“Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma
“Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves
pasākumi” ietvaros” (LAD Līgums nr. LAD250117/P6)

Mācību kurss:
“Kooperatīvu ekonomiska un pārdomāta vadība”
24 stundas
2018.gada 3. un 10.oktobris (Latvija),
5. – 8. novembris (Polija)
03.10.2018 Tēma: Kooperatīva finanšu datu lasīšana, analīze un lēmumu pieņemšana
Kooperatīvu ekonomiska pārvaldība ir iespējama tikai tad, ja to vadītāji
saprot finanses! Mācību saturs ir veidots ar mērķi praktiski lietojamā veidā
parādīt kooperatīvu vadītājiem, kāda finanšu informācija ikdienā ir
nepieciešama vadītājiem, lai objektīvi novērtētu kooperatīva attīstību.
Mācībās, izmantojot kooperatīvu bilanču piemērus, tiks analizēti un
interpretēti finanšu rādītāji. Tiks sniegts ieskats produkta cenas veidošanā un investīciju novērtēšanā!
Norises vieta: Berzkalni 11a, Īslīces pagasts, Bauska, LV-3901
Norises laiks: 9.00 – 15.45
Lektors: Jānis Caune. Vairāk nekā 15 gadu pieredze dažādu uzņēmumu vadībā, kas
ir Baltijas līmeņa līderi savās nozarēs. Vadības konsultāciju pieredze ir vairāk nekā
5 gadi, fokusējoties uz uzņēmuma stratēģiju izstrādi un ieviešanu, uzņēmumu
pirkšanu, pārdošanu un apvienošanos, uzņēmumu finanšu plānošanu, uzņēmumu
pārkārtošanu, stratēģijas maiņu, uzņēmumu īpašnieku konsultēšanu. Aktīvi vada
apmācību kursus par stratēģisko vadīšanu Latvijā, Krievijā un Austrumu valstīs.
Grāmatas “Stratēģiskā vadīšana” autors.
Apakštēmas:
-

Rādītāji, kas raksturo kooperatīva finanšu “veselību”. Ko var ieraudzīt bilancē un peļņas zaudējumu aprēķinā?

-

Kā lasīt datu tendences un pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus. Praktiskais darbs ar savām bilancēm.

-

Produkta cenas veidošanas modeļi. Pašizmaksas aprēķināšanas metodes. Praktiskais pašizmaksas aprēķins.

-

Izmaksu attiecināšanas pieeja un tās ietekme uz produkta pašizmaksu un cenu.
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10.10.2018: Tēma – Procesu vadība kā saimniekošanas pieeja
Pārdomāta kooperatīvu vadība notiek tad, ja maksimālo rezultātu var
sasniegt ar vismazākajiem resursu patēriņiem. Tipiski maldi ir tie, ka labi
un centīgi cilvēki ir tie efektīvākie. Ja ikdienā ir jāvada darbinieku
kolektīvs, bez procesu vadības prasmēm neiztikt. Mācību saturs ir veidots
tā, lai atsvaidzinātu praktiski noderīgus procesu vadības rīkus.
Norises vieta: Berzkalni 11a, Īslīces pagasts, Bauska, LV-3901
Norises laiks: 9.00 – 15.45
Lektors: Andris Balodis. Biznesa konsultants ar specializāciju organizāciju pārvaldībā,
pārmaiņu īstenošanā, procesu optimizēšanā un projektu vadībā kopš 2004.gada. Vairāk
nekā 10 gadu pieredze konsultējot un apmācot vairāk nekā 100 dažādus uzņēmumus
Latvijā un ārzemēs. Konsultējis un strādājis pie attīstības projektiem Latvijas vadošaj os
ražošanas, pakalpojumu un tirdzniecības uzņēmumos, kā arī valsts pārvaldē.
Apakštēmas:
-

Procesu fenomeni. Procesu modelēšana. Kādus pienākumus rakstīt darbinieka darba līgumā - kā un kad radīt amatu
aprakstus.

-

Procesu analīze – vērtību pievienojošās un nepievienojošās darbības. Ko kontrolēt un ko automatizēt.

-

Dažādas pieejas procesa plūsmas vadībā. Kā dubultot procesa ražību neieguldot dubultas investīcijas.

-

Praktiskas simulācijas piemērs dažādām procesu vadības metodēm.

05.11.2018 – 08.11.2018 Tēma: Pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju “Kooperatīvu
vadības pamatprincipi un attīstība Polijā” (programma tiks precizēta)
Dalība apmācībās ir bez maksas (apmācības tiek finansētas no Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam

pasākuma

“Zināšanu

pārneses

un

informācijas

pasākumi”

apakšpasākuma

“Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi”).
Kas var pieteikties dalībai apmācībās?
- Mācību dalībnieks ir fiziska persona, kura pārstāv gala labuma guvēju un piedalās mācībās.
- Gala labuma guvējs ir:
 lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarē – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas
lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarē, lauksaimniecības zemes īpašnieki un tiesiskie
valdītāji (iesaiste var būt dažāda – mācībās var piedalīties arī, piemēram, kooperatīvu darbinieki,
kuri paši tieši nav iesaistīti lauksaimnieciskajā ražošanā);
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 pārtikas ražošanas nozarē – juridiskas personas un fiziskas personas, kas veic saimniecisko
darbību un ir iesaistītas Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas
produktu ražošanā;
 mežsaimniecības nozarē – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas mežsaimniecības nozarē,
meža zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji.
- Gala labuma guvējam svarīgi atbilst kādam no minētajiem kritērijiem neatkarīgi no mācību tēmas.
- Gala labuma guvējs var būt gan fiziska, gan juridiska persona.
- Ja gala labuma guvējs ir juridiska persona, tai nepieciešama Lauku atbalsta dienesta (LAD) klientu
reģistrācijas Nr. (LAD Nr. var nokārtot pirms mācībām).
- Mācību dalībnieks var būt gala labuma guvēja radinieks (piemēram, z/s “x” pieder Jānim Kalniņam,
taču mācībās piedalās Jāņa Kalniņa sieva).
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018.gada 15.septembrim, aizpildot dalībnieka anketu
(neparakstītu, word formātā) un nosūtot to uz e-pastu linda.uzkalne@llka.lv! Vietu skaits
ierobežots!
Sīkāka informācija pa tālr. +371 29118615 (projekta koordinatore Linda Uzkalne).
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