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Moduļa “Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai” apraksts 

 
 

Moduļa mērķis Veicināt dzīvotspējīgas ieceres īstenošanu dzīvē un uzsākt uzņēmējdarbību. 

Moduļa uzdevumi 

 

Attīstīt izglītojamā prasmes: 

1. Izprast ekonomikas pamatjautājumus un uzņēmējdarbības pamatprincipus.  

2. Raksturot komersantu veidus un salīdzināt uzņēmējdarbības veidus 

3. Iegūt un izmantot uzņēmējdarbības sākšanai nepieciešamo informāciju, to analizēt un 

pieņemt pamatotus, tiesiskus lēmumus. 

4. Orientēties Latvijas Republikas saistošajos normatīvajos aktos. 

5. Noteikt uzņēmējdarbības izmaksas, produktu pašizmaksu un cenu. 

6. Veicināt savu ideju realizēšanu personīgajā, sociālajā un profesionālajā darbībā.  

 

Moduļa ieejas nosacījumi Apgūta pamatizglītība, spējas veikt informācijas novērtēšanu un analīzi, prasme veikt uzdevumus 

patstāvīgi un komandā. 

Moduļa apguves 

novērtēšana 

Moduļa pārbaudes darbs ir izglītojamā izstrādātā biznesa plāna aizstāvēšana. 

Moduļa nozīme/ 

pielietojamība 

Pēc moduļa apguves izglītojamais varēs patstāvīgi risināt sava biznesa problēmas un pieņemt 

lēmumus, apliecināt sevi kā uzņēmēju un radošu personību. 
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Minimālais stundu skaits 24 stundas. 
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MODUĻA  “IECERE (IDEJA) VEIKSMĪGAI UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANAI”  SATURS 

Sasniedzamais rezultāts  Temats 

(apjoms % no kopējā 

moduļa apjoma) 

 

Ieteicamais saturs Mācību sasniegumu apguves līmeņu 

apraksti 

Idejas īstenošanai 

Vidējs (pietiekams) 

apguves līmenis 

Optimāls apguves 

līmenis 

1. Spēj: iegūt informāciju 

par ekonomiskajiem 

procesiem. 

Zina: ekonomikas 

pamatproblēmu, tirgus 

mehānisma 

funkcionēšanu. 

Izprot: ekonomisko 

zināšanu nozīmi 

uzņēmējdarbībā. 

1.Ekonomika un 

ekonomiskās 

sistēmas. 

(5%) 

1.1. Ekonomiskie 

resursi un 

pamatproblēmas. 

1.2. Ekonomikas 

aktivitātes līmeņa 

rādītāji.  

1.3. Ekonomiskās 

sistēmas. 

Atpazīst 

ekonomiskās 

sistēmas pēc 

noteiktiem 

kritērijiem. 

 

Nosauc ekonomiskos 

resursus un 

ekonomikas 

pamatproblēmu. 

 

Nosauc ekonomikas 

aktivitātes līmeņa 

rādītājus. 

 

 

Izskaidro ekonomisko 

sistēmu priekšrocības 

un trūkumus. 

 

 

 

Raksturo ekonomiskos 

resursus. 

 

Izskaidro ekonomikas 

aktivitātes līmeņa 

rādītājus. 

 

 

Vārdiskās metodes (stāstījums, 

izskaidrojums, pārrunas, analīze, 

apspriede) lietojums nozīmē  

lakoniski izmantot pareizu 

terminoloģiju un saistību ar dažādām 

uzskates metodēm. Tās uzdevums ir 

radīt izglītojamajam priekšstatu par 

apgūstamo tematu, terminoloģiju, 

vingrinājumiem. Ar šīs metodes 

palīdzību tiek iegūtas teorētiskās 

zināšanas.  

Pedagogs rosina izzināt situāciju par 

kādu jautājumu. Izglītojamie vāc 

informāciju un apkopo rezultātus. 

Pedagogs rosina apkopoto 

informāciju analizēt  un saskatīt 
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2. Spēj: izskaidrot 

saimnieciskās darbības 

galvenos principus un 

formas. 

Zina: saimnieciskās un 

komercdarbības jēdzienus, 

juridiskās formas, 

normatīvos aktus. 

Izprot: uzņēmējdarbības 

nozīmi ekonomikā. 

2. Uzņēmējdarbības 

uzsākšana. 

(15%) 

2.1. Uzņēmējdarbības 

un komercdarbības 

formas. 

2.2. Komersanta 

dibināšanas 

dokumenti. 

2.3. Dokumentu 

reģistrēšanas kārtība. 

 

Vispārīgi raksturo 

uzņēmējdarbības un 

komercdarbības 

formas. 

 

Sniedz 

uzņēmējdarbības un 

komercdarbības 

jēdzienu un to 

nozīmes 

skaidrojumu, nosauc 

uzņēmējam 

nepieciešamās 

īpašības. 

 

Nosauc komersanta 

reģistrēšanas 

dokumentus un 

kārtību. 

 

Raksturo un pamato 

uzņēmējdarbības un  

komercdarbības formas 

izvēli atbilstoši 

situācijai. 

 

Skaidro 

uzņēmējdarbības un 

komercdarbības būtību, 

mērķi un nozīmi. 

Pamato uzņēmējam 

nepieciešamās īpašības. 

 

 

Sagatavo 

nepieciešamos 

dokumentus 

komersanta 

reģistrēšanai. 

ekonomikas problēmas un 

risinājumus ikdienas dzīvē. 

 

Pedagogs (vai izglītojamie) piedāvā 

apspriešanai kādu problēmu, 

izglītojamie iesaistās sarunā, 

argumentēti aizstāvot savu viedokli. 

 

Pedagogs rosina izglītojamos 

izmantot datoru informācijas 

iegūšanai un apkopošanai no 

interneta.  

 

Pedagogs piedāvā izglītojamo 

grupām uzdevumu vai projekta 

darbu, kura veikšanai nepieciešama 

izglītojamo produktīva sadarbība, jo 

rezultāti ir atkarīgi no katra grupas 

dalībnieka paveiktā. Grupas 

dalībnieki ir ar dažādām zināšanām 

un spējām, mācās cits no cita, 

apmainās ar idejām un atbilstošu 

informāciju. Notiek aktīva 

mijiedarbība arī starp grupām.  

3. Spēj: izvērtēt 

uzņēmuma resursus, 

aizpildīt vienkāršus 

uzņēmuma 

3.Uzņēmuma 

organizatoriskā 

darbība. 

(10%) 

3.1. Uzņēmuma 

organizatoriskie 

dokumenti un to 

noformēšanas kārtība. 

Nosauc un atpazīst 

svarīgākos 

organizatoriskos 

dokumentus un to 

rekvizītus. 

Aizpilda 

organizatoriskos 

dokumentus, atbilstoši 

lietvedības prasībām. 
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organizatoriskos 

dokumentus.                                                                                                                                                                                                   

Zina: lēmumu 

pieņemšanas veidus, 

komunikācijas veidus, 

biroja darba iekārtas un to 

izmantošanas iespējas.                                                                                                                                                                  

Izprot: atbildību par 

lēmumu pieņemšanu, 

komunikācijas lomu 

uzņēmuma darbībā un  

organizatorisko 

dokumentu nozīmi. 

3.3. Uzņēmuma 

organizatoriskā 

struktūra. 

3.4.  Biroja tehnika un 

tās izmantošanas 

iespējas. 

3.5.  Lēmumu 

pieņemšana un 

komunikācija. 

 

Izprot uzņēmuma 

organizatorisko 

struktūru. 

 

Izmanto vienkāršāko 

biroja tehniku   

 

Nosauc lēmumu 

pieņemšanas veidus 

un procesa posmus, 

komunikācijas 

veidus.  

 

Izveido uzņēmuma 

organizatorisko 

struktūru. 

 

Pielieto patstāvīgi 

biroja tehniku biroja 

darba veikšanai. 

 

Raksturo lēmuma 

pieņemšanas veidus, 

izdara secinājumus.  

Pedagogs organizē norisi un konsultē 

izglītojamos. 

 

Grupu darba mērķis ir panākt, lai visi 

strādātu kopīgi, lai katrs izteiktu 

savas domas un pamazām visi kopīgi 

nonāktu pie secinājumiem. 

 

Izglītojamajam jāveic praktiski 

uzdevumi ar aprēķiniem.  

 

Pedagogs vai izglītojamais rakstiski 

vai mutiski piedāvā izglītojamiem 

reālas situācijas aprakstu un uzdod 

jautājumus par šo situāciju. 

Izglītojamie pārrunā, analizē, 

pieraksta, secina, veido 

kopsavilkumus vai ieteikumus. 

 

Metodiskie paņēmieni un mācību 

organizācijas formas. 

Metodiskos paņēmienus un mācību 

organizācijas formas moduļa vadītājs 

izvēlas atbilstoši izglītojamo 

4. Spēj: izvērtēt 

piegādātāju piedāvājumus 

un piegādes procesu. 

Zina: iepirkuma 

procedūru uzņēmumā, 

norēķinu veidus un 

kārtību. 

Izprot: preču un 

pakalpojumu pasūtījumu 

4. Preču un 

pakalpojumu 

piedāvājumu 

izvērtēšana. 

(15%) 

4.1. Preču un 

pakalpojumu 

iepirkšana. 

4.2. Cenu aptauju 

organizēšana. 

4.3. Ārpakalpojumi. 

 

Raksturo iepirkuma 

tiesisko bāzi. 

Raksturo cenu 

aptaujas procesu. 

Nosauc 

ārpakalpojumu 

priekšrocības un 

trūkumus. 

Pamato iepirkuma 

tiesisko bāzi un analizē 

normatīvos aktus 

iepirkuma jomā. 

Apkopo informāciju par 

konkrētas preces vai 

pakalpojuma 

piedāvājumu, nosaka 

izvēles kritērijus. 
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ietekmi uz uzņēmuma 

darba rezultātiem. 

Nosauc norēķinu 

veidus. 

 

Izvēlas ārpakalpojumu 

atbilstoši konkrētai 

uzņēmuma darbībai. 

 

Analizē  norēķinu veidu 

priekšrocības un 

trūkumus. 

iepriekšējai sagatavotībai, dzīves 

pieredzei, idejas/ieceres īstenošanai.  

Pārrunas, diskusijas, individuālais 

darbs un darbs grupās, pētnieciskais 

darbs, informācijas apkopošana, 

prezentācija, situācijas analīze, 

informācijas tehnoloģiju 

izmantošana. 

 

 5. Spēj: iegūt, apkopot un 

analizēt informāciju par 

konkrētajā nozarē 

notiekošajiem mārketinga 

procesiem. 

Zina: mārketinga 

informācijas iegūšanas 

avotus un līdzekļus. 

Izprot: mārketinga 

darbības pamatprincipus 

un tirgus pētījuma 

procesus. 

5. Mārketings un 

tirgus izpēte. 

(10%) 

5.1. Mārketinga 

informācijas veidi, 

klasifikācija un 

raksturojums. 

5.2. Informācijas 

iegūšanas avoti un 

līdzekļi. 

Raksturo mārketinga 

informācijas nozīmi 

uzņēmuma darbībā. 

 

Nosauc informācijas 

veidu priekšrocības 

un trūkumus. 

 

Orientējas 

informācijas avotu 

plūsmā un līdzekļos 

informācijas ieguvei. 

 

 

Analizē situāciju, 

nosaka mārketinga 

informācijas nozīmi 

uzņēmuma mērķu 

sasniegšanā. 

 

Analizē un novērtē 

informācijas veidu 

priekšrocības un 

trūkumus. 

 

Izvēlas atbilstošus 

informācijas avotus un 

līdzekļus.  
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6. Spēj: noteikt izmaksu 

veidošanās posteņus, 

sastādīt produkta 

pašizmaksu. 

Zina: produkta izmaksu 

rašanās avotus un cenu 

kalkulācijas būtību. 

Izprot: produkta 

pašizmaksas un cenu 

veidošanās 

pamatprincipus. 

6. Uzņēmējdarbības 

izmaksas, produktu 

pašizmaksas un cenu 

kalkulācija. 

(20%) 

6.1. Izmaksas un to 

klasifikācija. 

6.2.Pašizmaksas 

kalkulācija un cenas 

noteikšana. 

 

Nosauc izmaksu 

veidus un 

klasifikācijas 

principus. 

 

Raksturo 

pašizmaksas veidus.  

 

Izskaidro cenu 

veidošanās posmus. 

Izvēlas un piemēro 

atbilstošas metodes 

produkta pašizmaksas 

un cenu kalkulācijai.  

 

Aprēķina pašizmaksu 

un cenu. 

 

 

 

7. Spēj: sagatavot naudas 

plūsmas grafiku un 

plānoto peļņas vai 

zaudējumu aprēķinu. 

Zina: naudas plūsmas un 

peļņas vai zaudējumu 

pamatprincipus. 

Izprot: finanšu 

plānošanas nozīmi 

uzņēmumā. 

7.Uzņēmējdarbības 

rezultātus 

raksturojošie 

rādītāji. 

(20%) 

7.1. Naudas plūsma. 

7.2. Peļņas vai 

zaudējuma aprēķins. 

7.3. Uzņēmuma 

finanšu stāvoklis un 

bilance. 

Saprot  naudas 

plūsmas būtību un 

nepieciešamību. 

 

Atšķir izmaksas un 

izdevumus  peļņas 

vai zaudējumu 

aprēķināšanai. 

 

Saprot saistību starp 

uzņēmuma bilanci 

un naudas plūsmu. 

Sastāda plānoto naudas  

plūsmu, izmantojot 

plānotos ieņēmumus un 

izdevumus. 

 

Aprēķina iespējamo 

peļņu vai zaudējumus. 

 

Sastāda un vērtē 

plānoto beigu bilanci. 

 

Noslēguma pārbaudījums (5%) 
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Pārbaudes darbi 

 

1. Ievadvērtēšana 

Ievada nodarbībā ieteicams noskaidrot katra izglītojamā iepriekšējās zināšanas un pieredzi par uzņēmējdarbību. Izglītojamais analizē savas 

personīgās vadīšanas un organizēšanas prasmes. Kopīgi ar pedagogu izglītojamo grupa vienojas, kuriem moduļa tematiem pievērst vairāk 

uzmanības.  

 

2. Kārtējā vērtēšana  

Vērtēšana notiek katras tēmas noslēgumā pēc praktisko darbu rezultātiem. Iespējama gan aprakstošā, gan summatīvā vērtēšana. Rekomendējama 

citu vērtējuma un pašvērtējuma iekļaušana. 

 

3. Noslēguma pārbaudes darbs. Biznesa plāna izstrāde.  

 

Biznesa plāns ir plāna dokuments, kas paredzēts uzņēmējdarbības virzienu un rezultātu plānošanai (prognozēšanai) noteiktam laika periodam. 

Parasti šim periodam jābūt ilgākam par vienu gadu (trīs līdz pieciem un vairāk gadiem). Biznesa plāns pēc savas būtības ir stratēģisks plāns.  

Galvenie biznesa plāna izstrādāšanas mērķi: 

- pārbaudīt projekta vai citas ieceres dzīvotspēju; 

- panākt visizdevīgāko un vispieejamāko kompromisu starp uzņēmēju vēlmēm un iespējām; 

- noteikt, izstrādāt, formulēt uzņēmējdarbības mērķus un to sasniegšanai paredzamo stratēģiju un taktiku; 

- novērtēt sagaidāmos rezultātus. 
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Biznesa plāna izstrādes gaita: 

1. Lēmuma pieņemšana par biznesa plāna izstrādāšanu. 

2. Idejas formulēšana. 

3. Informācijas vākšana, sistematizēšana un analīze (informācija par uzņēmuma potenciālu, konkurentiem, likumdošanu, sociālo un ekonomisko 

attīstību, sagādes un patēriņa tirgu u.c.). 

4. Uzņēmējdarbības misijas, mērķu un galveno uzdevumu formulēšana. 

5. Uzņēmuma atrašanās vietas izvēle. 

6. Uzņēmuma juridiskās formas izvēle.  

7. Pārdošanas apjoma un apgrozījuma prognozēšana.  

8. Ražošanas (pakalpojumu sniegšanas) plāna izstrādāšana.  

9. Uzņēmuma organizatoriskās struktūras izstrādāšana.  

10. Tirgzinības (mārketinga) rādītāju izstrādāšana.  

11. Uzņēmējdarbības risku noteikšana.  

12. Finanšu plāna izstrādāšana. 

13. Biznesa plāna noformēšana.  

 


