, un izvēlē-
jos doktorantūru.»

Lēmums bijis pārdomāts. Gadu 
pirms doktorantūras studiju uzsāk-
šanas Guna universitātē pasniegusi 
vienu lekciju nedēļā, lai saprastu, vai 
atrašanās auditorijas priekšā ir viņai 
piemērota. Viņa apliecina — ja būtu 
sapratusi, ka tas nepatīk vai nepado-
das, nebūtu turpinājusi.

Četru gadu laikā tapusi disertācija 

par mazo un vidējo uzņēmumu rezul-
tativitātes problēmām un to novēr-
tēšanu. Autore atzīst, ka darbs bijis 
smags, pieprasot daudz laika un iema-
ņu. Kad disertācija aizstāvēta, darba 
recenzente sacījusi: «Jūs pat nevarat 
iedomāties, kādu kapitālu esat iegu-
vusi! Tās ir neierobežotas iespējas 
strādāt šajā jomā, kamēr vien galva ir 
gaiša.» Guna neslēpj, ka gandarījums 
esot liels. Arī līdzcilvēki, kuri studiju 
laikā bijuši blakus un redzējuši, ko 
mācības prasa, izjūtot lepnumu.

Šobrīd viņa pasniedz lekcijas Rī-
gas Tehniskās universitātes klātienes 
un neklātienes studentiem. Tieši viņi 
esot galvenais iemesls iesākto turpi-
nāt. «Biznesa vide no universitātes 
ļoti atšķiras. Uzņēmumā komunikā-
cija ir tiešāka un vienkāršāka. Uni-
versitātei es, visticamāk, esmu pie-
vilcīga tieši tāpēc, ka aizvien strādāju 
privātā uzņēmumā. Savukārt manai 
pašrealizācijai šāda situācija ir ideā-
la! Es neesmu sausiņš, man ir, ko 
teikt. Ja lasu lekciju, piemēram, par 
uzņēmējdarbības riskiem, par katru 
no tiem varu stāstīt un stāstīt. Ja kaut 
vai vienam no 30 studentiem mirdz 
acis un ja viņš saka paldies, esmu lai-
mīga,» apliecina pasniedzēja.

Viņa novērojusi, ka ir būtiska at-
šķirība starp studentiem, kuri visu 
mūžu pavadījuši skolas solā, un tiem, 
kuri mācības apvieno ar darbu. Tieši 
otrajiem esot vieglāk izdomāt prak-
tiskus problēmu risinājumus. «Daž-
reiz strādājošiem studentiem saku: 
«Es saprotu, ka jūs nevarat paspēt. 
Šajā priekšmetā varat izpildīt formā-
lās prasības.» Bet, rakstot noslēguma 
darbu, nevar tikt galā tikai ar formā-
lām prasībām. Ir jāieliek kaut kas no 
sevis,» viņa norāda.

Viens no virzieniem, kam Guna 
velta īpašu uzmanību gan pedagoģis-
kajā, gan pētnieciskajā darbā, ir finan-
šu lietpratība un personīgo finanšu 
pārvaldība. Kaut arī darāmā sabiedrī-
bas izglītošanā vēl esot daudz, cilvēki 
kopumā kļuvuši gudrāki. Pēdējos trīs 
gadus viņa iesaistās Finanšu un kapi-
tāla tirgus komisijas darba grupā, kā 
mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni 
par finanšu pārvaldību. «Naudas pār-
valdīšana — tā ir attieksme pret sevi 
un savu dzīvi. Es dusmojos uz cilvē-
kiem, kuri neiesniedz gada deklarāci-
jas. Viņi izmet savu naudu!» Atliek ti-
kai gribēt,» viņa norāda un iedrošina, 
ka deklarācijas sagatavošanas proce-
sā neesot nekā sarežģīta.

Arī pašas izaugsmes ceļš pēc 
akadēmisku virsotņu sasniegšanas 
nav beidzies. Guna kā pētniece ie-
saistās dažādos projektos, kas katru 
reizi nozīmē jaunu tēmu izzināšanu. 
Šobrīd norit projekts, kas saistīts ar 
viedās specializācijas stratēģiju uz-
ņēmējdarbībā, bet nākotnē ir iecere 
pievērsties digitalizācijas sniegtajām 
iespējām un palīdzēt uzņēmumiem 
saprast, ko no tām izmantot. «Atkal 
jālasa jaunas publikācijas. Nav apstā-
šanās. Gribas strādāt pie tādiem pro-
jektiem, kas var būt noderīgi. Tas ir 
piedzīvots,» apliecina pētniece.
Tuvāk sēņu mežiem

Arī turpmāk viņa sevi redz mazpil-
sētā. Rīgā ir universitāte un dažneda-
žādas iespējas, taču lielpilsētas duno-
ņa, pašam nemanot, dzen uz priekšu, 
neļaujot sevi izjust tā, kā tas iespē-
jams mazajos Talsos. Šeit ir puķudo-
bes, ko rušināt, sēņu meži, kur bau-
dīt dabas dāsnumu. Guna apliecina, 
ka laika pietiekot arī mājas solim un 
atpūtai: «Man patīk palasīt arī kādu 
žurnālu vai grāmatu, ne tikai obligāto 
literatūru, kas vajadzīga universitātē. 
Jo vairāk dari, jo vairāk laika tev ir. 
Kamēr nav noguruma, visu var turpi-
nāt. Cik ilgi tā būs — nezinu. Atcero-
ties sevi pirms 10 gadiem, šķiet, ka tā 
neesmu bijusi es. Toreiz man pat ne-
ienāca prātā, ka varētu nedarīt! Paies 
vēl 10 gadi, un es, iespējams, darīšu 
kaut ko pavisam citu. Ir cilvēki, kuri 
kustas līdz sirmam vecumam. Viņus 
nevar nosēdināt krēslā, iedot rokās 
grāmatu un pateikt: «Lasi!» Viņi ši-
verējas. Tas ir ļoti labs vārds, kas pa-
rāda attieksmi pret dzīvi — ka vajag 
kustēties, iet un darīt!»


