13 BANKA UN FINANSES
• Kādi finansējuma avoti ir pieejami tieši
tev? Sazinies ar banku.
• Sarunā ar banku esi godīgs. Rūpīgi
sagatavojies sarunai un iepazīstini ar
savu biznesa plānu.

17 TELPAS UN APRĪKOJUMS

• Daudzi uzņēmuma darbību uzsāk savā
mājoklī.
• Telpas biroju centros ļauj tev iegūt
„kolēģus” un jaunus lietišķos kontaktus.
• Izvērtē, cik lielas telpas tev ir vajadzīgas
un kāds aprīkojums ir nepieciešams.

14 NODOKĻI, NODEVAS,

ATĻAUJAS UN LIKUMI

• Noskaidro, kādi nodokļi un nodevas
attiecas uz tavu uzņēmumu.
• Reģistrējies Uzņēmumu reģistrā.
• Sazinies ar Valsts ieņēmumu dienestu.
• Noskaidro, kā darbojas PVN
mehānisms.
• Atsevišķās jomās vajadzīgas īpašas
atļaujas un licences, tāpēc noskaidro,
kādas prasības attiecas uz tavu
uzņēmumu.

15 APDROŠINĀŠANA

18 DARBINIEKI

• Nolīgt uz laiku vai pieņemt darbā?
Rūpīgi izvērtē vispiemērotākās
alternatīvas!

19 SAZINIES AR JAUNO UZŅĒMĒJU
CENTRU!

• Tu saņemsi bezmaksas konfidenciālas un
neatkarīgas konsultācijas. Mēs palīdzēsim
tev un tavam uzņēmumam spert pirmos
soļus biznesa pasaulē!
• Uzzini vairāk mūsu mājas lapā
www.jaunaisuznemejs.lv

• Konsultējies ar apdrošināšanas speciālistu
par piemērotākajiem apdrošināšanas
risinājumiem.

16 LĪGUMI

• Pareizi sagatavotiem līgumiem bieži ir
izšķiroša nozīme. Pirms līgumu slēgšanas
vienmēr konsultējies ar speciālistiem.
• Ja uzņēmumu veidojat vairāki kopā,
neaizmirstiet noslēgt dibinātāju līgumu,
kurā rakstiski vienojaties par sadarbības
nosacījumiem.

Kontroljautajumu
saraksts tev,
kas velas
uzsakt savu
biznesu

... uzreiz tik daudz dažādu jautājumu!
Pārlasi šo kontroljautājumu sarakstu
daudzas reizes. Vai esi tam visam
gatavs? Tad sāc rīkoties – piezvani
mums, un satiksimies, lai pārbaudītu
tavu biznesa ideju un priekšnoteikumus
sava uzņēmuma dibināšanai!

www.jaunaisuznemejs.lv

JAUNO UZNEMEJU CENTRS:
sniedz kvalificētas bezmaksas
konsultācijas topošajiem
uzņēmējiem,
iedvesmo un palīdz īstenot sapni
par savu biznesu.

TAVS BIZNESS –
LATVIJAS NAKOTNE.

Uzzini vairāk mūsu mājas lapā
www.jaunaisuznemejs.lv

Izmanto Jauno uzņēmēju centra

KONTROLJAUTAJUMU SARAKSTU

jaunajiem uzņēmējiem!

1 BIZNESA PLĀNS

• Formulē savu biznesa ideju, lai tā būtu saprotama
ikvienam!
•Izveido savu biznesa plānu, kurā apraksti, ko, kā
un kāpēc vēlies darīt. Tev palīdzēs Jauno uzņēmēju
centra piedāvātais biznesa plāna modelis.

2 PERSONISKIE PRIEKŠNOTEIKUMI

• Pārliecinies, ka izvēlētā biznesa ideja tev patiešām
ir piemērota.
• Iesaisti ģimeni un draugus.
• Esi neatlaidīgs un esi gatavs pārdot.

3 ĪSTAIS BRĪDIS

7 INTERNETS

• Izveido savu e-pastu.
• Reģistrē piemērotu mājas lapas adresi.
• Sāc ar vienkāršu mājas lapu un rūpējies, lai
informācija tajā vienmēr būtu atjaunināta.

8 PĀRDOŠANA

• Izvirzi pārdošanu par prioritāti – tas ir veiksmes
priekšnoteikums.
• Darbības sākumpunkts ir klientu vajadzības.
• Paskaidro, kā tu viņiem vari palīdzēt.
• Uzdrošinies pārdot!

• Noskaidro, kāda ir situācija tavā potenciālajā tirgū.
• Vai tava dzīves situācija ir stabila?

• Nešaubies – sazinies ar paziņām, kuriem ir tev
vajadzīgā pieredze.
• Nenovērtējams palīgs ir padomdevējs, ar kuru kopā
apspriest domas un idejas.

5 TIRGUS UN KONKURENTI

• Kas ir tavi klienti, un kur tie atrodas?
• Pārliecinies, vai noteiktās cenas ir atbilstošas
tirgum.
• Kāpēc klientam būtu jāizvēlas tieši tevi?
• Izzini visu iespējamo par saviem konkurentiem un
to mārketinga metodēm, analizē konkurentu stiprās
un vājās puses.

6 MĀRKETINGS

• Skaidri formulē savu vēstījumu, lai klienti viegli
saprot, ko tu piedāvā.
• Atrodi vienkāršus paņēmienus sava uzņēmuma
mārketingam.
• Atceries, ka tava uzņēmuma labākā reklāma esi tu
pats un tava personība.

• Atrodi labu uzņēmuma nosaukumu, izmēģini to draugu un
paziņu lokā. Atceries, ka nosaukumam jābūt ērti lietojamam arī
interneta vidē.
• Izstrādā logotipu, kas palīdz
atpazīt tavu uzņēmumu.
• Nesteidzies ar vizītkartēm
un iespieddarbiem – lai tie top
tikai pēc uzņēmuma oficiālās
reģistrācijas.

12 PAREIZI IZVĒLĒTA
9 BUDŽETS UN RENTABILITĀTE

4 TAVS PERSONISKO KONTAKTU TĪKLS

11 UZŅĒMUMA NOSAUKUMS

• Līdz pirmā rēķina izrakstīšanai var paiet vairāki
mēneši. Rūpīgi apsver izmaksas uzņēmuma
sākumposmā, lai vari būt drošs, ka spēsi samaksāt
sākotnējos izdevumus.
• Sagatavo naudas plūsmas aprēķinu un peļņas un
zaudējumu aprēķinu divos variantos – optimistiskajā
un pesimistiskajā.
• Esi vienmēr informēts par izmaksām.

10 GRĀMATVEDĪBA, PĀRSKATI UN REVĪZIJA

• Kas gādās par uzņēmuma grāmatvedību – tu pats vai
konsultants?
• Kam vari lūgt padomu? Izvēlies revidentu, kas ir
gatavs iedziļināties tava uzņēmuma darbībā.
• Rūpējies, lai grāmatvedība jau no pirmajām dienām
tiku kārtota pareizi.

UZŅĒMUMA FORMA

• Salīdzini dažādas iespējamās
uzņēmuma formas un
izvērtē, kura no tām tev ir
vispiemērotākā.
Uzzini vairāk www.ur.lv un
www.liaa.gov.lv/lv/biznesa_abc

SARAKSTA
TURPINĀJUMS

www.jaunaisuznemejs.lv

