
 

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. 

Informācija par projektu 

www.mmu.lv 

Latvijas mazajiem un mikro uzņēmumiem ir iespēja piedalīties apmācību projektā, kurā 80% no mācību maksas līdzfinansē 

Eiropas Savienība! Šajā projektā var apgūt visas nepieciešamās zināšanas datorprogrammu izmantošanai uzņēmumā no 

grāmatvedības, datu analīzes un lietvedības līdz e-komercijai un projektu vadībai. 

Projekta dalībnieku ieguvums būs: 

 2 dienu klā tienes mā cī bas (16 akadē miskā s stundas); 

 mā cī bu materials un praktiskie uzdevumi; 

 e-kurss (lietoš ana mē nesi pē c klā tienes mā cī bu pabeigš anas); 

 sertifikā ts par programmas apguvi. 

Projekta ietvaros mazo un mikro uzņēmumu darbiniekiem ir iespēja apgūstot šādus kursus: 

 IKT pamati uzņēmējdarbības atbalstam  

 Dokumentu sagatavošana un lietvedības organizēšana (ar Microsoft Word) 

 Tabulas, aprēķini un grafiki (ar Microsoft Excel) 

 Datu analīze un pārskatu sagatavošana, izmantojot elektroniskās tabulas (ar Microsoft Excel) 

 Datorizēta grāmatvedības uzskaite ar Tildes Jumis Mini 

 Prezentācijas tehnoloģijas un metodes (ar Microsoft PowerPoint) 

 Interneta iespējas uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai  

 Komunikācija ar klientiem un sadarbības partneriem  

 E-komercija un Interneta mārketings  

 Projektu vadības pamati  

"Informācijas tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un 

produktivitātes veicināšanai" 

Viena kursa cena vienam cilvēkam - LVL 164,80 + 

PVN, no kuriem 80% izmaksu līdzfinansē Eiropas 

Savienība. Komersantam viena kursa apguve maksās 

LVL 32,96 + PVN par vienu cilvēku.  

TIKAI 32,96 Ls! 

Mācībām var pieteikties uzņēmumi, kuri: 

 ir reģistrēti LR Uzņēmumu reģistrā (individuālie komersanti, 
mazie un mikro komersanti); 

 darbojas atbalstāmajā nozarē; 

 neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam; 

 atbilst mazo un mikro komersantu definīcijai (darbinieku skaits ir mazāk par 50). 

 Mācības tiek organizētas Rīgā un Latvijas 

reģionos.  

 Mācību dalībnieks var būt jebkurš uzņēmuma 

darbinieks. 

PAPILDU INFORMĀCIJA  

t. 67338366 


