
Labdien! 

 

ISO SGA arī pievienojas LRGA neatbalstīt Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānā 

ietverto 3.5.4. uzdevumu - Grāmatvedības kārtošanu angļu valodā un citā valūtā. 

 

Latvijas Republika kā neatkarīga valsts tika proklamēta 1918. gada 18. novembrī un drīz pēc tam 

latviešu valodai tika noteikts valsts valodas statuss. 1940. gadā, Latvijai zaudējot valstisko 

neatkarību, latviešu valoda zaudēja  savu valsts valodas statusu. Trešās atmodas laikā valsts valodas 

statusa atgūšana latviešu valodai kļuva par tautas brīvības un neatkarības centienu spilgtu 

izpausmi. 1988. gada 6. oktobrī tika pieņemts lēmums par valsts valodas statusu latviešu valodai un 

1989. gada 5. maijā - Valodu likums. Lūk, kas rakstīts Valodu likuma ievaddaļā: 

"Latvija ir vienīgā etniskā teritorija pasaulē, kuru apdzīvo latviešu tauta. Viens no galvenajiem 
latviešu tautas eksistences un tās kultūras pastāvēšanas un attīstības priekšnosacījumiem ir latviešu 
valoda. Pēdējos gadu desmitos latviešu valodas lietošana valsts un sabiedriskajā dzīvē būtiski 
sašaurinājusies, tāpēc ir nepieciešams noteikt īpašus pasākumus latviešu valodas aizsardzībai. Šādu 
aizsardzību var garantēt valsts valodas statuss. Ar to valsts nodrošina latviešu valodas vispusīgu un 
pilnvērtīgu lietošanu visās valsts un sabiedriskās dzīves jomās, kā arī tās mācīšanu." 

Jaunā redakcijā 1989. gada Valodu likums tika pieņemts 1992. gada 31. martā pēc Latvijas Republikas 

valstiskās neatkarības atjaunošanas 1991. gada 21. augustā. Pašlaik oficiālās valsts valodas lietošanu 

juridiski nosaka Valsts valodas likums un Satversme. 

 

Pieļaujot grāmatvedības uzskaites kārtošanu citās valodās, automātiski tiek nonivelēts valsts valodas 

nozīmīgums. Vai nākamais solis – atteikšanās no valstiskās neatkarības tāpēc, ka kādai uzņēmēju 

daļai tas būs ekonomiski izdevīgi? 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 4.pantu Valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda. 

Arī Valsts valodas likuma 6.panta otrajā daļā ir nostiprināts princips, ka privāto iestāžu, organizāciju, 

uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbiniekiem, kā arī pašnodarbinātajām personām valsts valoda 

jālieto tad, ja to darbība skar likumīgas sabiedriskās intereses (sabiedrisko drošību, veselību, 

tikumību, veselības aizsardzību, patērētāju tiesību un darba tiesību aizsardzību, drošību darba vietā, 

sabiedriski administratīvo uzraudzību). Tādējādi, visiem komersantu dokumentiem, kurus ir tiesības 

pārbaudīt Valsts ieņēmumu dienestam, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir jābūt 

valsts valodā, t.i., latviešu valodā. 

 

Kas attiecas uz valūtu – ar lielu patosu mēs nomainījām savu valūtu latus uz eiro, pamatojot 

lēmumu, ka eiro ir otrā lielākā pasaules valūta – 40% globālo tirdzniecības darījumu tiek veikti eiro 

un 25% ārvalstu valūtu rezerves pasaulē tiek glabātas šajā valūtā. 

http://www.eiro.lv/files/upload/files/struktura/100EE6521713001367158817.pdf  

Tieši tāpēc nav skaidrs, kāpēc pēkšņi jāļauj kārtot uzskaite citās valūtās, ja reiz mēs pārgājām uz otro 

pasaulē lielāko valūtu? 
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