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Mūsdienās arvien vairāk uzņēmumu un arī valsts iestāžu sāk uzskatīt resursus par 

kapitālu. Ja kādreiz mēs runājām par tehniskajiem resursiem, naudas resursiem un 

tamlīdzīgi, tad tagad mēs saprotam, ka cilvēks ir mūsu kapitāls. Taču tas ir tikai pirmais 

solis – attieksmes maiņa. Lai Latvija varētu lepoties ar augstu cilvēkkapitāla vērtību un 

sasniegtu noteiktos mērķus izglītības jomā, jāseko arī rīcības maiņai. Proti - valdībai 

jāstimulē darba devējus ieguldīt strādājošo kompetenču kāpināšanā.  

Resursus dēvēt par kapitālu varam tad, ja tam ir vērtība. Cilvēkkapitāla gadījumā vērtību nosaka 

tādi faktori kā prasmes, kvalifikācija, izglītība, pieredze. Pieredze nāk ar gadiem, tikmēr 

kvalifikācijai un izglītībai noteikti ir vajadzīgi ieguldījumi. 

Problēma: 

• Liels zemas kvalifikācijas darbinieku skaits (1/3 no visiem) 

• Zema produktivitāte 

• Nepietiekoši ieguldījumi cilvēkkapitālā 

Diemžēl, Latvijas darba tirgus nevar lepoties ar augstu cilvēkkapitāla vērtību. Daudziem 

strādājošiem Latvijas darbaspēka tirgū nav augstākās izglītības. 

 

Esošajos ekonomiskajos apstākļos darba devējiem ir nepieciešama papildus motivācija, lai tie 

vairāk ieguldītu darbinieku izglītošanā, neapdraudot konkurētspēju. 

Saskaņā ar jauno nodokļu reformu, paredzēts samazināt nodokļu slogu darbaspēkam, kas ir 

vērtējama kā viena no pozitīvākajām lietām piedāvātajā reformā. Tomēr, lai reforma būtu 

mērķtiecīgāka un vērsta uz Latvijas attīstības dokumentos noteikto konkrēto mērķu 

sasniegšanu –augstu produktivitāti –, būtu jādomā, kā vēl vairāk stimulēt darba devējus 

ieguldīt cilvēkkapitālā. 

Mērķis: 

• darba devējiem nodrošināt papildu motivāciju ieguldīt darbinieku izglītošanā 

• dot darbiniekam motivāciju uzlabot darbu un darba produktivitāti, darbinieka intereses 

saistībā ar uzņēmumu, iestādi, orientācija uz rezultātu 



Kā viens no risinājumiem būtu mērķtiecīgas darbaspēka nodokļu atlaides ieguldījumiem cilvēku 

izglītībā. Proti, jau šobrīd noteikts, ka par darba devēja doto labumu neuzskata darba devēja 

segtos izdevumus par darbinieka apmācību, lai iegūtu, uzlabotu vai paplašinātu darbā, 

profesijā, amatā vai arodā nepieciešamās iemaņas un zināšanas. Šādām izmaksām iedzīvotāju 

ienākumu nodokli nepiemēro. To pašu būtu jāattiecina uz visu veidu izglītību. 

Risinājums: 

• IIN un VSAOI atvieglojumus uzņēmumiem, kas nodrošina saviem darbiniekiem kompensācijas 

darbinieka visu veidu izglītības iegūšanai, ko apmaksā darba devējs 

• Nav uzskatāms par personisko labumu 

• Limita ietvaros (piemēram 10% no darbinieku algu fonda) 

Šāda nodokļu atvieglojuma pieejamība palīdzētu sasniegt izvirzītos ilgtermiņa attīstības mērķus 

– uzlabot valsts konkurētspēju Baltijas jūras reģionā, kā arī veicinātu godīgu un sociāli atbildīgu 

uzņēmējdarbību. Atvieglojuma attiecināšana veicinātu darbinieku profesionālo izaugsmi, kā arī 

stiprinātu vēlmi palikt un strādāt Latvijā, kas ir aktuāls jautājums, jo jau šobrīd darba devēji 

saskaras ar kvalificēta un motivēta darbaspēka trūkumu. 

Iespēja: 

• Papildināt darba samaksu ar citiem labumiem: mācību maksu 

• Sekmē darbinieka profesionālo attīstību 

• Kolektīvi vienoties par darba samaksu kāpumu 

Šāda atvieglojuma ieviešana veicinātu arī valsts nosprausto mērķu sasniegšanu izglītības 

sektorā līdz 2020.gadam – palielinot profesionālās izglītības ieguvēju proporciju un augstāko 

izglītību ieguvušo iedzīvotāju skaitu, kā arī nodrošināt iespēju nodarbinātām personām 

papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, apgūstot profesionālās 

pilnveides vai neformālās izglītības programmas. Tāpat būtiski ir uzsvērt, ka šāda nodokļu 

atvieglojuma piemērošana palielinātu valsts budžeta ieņēmumus papildus nomaksāto nodokļu 

veidā gan no darba ņēmēju skaita, darba samaksas un attiecīgo pakalpojumu apjoma 

pieauguma, gan arī no ēnu ekonomikas mazināšanās. 

Ieguvumi: 

• Veicina godīgu un sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību 

• Veicina darba devēju organizāciju veidošanos nozarēs, koplīgumu un ģenerālvienošanos 

slēgšanu 

• Mazina ēnu ekonomiku un aplokšņu algas 

• Mazina ienākumu nevienlīdzību un reģionālās atšķirības 

• Ierobežojums 10% no darbinieku algu fonda mazina nodokļu optimizācijas risku 

• Nodokļu ekonomija veicinātu algas un sociālo garantiju pieaugumu 

• Papildus ienākumi valsts budžetā no labākas nodokļu iekasēšanas (ēnu ekonomikas 

samazināšanas), deklarētā darbinieku skaita palielināšanās, augstākas algas 

Papildus būtu vēlams izvērtēt šādu atbrīvojumu arī attiecībā uz zinātnieku piesaisti pētniecības 

projektiem (tā kā turpmāk pētniecībai un attīstībai vairs nebūs paredzētas īpašas uzņēmumu 

ienākuma nodokļa atlaides). 

Šis ir autora viedoklis, kas var nesakrist ar "Delfi" redakcijas nostāju.  
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