CURRICULUM VITAE

PERSONAS DATI:
AGNESE KĀRKLIŅA (dzim. 1979. gada 21. martā Talsos)
dzīv. Zeltrītu 22-60, Mārupē, LV-2167
mob.tālr. 29594930

IZGLĪTĪBA:
sept. 2002. – maijs 2007 - bakalaura studijas LU Grāmatvedības Institūtā 5 gadu 2. līmeņa profesionālā apmācība
“Ekonomists (grāmatvedība, analīze, audits)”
01.09.1994. – 20.06.1997. - Rīgas Komercskola (vidējā komercizglītība)
01.09.1986. – 22.06.1994. - Kolkas pamatskola
DARBA PIEREDZE:
26.03.2008. – līdz šim brīdim SIA „AK Finanses” valdes locekle un grāmatvede
16.04.2010. – līdz šim brīdim SIA „LF Eksperts” galvenā grāmatvede
01.01.2011.-31.12.2011. grāmatvedības pakalpojumu sniegšana Latvijas Sarkanā Krusta Valkas nodaļas projektā
„Bērnu attīstības centra izveide Valkas pilsētā”, tiek īstenots Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu
shēmā „NVO fonds”. Projekta vispārējais mērķis „Projekta mērķis ir veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību
Valkas pilsētā, mazinot sociālās atšķirības un uzlabot dzīves kvalitāti bērniem, kas ir pakļauti sociālās atstumtības un
nabadzības riskam, nodrošinot lietderīgu laika pavadīšanu mērķa grupā, stiprinot tās motivāciju un pieejamās
iespējas, kā arī nodrošinot nepieciešamo mērķa grupas ārējo atbalstu dzīves kvalitātes paaugstināšanai”. Projekta
kopējās izmaksas 22673.86LVL.
01.09.2010.- 31.03.2011. grāmatvedības pakalpojumu sniegšana Biedrības „Attīstības centrs ģimenei” projektā
„Biedrības „Attīstības centrs ģimenei” administratīvās kapacitātes stiprināšana”, tiek īstenots ar Eiropas sociālā
fonda atbalstu. Projekta vispārējais mērķis ir nevalstisko organizāciju administratīvās kapaciātes stiprināšana.
Projekta kopējās izmaksas 14684.27LVL.
13.01.2009. – 12.01.2010. grāmatvedības pakalpojumu sniegšana Latvijas Sarkanā Krusta Valkas nodaļas projektā
„Inovatīvu risinājumu ieviešana bērnu ar īpašām vajadzībām reintegrācijai izglītības sistēmā un sabiedrībā”, tiek
īstenots EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu NVO fonda grantu shēmā „NVO projektu programma”. Projekta
vispārējais mērķis „Veicināt bērnu ar īpašām vajadzībām reintegrāciju izglītības sistēmā, nodrošinot viņu kļūšanu
par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem un izveidojot jaunas inovatīvas iespējas šo bērnu attīstībai”. Projekta kopējās
izmaksas 37617,67EUR.
16.06.2004. – 22.04.2008. Sabiedrības integrācijas fonds finanšu speciāliste Finanšu kontroles nodaļā
01.02.2004. – 14.06.2004. A/S “FFL” galvenās grāmatvedes vietniece
05.02.2001. – 30.04.2004. SIA “Laufmaņa grāmatvedības birojs” grāmatvede
21.02.2002. – 01.01.2004. SIA “Helgers” galvenā grāmatvede
05.01.1998. – 05.06.2000. SIA “NESIJA S” galvenā grāmatveža palīgs
sept.1997. – janv.1998. SIA “SKRUDŽS IM” pārdevēja pārtikas preču veikalā
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augusts 2013. seminārs "Pievienotās vērtības nodokļa likuma piemērošana būvniecībā", lektore sertificēta nodokļu konsultante, zvērināta revidente. I.Liepiņa, SIA Izdevniecība iŽurnāli
marts 2013. Tildes Jumis - grāmatvežu pēcpusdiena - seminārs "Aktualitātes 2012.gada pārskata
sastādīšanā", vieslektore - sertificēta nodokļu konsultante, zvērināta revidente. I.Liepiņa
februāris 2013. seminārs "Galvenās izmaiņas likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” un deklarācijas
aizpildīšanas kārtībā (spēkā no 2013.gada 1.janvāra)", lektore - L.Ļitviņenko, SIA Mācību centrs BIK
janvāris 2013. Tildes Jumis - grāmatvežu pēcpusdiena - seminārs "Jaunumi nodokļu normatīvajos aktos",
vieslektore - sertificēta nodokļu konsultante, Mg.oec. I.Birzniece
janvāris 2011. seminārs "Gada pārskata sagatavošana praktiskos piemēros", lektore zvērināta revidente,
sertificēta nodokļu konsultante Ieva Liepiņa, SIA Finanšu akadēmija
janvāris 2011. seminārs "Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodoklī 2011.gadā", lektore Astra Kaļāne Finanšu
ministrijas Nodokļu politikas departamenta Tiešo nodokļu nodaļas vadītāja, SIA Finanšu akadēmija
janvāris 2011. seminārs "Aktuāli uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas jautājumi", lektore Inga
Kursīte-Priedīte, SIA Finanšu akadēmija
janvāris 2011. seminārs "Transportlīdzekļu ekspluatācijas un uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodokļu
piemērošana", lektore Inga Kursīte-Priedīte, SIA Finanšu akadēmija
janvāris 2011. seminārs "Jaunie grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā no 2011.gada. To
piemērošana", lektore Solvita Āmere-Pilka Finanšu ministrijas Nodokļu politikas departamenta Pievienotā
vērtības nodokļa nodaļas vadītāja, SIA Finanšu akadēmija
oktobris 2010. seminārs "Kapitāla nodoklis no A līdz Z un citi aktuāli Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
piemērošanas jautājumi", lektore Astra Kaļāne Finanšu ministrijas Nodokļu politikas departamenta Tiešo
nodokļu nodaļas vadītāja, SIA Finanšu akadēmija
septembris 2010. seminārs "Mikrouzņēmumu nodoklis – praktiskā piemērošana, riski un iespējas", lektore
Inga Kursīte-Priedīte SIA “Kursīte & Priedītis” un lektore Daiga Zēna-Zēmane SIA Finanšu akadēmija
augusts 2010. seminārs "Jaunā mikrouzņēmumu nodokļa piemērošana, iespējas un riski", lektore Astra
Kaļāne Finanšu ministrijas Nodokļu politikas departamenta Tiešo nodokļu nodaļas vadītāja, SIA Finanšu
akadēmija
jūlijs 2010. seminārs "Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksu atmaksas izmaiņas", pasniedzēja Solvita
Āmare-Pilka Finanšu ministrijas Nodokļu politikas departamenta Pievienotās vērtības nodokļa nodaļas
vadītāja, SIA Finanšu akadēmija
janvāris 2010. Tildes Jumis - grāmatvežu pēcpusdiena - seminārs "Izmaiņas nodokļu likumdošanā ar
2010.gadu", vieslektore - sertificēta nodokļu konsultante, Mg.oec. I.Birzniece
novembris 2009. Dalība Izglītība un kultūra Mūžizglītības programmā Grundtvig "Grundtvig darbnīcas"
kursā "People, History, Observation, Theme by Objective" Turcijā
oktobris 2009. Zvērinātu advokātu birojs "RAIDLA LEJINS & NORCOUS" seminārs "Parādu piedziņa teorija un prakse"
oktobris 2009. Tildes Jumis - grāmatvežu pēcpusdiena - seminārs "Ierobežotas maksātspējas risinājumi,
maksātnespējas draudi un sekas", vieslektors - Administratoru asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis
Birzulis
marts 2009. Tildes Jumis - grāmatvežu pēcpusdiena - seminārs "Uzņēmumu 2008.gada pārskatu
sagatavošanas aktualitātes un biežāk pieļautās kļūdas", vieslektore - zvērināta revidente, sertificēta nodokļu
konsultante N.Janoviča
janvāris 2009. Tildes Jumis - grāmatvežu pēcpusdiena - seminārs "Izmaiņas nodokļu likumdošanā ar
2009.gadu", vieslektore - sertificēta nodokļu konsultante, RTU lektore, Mg.oec. I.Birzniece
novembris 2008. Tildes Jumis - grāmatvežu pēcpusdiena - seminārs "Datorprogrammu legalitātes
pārbaudes", vieslektors - E.Gramals, VP GKrPP Ekonomikas policijas pārvaldes Intelektuālā īpašuma
tiesību aizsardzības nodaļas vecākais inspektors
oktobris 2008. NVO Institūta seminārs "Ziedojumu piesaiste un sabiedriskās attiecības nevalstiskajās
organizācijās", lektors J.Mačņevs (Sankt-Pēterburga)
oktobris 2008. NVO Institūta seminārs "Grāmatvedība un lietvedība biedrībās un nodibinājumos", lektore
E.Krāģe
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septembris 2008. Tildes Jumis - grāmatvežu pēcpusdiena:
1) seminārs "Nodokļu piemērošana darba devēja darbinieku labā veiktajiem apdrošināšanas prēmiju
maksājumiem", vieslektors - J.Bespaļko, dipl. oec., SIA ”Nodokļu drošības centrs” (NDC) speciālists
nodokļu jautājumos
2) prezentācija "Mobilais datu termināls - efektīvai noliktavas uzskaitei un tirdzniecībai, kā arī
pamatlīdzekļu inventarizācijai", vieslektori - J.Bergs un V.Lasmanis, SIA "Timesaving ID & IT
solutions" pārstāvji.
augusts 2008. Sabiedrības integrācijas fonda informatīvais seminārs „EEZ / Norvēģijas finanšu
instrumentu NVO fonds: tēmas, iespējas un nosacījumi”
augusts 2008. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras sadarbībā ar Eiropas Komisiju seminārs „Eiropas
Savienības 7. Ietvara programmas iespējas Latvijas MVU”
februāris 2007. Piedalīšanās seminārā „Iekšējā kontrole un iekšējais audits”, sertifikāts Nr.1158, Mg. oec.
B.Olmane, Valsts Administrācijas skola
februāris 2007. Piedalīšanās seminārā „Gada pārskats par 2007.gadu un aktuālie jautājumi jaunās
deklarācijas aizpildīšanā”, M.Grebenko, SIA Rajos, apliecības Nr. RGPS-25795
februāris 2007. Piedalīšanās seminārā „Psihoemocionālās labklājības veicināšana darba vietā”, sertifikāts
Nr.420, Mg. psych., dr.phil. S.Omārova, Valsts Administrācijas skola
oktobris 2007. Piedalīšanās seminārā „Aktuālie PVN piemērošanas jautājumi. Problēmas un risinājumi”
Solvita Āmare - Pilka, Izdevniecība „Lietišķās informācijas dienests”
augusts – septembris 2007. apmācību kurss „Komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšana” 128 stundas
(programmā komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanas pamati, grāmatvedības un lietvedības
pamati, nodokļi un tiesības, personālvadība, mārketings, vadītprasme, biznesa plāna izstrāde, efektīvas
komandas veidošanas principi, laika plānošana), projektu līdzfinansē ES ESF, realizē Nordic Training
International
septembris 2007. Piedalīšanās seminārā „Komandējumi un darba braucieni. Izdevumu atlīdzināšanas
kārtība un nodokļu aspekti” J.Bespaļko, Izdevniecība „Lietišķās informācijas dienests”
septembris 2007. Piedalīšanās seminārā „Jaunie grozījumi uzņēmumu ienākuma nodoklī un iedzīvotāju
ienākuma nodoklī un to piemērošana” A.Kaļāne, I.Bērziņa, Izdevniecība „Lietišķās informācijas dienests”
februāris – maijs 2007. apmācības pēc Starptautisko Finanšu Pārskata Standartu programmas, kurā iegūst
Profesionālo Finanšu Menedžeru Institūta (Lielbritānija) diplomu, apmācību ilgums 80 stundas, R.Tereško,
SIA „MKC Vērtspapīri”
janvāris 2007. Piedalīšanās seminārā „Biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un arodbiedrību gada
pārskatu sagatavošana atbilstoši jaunajiem MK noteikumiem un grāmatvedības uzskaites aktualitātes”
G.Kalniņa, Izdevniecība „Lietišķās informācijas dienests”
janvāris 2007. Piedalīšanās seminārā „Mārketinga (reklāmas, reprezentācijas) izdevumi, citi ar
saimniecisko darbību saistītie un nesaistītie izdevumi. Uzskaite un nodokļu piemērošana” J.Bespaļko,
Izdevniecība „Lietišķās informācijas dienests”
aprīlis 2004. Piedalīšanās seminārā “Par grozījumiem PVN likumā un piemērošanas noteikumos pēc
1.maija” Ņ.Podvinska
1999.28.10. Piešķirta bilancspējīga grāmatveža kvalifikācija (sertifikāts Nr.53-6), beidzot Bilancspējīgo
grāmatvežu pilnu kursu Grāmatvežu klubā (reģ.Nr.40003333491).
1994. – 1997. Rīgas Komercskolā Latvijas – Dānijas sadarbības projektā mācību kursā “Biznesa izglītība
Latvijā” iegūta kvalifikācija grāmatveža un sekretāres profesijā.

Pārzina grāmatvedības programmas: “Kentaurs Pro”, “Lats”, “Navision Financials”, “Tildes Jumis”, "Zalktis",
“Horizon”.

PUBLIKĀCIJAS:
jūnijs 2009 - www.ifinanses.lv profesionāls interneta žurnāls grāmatvežiem, finanšu speciālistiem, juristiem,
personāla vadītājiem un vadītājiem un citiem interesentiem, kuri ikdienas dzīvē risina ar finansēm un likumdošanu

saistītus jautājumus, raksts "Degvielas izdevumu uzskaite saimnieciskajā darbībā"
http://www.ifinanses.lv/lat/gramatvediba?doc=697
jūnijs 2009 - www.ifinanses.lv profesionāls interneta žurnāls grāmatvežiem, finanšu speciālistiem, juristiem,
personāla vadītājiem un vadītājiem un citiem interesentiem, kuri ikdienas dzīvē risina ar finansēm un likumdošanu
saistītus jautājumus, raksts "Kā pārvērtēt uzņēmuma pamatlīdzekļus" http://ifinanses.lv/lat/gramatvediba?doc=593
novembris 2008 - Laikraksta "Dienas bizness" pielikums - žurnāls "Saldo", izdevums 19 (87), 8.-11.lpp., raksts
"Dabisko zudumu un bojāto preču norakstīšana"

INTERVIJAS:
janvāris 2010 - biznesa ideju žurnāls "Kapitāls", izdevums Nr.01/2010 (145), 77.lpp., rubrika "PERSONA GRATA"
par A.Kārkliņu "Kas man svarīgs?"
oktobris 2008 - žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm "Bilance", izdevums Nr.20 (200), 26.-28.lpp.,
intervija ar A.Kārkliņu "Profesija prasa nemitīgi pilnveidoties"
VALODU ZINĀŠANAS:
latviešu valoda – dzimtā
krievu valoda – labi
angļu valoda – vāji
vācu valoda – minimāli

