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Vai uzņēmumam vajadzīgs 
savs algu grāmatvedis?

Jā, jo...
Nē, ja...



… ja jūsu uzņēmumā ir 
mazāk nekā 30 darbinieku 
- pastāv liela iespēja, ka 
ietaupīsiet, nododot algu 
grāmatvedību uz 
ārpakalpojumu

Interneta resurss
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Pieredzes stāsts1
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Kādu lēmumu 
pieņemt?

Algu grāmatvede

Daļēji noslogota;
Nav iespējams paņemt 
atvaļinājumu vai slimot.

Darbinieku 
maiņa

Algu grāmatvede nolemj 
pamest uzņēmumu.

Grāmatvedības 
nodaļa

Divas grāmatvedes;
Vienas atbildībā - algu 
aprēķins.

Pieņemt jaunu 
grāmatvedi?

Uzņēmums

300 darbinieki;
Viena algas grāmatvede

Apvienot 
darbus?Ārpakalpojums?

Izmaiņas

Uzņēmums strauji aug;
Daļa uzņēmuma tiek 
pārdota.
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Mūsu lēmums2
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Mainīgā darba slodze
Uzņēmumā mainījās gan 
darba apjoms gan 
darbinieku skaits. 
Reorganizācijas ietekme 
nebija paradzama

Aizvietojamība
Algu grāmatvedei 
nepieciešams būt pieejamai 
ikdienu:

• Darbinieku 
pieņemšana/atlaišana;

• Algu, atvaļinājuma 
naudu aprēķini;

• Zināšanas un spējas.

Digitalizācija un procesu 
sakārtošana

• Iesniegumi elektroniski;
• Laika atskaites sistēmā, 

vadītāju apstiprinājums;
• Samazināt izņēmumus.

Izmaksas
Mainīgos biznesa apstākļos 
tiek novērtēts elastīgs 
izmaksu modelis. 

• Grāmatvedes alga -
fiksēta;

• Ārpakalpojumā 
izmaksas pielāgojamas 
darbinieku skaitam. 

Lēmuma aspekti
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Process pēc lēmuma pieņemšanas

Lēmums
Nolemjam nodot algu 
grāmatvedības procesus 
ārpakalpojumā

Pakalpojuma sniedzēja 
izvēle
Apzināt piedāvājumu, 
salīdzināt, izvēlēties sev 
pieņemamāko.

Darbu nodošanas uzsākšana
Procesu fiksēšana, atskaišu 
programmēšana, ieviešana, 
nestandarta politikas 
pielāgošana.

Pārmaiņu ieviešana
Darbinieku informēšana, 
uzraudzīšana, iekšējo 
procesu izmaiņu ieviešana. 

Pirmās veiksmes un 
neveiksmes
Kļūdu labošana, sistēmas 
automatizēšana, informācijas 
skaidrošana.

Uzlabots process
Ātrāks, efektīvāks, 
skaidrāks,kontrolētāks, 
paredzamāks.
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Jautājumi, ko sev uzdot3
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Kādi procesi ir manā uzņēmumā?

Cik lieli esam?

Cik atvērts esmu dažādiem biznesa 
modeļiem?

Vai esmu gatavs mainīties?

Kādas ir procesa kopējās izmaksas?

Ko ņemt vērā, izvērtējot?
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Neveiksmīgi cilvēki 
pieņem lēmumus, 
balstoties uz pašreizējo 
situāciju, bet veiksmīgi 
cilvēki - atkarībā no tā, 
kur grib nokļūt.
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