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Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai  

Mūžizglītības kompetenču neformālās izglītības programmas nosaukums 

 

1. Izglītības programmas mērķis un uzdevumi 

Mērķis: Veicināt dzīvotspējīgas ieceres īstenošanu dzīvē un uzsākt 

uzņēmējdarbību. 

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.   

 

2. Izglītības programmas mērķauditorija  

Ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem ar 

nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, kurš vēl nav paaugstinājis profesionālo 

kompetenci projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide", 

jo izglītoties par ES fondu un valsts līdzekļiem ikviens nodarbinātais var vienu 

reizi. Mācībām var pieteikties arī tie pieaugušie no 25 gadu vecuma, kuri atrodas 

bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības. 

 

3. Prasības iepriekš iegūtai izglītībai, pieredzei ar izglītības programmu 

saistītā jomā (priekšzināšanu līmenis) 

Apgūta vidējā izglītība, vai vidējā profesionālā izglītība, vai pamatizglītība, vai 

nepabeigta pamatizglītība, spējas veikt informācijas novērtēšanu un analīzi, 

prasme veikt uzdevumus patstāvīgi un komandā. 

 

4. Izglītības programmas apjoms stundās**  

 Stundu skaits 

Klātiene Tālmācība Kopā 

Teorija 12 - 12 

Prakse - - - 

Patstāvīgais darbs 10 - 10 

Pārbaudījums  2 - 2 

Kopā  24 - 24 

**Aizpilda tikai tās sadaļas, kuras attiecas uz konkrētās neformālās izglītības 

programmas īstenošanu  

 



 

 

5. Izglītības programmas saturs 

Nr. 

p.k. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Tēma Apakštēma Kopējais 

stundu 

skaits 

1. Spēj: iegūt 

informāciju par 

ekonomiskajiem 

procesiem.  

Zina: ekonomikas 

pamatproblēmu, 

tirgus mehānisma 

funkcionēšanu.  

Izprot: ekonomisko 

zināšanu nozīmi 

uzņēmējdarbībā. 

Ekonomika un 

ekonomiskās 

sistēmas. 

1.1. Ekonomiskie 

resursi un 

pamatproblēmas.  

1.2. Ekonomikas 

aktivitātes līmeņa 

rādītāji.   

1.3. Ekonomiskās 

sistēmas 

1 

2. Spēj: izskaidrot 

saimnieciskās 

darbības galvenos 

principus un formas. 

Zina: saimnieciskās 

un komercdarbības 

jēdzienus, juridiskās 

formas, normatīvos 

aktus.  

Izprot: 

uzņēmējdarbības 

nozīmi ekonomikā. 

Uzņēmējdarbības 

uzsākšana. 

2.1. 

Uzņēmējdarbības 

un komercdarbības 

formas.  

2.2. Komersanta 

dibināšanas 

dokumenti.  

2.3. Dokumentu 

reģistrēšanas 

kārtība. 

3 

3. Spēj: izvērtēt 

uzņēmuma resursus, 

aizpildīt vienkāršus 

uzņēmuma 

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 

Uzņēmuma 

organizatoriskā 

darbība. 

3.1.Uzņēmuma 

organizatoriskie 

dokumenti un to 

noformēšanas 

kārtība. 

3.2.Uzņēmuma 

organizatoriskā 

struktūra. 

3.3. Biroja tehnika 

un tās 

izmantošanas 

iespējas. 

3.4.Lēmumu 

pieņemšana un 

komunikācija. 

2 



4. Spēj: izvērtēt 

piegādātāju 

piedāvājumus un 

piegādes procesu.  

Zina: iepirkuma 

procedūru 

uzņēmumā, norēķinu 

veidus un kārtību.  

Izprot: preču un 

pakalpojumu 

pasūtījumu ietekmi uz 

uzņēmuma darba 

rezultātiem. 

Preču un 

pakalpojumu 

piedāvājumu 

izvērtēšana. 

4.1. Preču un 

pakalpojumu 

iepirkšana.  

4.2. Cenu aptauju 

organizēšana.  

4.3. 

Ārpakalpojumi. 

4 

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.  

Mārketings un 

tirgus izpēte. 

5.1. Mārketinga 

informācijas veidi, 

klasifikācija un 

raksturojums.  

5.2. Informācijas 

iegūšanas avoti un 

līdzekļi. 

2 

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.  

Uzņēmējdarbības 

izmaksas, 

produktu 

pašizmaksas un 

cenu kalkulācija. 

6.1. Izmaksas un to 

klasifikācija. 

6.2.Pašizmaksas 

kalkulācija un 

cenas noteikšana.  

 

5 

7. Spēj: sagatavot 

naudas plūsmas 

grafiku un plānoto 

peļņas vai zaudējumu 

aprēķinu. Zina: 

naudas plūsmas un 

peļņas vai zaudējumu 

pamatprincipus. 

Izprot: finanšu 

Uzņēmējdarbības 

rezultātus 

raksturojošie 

rādītāji. 

7.1. Naudas 

plūsma. 7.2. Peļņas 

vai zaudējuma 

aprēķins. 7.3. 

Uzņēmuma finanšu 

stāvoklis un 

bilance. 

5 



plānošanas nozīmi 

uzņēmumā.  

  Noslēguma 

pārbaudījums 

 2 

 

6. Izglītības programmas materiāltehniskais nodrošinājums 

Divas datorklases (16+1 darbavieta), MS Windows 10, MS Office 365, MS Visio, 

multimediju studija, satura pārvaldības sistēmas (CMS), mācību pārvaldības 

sistēmas (LMS). 

 

7. Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā pedagoģiskā personāla 

saraksts 

Personāls ar starptautiska mēroga pieredzi e-studiju mācību materiālu 

sagatavošanā, e-studiju un tālmācību kursu organizēšanā. Pedagogi ar iepriekšēju 

praktisku un profesionālu pieredzi uzņēmējdarbības programmas īstenošanā. 

Jānis Kapenieks jun., Jānis Kapenieks sen., Guna Jākasone-Šņepste, Daina 

Kurnajeva, Atis Kapenieks 

 

8. Izglītības programmas apguves novērtēšanas (pārbaudījums)  

Vērtēšana notiek katras tēmas noslēgumā pēc praktisko darbu rezultātiem. 

Iespējama gan aprakstošā, gan summatīvā vērtēšana. Rekomendējama citu 

vērtējuma un pašvērtējuma iekļaušana. 

Noslēguma pārbaudes darbs: Biznesa plāna izstrāde un aizstāvēšana, tā 

gaita: 

Galvenie biznesa plāna izstrādāšanas mērķi:  

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.   

9. Izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments 

RTU apliecība par tālākizglītību. 

 

10. Izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību metodes 

Lekcija, grupu darbs, praktiskais darbs, lomu spēle, diskusijas, individuāls 

patstāvīgais darbs, problēmu risināšana, prezentācija 

 

11. Izmantojamās literatūras saraksts 



1. Auziņa – Melnalksne D. u.c., No idejas līdz panākumiem, Lietišķās 

informācijas dienests, Rīga, 2009. 

2. Gerbers M.E., Uzņēmējdarbības meistarība. Ko zina ikviens veiksmīgs 

uzņēmējs, Zoldnera izdevniecība, Rīga, 2013. 

3. Jurgens A., Beļčikovs J. Uzņēmējdarbība tirdzniecībā, Vaidelote, 

Rīga,1999. 

4. Kalve I., Dokumentu pārvaldība. No A līdz Z, BA Turība, Rīga, 2013. 

5. Liniņa I., Kā piesaistīt un noturēt pircēju, BA Turība, Rīga, 2013. 

6. Leibus I., Pirmie soļi komercdarbībā: Darbības uzsākšana, grāmatvedība 

un nodokļi, Lietišķās  informācijas dienests, Rīga, 2016. 
 

 


