Liepājas Universitātes (LiepU) MŪŽIZGLĪTĪBAS NODAĻA piedāvā kursus
“PAŠNODARBINĀTAS PERSONAS TIESISKIE PAMATI UN
GRĀMATVEDĪBAS ORGANIZĀCIJA” (trīs dienas, 16 akad. stundas)

No š.g. 1. līdz 5. aprīlim Liepājas Universitātes (LiepU) Mūžizglītības nodaļa aicina
ikvienu interesentu apmeklēt kursus „Pašnodarbinātas personas tiesiskie pamati un
grāmatvedības organizācija”.
1.aprīlī plkst. 16:00-19:00 un 2. aprīlī plkst. 10:00 -13:00 notiks kursu 1. daļa (8
akad. stundas), kurā būs ietvertas nodarbības par tiesiskajiem pamatiem.
Nodarbības vadīs LiepU lektore, ilggadēja juriste Mg.iur. Iveta Tumaščika.
Nodarbību tēmas:
Jēdziens saimnieciskā darbība. Saimnieciskās darbības veicēji.
Darbības veidi (NACE klasifikators), to atbilstība izvēlētajai formai.
Uzņēmumu formas un atšķirības starp tām. Firma.
Dibināšanas (izveidošanas) un reģistrācijas kārtība. (Pašnodarbinātās personas,
individuālais komersants).
5. Atbildība par nereģistrētu saimniecisko darbību, nodokļu nemaksāšanu, aktuāla tiesu
prakse.
6. Biežāk izmantojamo līgumu veidi. Darba un uzņēmuma līguma atšķirības.
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4. un 5. aprīlī plkst. 17:30 - 20:30 notiks kursu 2. daļa (8 akad. stundas), kurā būs
ietvertas nodarbības par grāmatvedības organizāciju.
Nodarbības vadīs LiepU lektore, sertificēta grāmatvede, Mg. oec. Astra Straume.
Nodarbību vadītāja kopš 1991. gada ir galvenā grāmatvede, pirms tam 11 gadus ir strādājusi
par ekonomisti. Astrai Straumei ir ilggadējas lektores pieredze Liepājas Universitātē, Biznesa
augstskolā „Turība”, kā arī lektores pieredze daudzos mācību centros.

Nodarbību tēmas:
1. LR nodokļu sistēma.
2. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
3. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
4. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnāla aizpildīšana.
5. Gada deklarāciju aizpildīšanas kārtība.
Dalībnieku ieguvumi:
 iegūta izpratne par saimnieciskās darbības legalizāciju;
 iegūtas praktiski izmantojamas zināšanas par tiesību jautājumiem, līgumu
noslēgšanu;
 iegūtas praktiskas iemaņas grāmatvedības kārtošanā atbilstoši LR
normatīvajiem aktiem;
 iegūta izpratne par to, kādi nodokļi attiecināmi uz konkrēto saimnieciskās
darbības veicēju un kā tos pareizi aprēķināt;
 iegūtas zināšanas par VID iesniedzamām atskaitēm un iegūtas prasmes šīs
atskaites aizpildīt.

Pēc kursu nodarbībām dalībniekiem būs iespēja ar lektorēm individuāli konsultēties
par jautājumiem, kas saistīti ar kursu tēmām, kā arī iesūtīt elektroniski interesējošos
jautājumus un nedēļas laikā saņemt uz tiem atbildes.
Kursu norises vieta: Liepājas Universitāte (Lielā iela 14, 403. telpa).
Dalības maksa: piesakoties uz visām dienām, dalības maksa studentiem 29 EUR,
pārējiem dalībniekiem- 35 EUR. Piesakoties uz vienu no kursu daļām, dalības maksa
studentiem 17 EUR, pārējiem dalībniekiem- 20 EUR.
Kursu noslēgumā dalībnieki saņems apliecības.
! Lūgums pieteikties līdz š.g. 29. martam, zvanot pa tālruni 63429249 vai aizpildot
pieteikšanās anketu, skatīt ŠEIT: https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketakursiem

