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SATURS
1. Amatnieka sociālpsiholoģiskais portrets.
2. Saimnieciskās darbības raksturojums:
2.1.
amatnieki kā saimnieciskās darbības veicēji,
2.2.
likumdošana,
2.3.
nodok;lu politika,
2.4.
pieprasījuma – piedāvājuma veidošana,
2.5.
reklāma un sabiedrības viedokļa veidošana.
Amatnieka produkta / pakalpojuma prezentācija – ieskaites I daļa.
3. Vadības specifika amatniecībā (menedžments).
4. Resursu plānošana un nodrošināšana
- Biznesa plāns un investīciju piesaistes projekts
- Neatdodamā finansiālā atbalsta / grantu piesaistes iespējas no ES u.c.
fondiem.
Praktiskais darbs: projekta melnraksta izstrādāšana finansiālā atbalsta
piesaistei no aktuālajiem projektu konkursiem – ieskaites II daļa..
5. Kā jūtas amatnieks / krīzes menedžments.

MŪSU LAIKU 7 NĀVES GRĒKI
Bagātība bez darba
Baudas bez sirdsapziņas
Zināšanas bez rakstura
Tirgošanās bez morāles
Zinātne bez cilvēcības
Dievlūgšana bez upura
Politika bez principiem.
Mahatma Gandijs
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1. Amatnieka sociālpsiholoģiskais portrets.

1. INTRAPERSONĀLĀS spējas koncentrēties
➢
➢
➢
➢
➢
➢

noformulēt domas;
apzināties sevi (kā? Ķermenis – dvēsele – gars?);
izprast un paust izjūtas;
izjust sevi kā sastāvdaļu no kopējā (senči, kosmoss?, halogramma? utt);
augstākās pakāpes zināšanas par savu sūtību, dzīves jēgu. Inkarnācija? Iniciācija?;
noformulēt mērķus un pilnveidoties.
Kas un kāds esmu? Kur esmu? Kur vēlos būt?
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Tests. Neesošā dzīvā būtne. Tests

I am
Kāds?

Kas?
....................................................

..................................................

....................................................

..................................................

....................................................

..................................................

....................................................

..................................................
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2. INTERPERSONĀLĀS spējas
➢
➢
➢
➢
➢
➢

veidot sadarbību, sastrādāties (arī enerģētiskajā līmenī);
nodot idejas, paskaidrot citiem;
strādāt grupā, respektējot atšķirības starp viņiem;
atzīt citus kā personības;
būt labvēlīgam, līdzcietīgam;
verbālās un neverbālās komunikācijas.

”Sabojātais telefons”.

Tests. Vērtības.
Individuāli

Grupā

.........................................................

......................................................

........................................................

......................................................

.......................................................

.....................................................

........................................................

......................................................

.......................................................

.....................................................
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3. MUZIKĀLI / RITMISKĀS spējas
➢
➢
➢
➢
➢

saklausīšanas shēma;
mūzikas struktūra / uzbūve;
jūtīgums skaņu uztverē;
melodijas veidošana;
toņkārtu atšķiršana.

4. VERBĀLI LINGVISTISKĀS
➢
➢
➢
➢
➢
➢

vārdu nozīmes izpratne;
spēja ar vārdiem pārliecināt otru, veicināt aktivitāti;
prasme izskaidrot, mācīties un mācīt;
humora izjūta;
atmiņa, spēja atsaukt atmiņā;
spēja izteikties savā valodā (meta-linguistic).

5. LOĢISKI MATEMĀTISKĀS
➢
➢
➢
➢
➢
➢

garīgi abstraktie procesi;
induktīvie procesi – iet no atsevišķā uz kopējo;
deduktīvie procesi – no vispārējā uz atsevišķo, detaļām;
izpratne par kopsakarībām, savstarpējām saistībām;
kompleksu aprēķinu izpildīšana;
zinātniska pieeja (prātošana).
Idejas? Netradicionāli risinājumi.

Naglas, avīzes.

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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6. VIZUĀLĀS spējas
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

formas uztvere plaknē, telpā;
krāsu uztvere (tonis, intensitāte utt);
uztvere no dažādiem leņķiem;
grafiska reprezentācija;
manipulācija ar izveidotām vīzijām grafikos, kustībā;
orientēšanās telpā (telpiskā uztvere?);
spēja formēt tēlu mentālajā līmenī (iztēloties)
aktīvā iztēle
Ko tu redzi?

Tests. Psihoģeometriskais tests.

7. ĶERMEŅA/ KINĒTISKĀS spējas
➢
➢
➢
➢
➢
➢

pilnveidotas ķermeņa kustības;
ķermeņa valodas kontrole;
gara un ķermeņa savienība;
paplašinātā izpratne ar ķermeņa palīdzību (ķermeniskā izjūta?);
kustību refleksu kontrole ;
spēja ar apziņu kontrolēt kustības.
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2. Saimnieciskās darbības raksturojums

Vai Jūs gribat
➢ Uzņemties atbildību par situāciju un tās uzlabošanas iespējām?
➢ Iegūt patstāvību?
➢ Nopelnīt vairāk naudas?
➢ Uzlabot savu statusu, pierādīt kādam (sabiedrībai) savu nozīmīgumu?
➢ Padarīt laimīgu vai nelaimīgu savu ģimeni?
➢ Darīt patīkamu, sirdij mīļu darbu?

Strādājot savā privātuzņēmumā (darbnīcā), mēs esam atkarīgi no
ticības sev;
savas prasmes, kvalifikācijas;
- resursu pieejamības un izmantošanas iespējām;
- klienta;
- egoisma;
- …………..
-
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Sava biznesa veidošanas stadijas
1. Pašportrets
- motivācija
- rakstura īpašības
- kompetence
2. Iespēju analīze/Niša
- trūkumi sabiedrībā, klientu neapmierinātība
- “tukšums”/ niša
- jaunas tehnoloģijas
- tendencies
“Gaismas Bruņinieks nepūlas
pildīt lomu, ko viņam gribētu
ierādīt citi.”

3. Mērķu formulējums
- personiskie mērķi
- ģimenes mērķi un intereses
- kolēģu mērķi
- sabiedrība ?

Papagailis var kļūt par
mārketinga speciālistu, ja
viņam iemāca divus vārdus:
pieprasījums un piedāvājums.

4. Mārketinga plāns
- pieprasījums
- tirgus potenciāls
- konkurenti
- reklāma
- paredzamie ieņēmumi

Draugi nāk un iet, bet
ienaidnieki vairojas.

5. Finanses
- sākotnējais kapitāls (esošie resursi)
- nepieciešamais finansējums (investīcijas)
- iespējamie finansu avoti
- pasākuma rentabilitāte
6. Partneri un personāls
- “kompensācijas” princips
- kurš vadīs?
- personāla izvēle un vadība
7. Juridiskā forma
- Amatnieka karte, patents (VID)
- Firma – IK, SIA, AS
- Biedrība, nodibinājums (NVO)
8. Kalendārais plāns (pasākumu laika un termiņu plāns)
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2.1. Amatnieki kā saimnieciskās darbības veicēji
1. Fiziskajai personai pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu
dienestā (turpmāk – VID) kā nodokļu maksātājai – saimnieciskās darbības veicējai –, norādot
jomu, kurā persona veiks saimniecisko darbību.
2. Reģistrējoties VID kā saimnieciskās darbības veicējai, personai ir jāuzrāda pase un jāiesniedz
pieteikuma veidlapa (pieejama VID).
3. Nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecība tiks izsniegta trīs darba dienu laikā pēc pieteikuma
veidlapas iesniegšanas.
Kas ir saimnieciskā darbība?
Par fiziskās personas saimniecisko darbību uzskata jebkuru darbību, kas vērsta uz preču
ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Saimnieciskā
darbība ietver arī ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto darbību, profesionālo darbību, nekustamā
īpašuma apsaimniekošanu, komercaģenta, māklera un individuālā komersanta darbību, kā arī
fiziskās personas īpašumā esoša individuālā uzņēmuma (arī zemnieka un zvejnieka
saimniecības) darbību.
Profesionālā darbība ir jebkura neatkarīga profesionālu pakalpojumu sniegšana ārpus darba
tiesiskajām attiecībām, arī zinātniskā, literārā, pasniedzēja, aktiera, režisora, ārsta, zvērināta
advokāta, zvērināta revidenta, zvērināta notāra, zvērināta mērnieka, zvērināta taksatora,
mākslinieka, komponista, mūziķa, konsultanta, inženiera, zvērināta tiesu izpildītāja, grāmatveža
vai arhitekta darbība.
Fiziskās personas darbību kvalificē kā saimniecisko darbību, ja tā atbilst vienam no šādiem
kritērijiem:
1) darījumu regularitāte un sistemātiskums – trīs un vairāk darījumi gadā vai pieci un vairāk
darījumi trijos gados;
2) ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 229 un vairāk euro gadā, izņemot ienākumus no
personiskā īpašuma atsavināšanas (personiskai lietošanai paredzēto kustamo lietu – mēbeļu,
apģērba un citu lietu);
3) darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku
darbību ar mērķi gūt atlīdzību.
Fiziskās personas ienākuma gūšanu no kapitāla un ienākuma gūšanu no fiziskās personas
īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas
nekvalificē kā saimniecisko darbību, ja izdevumi, kas saistīti ar šā ienākuma gūšanu, nav atzīti
par saimnieciskās darbības izdevumiem.
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Fiziskās personas ienākuma gūšanu no metāllūžņu pārdošanas nekvalificē kā saimniecisko
darbību, izņemot gadījumu, kad metāllūžņus pārdod individuālais komersants, kurš atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai saņēmis licenci melno un krāsaino metālu atgriezumu un
lūžņu iepirkšanai Latvijā.
Maksa par reģistrāciju nav paredzēta.
Par saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas statusu ir iespējams pārliecināties publiski
pieejamā VID Nodokļu maksātāju reģistrā.
Informācija par fiziskām personām, kuras veic saimniecisko darbību un ir reģistrētas VID
Nodokļu maksātāju reģistrā, pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā “Noderīgi” –
“VID publiskojamo datu bāze” – “Lietot VID publiskojamo datu bāzi” – “Saimnieciskās
darbības veicēji”.

2.2. Likumdošana
Saimniecisko darbību / komercdarbību regulē dažādi normatīvie akti. Šeit sniegti tikai daži
būtiskākie, taču, lai pilnībā pārliecinātos par to, ka esat ņēmis vērā visas likumdošanas prasības
attiecībā uz Jūsu izvēlēto darbības sfēru, pārbaudiet http://www.likumi.lv!
Komerclikums
Likums paredzēts likuma "Par uzņēmējdarbību" aizstāšanai. Tas ir mūsdienīgāks un atbilst
pasaules attīstības tendencēm uzņēmējdarbībā. Likums nosaka, kas ir komersants
(komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona – individuālais komersants un kas ir
komercsabiedrība – personālsabiedrība un kapitālsabiedrība. Atrunāta komersanta un
komercsabiedrības ierakstīšanas kārtība komercreģistrā. Visi komersantu veidi, to darbības
reglamentācija.
Likums “Par amatniecību”
Darba likums
Nosaka darbinieka un darba devēja darba tiesiskās attiecības: darba līguma vispārīgos
principus, darbinieka un darba devēja tiesības un pienākumus, darba samaksas jautājumu
regulācija, darba un atpūtas laiku, darba strīdu izšķiršanas kārtību, dara attiecību izbeigšanas
kārtību.
Pie darba likumdošanas jāņem vērā šādi likumi: Darba likums, Darba strīdu likums, Darba
aizsardzības likums, likums “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas
gadījumā”, Civilprocesa likums, Civillikums u.c. normatīvie akti regulē darba tiesiskās
attiecības starp darba devēju un darbinieku, darba devēja atbildību, valsts institūciju pilnvaras,
kā arī tiesas lomu darba strīdos.
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MVK deklarācija
atbilstoši MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 776 "Kārtība, kādā komercsabiedrības
deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam" 2. Pielikumam.

Komersants
Sīkais (mikro)
Mazais
Vidējais
Lielais

Pēdējais pārskata gads (
)
Vidējais darbinieku Gada apgrozījums
skaits (gadā)
(EUR)
< 10
< 2 milj.
< 50
< 10 milj.
< 250
< 50 milj.
> 250
> 50 milj.

Gada bilances
kopsumma (EUR)
< 2 milj.
< 10 milj.
< 43 milj.
> 43 milj.

Autonoma komercsabiedrība. Partnerkomercsabiedrība. Saistīta komercsabiedrība.

Lietvedības organizācijas vispārējās prasības
Ar 01.07.2010. Latvijā stājās spēkā likums "Dokumentu juridiskā spēka likums". Dokumentu
glabāšanas laiks ir:
•
•
•
•

Gada pārskatiem un to pielikumiem, kā arī galvenajai grāmatai – 10 gadi. Pēc tam tie
nododami Valsts arhīvos;
Inventāra sarakstiem, grāmatvedības reģistriem un grāmatvedības organizācijas
dokumentiem – 10 gadi;
Attaisnojuma dokumentiem par darbiniekiem aprēķināto mēnešalgu (darba samaksu) ar
sadalījumu pa gadiem un mēnešiem – 75 gadi;
Pārējiem attaisnojuma dokumentiem – 5 gadi.

Darba aizsardzības likums
Likuma mērķis ir garantēt un uzlabot nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā,
nosakot darba devēju, nodarbināto un viņu pārstāvju, kā arī valsts institūciju pienākumus,
tiesības un savstarpējās attiecības darba aizsardzībā.
Maksātnespējas likums
Likums paredz un apraksta visu procedūru gadījumos, kad komercuzņēmums ir nonācis
maksātnespējas situācijā.
Muitas likums
Muitas lietas ietver kārtību, kādā preces pārvieto pāri valsts robežai, to aplikšanu ar ievedmuitas
nodokli un izvedmuitas nodokli un citiem normatīvajos aktos paredzētajiem maksājumiem,
kurus administrē Valsts ieņēmumu dienests, muitošanu, muitas kontroli, kā arī citus līdzekļus
un darbības, ar kuru palīdzību tiek īstenota muitas politika.
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Gada pārskatu likums
Likums ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2003. gada 11. decembrim – par kārtību, kā jāveido
un jāiesniedz uzņēmumu gada pārskati.
"Šis likums attiecas uz Latvijā reģistrētiem komersantiem, uzņēmumiem un
uzņēmējsabiedrībām, arī bezpeļņas organizācijas formā nodibinātajiem uzņēmumiem un
uzņēmējsabiedrībām neatkarīgi no to uzņēmējdarbības formas un īpašuma veida (turpmāk –
uzņēmums).
(2) Šis likums neattiecas uz individuālajiem komersantiem, individuālajiem (ģimenes)
uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru ieņēmumi no saimnieciskajiem
darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 45000 latu.
(3) Šis likums neattiecas uz bankām, krājaizdevu sabiedrībām, apdrošināšanas
komercsabiedrībām akciju sabiedrību formā, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām
biedrībām, privātajiem pensiju fondiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ieguldījumu
pārvaldes sabiedrībām.
(4) Komercsabiedrība, kura veic pārapdrošināšanu, sagatavo gada pārskatu, ievērojot Finanšu
un kapitāla tirgus komisijas noteikumus, kas ir saistoši apdrošināšanas komercsabiedrībām
akciju sabiedrības formā."
Likums par nodokļiem un nodevām
Likums nosaka nodokļu un nodevu veidus un reglamentē nodokļu un nodevu noteikšanas
kārtību, to iekasēšanu un piedziņu, nodokļu un nodevu maksātāju un nodokļu un nodevu
administrācijas tiesības, pienākumus un atbildību, nodokļu maksātāju reģistrācijas kārtību, kā
arī nodokļu un nodevu jautājumos pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtību.
Komercdarbības atbalsta kontroles likums
Likuma mērķis ir noteikt Latvijas nacionālās kompetences jautājumus komercdarbības atbalsta
kontroles jomā. Likums nosaka pieļaujamos atbalsta mērķus, atbalstāmās izmaksas un
maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kā arī komercdarbībai sniegtā atbalsta nacionālās
kontroles procedūras, lai mazinātu atbalsta negatīvo ietekmi uz konkurenci un nepieļautu
iespēju gūt ekonomiskas priekšrocības, saņemot nelikumīgu atbalstu.
Preču un pakalpojumu drošuma likums
Nosaka pienākumu ražotājam, izplatītājam un pakalpojuma sniedzējam ražot, laist apgrozībā,
pārdot vai piedāvāt tikai drošu, cilvēka dzīvībai, veselībai un personas mantai, kā arī videi
nekaitīgu preci vai pakalpojumu.
Nosaka ražotājiem, pārdevējiem un pakalpojumu sniedzējiem pienākumu informēt un
sadarboties ar tirgus uzraudzības iestādēm, lai nepieļautu nedrošu preču nokļūšanu tirgū, kā arī
nepieciešamības gadījumā veikt pasākumus nedrošu preču radītā riska mazināšanai.
Likums “Par vides aizsardzību” ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 21.04.2004. Šā likuma
mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību vides aizsardzības jomā, radot un nodrošinot efektīvu
vides aizsardzības sistēmu. Likuma mērķis ir nodrošināt indivīda tiesības dzīvot nepiesārņotā
vidē. Atrunāta dabas resursu izmantošanas kārtība, kā arī noteikts, ka par dabas resursu
izmantošanu maksājams nodoklis.
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Ugunsdrošības noteikumi nosaka ugunsdrošības prasības, kas fiziskajām un juridiskajām
personām jāievēro, lai neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas novērstu un
sekmīgi
dzēstu
ugunsgrēkus,
kā
arī
mazinātu
to
sekas.
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums. Likums nosaka ugunsdrošības, ugunsdzēsības un
glābšanas dienestu un organizāciju sistēmu, fizisko un juridisko personu uzdevumus un
kompetenci ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta struktūru, funkcijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā dienējošo specializētā
valsts civildienesta ierēdņu dienesta gaitu, pienākumus, tiesības, tiesisko aizsardzību un sociālās
garantijas.

2.3. Nodokļi
IIN maksāšanas režīmi
Nodoklis par
Samazinātā
Patentmaksa par
ienākumiem
patentmaksa par
atsevišķu
Mikrouzņēmumu
no
atsevišķu
veidu saimnieciskās
nodoklis
saimnieciskās
veidu saimnieciskās
darbības veikšanu
darbības
darbības veikšanu

Nereģistrēta
saimnieciskā
darbība

IIN no saimnieciskās darbības ienākuma (23 %)
•
•

•
•
•
•

•

Reģistrējas pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas.
Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, piemērojot 23 % nodokļa likmi, apliek ienākumu no
saimnieciskās darbības, kuru nosaka kā ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu
starpību.
Saimnieciskās darbības veicējs kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā un
uzskaita gan ieņēmumus, gan izdevumus.
Līdz 15.martam, 15.jūnijam, 15.augustam un 15.novembrim maksā nodokļa avansa
maksājumus.
Nodokli aprēķina rezumējošā kārtībā par kalendāra gadu, iesniedzot VID gada
ienākumu deklarāciju no taksācijas gadam sekojošā gada 1.marta līdz 1.jūnijam.
Rezumējošā kārtībā aprēķināto nodokli iemaksā budžetā 15 dienu laikā no deklarācijas
iesniegšanas dienas internetā VID mājaslapā www.vid.gov.lv norādītajos valsts budžeta
ieņēmumu kontos. Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 euro, maksātājs to var
iemaksāt budžetā trijās reizēs – līdz 16.jūnijam, 16.jūlijam un 16.augustam, iemaksājot
katru reizi trešo daļu no šīs summas.
Saimnieciskās darbības ienākumam ir tiesības piemērot neapliekamo minimumu,
nodokļa atvieglojumus un attaisnotos izdevumus.
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Noderīgu informāciju meklējiet VID mājaslapas www.vid.gov.lv sadaļā “Nodokļi” –
“Iedzīvotāju ienākuma nodoklis”:
•
•
•

metodiskais materiāls “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumi no
saimnieciskās darbības ienākuma”;
“Par iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņiem”;
metodiskais materiāls “Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā”.

Piezīmēm.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Patentmaksa par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu
•
•

•
•

•

•
•

•

Reģistrācijas iesniegumu persona iesniedz ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms vēlamā
patentmaksas piemērošanas datuma.
Ministru kabinets nosaka profesiju sarakstu, kurās gūstot ienākumu iedzīvotāju
ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas var maksāt
patentmaksas veidā.
Patentmaksas maksātājs nedrīkst nodarbināt citas personas, un ieņēmumi nedrīkst
pārsniegt 50 000 euro gadā.
Patentmaksu var maksāt par vienu, trim vai sešiem kalendāra mēnešiem vai vienu
kalendāra gadu. Patentmaksas maksājuma termiņš nevar būt mazāks par vienu kalendāra
mēnesi.
Patentmaksas apmērs atsevišķiem saimnieciskās darbības veidiem ir noteikts MK
17.12.2013. noteikumos Nr.1531 “Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās
personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un tās apmēri”.
Patentmaksas maksātājs uzskaita tikai saimnieciskās darbības ieņēmumus.
Patentmaksu ieskaita internetā VID mājaslapā www.vid.gov.lv norādītajos valsts
budžeta ieņēmumu kontos divu darbdienu laikā pēc iesnieguma par patentmaksas
maksāšanu iesniegšanas VID.
Saimnieciskās darbības ienākumam nav tiesību piemērot gada neapliekamo minimumu,
nodokļa atvieglojumus un attaisnotos izdevumus.

Samazinātā patentmaksa par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu
Samazināto patentmaksu var maksāt, ja izpildīti šādi nosacījumi:
•
•
•
•

piešķirta vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi);
saimnieciskās darbības ieņēmumi pirmstaksācijas gadā nepārsniedz 3000 euro;
nav fiksētā nodokļa vai mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs vai saimnieciskās darbības
veicējs (maksā nodokli 23 %);
nenodarbina citas personas;
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•

nav algas nodokļa maksātājs.

Samazinātās patentmaksas maksātājam nav pienākuma iesniegt gada ienākumu deklarāciju, un
tajā nenorāda ieņēmumus, par kuriem ir maksāta patentmaksa.
Samazināto patentmaksu maksā par sešiem kalendāra mēnešiem vai vienu kalendāra gadu.
Samazinātās patentmaksas maksājuma termiņš nav mazāks par sešiem kalendāra mēnešiem.
Samazinātā patentmaksa ir 17 euro gadā vai 9 euro pusgadā.
Mikrouzņāmumu nodoklis
Par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju reģistrējas, iesniedzot pieteikumu līdz pirmstaksācijas
gada 15.decembrim vai uzsākot saimniecisko darbību (jau Uzņēmumu reģistrā).
Mikrouzņēmuma nodokli var maksāt, ja:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

saimnieciskās darbības ieņēmumi – apgrozījums – kalendāra gadā nepārsniedz
100 000 euro;
mikrouzņēmuma darbinieku skaits jebkurā brīdī nav lielāks par pieciem;
mikrouzņēmuma darbinieka (arī īpašnieka) ienākums nepārsniedz 720 euro mēnesī.
Ar mikrouzņēmumu nodokli apliek mikrouzņēmuma apgrozījumu (ieņēmumus).
Mikrouzņēmumu nodokļa likme ir 9 % (ja pārsniedz vienu no noteiktajiem kritērijiem,
piemēro papildlikmi 20 %).
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs uzskaita ieņēmumus un izdevumus.
Nodokli maksā un mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju iesniedz vienu reizi ceturksnī,
deklarācijā ietverot arī informāciju par darbinieku ienākumiem.
Mikrouzņēmums maksā mikrouzņēmumu nodokli līdz ceturksnim sekojošā mēneša
15.datumam internetā VID mājaslapā www.vid.gov.lv norādītajos valsts budžeta
ieņēmumu kontos.
Periodā, par kuru maksā mikrouzņēmumu nodokli, nav tiesību ienākumam (arī citur
gūtajam) piemērot gada neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumus.

Minimālais mikrouzņēmumu nodokļa maksājums
•

•

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs līdz nākamā gada 31.janvārim iemaksā budžetā
mikrouzņēmumu nodokli 50 euro apmērā, ja taksācijas periodā (kalendāra gadā)
mikrouzņēmumam nav bijis apgrozījuma vai aprēķinātā mikrouzņēmumu nodokļa
summa nepārsniedz 50 euro (piemēro 2014.gadam).
Šo nosacījumu nepiemēro taksācijas gadā, kurā veikta saimnieciskās darbības
(komercdarbības) reģistrācija.

Noderīga informācija: www.vid.gov.lv sadaļā “Nodokļi” – “Mikrouzņēmuma nodoklis”:
•
•

apakšsadaļā “Nodokļa nomaksas kārtība”;
“Metodiskais materiāls par mikrouzņēmumu nodokli”;
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•
•

“Informatīvais materiāls par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju reģistrēšanu”;
“Informatīvais materiāls par mikrouzņēmumu gada pārskata laika periodu”.

Nereģistrēta saimnieciskā darbība
Fiziskai personai ir tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību.
Ja ienākumu gūst no īpašuma (piemēram, iznomājot vai izīrējot nekustamo īpašumu, pārdodot
īres tiesības, nododot lietu tālāk apakšnomniekam vai apakšīrniekam, iznomājot vai atsavinot
kustamo mantu, gūstot samaksu par dabas resursu izmantošanu vai tās aprobežojumiem),
fiziskai personai ir pienākums par to informēt VID piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas
dienas:
•
•
•
•

•

•
•

gūtajam ienākumam no īpašuma piemēro 10 % nodokļa likmi;
veic saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaiti;
ja ienākumu no īpašuma gūst no juridiskās personas, nodokli ietur izmaksas vietā;
ja nodoklis nav ieturēts, fiziskā persona nodokli aprēķina rezumējošā kārtībā par
kalendāra gadu, iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju no taksācijas gadam
sekojošā gada 1.marta līdz 1.jūnijam;
rezumējošā kārtībā aprēķināto nodokli iemaksā budžetā 15 dienu laikā no deklarācijas
iesniegšanas dienas internetā VID mājaslapā www.vid.gov.lv norādītajos valsts budžeta
ieņēmumu kontos;
ienākumam no saimnieciskās darbības nav tiesību piemērot gada neapliekamo
minimumu, nodokļa atvieglojumus un attaisnotos izdevumus;
fizisko personu neuzskata par pašnodarbināto un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas neveic.

Ja ienākumu gūst no piemājas saimniecības vai personīgās palīgsaimniecības (ienākums nevar
pārsniegt 2845,74 euro gadā), veic saimnieciskās darbības ienākumu uzskaiti un, ja ienākumi
pārsniedz 2845,74 euro gadā, reģistrē saimniecisko darbību – skatīt sadaļu “Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības ienākuma ”.
Ja ienākumu gūst no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas:
•
•
•
•

gūtajam ienākumam, kas pārsniedz 2845,74 euro, piemēro 24 % nodokļa likmi;
veic saimnieciskās darbības ienākumu uzskaiti;
fiziskā persona nodokli aprēķina rezumējošā kārtībā par kalendāra gadu, iesniedzot VID
gada ienākumu deklarāciju no taksācijas gadam sekojošā gada 1.marta līdz 1.jūnijam;
rezumējošā kārtībā aprēķināto nodokli iemaksā budžetā 15 dienu laikā no deklarācijas
iesniegšanas dienas internetā VID mājaslapā www.vid.gov.lv norādītajos valsts budžeta
ieņēmumu kontos;
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•
•

ienākumam no saimnieciskās darbības ir tiesības piemērot gada neapliekamo
minimumu, nodokļa atvieglojumus un attaisnotos izdevumus;
fizisko personu neuzskata par pašnodarbināto un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas neveic.

Valsts sociālās apdrošināšanas sociālās iemaksas
Fizisko personu – saimnieciskās darbības veicēju – uzskata par pašnodarbinātu personu likuma
“Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.
Pašnodarbināta persona veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kad mēneša
ienākumi (ieņēmumi, no kuriem atskaitīti ar to gūšanu saistītie izdevumi) sasnieguši 1/12 daļu
no Ministru kabineta noteiktā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta minimālā
apmēra – 360 euro mēnesī.
Sociāli apdrošināmā persona
Pašnodarbinātais (arī I, II vai III grupas invalīds, izdienas pensijas saņēmējs,
invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs)
Pašnodarbinātais, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma
pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi)
Pašnodarbinātais – nekustamā īpašuma apsaimniekotājs

Likme(%)
31,06
28,66
27,52

Mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieku sociāli apdrošina, sākot ar
dienu, kad viņš ieguvis mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieka
statusu. Mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieks var brīvprātīgi
pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai, veicot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas no brīvi izraudzītiem ienākumiem, kas nepārsniedz 720 euro noteikto ierobežojumu.
Noderīgu informāciju meklējiet VID mājaslapas sadaļā “Nodokļi” – “Valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas” – “Metodiskais materiāls “Pašnodarbinātā valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas””.
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Pievienotās vērtības nodoklis
•

•

•

•

•

•

•

Reģistrējot saimniecisko darbību, fiziskā persona var reģistrēties VID pievienotās
vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) maksātāju reģistrā un maksāt PVN, neskatoties uz to,
ka nav sasniegts Pievienotās vērtības nodokļa likuma noteiktais reģistrācijas slieksnis –
50 000 euro.
Savukārt, ja fiziskās personas ar PVN apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu
kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir pārsniegusi 50 000 euro, šai fiziskajai
personai ir jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā un veiktie darījumi jāapliek ar
PVN.
Ja fiziskā persona veic preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā un šo preču kopējā
vērtība bez nodokļa kārtējā kalendāra gadā sasniedz vai pārsniedz 10 000 euro, tai ir
jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā un veiktās iegādes jāapliek ar PVN.
Ja fiziskā persona sniedz pakalpojumus citas dalībvalsts nodokļa maksātājam, kuru
sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 19.panta pirmo
daļu, tai pirms šo pakalpojumu sniegšanas ir jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā.
Ja fiziskā persona no citas dalībvalsts vai no jebkuras trešās valsts vai trešās teritorijas
personas, kas neveic saimniecisko darbību iekšzemē, saņem pakalpojumus, kuru
sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 19.panta pirmo
daļu, tai pirms šo pakalpojumu saņemšanas ir jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā
un jāaprēķina PVN.
Reģistrēti nodokļa maksātāji, kuri grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā, PVN
uzskaitei kārto žurnālu. Žurnāla paraugs ir noteikts Ministru kabineta 2013.gada
3.janvāra noteikumos Nr.17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas
kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un
administrēšanai” (6.pielikums).
Ja reģistrēti nodokļa maksātāji, kuriem ar PVN apliekamo darījumu vērtība iepriekšējā
taksācijas gadā nav pārsniegusi 100 000 euro, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja
vai mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu
uzskaites žurnālu kārto elektroniski, Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumu
Nr.17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas
prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 6.pielikumā
noteikto žurnālu var nekārtot, bet papildināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja
vai mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu
uzskaites žurnālu ar ailēm, lai uzskaitītu aprēķinātās nodokļa summas, par kurām
taksācijas periodā saņemta samaksa, un priekšnodoklī norādāmās nodokļa summas, par
kurām taksācijas periodā veikta samaksa saskaņā ar nodokļa rēķiniem, kas saņemti no
citiem reģistrētajiem nodokļa maksātājiem.

Pārskatus un deklarācijas iesniedz elektroniski, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu
(EDS). Fiziskās personas var saņemt bezmaksas konsultācijas nodokļu normatīvo aktu
piemērošanas jautājumos elektroniski, rakstiski, mutiski klātienē un pa tālruni, kā arī VID
klientu apkalpošanos centros regulāri rīko seminārus saimnieciskās darbības veicējiem.
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2.4. Pieprasījuma – piedāvājuma veidošana

Ar ko ir īpašs mans products, pakalpojums? 5-10 min. prezentācija

2.4.a. Produkts patērētāja apziņā
1. Produkts / pakalpojums

❖ Produkta raksturojums
un kvalitāte
❖ Dizains
❖ Iepakojums
❖ Brends/ Preču / firmas
zīme
❖ Garantijas
❖ Papildinošie produkti
❖ Serviss
❖ Informācija, reklāma
❖ ….

2. Produkts + papildus labumi
3. Produkts patērētāja apziņā !!!

1
1.

2.

3
3

2.4.b. Reklāma ir informācija, kuras mērķis ir ietekmēt cilvēka uzskatus un/vai rīcību.
Reklāma ir komunikāciju forma, kas cenšas pārtulkot preču un pakalpojumu īpašības, kā arī
idejas, patērētāja vēlmju valodā. (V. Freiburgers)
Reklāmas mērķi:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Izvirzīt tirgū jaunu produktu;
sekmēt preces popularitāti;
palielināt realizācijas apjomu;
cīnīties ar sezonas svārstībām;
pilnveidot firmas atpazīstamību, reputāciju;
iepazīstināt, informēt par jaunumiem;
❖ stimulēt pieprasījumu pēc konkrētas markas preces.
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Reklāmas mērķuzdevumi:
❖ Tirgus situācijas analīze;
❖ konkurentu analīze;
❖ reklamējamā priekšmeta analīze +
pozicionēšana;
❖ mērķa auditorijas analīze;
❖ resursu noteikšana un plānošana.

2.4.c. Zīmols / Brends / Firmas logo
Zīmols ir kaut kas vairāk nekā tikai simbols. Tas ir solījums, kurš tiek dots un uzturēts. Zīmols
ir garantija un noteiktos gadījumos pat vairāk nekā garantija – tas ir solījums, ka garantija jums
nebūs nepieciešama. Piemēram, pērkot Sony audio sistēmu, jums tiek dota 3 gadu garantija, bet
pats brends jums diezgan droši pasaka, ka šo garantiju jums nenāksies izmantot.
Zīmola būtība ir radīt labāko produktu cilvēku prātos. Tas ietver gan racionālos elementus,
kvalitāti, drošību, u.c., gan arī emocionālus aspektus – asociācijas, kas rodas, cilvēkiem šo
zīmolu iegādājoties un lietojot. Līdz ar to zīmola veidošanu var lielā mērā uzskatīt par
emocionālā produkta veidošanu.
Veidojot zīmolu, jāatceras, ka dotajam solījumam ir jābūt:
•
•
•

Enerģētiski pozitīvam, noturīgam;
Unikālam, atraktīvam;
atbilstošam, uzticamam.

Zīmola ietekme uz pārdošanu
Ja kāds izdzird pozitīvas atsauksmes par produktu vai pakalpojumu bez zīmola nosaukuma,
viņš atcerēsies stāstu, bet drīz vien aizmirsīs, par ko tas ir bijis. Līdz ar to, verbālā komunikācijā
zīmols palīdz cilvēkiem saistīt pozitīvās emocijas ar šo firmas zīmi.
Zīmols darbojas kā riska samazinātājs. Ir teiciens: “neviens vēl nav atlaists par to, ka izvēlējies
IBM”.
Prezentējot produktu ar zīmolu, nav jāstāsta, kas tu esi, kāpēc tavu produktu pirkt, cik
kompetents tu esi. Līdz ar to var apgalvot: lai pārdot zīmolu, ir vajadzīgs mazāk laika un
izmaksu.
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Loģistika
Loģistika ir ekonomiski efektīvas izejvielu, krājumu, gatavās produkcijas un ar to saistītās
informācijas plūsmas - no to izcelsmes vietas uz patēriņa vietu, plānošanas, realizācijas un
kontroles process, ar mērķi nodrošināt klienta prasības. Loģistika ir vitāli svarīga jebkuram
uzņēmumam, kurš darbojas attīstītā ekonomiskā vidē. Loģistikas pakalpojumi ļauj nogādāt
preces vietā, kur notiek preču patēriņš. Loģistikas uzdevums uzņēmumā ir ar visefektīvākajām
metodēm panākt, ka vajadzīgās preces vai pakalpojumi tiek nogādāti vajadzīgajā vietā un
vajadzīgajā kvalitātē.
Tipiskas loģistikas sistēmas sastāvdaļas :
• klientu serviss un pieprasījuma plānošana, pasūtījumu apstrāde,
• piegāžu/ izplatīšanas organizēšana,
• krājumu vadība,
• kravu apstrāde,
• ražotnes un noliktavu izvietojuma noteikšana,
• iepirkumi, preču iepakošjums,
• atgriezeniskās preču plūsmas organizācija,
• transportēšana un uzglabāšana.

2.4.d. Sabiedrības viedokļa veidošana
Public Relations ir sabiedrības viedokļa veidošana, kas pamatojojas uz pilnas un patiesas
informācijas sniegšanu.
7 “K”: Kas? Ko? Kam? Kā? Kad? Kur?
Komunikatīvie instrumenti: izstādes, gadatirgi, publiska uzstāšanās, sponsorēšana, labdarība,
mecenātisms, MIL, afišas, bukleti, stendi u.c.
Demagoģiskie paņēmieni:
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3. Vadības specifika amatniecībā (menedžments)
3.1. Vadītāja funkcijas, uzdevumi
MENEDŽERI / VADĪTĀJI
vada

A. UZŅĒMUMU

B. DARBINIEKUS

A. Uzņēmuma vadība (menedžments) ir uzņēmuma vadošais personāls,
- kas veic visus vadības uzdevumus,
- lai nodrošinātu uzņēmuma eksistenci ilgā laikā periodā
B. Darbinieku vadība1 ir
- mērķtiecīga darbinieku ietekmēšana,
- vienlaicīgi akceptējot viņu vajadzības.
Firmas vadītājs ir cilvēks, kurš var:
➢ palīdzēt saviem darbiniekiem atklāt darba jēgu;
➢ izstrādāt labāku darbinieka mērķu formulējumu atbilstoši firmas mērķiem;
➢ parādīt darba nozīmīgumu kopējā rezultātā kā daļu no firmas sasniegumiem;
➢ izskaidrot uzdevumus no cilvēka vajadzību viedokļa;
➢ atbalstīt vēlmi būt uzvarētājam;
➢ neko neslēpt no cilvēkiem un prasīt viņu palīdzību;
➢ veidot kolektīvā labvēlīgu psiholoģisko klimatu;
➢ uzsvērt un attīstīt darbinieka spējas orientēties uz kvalitāti;
➢ nodrošināt, lai saskanētu firmas uzdevumi, kompetences un atbildība;
➢ atbalstīt firmas likumu ievērošanu.
1

“Ja tev gadījās nejauša kļūda, firma piedos. Bet ja būsiet atkāpušies no firmas morāles
kodeksa, neceriet uz piedošanu.”
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d
Attīstīt

Motivēt

1, 2, 3, 4
Pieņemt
lēmumus,
sazināties

Deleģēt

-

5.1.zīm. Menedžmenta aplis

lietišķi racionālie vadības uzdevumi / funkcijas

1. mērķu noteikšana – sasniedzamo rezultātu formulējums
2. plānošana – mērķu sasniegšanai nepieciešamo rīcības programmu, plānu sastādīšana un
resursu nodrošināšana
3. organizēšana – nepieciešamo
rīcību sagrupēšana,
organizēt
plānot darbu dalīšana un atbildīgo noteikšana
4. kontrole – paveiktā salīdzināšana ar mērķi. Iemeslu noteikšana un nepieciešamās rīcības
meklēšana, lai izlabotu iespējamās nepilnības.

❑
❑
❑

sociāli emocionālie vadības uzdevumi 2:

deleģēšana – tiesību un pienākumu piešķiršana padotajiem kādas noteiktas darbības
veikšanai
motivēšana – cilvēku rīcības virzīšana un vadīšana, izmantojot pamudinājumus labākai
uzdevumu izpildei.
attīstīšana

2

Valda ar idejām – ko vajag darīt, nevis ar idejām – kas ir nepareizi.
J. Rubenis
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LAK meistara vadības uzdevumi/ funkcijas:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

3.2. Organizācijas struktūra un vadīšanas³ līmeņi
Organizēšana – organizācijas sakārtošanas process, lai izmantotu resursus kādu noteiktu
mērķu sasniegšanai.
Organizācijas struktūra – veids, kādā tiek sadalītas, organizētas un koordinētas organizācijas
funkcijas.
Organizācijas struktūras shēma – diagramma, kurā attēlotas organizācijas funkcijas,
departamenti vai amata vietas un to savstarpējā saistība.
Organizācijas struktūras veidi:
➢ Lineārā (vertikālā)
➢ Funkcionālā
➢ Matrices
➢ Produkta / tirgus organizācija
➢ citas

Organizācijas struktūru nosaka stratēģija,
organizācijas lielums, tehnoloģija, vide,
viedoklis par varas kontroli.

- lineāri funkcionālā struktūra
_________________________________________

³

Kas var, tas dara, kas nevar darīt, tas māca, kas nevar mācīt, tas vada.
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- zvaigznes, apļa u.c. struktūras

3.3. Vadīšanas līmeņi

IZPILDĪTĀJI

IZPILDĪTĀJI

-

IZPILDĪTĀJI

Amatnieka menedžmenta īpatnības
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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3.4. Attieksme pret darbu un motivācija
Attieksme pret darbu
motivācija

IEKŠĒJIE
IETEKMES FAKTORI

ĀRĒJIE
IETEKMES FAKTORI

(cilvēkā)
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Dotības, spējas
Izglītība
Pieredze
Veselība, pašsajūta
Motīvi

❑
❑
❑

Darba uzdevumi
Darba organizācija
Darba nosacījumi
Vadība (stils u.c.)

Kā motivēt darbiniekuS?

➢ I – vajadzību hierarhija!
➢ Dodiet darbiniekiem pareizā formā savlaicīgu, pilnu un patiesu informāciju par
uzdevumiem, kompetencēm un atbildību
➢ Izskaidrojiet katram darbiniekam viņa amata un darba nozīmīgumu
➢ Paskaidrojiet ne tikai kas un kā jādara, bet arī kāpēc jādara
➢ Nesoliet to, ko nevarat izpildīt
8:1
➢ Vienmērīgi noslogojiet savus darbiniekus
➢ Neaizmirstiet uzslavēt, izteikt atzinību
➢ Konstruktīvu un pareizi pasniegtu kritiku!
➢ Dodiet iespēju darbiniekiem piedalīties mērķu formulēšanā, lēmumu pieņemšanā, saistot to
ar līdzatbildību.
➢ Regulāri veiciet darbinieku novērtēšanu, dodiet iespēju paaugstināt kvalifikāciju, kā arī
izvirzīties (karjeras iespējas).
➢ Veiciniet labvēlīgu atmosfēru un kolektīva sajūtu.
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3.5. Deleģēšana
Deleģēšana – uzdevuma uzticēšana kopā ar
pilnvarām un atbildību.
Kāpēc vajag deleģēt?
➢
➢
➢
➢

Kas –
objekts
Kurš –
Kad Kur -

veicamais darbs,
persona, grupa
secība, ilgums, termiņi
vieta, ceļš, joma

Kā, ar ko – izpildes veids,
Atslogo vadītāju, ļaujot izmantot laiku svarīgākiem uzdevumiem
Ļauj izmantot attiecīgo darbinieku zināšanas un pieredzi
metodes, līdzekļi
Veicina un attīsta darbinieku darba spējas, iniciatīvu, patstāvību, kompetenci
Pozitīvi iedarbojas uz darbinieku motivāciju un
darba atmosfēru.
Prasībām, ko izvirza deleģējamais
uzdevums, jāatbilst darbinieka
spējām.

Kāpēc vadītāji atsakās no uzdevuma deleģēšanas?
➢
➢
➢
➢
➢

Viņi domā, ka paši padara darbu ātrāk nekā darbinieki un līdz ar to ietaupa laiku
Priekšnieks ir pieķēries kādam noteiktam uzdevumam (jo tas viņam sagādā prieku)
Priekšniekam ir bail, ka darbinieks uzdevumu varētu veikt labāk par viņu
Priekšnieks baidās, ka zaudēs kontroli pār darāmo, tiklīdz izlaidīs to no rokām
Neuzticas darbinieka spējām, kvalifikācijai un negrib riskēt

Deleģēšanas noteikumi:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

d. uzdevumiem jāatbilst darbinieka raksturam, spējām, prasmei un motivācijai;
jāpaskaidro uzdevuma jēga, mērķi, sasniedzamais rezultāts (izmērāms);
pēc iespējas pilnīgāk jāinformē, jāinstruē darbinieku (vēlams rakstveidā);
jādod darbiniekam iespējas grūtību, neskaidrību gadījumā griezties pēc padoma, palīdzības;
nepieņemt kļūdainus un nepilnīgi veiktus uzdevumus;
veikt pareizu kontroli un izteikt atzinību vai kritiku atkarībā no sasniegtā rezultāta.

3.6. Kontrole

Kontroles pamatprincipi

Kontroles veidi:
- Izpildes kontrole
- Rezultātu kontrole
- Paškontrole

1) Kontrole nedrīkst aizvainot cilvēku
2) Kontrole jāuztver un jāpaskaidro kā pašsaprotams, dabisks informācijas iegūšanas veids (nevis
naidīga kļūdu meklēšana)
3) Kontrolei jāattiecas uz uzņēmumā noteiktām normām, standartiem, kas ir vispāratzīti un tā nedrīkst
balstīties uz subjektīvu interpretāciju.
4) Kontroli nedrīkst veikt aiz darbinieku muguras, slepenību darbinieks var iztulkot kā neuzticību.
5) Jākontrolē rezultāts, nevis personība un viņas īpašības.
6) Kontrole jāveic regulāri.
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4. Resursu plānošana un nodrošināšana
Ar ko sākt?
1) Esošās situācijas un iespēju
analīze (SVID)
2) Mērķu formulējums.
3) Mērķa sasniegšanas uzdevumi =
aktivitātes.
4) Aktivitāšu īstenošanai
nepieciešamie uzdevumi.
5) Projekta rakstīšana, noformēšana.
6) Projekta īstenošana.

Projekts
ir aktivitāšu
kopums, kuru raksturo šādas pazīmes: projekts ir unikāls, tam ir iepriekš
7) „Ignoti
nulla cupido”
formulēts mērķis, definēts sākums un beigas, finansiālo, materiālo un cilvēkresursu
ierobežojums un specifiska projekta organizācija. Gatavojot projekta pieteikumu, jāpārliecinās,
ka tas atbilst šādiem rādītājiem, kas kopā veido tā saucamo TRIKS* modeli:
▪
▪
▪
▪
▪

*

Projektam jāiekļaujas Termiņos. To palīdzēs nodrošināt skaidrs un detalizēts darba plāns.
Projektam jābūt Reālam. Pieteikumā jāiekļauj ekonomiski pamatoti finanšu aprēķini, kas
pieļauj projekta ieviešanu.
Projektam jābūt Izmērāmam. Jāidentificē konkrēti rādītāji, kas ļaus izmērīt projekta
ieviešanas rezultātā radušās pārmaiņas – kā projekts ir palīdzējis risināt noteikto problēmu.
Projektam jābūt Konkrētam. Tam mērķtiecīgi jārisina noteikta problēma, kuras nozīmību
apstiprina arī konkrētās nozares politikas plānošanas dokumenti, tiesību akti un esošās
situācijas analīze.
Projektam jābūt Sasniedzamam. Tam jābalstās uz skaidriem un loģiskiem pieņēmumiem,
kas ļautu sasniegt izvirzītos mērķus projekta ieviešanai atvēlētajā laika periodā. Loģiskās
analīzes matrica vislabāk palīdzēs strukturēt projekta pieņēmumus.

TRIKS ir angliskās “SMART” teorijas (specific, measurable, achievable, realistic, time bound) tulkojums

latviešu valodā
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Resursu plānošana
2. Technology,
materials
➢ pamatlīdzekļu
uzskaite
➢ amortizācija
➢ inovācijas
➢ materiālu
patēriņš un
izmaksas
➢ piegādātāji
➢ juridiskais
nodrošinājums
➢ tendences
➢ iespējamie
aizvietotāji

1.resurss - Informācija!!!!
3. Staff

4. Finances

➢ mērķu
saskaņošana
➢ kvalifikācija
➢ struktūra
➢ līgumi
➢ amata apraksts
➢ motivācija
➢ pareiza
deleģēšana

➢ finansu analīze
➢ riska faktoru
analīze
➢ kapitāla
struktūra
➢ kredītpolitika
➢ finansu
plānošana un
kontrole
➢ investīciju un
grantu piesaiste

5. Time

➢ plānot, ja dienā >
200 elementiem
➢ plānot arī
personisko, laiku
➢ hronometrāža
➢ “sarkanais” un
“zaļais” laiks
➢ “bufera” laiks
➢ 60 %
➢ Paretto likums
➢ 30 – 70%

Finanšu plānošana:
I – Investīciju plānošana, pamatojums.
II – Rentabilitātes, bezzaudējumu punkta plānošana.
I. Investīcijas pamatlīdzekļos, apgrozāmajos līdzekļos, projekta izstrādāšanā un vadībā.
II. Jāsniedz priekšstats par plānoto pašizmaksu, rentabilitāti, maksātspēju u.c. rādītājiem.
Naudas plūsmas grafikam ir izšķiroša nozīme, iesniedzot biznesa plānu komercaizdevumu un
patēriņa aizdevumu, kā arī īstermiņa apgrozāmo līdzekļu aizdevumu pieteikumus. Visai
sniegtajai informācijai ir jābūt pamatotai un ekonomiski loģiskai. Svarīgi, lai ieņēmumi būtu
saplānoti pa mēnešiem, jo parasti tiem ir sezonalitātes raksturs.

30

Nellijas Livčānes kursa izdales materiāli©_ 2017.g.

LAK meistariem
SOURCES OF INFORMATION FOR FUTURE WORK
Latvijas Amatniecības kamera:

www.lak.lv

Ekonomikas ministrija:

www.em.gov.lv

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra:

www.liaa.gov.lv

Lauku atbalsta dienests:

www.lad.gov.lv

Centrālā finanšu līguma aģentūra:

www.cfla.gov.lv

-

palīgs finansiālā atbalsta saņemšanai no ES u.c. fondiem

Sadarbības piedāvājumi:

www.exim.lv

Latvijas Lauku konsultāciju centrs - informācija lauku attīstībai:
VARAM – pārrobežu sadarbība, vide, energoefektivitāte u.c.:
Valsts Izglītības attīstības aģentūra:
ALTUM (izmantot kalkulatoru)
Valsts ieņēmumu dienests VID
Biznesa inkubatori, tehnoloģiskie parki, Uzņēmējdarbības atbalsta centri……
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Uzņēmuma vadība. Likumdošana
Nr.
p.k.

Temats

Lekcijas un
darbs grupās

Patstāvīgais
darbs
2

1.

Amatnieka sociālpsiholoģiskais portrets

6

2.

Ekonomikas pamatjautājumi. Resursu pieejamība

6

3.

Tirgzinība, produkts pakalpojums

8

4

4.

Produkta, pakalpojuma cenas veidošana un virzīšana tirgū

6

2

5.

Preču zīme, patents

6

2

6.

Komunikatīvie instrumenti, PR

8

2

7.

Nevalstiskās organizācijas

2

8.

Saimnieciskās darbības organizēšanas formas.
Formas izvēle atbilstoši amatnieka darbības specifikai un
tirgus ekonomikas nosacījumiem

6

2

9.

Uzņēmējdarbības tiesiskā vide

10

2

10.

Nodokļi un nodevas

6

2

11.

Finanšu plānošana. Grāmatvedība

16

6

12.

Misija, mērķi, mērķuzdevumi. Mērķu sasniegšanas
plānošana

6

2

13.

Stratēģiskā, administratīvā vadība. Organizācijas vadība

16

2

14.

Projekta iniciācija, plānošana, izstrādāšana

16

18

15.

Biznesa plāns

10

16

16.

Attīstības / krīzes vadība

8
138

62

Total:
At all:
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Meistara sociālpsiholoģiskā portreta un atsevišķu menedžmenta, projektu vadības tēmu
apgūšanai tiek izmantoti pasniedzējas Nellijas Livčānes izstrādātie oriģinālie mācību materiāli,
kā arī piemēri no pasniedzējas projektu vadības pieredzes.

34

Nellijas Livčānes kursa izdales materiāli©_ 2017.g.

