
Infodiena par Eiropas Savienības līdzfinasētu apmācības projektu maziem un mikro 
uzņēmumiem

Š.g. 20.februārī plkst. 17:00 Alūksnes novada pašvaldības mazajā zālē, Alūksnē, Dārza ielā 
11,  notiks  infodiena  par  apmācību  projektu  maziem  un  mikro  uzņēmumiem,  ko  80%  apmērā 
līdzfinansē Eiropas Savienība. 

Infodienas  ietvaros  aicinām  uzņēmējus  iepazīties  ar  projekta  nosacījumiem,  reģistrēšanās 
kārtību,  nepieciešamajiem kvalifikācijas  dokumentiem,  kā  arī  apmācības  iespējām,  ko  projekta 
ietvaros piedāvā A/S „Baltijas Datoru akadēmija” sadarbībā ar SIA „LatInSoft”:

1. Apmācību ievadseminārs   „Digitālās prasmes un IKT risinājumi  uzņēmuma produktivitātes 
celšanai”  –  individuāla  uzņēmuma  IT-brieduma  analīze,  darbinieku  apmācību  vajadzību 
noteikšana, informācija par pieejamajiem IKT risinājumiem dažādos biznesa procesos, ieteikumi 
tālāko mācību kursu izvēlei, prezentācijas par IKT rīkiem;
2. 10 dažādi praktiski IKT      kursi   «IKT rīku izmantošanu MMU konkurētspējai un attīstībai» 
2.1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) pamati uzņēmējdarbības atbalstam;
2.2. Dokumentu sagatavošana un lietvedības organizēšana (MS Word 2010);
2.3.   Tabulas, aprēķini un grafiki   (MS Excel 2010);
2.4.   Datu analīze un pārskatu sagatavošana, izmantojot elektroniskās tabulas   (MS Excel 2010);
2.5.   Datorizēta grāmatvedības uzskaite   (Tildes Jumis mini);
2.6.   Prezentācijas tehnoloģijas un metodes   (MS PowerPoint);
2.7.   Interneta iespējas uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai  ;
2.8.   Komunikācija ar klientiem un sadarbības partneriem  ;
2.9.   E-komercija un interneta mārketings  ;
2.10.   Projektu vadības pamati  .

Katra kursa garums 16 mācību stundas klātienē (arī Alūksnē) + 30 dienas E-kurss. Katra kursa 
beigās dalībnieki saņem sertifikātu. 

Dalība infodienā ir bezmaksas. Aicinam ikvienu, kuram interesē papildināt savas zināšanas un 
iegūt jaunas prasmes. 

Dalībai  infodienai  pieteikties  zvanot  pa  tālruniem:  +371  25640044  vai  +371  26232039. 
Papildus informācija par projektu mājas lapā www.mmu.lv  .  

Projekts  Nr.  APA/1.3.1.1.1/12/03/001  “Informācijas  Tehnoloģiju  apmācības  mazajiem  un 
mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai” (līgums Nr. L-APA-12-0031) 
tiek  īstenots  ar  Eiropas  Sociālā  fonda  darbības  programmas  „Cilvēkresursi  un  nodarbinātība” 
papildinājuma  1.3.1.1.1.  apakšaktivitātes  „Atbalsts  nodarbināto  apmācībām  komersantu 
konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” atbalstu.
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