
 

 
 

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) ir uzsākusi projektu “Mazo un 

mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (MMU projekts), kurā 

mācības tiek nodrošinātas sadarbībā ar mācību centriem SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA 

“Datorzinību centrs”.  

Uzņēmējiem tiek piedāvāti kursi, kas ļaus efektīgi uzlabot darba ikdienu, ietaupīt laiku un resursus. 

Kursi tiek nodrošināt ar ERAF finansējumu, tādējādi dodot iespēju uzņēmējiem ietaupīt līdzekļus 

mācībām. Projekta mērķis ir veicināt inovācijas un digitālo tehnoloģiju attīstību Latvijā.  

Projekta ietvaros ir izstrādāti vairāk kā 40 mācību kursi, pilnais kursu saraksts mājaslapā 

www.mmu.lv Projekts paredz ERAF atbalstu 70 % apmērā mazo un mikro komersantu, kā arī 

pašnodarbināto personu apmācībai digitālajās tehnoloģijas. Kursu programmas ir izveidotas tā, lai to 

apguve veicinātu darbinieku digitālo prasmju attīstību, produktu un pakalpojumu inovāciju un 

uzņēmumu iekšējo procesu digitalizāciju.  

Projekta ietvaros ir iespēja papildināt kursu katalogu ar uzņēmējiem nozīmīgiem kursiem.  

Mācību kursā ietilpst:  

• Dalībnieku testēšana pirms kursa un pēc kursa  
• Mācību e-vides pieeja 1 mēnesi: 

o Mācību grāmata  
o Praktiskie uzdevumi  
o Noderīga informācija par tēmu internetā  

• Sertifikāts 

 

Kritēriji, lai piedalītos projektā: 

 Uzņēmums reģistrēts Uzņēmumu reģistrā; 

 Uzņēmumā strādā ne vairāk kā 50 darbinieki; 

 Uzņēmuma apgrozījums un bilance nevar pārsniegt 10 miljonus; 

 Uzņēmumam nevar būt VID nodokļu parādi; 

 Uzņēmumam nevar būt statuss “Grūtībās nonācis” jeb zaudējumi lielāki par pusi no 
pamatkapitāla; 

 Uzņēmumam jādarbojas atbalstāmajā nozarē.  

Projekta ietvaros ir izveidots informatīvs tests pirmreizējai uzņēmuma statusa noteikšanai. Tas nav 

galīgs, lai konstatētu uzņēmuma atbilstību, jāveic pilnīga pārbaude.  

Informatīvais tests:  

https://emmu.bda.lv/pluginfile.php/3124/mod_resource/content/13/index.html  
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MMU projekta kursu saraksts 

Saraksts var tikt papildināts ar jauniem kursiem. 

 Kursa nosaukums Rīki, kas tiek izmantoti kursa laikā 

Attēlu apstrāde ar bezmaksas rīku GIMP  

GIMP 

Datu analīze un pārskatu sagatavošana  
Microsoft Excel 

Datu analīze un vizualizācija ar R programmēšanas 

valodu 

R valoda 

Datu uzskaite un apstrāde 

Microsoft Excel 

Datubāzu veidošana un vadība ar Access 2016  

Microsoft Access 

Digitālās pamatkompetences - satura veidošana un 

komunikācija  
Microsoft Office 

Dokumentu sagatavošana un organizēšana ar 

tekstapstrādes rīkiem  

Microsoft Word 

Drošās sadarbības tehnoloģijas  

Google formas, VisiDati.lv, Dropbox, 

Doodle, WhatsApp, Viber 

Efektīva prezentāciju veidošana un vadība  

Microsoft PowerPoint, Prezi.com 

Efektīvu mārketinga kampaņu organizēšana  Google AdWords 

E-komercija uzņēmuma darbības attīstībai  

Pamatzināšanas e-komercijā 

(plānošana, priekšnotekumi izstrādei, 

regulējums utt.) 

Elektroniskās saziņas rīki  

Microsoft Outlook 2016, Skype for 

Bussiness  

Facebook iespējas biznesa veicināšanai  

Facebook 

Grafiskie rīki attēlu apstrādei  Adobe Photoshop 

IKT drošība uzņēmumā  

Interneta riski, datu glabāšana, drošs e-

pasts, antivīrusi, kiberdrošība 

Informatīvo un vizuālo materiālu veidošanas rīki  Microsoft Visio 

Interneta tehnoloģijas uzņēmējdarbības atbalstam un 

attīstībai 

Drošība, efektīva meklēšana, 

bezmaksas tiešsaistes rīki 

Klientu attiecību pārvaldības sistēmas (CRM) ieviešana 

uzņēmumā 

Dažādas CRM programmas 

https://www.mmu.lv/Lapas/Attelu-apstrade-ar-GIMP.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/datu-analize-un-parskatu-sagatavosana.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/R-valoda.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/R-valoda.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Datu-uzskaite-un-apstrade.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Access-2016.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Digitalas-pamatkompetences.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Digitalas-pamatkompetences.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Word.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Word.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Drosas-sadarbibas-tehnologija.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Powerpoint.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Efektivu-marketinga-kampanu-organizesana.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/E-komercija.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Elektroniskas-sazinas-riki.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Facebook-iespejas-biznesa-veicinasanai.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Grafiskie-riki-attelu-apstradei.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/IKT-drosiba-uznemuma.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Visio.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Interneta-tehnologijas-uznemejdarbibas-atbalstam-un-attistibai.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Interneta-tehnologijas-uznemejdarbibas-atbalstam-un-attistibai.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Parvaldibas-sistema-CRM.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Parvaldibas-sistema-CRM.aspx


 

Lietišķa sarakste ar klientiem un sadarbības partneriem  
Microsoft Outlook, MailChimp 

LinkedIn iespējas biznesa veicināšanai  
LinkedIn 

Mājaslapu veidošana  biznesa veicināšanai  
Wordpress 

Mājaslapu veidošana produktu un pakalpojumu 

tirdzniecībai 

Wordpress 

Mākoņiespējas biznesa atbalstam un informācijas 

pārvaldībai  
Microsoft Office 365, OneDrive, 

Skype for Bussiness 

Multimediju rīki uzņēmuma reprezentācijai  

GIMP, Youtube, Open Office, 

PiktoChart, Facebook 

Nepārtraukta savienojuma tehnoloģijas izmantošana 

biznesa datu vizualizēšanai  

Microsoft Power BI 

Pārdošanas procesa vadība ar CRM sistēmas palīdzību  ZOHO CRM 

Personu datu aizsardzība mazajam biznesam  

Datu aizsardzības regula, datu drošības 

pasākumi 

Profesionālu grafisko elementu izstrāde  Adobe Photoshop 

Projektu vadība ar Microsoft Project rīku  Microsoft Project 

Projektu vadības rīki 

ProjectLibre 

Tiešsaistes rīki prezentāciju veidošanai  

Sway, Canva, Infogr.am 

Tirgus analīze un finanšu prognozēšana  

Microsoft Excel 

Uzņēmuma mājaslapas apmeklēšanas analīze 

Google Analytics 

Vizuālo materiālu izstrāde, izmantojot Adobe Illustrator Adobe Illustrator 

Visi projektā piedāvātie mācību kursi apskatāmi šeit: https://www.mmu.lv/Lapas/Apmacibas.aspx  

 

Informāciju sagatavoja: 

MMU projekta vadītāja Gunta Kivliša 

mmu@bda.lv 

 t.28303898 

 

https://www.mmu.lv/Lapas/Lietiska-sarakste-ar-klientiem-un-sadarbibas-partneriem.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Linkedin-iespejas.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Majaslapas-veidosana-biznesa-veicinasanai.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Majaslapas-veidosana-produktu-un-pakalpojumu-tirdzniecibai.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Majaslapas-veidosana-produktu-un-pakalpojumu-tirdzniecibai.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Makoniespejas.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Makoniespejas.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Multimediju-riki-uznemuma-reprezentacijai.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Nepartraukta-savienojuma-tehnologijas.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Nepartraukta-savienojuma-tehnologijas.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/CRM-sistema.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Personu-datu-aizsardziba.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Profesionaala-grafisko-elementu-izstrade.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/microsoft-project.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/projektu-vadibas-ikt-riki.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Tiessaistes-riki-prezentacijas.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/tirgus-analize-un-finansu-prognozesana.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Majaslapas-apmeklesanas-analize.aspx
https://www.mmu.lv/Lapas/Apmacibas.aspx
mailto:mmu@bda.lv

