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Veiksmīga biznesa vadītājam tas ir jāzina – īsi un kodolīgi par svarīgāko biznesa vadībā! 

 

Sadarbības 
partneris: 

 

 
                                         LTRK Vidzemes nodaļa organizē APMĀCĪBAS 

MVU DARBĪBAS UZSĀKŠANA, INVESTĪCIJU 
PIESAISTE UN TIRGUS SEGMENTA IZVEIDE 

LTRK Vidzemes nod. telpās Stacijas ielā 26, Valmierā no 9:00 – 17:00 
 

 

 

Apmācību mērķauditorija:  topošie un jaunie uzņēmēji, grāmatveži, vadītāji, visi 

interesenti, kuri apsver domu kļūt par veiksmīgu biznesa haizivi! 

Apmācību mērķis: Apsverat domu par savu biznesu vai esat jaunais uzņēmējs? 

Palīdzēsim Jums atrast pareizo ceļu biznesa vadības līkločos – uzzināsiet aktuālās 

likumdošanas normas, apgūsiet mārketinga, pārdošanas, projektu vadības un 

personāla vadības pamatus, apgūsiet prasmes orientēties finansēs - no vienkāršās 

ieraksta sistēmas līdz bilancei, apgūsiet metodes un veidus kā paaugstināt pārdošanas 

apjomus un iegūt klientu un darbinieku lojalitāti Jūsu uzņēmumam! 

 

. 

Apmācības 1.diena (10.03.): 
 Veiksmes noslēpums – savs bizness vai algots darbs. 
 Merķis, pozicionēšana. Savas stratēģijas izveide. 
 Komandas veidošana biznesa uzsākšanai. 
 Līderis Tevī. Kā nopelnīt ar to kas patīk.  
 Juridiskās formas izvēle: saimnieciskās darbības veicējs , Individuālais komersants,    

pilnkapitāla un mazkapitāla SIA, personālsabiedrības. 
 Resursi, naudas plūsmas veidošana. 
 Tirgus izpētes nepieciešamība. Vietas izvēle. 

 

Apmācības 2.diena (7.04.): 
 Darbinieku motivācija, kontrole un piesaiste. 
 Grāmatvedības īpatnības saimnieciskas darbības veicējiem. 
 Kopīgais un atšķirīgais pilnkapitāla un mazkapitāla SIA. 
 Mikrouzņēmuma nodoklis, PVN. 
 Pašizmaksas aprēķināšana, cenu noteikšanas mehānisms. 
 Investīciju piesaiste, ES finanšu iešprices Tavā biznesā. 
 Biznesa plāns. 

Lektore Sandra Zeltiņa: 
 LLU Sociālo zinātņu maģistre 
 vairāku ES struktūrfondu projektu koordinatore Latvijā 
 mācību līdzekļa „Naudas pasaule” autore 
 daudzu gadu lektora pieredze Latvijas mācību centros 

 

 

 

LTRK Vidzemes nodaļa, Stacijas iela 26, Valmiera, LV – 4201; T:+37164235320; F:+37164281214; M:+37120264530;  
e-pasts: valmiera@chamber.lv; : LTRK Vidzemē; www.vidzemesizstade.lv; www.chamber.lv 

 

Reģistrēšanās līdz 4. martam! 

 ŠEIT 

 valmiera@chamber.lv 

 +37120264530 
 

Dalības maksa: 
 

 2 dienu apmācībām tikai 30€ + PVN 
 

http://goo.gl/forms/CVksmvkEp4
mailto:valmiera@chamber.lv

