FINE2WORK: “Finanšu, digitālās un
uzņēmējdarbības kompetences
veicināšana mazāk aizsargātiem
pieaugušajiem (sievietēm) ar ierobežotu
piekļuvi digitalizētajam tirgum” (mājās)

3. intelektuālais rezultāts: FINE2WORK ekosistēma un platforma: e-mācības,
novērtēšanas un apstiprināšanas process
P2 – Emphasys Centre
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Konsorcijs

P1

Projekts Net – Latvija

P2

Emphasys centrs – Kipra

P3

Descularte - Portugāle

P4

Ruse tirdzniecības un rūpniecības kamera –
Bulgārija
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JAUTĀJUMA VEIDS

APRAKSTS

Vairākas izvēles

Ļauj atlasīt vienu vai vairākas atbildes no iepriekš noteikta
saraksta.

Patiess/Aplams

Vienkāršs vairākizvēļu jautājuma veids ar divām izvēlēm
“Patiess” un “Aplams”.

Pieskaņošana

No iespēju saraksta jāizvēlas atbilde uz katru no vairākiem
apakšjautājumiem.

Skaitlisks

Ļauj iegūt skaitlisku atbildi, iespējams, ar mērvienībām, kas tiek
klasificēta, salīdzinot ar dažādu modeļu atbildēm, iespējams, ar
pielaidēm.

Vilkšana un nomešana tekstā

Jautājuma tekstā trūkstošie vārdi tiek aizpildīti, izmantojot
vilkšanu un nomešanu.
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Ievads
Šajā dokumentā tiks sniegta vērtēšanas metodika, kas jāievēro FINE2WORK mācību
programmas dalībniekiem, kuri tiks apbalvoti ar Atvērto žetonu. Konkrēti, tajā ir iekļauti
jautājumi un uzdevumi, kas ir jāizpilda, lai iegūtu atvērto zīmi par katru moduli un mācekļu
(pieaugušo izglītojamo) novērtējuma līmeni. Atvērtie apzīmējumi kopā ar novērtēšanas
metodoloģiju
tiks
integrēti
e-mācību
platformā
(http://academy.fine2work.eu).
Katrs no šiem moduļiem ietver 20 dažāda veida jautājumus, kas adresēti praktikantiem
saistībā ar moduli “Digitālās kompetences”.
Praktikanti (pieaugušajiem) iegūs atklātu žetonu, pamatojoties uz pareizo atbilžu skaitu.
Līmeņi ir definēti šādi:
-

1. līmenis (70 –100% pareizas atbildes no jautājumu kopskaita)
2. līmenis (50 –69% pareizo atbilžu no jautājumu kopskaita)
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2. modulis. Finanšu pratība
1. tēma: Uzņēmumu reģistrācija
1. Plaši izmantotā uzņēmējdarbības reģistrācijas forma ir SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU
ATBILDĪBU, kas pazīstama arī kā SIA
a. Patiess
b. Nepatiess
2. Uzņēmuma dibinātājs
a. parasti ir persona, kas reģistrē uzņēmumu bez komerciāla mērķa
b. parasti ir persona, kas veic uzņēmuma reģistrāciju ar komerciālo mērķi – pelnīt
naudu un gūt peļņu
c. parasti ir persona, kas sagatavo reģistrācijas dokumentus un kam nav nekādu
saistību ar uzņēmumu
3. 3. testa jautājums
a. 1. testa atbilde
b. 2. testa atbilde
c. Testa atbilde 3
4. Pašnodarbinātība ir likumīgs variants, lai sāktu pašu uzņēmējdarbību
a. Patiess
b. Nepatiess
5. Valdes loceklis
a. viņam pieder 100% uzņēmuma akciju
b. nav juridiski atbildīgs par uzņēmuma darbu
c. ir juridiski atbildīgs par uzņēmuma darbu, parasti to ieceļ dibinātājs, un tam var būt
arī sabiedrības akcijas
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2. tēma: Cenu noteikšana un izmaksu struktūra
1. Cenas būtībā ir visu izmaksu summa, kam pieskaitīta peļņas norma, nozares uzņēmējdarbībā
a. Patiess
b. Nepatiess
2. Mainīgās izmaksas mainās līdz ar ražošanas apjomu
a. Patiess
b. Nepatiess
3. Fiksētās izmaksas ir izmaksas, kas paliek nemainīgas neatkarīgi no uzņēmuma ražotās
produkcijas apjoma
a. Patiess
b. Nepatiess
4. Mainīgās izmaksas ir
a. tiešās materiālu izmaksas, komunālie pakalpojumi, prēmijas un komisijas naudas,
mārketinga izdevumi
b. tiešās materiālu izmaksas, komunālie pakalpojumi, īres maksa, procentu likmes
c. komunālie pakalpojumi, prēmijas un komisijas naudas, mārketinga izdevumi, īre
5. Atlaižu cenu noteikšana ir stratēģija
a. visu laiku piedāvāt atlaides
b. ja preces sākotnēji ir marķētas mākslīgi vai sākas par augstāku cenu, bet pēc tam
tiek piedāvātas pārdošanai par to, kas, šķiet, ir samazināta cena patērētājam
c. piedāvā zemāku cenu nekā konkurentiem "
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3. tēma: Crowdfunding
1) Kolektīvā finansēšana piesaista naudu no cilvēkiem, parasti izmantojot internetu
a. Patiess
b. Nepatiess
2) Kolektīvās finansēšanas veidi
a. pamatojoties uz ziedojumiem un atlīdzību
b. uz ziedojumiem balstīts, uz atlīdzību balstīts, uz aizdevumiem balstīts, uz pašu
kapitālu balstīts
c. uz ziedojumiem balstīts, uz aizdevumiem balstīts, uz pašu kapitālu balstīts
3) Uz ziedojumiem balstīta kolektīvā finansēšana ir tad, kad
a. iedzīvotāji ziedo atbalstam, bez sagaidāmām kompensācijām
b. cilvēki ziedo, lai saņemtu atlīdzību (piemēram, par produktu vai dāvanu)
c. bizness ziedo cilvēkiem
4) Kolektīvās finansēšanas noteikums “PATURIET TO VISU” ir tad, kad
a. naudu no atbalstītājiem uz projektu vai uztvērēju nenodos, kad netiks iekasēta
vēlamā summa
b. nauda paliks ar kolektīvās finansēšanas platformu
c. naudu no atbalstītājiem uz projektu vai uztvērēju pārskaitīs pūļa finansēšanas
platforma pat tad, kad netiks iekasēta vēlamā summa
5) Kolektīvā finansēšana ir laba, jo
a. šī ir iespēja popularizēt savu biznesa ideju vai zīmola nosaukumu, validēt biznesa
ideju, iekasēt naudu, informēt un pieņemt darbā potenciālos klientus
b. šī ir iespēja popularizēt savu biznesa ideju vai zīmola nosaukumu, validēt biznesa
ideju, iekasēt naudu
c. šī ir iespēja pārbaudīt savu biznesa ideju, savākt naudu, informēt un pieņemt darbā
potenciālos klientus
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4. tēma: Ārējā finansējuma iespējas
1. Biznesa eņģelis ir
a. bankas darbinieks, kurš palīdz iegūt naudu
b. neatkarīgs indivīds, kas nodrošina kapitālu, lai attīstītu uzņēmumu un iegūtu daļu
uzņēmumā
c. turīgie relatīvie ziedo naudu biznesa sākšanai
2. 3. f finansējuma princips ir iekasēt naudu no mūsu ģimenes locekļiem, draugiem un
cilvēkiem, kurus mēs, iespējams, pazīstam un kuri mums uzticas, bieži saukti arī par
“muļķiem”
a. Patiess
b. Nepatiess
3. Parasti bankas nodrošina bankas aizdevumus vai nu ar nekustamā īpašuma garantiju, vai arī
lūdz citai personai sniegt šo garantiju, proti, kļūt par garantijas devēju
a. Patiess
b. Nepatiess
4. “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” ir Eiropas atbalsta programma
a. pieredzējuši biznesa uzņēmumi, lai mācītos no jauniešiem
b. uzņēmēji vecumā, lai apgūtu pieredzi ārzemēs
c. nasing spešal uzņēmēji vecumā no 18 gadiem, lai apgūtu pieredzi ārzemēs
5. Tiek nodrošināts finansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai
a. vietējā līmenī, valsts un Eiropas līmenī, izmantojot dažādus ES fondus
b. tikai vietējā līmenī
c. vietējā līmenī un dažkārt arī valsts līmenī
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