RA Goda absolvente Inga Pumpure: „Mans darbs un hobijs vienlaicīgi ir dažādu
semināru sagatavošana un vadīšana”
Inga Pumpure ir no Baldones, absolvējusi Rēzeknes
Augstskolas (RA) maģistra studiju programmu „Finanšu
vadība”. Ir pašnodarbināta persona – sniedz grāmatvedības
ārpakalpojumus (30 uzņēmumiem), kā arī ir lekciju,
semināru un kursu vadītāja. 2015. gadā viņa saņēma RA
Goda absolventa titulu.
I. Pumpure stāsta, ka tā kā maģistra studijas tieši
grāmatvedībā
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programmu, kura visvairāk atbilst viņas vēlmēm šajā jomā, tāpēc izvēlējusies studijas RA.
„Noder jebkuras jaunas iegūtās zināšanas! Man ļoti patika A. Pelša lekcijas statistikā – guvu tiešām
vērtīgas zināšanas. Ļoti žēl, ka nevarējām mācīties šo kursu, izmantojot datortehniku, jo tad iegūtās
zināšanas būtu vēl divas reizes vērtīgākas, jo būtu praktiskās iemaņas teorētiski apgūtajās metodēs. Tas ir
spilgtākais, ko atceros! Gribu uzsvērt, ka man patika praktiski visas lekcijas, jo tās pasniedza praktiķi. To es
vērtēju visaugstāk. Pašai esot par pasniedzēju, redzu, ka studenti novērtē tieši pasniedzēja pieredzi, nevis
akadēmiskās zināšanas.
Nevarēšu paspīdēt ar spilgtiem notikumiem no studentu dzīves, jo mūsu tikšanās reizes salīdzinoši bija
īsas un retas, tā kā nekādu īpašo kopējo pasākumu mums nebija. Protams, svarīgs ir pēdējais posms – darbu
aizstāvēšana un izlaidums. Man liels paldies jāsaka mana darba vadītājai Ivetai Mietulei – novērtēju viņas
palīdzību, idejas un to, ka savus studentus neaizmirst!” saka RA absolvente.
Par savu darbu I. Pumpure stāsta: „Tā kā esmu pašnodarbināta persona, tad savu laiku un darbu
plānoju pati. Tas ir tas pats interesantākais un sarežģītākais. Mans darbs un hobijs vienlaicīgi ir dažādu
semināru sagatavošana un vadīšana – tēmas, protams, manējās – grāmatvedība un nodokļi. Tā ir iespēja
satikt ļoti dažādus cilvēkus ar ļoti dažādu pieredzi – tā ir tāda abpusēja bagātināšanās. Tā kā mani aicina ar
semināriem visā Latvijā, tad to arī izmantoju – braukāju ar semināriem pa visiem Latvijas novadiem. Šajā
darbā bieži ir sarežģīti brīži – mūsu likumdevēji mums sagatavo regulārus pārsteigumus – pieņem steigā
tādas likumdošanas normas, kuras paši nezina, kā pielietot. Grāmatvedim šobrīd jābūt supercilvēkam, kurš
spēj būt gan grāmatvedis, gan jurists, gan valodu speciālists vienlaicīgi, plus vēl ar psihologa talantu
apveltīts – ar ļoti augstu stresa noturību. Tad nu cenšos palīdzēt grāmatvežiem kļūt par šiem supercilvēkiem.
Protams, ir ikdienas darbs – grāmatvedības uzskaites nodrošināšana saviem klientiem – mani klienti ir
gan SIA, gan biedrības, gan arī pašnodarbinātas personas. Ir interesanti! Papildus lekcijām dažādās
augstskolās un komercfirmās esmu licencējusi savu kursu programmu – „Finanšu grāmatvedība”. Plānots,
ka būs vēl licencētas programmas. Protu sevi nodarbināt un man tas tīri labi padodas! Vērtējums manam
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darbam – smaidīgi un pateicīgi klienti, studenti, klausītāji. Pilnīgi noteikti ir jāmīl šis darbs, citādi to darīt
pat nedrīkst! Labākās īpašības gan grāmatvedim, gan pasniedzējam – pacietība, cilvēku mīlestība,
atraktivitāte un mīlestība pret to, ko dari, – tad viss izdosies!”
Par iegūto RA Goda absolventa titulu I. Pumpure saka: „Ļoti patīkami, protams! Tas ir vērtējums
manam darbam, tāpēc jo īpaši esmu pagodināta! Paldies!”
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentiem RA Goda absolvente saka: „Novēlu mācīties to, kas
patīk, un ņemt pretī visu, ko dod pasniedzējs, – gan to, kas ir par tēmu, gan to, kas pirmajā brīdī šķiet lieks, –
noderēs pilnīgi viss! Ja man jautā, vai izvēlēties mācības Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā – noteikti, jā! Un
rādītājs tam, ka mācības šeit ir vērtīgas un interesantas, – bijušo studentu atsauksmes, panākumi un vēlme
nesaraut saites ar bijušo mācību iestādi!”
RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
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