LIAA 2012. gada MENTORINGA PROGRAMMA UZŅĒMĒJIEM

1. KOMPETENCES CELŠANAS SEMINĀRS
2012. gada 15.martā; plkst. 10:00-16:00
Norises vieta: Biznesa augstskola TURĪBA,
Graudu ielā 68, Rīgā, 323. telpa

1.TĒMA: Produkta radīšana
Lektors: Dipl. ing. Edmunds Bērziņš, BrainHow
ĪSS PĀRSKATS PAR SEMINĀRĀ APLŪKOTAJIEM JAUTĀJUMIEM:
Seminārs orientēts uz stratēģiskās domāšanas attīstību produkta radīšanas procesā. Pareizi
nospraužot mērķus un stratēģiskos soļus, iespējams mērķtiecīgi virzīties uz rezultātu.






Kāpēc svarīgi izvēlēties pareizo produkta radīšanas stratēģiju?
Kāpēc nākotne piederēs sociālai uzņēmējdarbībai?
Kāpēc viss nesākas ar inovāciju?
Kāpēc piedāvājums rada pieprasījumu?
Kāpēc preču ražošanai vairs nav nozīmes?

Par lektoru
Edmunds Bērziņš ir inženieris konstruktors-tehnologs ar 18 gadu darba pieredzi tehnoloģiju
pārnesē, pētniecības darbā, uzņēmumu un organizāciju stratēģiskajā un operatīvajā vadībā, un
sniedzot biznesa uzsākšanas un vadības pakalpojumus plašam klientu lokam dažādās nozarēs.
Valsts atbalsta jomā pieredze gan programmu un to vadlīniju izstrādē, gan projektu izstrādē un
vadībā.
Rīgas Tehniskajā universitātē iegūtā inženiera konstruktora – tehnologa izglītība laika gaitā
papildināta ar eksporta vadības zināšanām Helsinku Ekonomikas augstskolā un mārketinga un
pārdošanas prasmju zināšanām 3M Company. Praktiskajā darbībā nozīmīga pieredze iegūta
darbojoties dažādu jomu uzņēmumu valdēs un sniedzot atbalstu ārēja konsultanta un eksperta
lomā.
Kopš 2007. gada dibinātājs un partneris stratēģiskās vadības pakalpojumu uzņēmumā BrainHow.
BrainHow izveide ir dibinātāju iepriekšējās pieredzes un zināšanu koncentrācija konkrētā biznesa
izveides un vadības pakalpojumā. Profesionālā darbība ir ļāvusi izprast stratēģiskās domāšanas
trūkumus biznesa plānošanā un mērķtiecīgi radīt savas metodes šī procesa uzlabošanai.

2.TĒMA: “Veiksmīga finanšu plānošana
uzņēmumā”
Lektore: Iveta Strēle, SIA “Lietišķās informācijas dienests”
ĪSS PĀRSKATS PAR SEMINĀRĀ APLŪKOTAJIEM JAUTĀJUMIEM:
Seminārs ar praktisku ievirzi un daudziem pastāvīgajiem darbiem.




Peļņas vai zaudējumu un naudas plūsmas finanšu plāna sastādīšana uzņēmumā vienam
gadam, izmantojot praktisku piemēru.
Produktu un pakalpojumu rentabilitātes aprēķināšana, izmantojot praktisku piemēru.
Finanšu plāna kontroles mehānisma izstrāde, izmantojot praktisku piemēru.

Par lektori
Iveta Strēle, finanšu direktore, SIA “Lietišķās informācijas dienests”. Pirms tam - piecpadsmit gadu
pieredze galvenās grāmatvedes amatā dažādu nozaru uzņēmumos. Paralēli pamatdarbam četrus
gadus ir lektore Biznesa augstskolā Turība un profesionālo studiju skolā Citadele, kā arī lektore
kursos “No nulles līdz bilancei. Datorgrāmatvedība”. Grāmatas “Datorgrāmatvedība” autore un
grāmatas “Finanšu plānošana uzņēmumā” līdzautore. Biedrības Līdere biedre un mentore. 2009.
gadā ieguva starptautisko maģistra grādu (MBA) uzņēmējdarbības vadībā. Pašlaik studē
doktorantūrā uzņēmējdarbības vadību.
SEMINĀRA DARBA KĀRTĪBA
10:00 – 10:15

Dalībnieku reģistrācija

10:15 – 11:45

Lekcija par „Produkta radīšanu”

11:45 - 12:15

Jautājumi un atbildes, neformālas diskusijas par tēmu

12:15 -13:00

Pusdienu pauze

13:00 - 14:30

Uzņēmuma SIA Burtnieks peļņas vai zaudējumu un naudas plūsmas
finanšu plāna sastādīšana.
Produktu un pakalpojumu rentabilitātes aprēķināšana

14:30 - 15:00

Kafijas / tējas baudīšana, nelielas uzkodas un neformāla diskusija

15:00 - 16:00

Uzņēmuma SIA Burtnieks finanšu plāna kontroles mehānisma
izstrāde

