
CIENĪJAMIE „TILDES JUMIS” LIETOTĀJI (GRĀMATVEŽI)! 

Pēc Jūsu lūguma piedāvājam aktuālu programmu (36 ak.st.) vai atsevišķas tematiskās  

nodarbības par  Jūs interesējošām tēmām. Nodarbības sestdienās (6 ak.st.). 

Organizators: Akreditētā mācību iestāde SIA KIF «BIZNESA KOMPLEKSS» (23g. pieredze mācību jomā) 

Adrese: Rīga, Gogoļa ielā 13 – 2 (2. stāvā, datorklasē), 5 min. gājienā no centrālās stacijas. Ir izdevīga 

auto stāvvieta Puškina ielā 18 (sētā) cena EUR 1,50 par visu dienu. 

Mūsu durvju kods: 02–atslēga–4422 

03.10.2015 
1.tēma 

10.00 — 
14.30 

Pamatprasības darbam ar sistēmu – konfigurācija, kontu plāns, partneru un 
darbinieku kartītes, atlases nosacījumi, finanšu dokumentu aizpildīšanas 
pamatprasības, apmaksas kontrole u.tml. 

10.10.2015 
2.tēma 

10.00 — 
14.30 

Darbs ar finanšu atskaitēm – modificēšana, jaunu atskaišu veidošana, 
finanšu dokumentu kontēšanas veidnes. 
Bankas konta izraksta imports un automatizēta apstrāde 
Obligāta prasība – aktuālas datu bāzes kopija un iespēja pieslēgties Jūsu 
uzņēmuma internetbankai un konta izraksta sagatavošanai FiDaViSta 
formātā. 

24.10.2015 
3.tēma 
 

10.00 — 
14.30 

Darbinieku uzskaite un algas aprēķini. 
Vidējās izpeļņas aprēķini (atvaļinājums, darba nespējas lapas utml), izmaksas 
fiziskām personām. 
Atskaites. 
Rīkojumu veidnes. 

3110.2015 
4.tēma 

10.00 — 
14.30 

Noliktavas sadaļa. Grāmatvedim – mazvērtīgā inventāra uzskaite, nākamo 
periodu uzskaite. 
Katalogi, tirdzniecība, pārstrāde, atskaites, inventarizācija. 
Darbs ar noliktavas dokumentiem, to modificēšana, veidnes. 

01.11.2015 
5.tēma 

10.00 — 
14.30 

Pamatlīdzekļi – kapitālie remonti, amortizētās aizstāšanas izmaksas, 
pārvērtēšana, kartīšu aizpildīšana, nolietojuma aprēķini. 
Akti un rīkojumi – veidņu rediģēšana 

14.11.2015 
6.tēma 

10.00 — 
14.30 

Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina sagatavošana – priekšdarbi, 
jaunas veidnes u,tl. 

 

Pasniedzēja: Anda Ziemele — grāmatvedības sistēmu analītiķe, SIA „TILDE” 

Mācību maksa: vienas semināru dienas (6ak.st) EUR 45.00(t.sk. PVN). Visa programma (36 ak.st.) 

EUR 200,00 t.s. PVN. 

Pieteikšanās uz mācībām: pa e-pastu: biznesa.komplekss@inbox.lv , norādot sava uzņēmuma 

rekvizītus, lai izrakstītu Jums rēķinu ,e-pastu un telefona numuru.  Lūdzam uzrakstīt kādas 

atsevišķas tēmas Jūs vēlētos apmeklēt vai visu semināru 36 stundas.    

   Tālrunis uzziņām: 67227202; 67226905; 29443241. 

Gaidām JŪS MŪSU MĀCĪBU IESTĀDĒ! 

mailto:biznesa.komplekss@inbox.lv

