LIKTA aicina Latvijas mazos un mikro komersantus piedalīties jaunāko IKT tehnoloģiju apmācību
projektā. Pateicoties Eiropas Savienības (EU) līdzfinansējumam, uzņēmumiem apmācības tiek
piedāvātas ar 80 %atlaidi.
2012. gada aprīlī tika apstiprināts 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.
Projekta ietvaros 2 gadu laikā (no 2012. gada augusta līdz 2014. gada maijam)paredzētās vairākas
apmācību aktivitātes, kas paaugstinās IKT tehnoloģiju pielietošanu un veicinās IKT rīku izmantošanu
Latvijas mazajos un mikro uzņēmumos, kas savukārt palīdzēs uzņēmumiem nodrošināt gan finanšu
un cilvēku resursu ekonomiju, gan vieglāku un efektīvāku darbu ar klientiem un piegādātājiem.
Uzņēmumu darbiniekiem tiks dota iespēja izvēlēties apgūt vienu vai vairākas apmācību
programmas, ņemot vērā uzņēmuma attīstības plānus, darbinieku kvalifikāciju un intereses:
1. līmeņa programma – „ Digitālās prasmes un IKT risinājumi produktivitātes celšanai”
1 dienas semināra tipa apmācības, kas dod iespēju uzņēmumiem iegūt informāciju par
nepieciešamajām IKT prasmēm un iemaņām darbiniekiem, progresīvākajiem šī brīža
piedāvātajiem IKT risinājumiem biznesa attīstībai un iepazīstināt uzņēmumus ar IKT risinājumu
izmantošanas metodēm dažādu biznesa procesu vadībā.
2. līmeņa programma–„ IKT rīku izmantošana MMU konkurētspējai un attīstībai”
10 dažādas apmācību programmas ( 2 dienu apmācības klasē un attālināti e-kursu formā), kuras
dod iespēju apgūt visas nepieciešamās zināšanas IKT tehnoloģiju izmantošanā uzņēmumā no
grāmatvedības un lietvedības līdz profesionālai projektu vadībai.
3. līmeņa programma – „ IKT risinājumu izmantošana biznesa efektivitātes celšanai un eksporta
attīstībai”
5 dažādas apmācību programmas, kuras palīdzēs izvēlēties efektīvākos risinājumus klientu
attiecību vadīšanā, komunikācijas rīku izvēlē un pārdošanas stratēģiju izstrādē uzņēmumā.
Dalībai apmācībās aicināts pieteikties ikviens mazais vai mikro komersants, kurš ir reģistrēts LR
Uzņēmumu reģistrā un atbilst Projekta kvalifikācijas prasībām.
Apmācības tiks nodrošinātas visā Latvijā. Piesakoties un reģistrējoties apmācībām, komersants var
izvēlēties sev vispiemērotāko apmācību vietu kādā no 11 Latvijas pilsētām: Rīga, Liepāja, Ventspils,
Jelgava, Daugavpils, Jēkabpils, Preiļi, Balvi. Gulbene, Aizkraukle, Valmiera.
Papildus informācija par apmācību programmām, reģistrāciju un citiem interesējošiem
jautājumiem projekta portālā www.mmu.lv vai pie apmācību sniedzējiem.
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