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MODUĻA TĒMAS 

 

 
1. attēls: modulis: finanšu pratības tēmas 
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TAUSTIŅU SIMBOLI 
 

 

 

Simboli 

 

Paskaidrojums 

 

 Terminu definīcija 

 

 

Padomi 

 
Nodarbību plāni/izdales materiāli 
, piemēram, 1. tēma – 1. darbība 

 
Saistīts ar “Uzņēmējdarbības kompetenci” 
, piemēram, Komunikācijas prasmes, 
prezentācijas prasmes utt. 
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MODUĻA APRAKSTS 
 

 

 

“Finanšu pratība” modulis sniedz informāciju par kolektīvo finansēšanu ar kolektīvās 

finansēšanas principu pamatelementiem, uzņēmumu reģistrāciju - kā reģistrēt 

legālu uzņēmējdarbību un kādas formas izvēlēties, cenu un izmaksu struktūru – kā 

noteikt produktu un pakalpojumu vērtību un saprast, vai potenciālais biznesa 

aprēķins ir dzīvotspējīgs, ārējā finansējuma iespējas pašu mazo uzņēmumu vai 

pašnodarbinātības darbību uzsākšanai. Pieaugušie iemācīsies: 

1. Reģistrēt savu mazo uzņēmumu/pašnodarbinātību 

2. Noteikt produktu un pakalpojumu vērtību 

3. Aprēķināt sava mazā uzņēmuma/pašnodarbinātības sākuma izmaksu 

struktūru 

4. Meklēt ārējā finansējuma iespējas 

5. Izprast kolektīvās finansēšanas koncepciju un principus 
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1. TĒMA UZŅĒMUMU REĢISTRĀCIJA: APSKATS 
 

 

Šīs tēmas galvenais mērķis ir sniegt visu nepieciešamo informāciju par uzņēmumu 

reģistrāciju un to, kādas veidlapas izvēlēties projekta partneru valstīs, kā arī dažus 

praktiskus aprēķinus un piemērus, lai iedvesmotu pieaugušos izglītojamos sākt 

uzņēmējdarbību. Galvenie mācību rezultāti ir zināšanas par galvenajiem 

uzņēmējdarbības reģistrācijas veidiem partneru valstīs, juridiskā atbildība un 

praktisks aprēķins par uzņēmējdarbības uzsākšanu pirms uzņēmumu reģistrācijas. 

 

 

 

 

 

 

 

Saistīts ar “Uzņēmēju kompetencēm” 

 - Radošās domāšanas prasmes: Radoša domāšana ir spēja kaut ko apsvērt jaunā veidā. 

- problēmu risināšanas prasmes: problēmas risināšanas prasmes palīdz noteikt problēmas 

cēloni un rast efektīvu risinājumu. 
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1.1. Uzņēmējdarbības un sabiedrības ar ierobežotu atbildību (Ltd) reģistrācijas 

nozīme 
 

Uzņēmējdarbības galvenā nozīme ir darba iespēju radīšana, inovācija un ekonomikas uzlabošana.i 

Cilvēks aiz uzņēmējdarbības ir uz darbību orientēts un augsti motivēts indivīds, kurš ir gatavs sasniegt 
mērķus. 

Uzņēmēji uztver to, ko citi nav redzējuši, un rīkojas pēc šīs uztveres”. Tādējādi uzņēmēji pieņem 
ekonomiku un sabiedrību, kas ir visa civilizācija uz progresa un labklājības valsti. 

Uzņēmējdarbības nozīme ir šāda: 

1. Uzņēmējdarbības izaugsme. 
2. Darba iespēju radīšana. 
3. Inovācija. 
4. Ietekme uz kopienas attīstību. 
5. Uzlabo dzīves līmeni. 
6. Veicina pētniecību un attīstību. 

Projekta mērķis ir veicināt mikrouzņēmējdarbību un pašnodarbinātību; tādējādi šajā nodaļā tiks 

izskaidrotas galvenās uzņēmējdarbības reģistrācijas un pašnodarbinātības formas projekta valstīs. 

Plaši izmantotā uzņēmējdarbības reģistrācijas forma ir SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU, kas 

angļu valodā pazīstama arī kā LTD. Forma pati skaidro, ka atbildību par šo uzņēmumu ierobežo parasti 

pašu kapitāls. Pašu kapitāls ir juridiski definēts kā minimāla naudas summa un vai preču vērtība (natūrā), 

ko persona iegulda pirms uzņēmuma reģistrācijas. Pašu kapitāls kļūst par garantiju uzņēmējdarbībai, un 

parasti uzņēmums ar šo pašu kapitālu riskē. 

Pilns minimālais pašu kapitāls projekta valstīs: 

Valsts Pilna minimālā pamatkapitāla summa EUR Saite uz valsts institūciju, kas atbild par 
uzņēmumu reģistrāciju 

Latvija 2800 EUR https://www.ur.gov.lv/en/ 

Kipra Nav obligātu prasību attiecībā uz minimālo 
akciju kapitālu sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību. 
iesaka noguldīt 1000 EUR 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/
LandingPage_el/LandingPage_el?OpenPage 

Bulgārij
a 

2500 EUR https://portal.registryagency.bg/ 

Portugāl
e 

sākot no 1 EUR https://eportugal.gov.pt/en/espaco-
empresa/empresa-online 

 

 

https://www.ur.gov.lv/en/
http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/LandingPage_el/LandingPage_el?OpenPage
http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/LandingPage_el/LandingPage_el?OpenPage
https://portal.registryagency.bg/
https://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online
https://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online
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Lai reģistrētu sabiedrību ar ierobežotu atbildību, personai būtu jāpārskata arī reģistrācijas maksas 

izmaksas. 

Šīs izmaksas ir atkarīgas no katras valsts ES, bet parasti reģistrācijas maksa ir aptuveni simts eiro. 

Dažkārt oficiālās reģistrācijas izmaksas, juridiskās kompetences un iepriekšējās pieredzes trūkums attur 

biznesa ideju īpašniekus no biznesa reģistrācijas. Mēs vēlētos mudināt uzsākt savu uzņēmējdarbību un 

meklēt atbalstu vietējā un valsts līmenī. Visās ES dalībvalstīs ir daudz uzņēmējdarbības atbalsta 

organizāciju, kas bez maksas apspriežas par uzņēmējdarbības uzsākšanu. Viens no tiem ir “Enterprise 

Europe Network”. Jūs varat tiešsaistē atrast valsts NOTES organizāciju un sazināties ar to, lai uzzinātu 

vairāk par uzņēmumu reģistrāciju un uzņēmējdarbības veikšanu gan ES, gan visā pasaulē. 

Tālāk norādītās saites palīdzēs: 

Portugāle https://een.ec.europa.eu/about/branches/portugal 

Latvija https://een.ec.europa.eu/about/branches/latvia 

Kipra http://eencyprus.org.cy/en/ 

Bulgārija https://een.ec.europa.eu/about/branches/bulgaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodarbību plāni/aktivitātes: 

 - Saistīts ar 1. tēmu – 1. nodarbības plāns  – 1. aktivitāte 

 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/about/branches/portugal
https://een.ec.europa.eu/about/branches/latvia
http://eencyprus.org.cy/en/
https://een.ec.europa.eu/about/branches/bulgaria
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1.2. Uzņēmumu dibināšana: dibinātāji, līdzdibinātāji, valdes locekļi - atbildība un 

akciju vērtība 
 

Uzņēmuma dibinātājs ir persona, kas veic uzņēmuma reģistrāciju ar komerciālo mērķi – nopelnīt naudu 

un gūt peļņu. Šī persona ir pazīstama kā dibinātājs. Gadījumā, ja nolemjat atrast uzņēmumu, kurā nav citu 

partneru, jūs kļūstat par 100% īpašnieku vai tikai dibinātāju. Gadījumā, ja jūs uzaicināsiet partnerus, jūs 

kļūsiet par līdzdibinātāju un īpašumtiesības būs atkarīgas no tā, cik daudz naudas tiks ieguldīts un cik akciju 

saņemsit pretī. 

Akciju vērtība ir vienas akcijas nominālvērtība. Uzņēmumam var būt 1 līdz pat 1 miljons akciju, bet šī 

summa kopā veido 100%. 

1. piemērs: 

Keita (35) un Patrīcija (38) ir šuvējas un labākās draudzenes. Viņi nolēma izveidot šūšanas uzņēmumu, viņi 

lieliski prot šūt un noformēt apģērbu. Katrs cilvēks ir gatavs ieguldīt 1500 EUR, lai uzsāktu kādu uzņēmumu. 

Investīcijas ir vienādas, un abi partneri kļūst par līdzdibinātājiem ar 50% uzņēmuma akcijām. 

Kopējais pamatkapitāls ir 3000 EUR, jo Keita ieguldīja 1500 EUR un Patrīcija ieguldīja 1500 EUR, kas ir 

vienāds ar 100% akciju. Kopējās īpašumtiesības vienmēr ir vienādas ar 100%. Vieglākais veids ir sadalīt 

investīcijas ar 100. Vienas akcijas vērtība ir 30 EUR jeb 3000 EUR dalīta ar 100. 

2. piemērs: 

Laura ir 25 gadus veca kūku cepēja. Viņai klājas labi, kūkas ir garšīgas. Arvien vairāk klientu labprāt 

iegādājas savas kūkas, un Laurai ir jāalgo personāls, lai viņai palīdzētu. Viņa nolemj dibināt uzņēmumu un 

ieguldīt 2800 eiro kā pilnu minimālo pašu kapitālu, lai pakļautu riskam tikai uzņēmumu naudu. Lora ir tikai 

dibinātāja, un tādējādi viņa kļūst par 100% akciju turētāju un īpašnieku uzņēmumā. Vienas akcijas vērtība 

ir 28 EUR jeb 2800 EUR dalīta ar 100. 

3. piemērs: 

Maiks (27), Elizabete (32) un Džo (23) ir jauni grafiskie dizaineri. Viņi strādā citā uzņēmumā un redz biznesa 

potenciālu, cik daudziem uzņēmumiem nepieciešamas web lapas, dizains produktiem un logo veidiem. Viņi 

nolemj dibināt uzņēmumu. Tagad ir svarīgi izlemt īpašumtiesību proporciju. Parasti persona, kas iegulda 

lielāko summu, ir arī vairākuma īpašnieks. 

Maiks labprāt iegulda 1000 EUR, Džo tikai 500 EUR, Elizabete 1500 EUR. Tagad kopējā summa ir 3000 EUR 

ar vienas akcijas vērtību 30 EUR. Maiks ir līdzdibinātājs ar 33,3% īpašuma tiesībām (1000 EUR dalīti ar 30 

EUR/akciju vērtība ir 33,3%), Džo ir līdzdibinātājs ar 16, 7% īpašuma tiesībām (500 EUR dalīti ar 30 

EUR/akciju vērtība ir 16,7 EUR), Elizabete ir līdzdibinātāja ar 50% īpašuma tiesībām (1500 EUR dalīti ar 30 

EUR/akciju vērtība ir 50%). Tagad pārrēķināsim – Maiks 33,3% plus Džo 16,7% plus Elizabete 50% veido 

pavisam 100%. 

Acīmredzot uzņēmuma galvenā līdzīpašniece ir Elizabete, un viņai ir likumīgas tiesības pieņemt vai iebilst 

pret uzņēmuma lēmumiem. 
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2. un 3. gadījums parāda, ka mums ir jāpārskata līdzdibinātāju skaits, kļūstot par līdzīpašniekiem. Mums 

jāsaprot, cik atklāti un elastīgi mēs esam, lai dalītos varā. Lūdzu, pārdomājiet divas reizes, pirms 

nolemjat dibināt uzņēmumu ar partneriem. Izlemiet, kādas kompetences un resursus varat apvienot un 

vai esat apmierināts ar galīgo rezultātu. Kāds var kļūt par galveno spēlētāju, un cilvēkam vienmēr jābūt 

spējīgam pielāgoties galveno spēlētāju lēmumiem. Atcerieties, ka mēs dibinām uzņēmumu, lai gūtu 

peļņu, un dažreiz tiek apdraudēta draudzība. Ir teiciens daudzās kultūrās “nedari/nesāc biznesu ar tuviem 

draugiem”. Pārfrāzējot šo teicienu, mēs vēlētos aicināt jūs būt godīgiem pret saviem partneriem un sevi. 

Valdes loceklis 

Valdes loceklis ir juridiski atbildīgs par uzņēmuma darbu, kuru uzņēmuma reģistrācijas aktā ieceļ 

dibinātāji vai līdzdibinātāji. Valdes loceklis pārstāv uzņēmumu un paraksta dokumentus uzņēmuma 

vārdā. Tikai valdes loceklim ir juridiskas tiesības parakstīt dokumentus un darboties uzņēmuma vārdā. 

Dibinātāji un īpašnieki vienmēr paliks kā ieguvēji. Tie sadalīs tīros ienākumus gada beigās atbilstoši to 

īpatsvaram. 

Parasti mazos uzņēmumos dibinātāji kļūst par valdes locekļiem vai juridiski atbildīgām personām 

uzņēmuma darbā. Dibinātājs var iecelt citu personu par valdes locekli, tādējādi paliekot tikai kā uzņēmuma 

dibinātājs un labuma guvējs un deleģējot juridiskās atbildības pilnvaras padomes loceklim. 

Paskatīsimies uz iepriekšējiem gadījumiem! 

1. piemērs: 

Keita un Patrīcija ir līdzdibinātāji un līdzīpašnieki ar 50% katrā. Tās nolemj pašas iecelt valdē. Tādējādi viņi 

tagad ir “divi vienā” - līdzdibinātāji un valdes locekļi. Viņi var juridiski parakstīt visus dokumentus 

sabiedrības vārdā un arī pārstāvēt sabiedrību. Gadījumā, ja Keita nolems ņemt aizdevumu bankā, lai 

juridiski paplašinātu uzņēmējdarbību, viņa to var izdarīt pati, ja reģistrācijas lēmumā ir atsauce uz 

atsevišķu rīcību. Ja reģistrācijas lēmumu pamatā ir skaidra norāde, ka visiem valdes locekļiem ir jārīkojas 

kopīgi, tad Keitai jāprasa Patrīsijai apstiprinājums, un galvenokārt bankas dokumentus parakstīs abi 

valdes locekļi. 

2. piemērs: 

Lora tika iecelta par valdes locekli. Viņa saprata, ka ir ar mieru uzņemties vadību un arī atbildību. Lora būtu 

varējusi uzaicināt vēl vienu darbinieku pildīt valdes locekļa pienākumus, bet tad viņai, visticamāk, būtu 

jāmaksā šai personai alga par šo darbu. Atcerieties, ka pārsvarā mazie uzņēmumu dibinātāji kļūst arī par 

valdes locekļiem, jo viņiem var nebūt brīvas naudas, lai izmaksātu algu valdes loceklim. 

3. piemērs: 

Maiks, Džo un Elizabete nolēma, ka Elizabete būs valdes locekle un vadīs kompāniju. Maiks un Džo dalīsies 

ar darba rezultātiem. Bet kādu dienu Elizabete var arī nolemt pārtraukt šo pienākumu, un tad viņai jāieceļ 

valdes loceklis. Cerams, ka šis uzņēmums izaugs un pelnīs un spēs maksāt valdes locekļa algu. 

 

 

Svarīgi! 
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Es dalībvalstīs ir dažādas regulas, piemēram, Komerclikums, kas nosaka valdes locekļa pienākumus. Ja 

nolemsiet dibināt uzņēmumu ārpus valsts, vienmēr uzziniet juridiskās prasības! 

Lūdzu, esiet ļoti piesardzīgs, ja kāds piedāvā jums padomes locekļa amatu ar vai bez maksājuma kā 

valdes loceklim daudzos gadījumos ir vienīgā juridiski atbildīgā persona par uzņēmuma darbu, un to var 

iesūdzēt tiesā trešās personas un dibinātāji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padomi. 

 - Atkārtojiet jebkuru piedāvājumu kļūt par valdes locekli uzņēmumā, kuru neesat līdzdibinātājs 
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1.3. Pašnodarbinātības reģistrācija 

 

Otrs variants uzņēmējdarbības veikšanai ir pašnodarbinātības reģistrācija. Parasti tas ir bezmaksas un 

mazāk papīra darbs. Bet juridiski lielākajā daļā ES valstu SE personas ir juridiski atbildīgas par kaitējumu, 

ko tās var nodarīt trešām personām, veicot uzņēmējdarbību. Cilvēkiem tas ir reti zināms vai pastāv neliels 

šādu bojājumu risks. 

Pašnodarbināta persona darbojas kā fiziska persona, lai gūtu peļņu. Lielākoties pašnodarbinātie piedāvā 

prasmes un darbus, ko viņi var veikt manuāli, piemēram, dārzkopību, skaistumkopšanas pakalpojumus 

(frizieris, masāžas speciālists), auto remontu, cepšanu, mazuļu pieskatīšanu utt. Profesijas, kurās var 

reģistrēt pašnodarbinātību, katrā valstī nosaka attiecīgā institūcija un nolikums, e.., Valsts ieņēmumu 

dienests vai vietējā pašvaldība, vai Valsts uzņēmumu reģistrs. 

Tabulā norādītas atbildīgās iestādes pašnodarbinātības reģistrēšanai projekta partnervalstīs: 

Valsts Iestāde Saite 

Latvija Valsts ieņēmumu dienests https://www.vid.gov.lv/ 

Portugāle AT - Autoridade Tributária e 
Aduaneira 

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/home.action 
 

Kipra Uzņēmējdarbības 
reģistrācija Kiprā 
 

http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/ 
 Business _ lv? OpenForm & access = 
 0 & SectionId = Business & CategoryId = none 
 & SelectionId = home & print = 0 & lang = lv 

Bulgārija Valsts ieņēmumu aģentūra https://nra.bg/ 

Pašnodarbinātības priekšrocības 

1. viegli un ātri reģistrējams 

2. reģistrācija bez maksas 

3. vienkārša finanšu pārskatu sniegšana un nodokļu maksāšana 

4. grāmatvedību varētu veikt pašnodarbināta persona 

5. labs sākums, lai pārbaudītu uzņēmējdarbības potenciālu un vēlāk izveidotu uzņēmumu 

Pašnodarbinātības riski 

1. dažās ES valstīs tiesiskā atbildība ir nopietna – persona ir pakļauta riskam 

2. persona ir gan darbinieks, gan darba devējs, un tas var novest pie pārslodzes 

3. persona nevar būt pilnībā sociāli nodrošināta – tas var radīt nopietnas finansiālas sekas slimības, 

invaliditātes, maternitātes/paternitātes atvaļinājuma, pensionēšanās gadījumā, jo šo finansiālo 

atbalstu parasti aprēķina, pamatojoties uz iepriekšējos gados samaksātajiem sociālās 

apdrošināšanas nodokļiem 

Piemēru pētījums no Latvijas 

Sāra (29) ir friziere. Viņai ir ģimene un dēls (2). Viņa ir gatava strādāt nepilnu slodzi savā mājā. Latvijas 

likumdošana nosaka, ka pašnodarbinātām personām reizi gadā jāveic reģistrācija un jāmaksā ienākuma 

nodoklis. Sāras ienākumi ir gandrīz 700 eiro mēnesī, un viņai ikmēneša izmaksas ir 300 eiro (mobilais 

tālrunis, matu kosmētika, reklāma). Pārpalikums mēnesī ir 400 EUR. Sāra ziņo elektroniskajai platformai 

https://www.vid.gov.lv/
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/home.action
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/business_en?OpenForm&access=0&SectionId=business&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/business_en?OpenForm&access=0&SectionId=business&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/business_en?OpenForm&access=0&SectionId=business&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/business_en?OpenForm&access=0&SectionId=business&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=en
https://nra.bg/
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par šo pārpalikumu, bet viņa nemaksā ienākuma nodokli katru mēnesi. Viņa nomaksās ienākuma nodokli 

kalendārā gada beigās, un attiecīgi tas būs 20%. Sāra var izvēlēties maksāt brīvprātīgas sociālās 

apdrošināšanas nodokli mēnesī gandrīz EUR 150 apmērā, bet ne bieži. Cerēsim, ka Sāra būs vesela un 

tuvāko gadu laikā nesaskarsies ar sociālās drošības jautājumiem. Bet kas notiks vēlāk? 
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1.4. Rīcības plāns un finanšu aprēķins pirms reģistrācijas 
 

Ja persona ir garīgi un finansiāli gatava reģistrēt savu uzņēmumu, tai jāsagatavo rīcības plāns, 

pamatojoties uz finanšu aprēķiniem. Sāksim. 

1. LEMJ PAR REĢISTRĀCIJAS TIESISKO STATUSU 

Pamatojoties uz iepriekšējo informāciju un veiktajiem uzdevumiem, lūdzu, izlemiet reģistrācijas veidu – 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai pašnodarbinātība. Tālāk norādītie kritēriji var jums palīdzēt, bet šie 

kritēriji ir overhelming un var nebūt obligāti jānosaka jūsu lēmums. 

Kritēriji LTD. PAŠNODARBINĀTĪBA 

Vai jūs interesē investīcijas?   

Jā X  

Nē  X 

Vai jūs interesē eksports?   

Jā X  

Nē   

Vai esat ieinteresēts pārvaldīt vairāk un ražot 
mazāk 

  

Jā X  

Nē  X 

Vai jūs interesē mierīga dzīve ar mazāku risku?   

Jā X  

Nē  X 

Vai jūs interesē nelielas aktivitātes   

Jā  X 

Nē X  

Vai jums ir sava nauda, ko ieguldīt uzņēmumu 
reģistrācijā un izaugsmē? 

  

Jā X  

Nē  X 

Vai jūsu valstī ir viegli uzsākt uzņēmējdarbību?   

Jā X  

Nē  X 

Vai šeit ir kādas atbalsta organizācijas?   

Jā X X 

Nē  X 

Vai jums ir komanda, ar kuru sākt?   

Jā X  

Nē  X 

Vai vēlaties vienkārši mēģināt bez nopietnas 
juridiskas atbildības? 

  

Jā  X 

Nē, es varu uzņemties risku X X 
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2. NOSAKIET VISUS RESURSUS, KAS JUMS JAU IR 

Ir galvenā veida resursi: 

• intelekts kā zināšanas un pieredze 

• cilvēkresursi kā cilvēki strādāt un sadarboties ar, 

• materiāls – finansējums un aktīvi, piemēram, izejvielas, telpas, programmatūra. 

Lūdzu, norādiet visus resursus, kuru pamatā ir nodrošinātie izdales materiāli. Izdariet secinājumus un 

pārdomājiet spēku reģistrēt uzņēmumu vai pašnodarbinātību. 

3. MEKLĒT ATBALSTU 

Mūsdienās ir daudz iespēju pievienoties tīkliem un kopienām, kas atbalsta uzņēmējdarbību. 

Lūdzu, pievērsiet uzmanību šādiem aspektiem: 

• cilvēki, kas varētu man finansiāli palīdzēt sākt biznesu 

• organizācijas, kas varētu man palīdzēt ar biznesa konsultācijām bez maksas 

• galvenā uzņēmumu reģistrācijas organizācija manā valstī 

• galvenā pašnodarbinātības organizācija manā valstī 

• nodokļi (veidi un summa) sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

• nodokļi (veidi un summa) pašnodarbinātai personai 
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2. TĒMA IZCENOJUMU UN IZMAKSU STRUKTŪRA: PĀRSKATS 
 

 

Šīs tēmas galvenais mērķis ir sniegt nepieciešamo informāciju par pakalpojumu un 

preču cenām. Pieaugušie sapratīs galvenās sastāvdaļas, kas nepieciešamas 

piegādāto produktu un sniegto pakalpojumu vērtības aprēķināšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saistīts ar “Uzņēmējdarbības kompetenci” 
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2.1. Cenu noteikšanas un izmaksu aprēķināšanas nozīme 
 

Lai palielinātu peļņu, uzņēmumiem ir jāatrod visi iespējamie veidi, kā samazināt izmaksas un 

novērtēt gala cenu klientiem, kas ir ienesīgi arī uzņēmējdarbībai. 

Mums ir jāaprēķina visas izmaksas, pirms sākam pašnodarbinātību, un jānovērtē cena, kas ir pievilcīga 

klientiem tirgū, kurā mēs darbojamies. Šī ir tipiskākā kļūda – nepareiza izmaksu aprēķināšana, nevis 

pareiza cenu noteikšana. 

Lai gan dažas izmaksas ir būtiskas, lai nodrošinātu uzņēmuma darbību, uzņēmējiem un pašnodarbinātām 

personām vienmēr būtu jāpārskata finanšu pārskati, lai noteiktu, iespējams, pārmērīgus izdevumus, kas 

nerada papildu vērtību pamatdarbībām. 

Izmaksu sadalījums 

Izmaksu sadalījums ir process, lai noteiktu radušās izmaksas un pēc tam uzkrātu un piešķirtu tās 

pareizajiem izmaksu objektiem (piemēram, ražošanai, tirdzniecībai, pārdošanai, jaunu produktu izstrādei), 

pamatojoties uz dažiem izmērāmiem kritērijiem. Izmaksu sadalījums tiek izmantots, lai sadalītu izmaksas 

pa dažādiem izmaksu objektiem, lai aprēķinātu, piemēram, dažādu preču līniju rentabilitāti. 

Piemērs: 

Pašnodarbināta persona ir frizieris. Pakalpojumi, ko šī persona sniedz, ir 1) matu griezums, 2) matu 

krāsojums, 3) matu griezums. Tie ir izmaksu objekti. Šis cilvēks var aprēķināt, cik daudz materiālu un laika 

tiek ieguldīts matu griezumā, matu krāsošanā un matu darināšanā. Tas var izpausties tā, ka matu 

griezumam nepieciešamas tikai labas kvalitātes šķēres un krēsls klientam, šampūns un dvielis. Tieši otrādi 

– piedāvāt matu darinājumu – nepieciešams matu žāvētājs, dažādu matu kosmētika un elektrība. Lai 

piedāvātu matu krāsošanu – frizierim ir jāiegulda nauda krāsās un arī jātērē daudz vairāk laika nekā matu 

griezumam vai matu darināšanai. 

Izmaksu sadale ir svarīgs process uzņēmumam, jo, ja izmaksas tiek nepareizi sadalītas, tad uzņēmums var 

pieņemt nepareizus lēmumus, piemēram, par pārmērīgu cenu noteikšanu/nepietiekamu produkta cenu 

vai nevajadzīgu resursu ieguldīšanu nerentablos produktos. Analīzes mērķis ir nodrošināt, lai izmaksas 

tiktu pareizi attiecinātas uz norādītajiem izmaksu objektiem un lai tiktu izvēlētas atbilstošas izmaksu 

sadales bāzes. 

Cenu noteikšana 

Cenas būtībā ir VISU IZMAKSU un PEĻŅAS NORMAS summa nozarē, KURĀ mēs darbojamies. 

Ja paskatīsimies uz friziera lietu tad matu griezums būs summa 1) materiāli nepieciešams + 2) kantora īre 

+ 3) friziera stundas likme + 4) peļņa salonu īpašniekam (tas varētu būt arī frizieris). Mēs analizējam arī 

vidējo matu griezuma cenu tirgū un mēģinām izprast minimālo un maksimālo cenu tirgū. Piemēram, matu 

griezums vīriešiem Rīgā, Latvijā, svārstās no 5 EUR pašnodarbinātām personām mazā un jaukā vietā līdz 

35 EUR luksusa salonos. Tāpēc jums ir jāizdomā savs klienta profils un jāizprot cena matu griezumam starp 

šiem diapazoniem (5 –35 EUR). 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/net-profit-margin-formula/
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Padomi. 

 - Nepārsolīt/pazemināt 

 cenu - Analizējiet līdzīgu produktu/pakalpojumu cenu tirgū, kurā jūs darbojaties 

 

 

Nodarbību plāni/aktivitātes: 

 - Saistīts ar 1. tēmu – Ideju plāns 1 – Aktivitāte 1 (definējiet pakalpojuma vai produktu pieaugušo 

izglītojamo plānu, lai sniegtu un veiktu līdzīgu pakalpojumu/produktu cenu analīzi tirgū) 
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2.2. Cenu noteikšanas struktūra 

Pirms aprēķinām cenu, lūdzu, padomājiet par biznesa filozofiju, kas jums būs – vai jūs piedāvāsiet 

Izmaksu virzītus vai Vērtību – vadāt pakalpojumus un produktus. 

 

Izmaksu pamatotā izmaksu struktūra 

Šāda veida uzņēmumi ir koncentrēti uz izmaksu samazināšanu, kur vien iespējams. Viņi vēlas izveidot 

zemāko cenu izmaksu struktūru, izmantojot sistēmu priekšrocības, automatizāciju un ārpakalpojumus. 

Mēs piedāvājam zemāko cenu, un klienti izvēlas mūs, jo par šo galveno piedāvājumu – zemāko cenu vai 

ietaupīt naudu. 

Pamatotā izmaksu struktūra 

Ar vērtību pamatotās izmaksu struktūras ir noteicošās uzņēmumiem, kas ir vairāk norūpējušies par 

vērtības radīšanu, nekā par to, cik tas viņiem izmaksās. 

Lai gan izmaksas ir svarīgi paturēt prātā, ja mēs nenodrošinām pietiekamu vērtību, mums nebūtu 

klientu. 

 
Kā izveidot vērtību dažādiem klientu segmentiem 

To var izdarīt, aprēķinot, cik lielas vērtības dažādas priekšrocību kombinācijas varētu būt klientiem. Pēc 

tam pārbaudiet savus pieņēmumus un aprēķinus ar saviem klientiem, izmantojot potenciālās klientu 

intervijas vai mārketinga aptauju. 

 

Kas ir cenu struktūra? 

Cenu struktūra būtībā atbild uz jautājumu “Cik daudz es maksāju par savu produktu?”, palīdzot jums 

noteikt saistību starp jūsu produkta vai pakalpojuma vērtību (un jo īpaši to, kā jūsu klienti uztver šo 

vērtību) un izmaksām, kas radušās, to izveidojot/sniedzot. 

 Cenu struktūra nosaka cenu noteikšanas iestatījumus produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot galvenos 

cenu punktus, kā arī atlaides, piedāvājumus un stratēģiju. Katra cenu struktūra sākas ar cenu 

noteikšanas mērķi. Mainiet mērķi, un jums būs jāmaina arī struktūra. 

Kad jūsu produkts ir gatavs tirgum, jūsu galvenā prioritāte ir nodrošināt, lai pareizie klienti būtu 

informēti par tā vērtību un lai pēc tam, kad šie klienti ir iepirkušies, viņi varētu gūt labumu no vērtības, 

par kuru viņi ir samaksājuši. Laba cenu struktūra var darīt abas.ii 

7 cenu struktūru piemēri 

Arī cenu struktūras ir saistītas ar mērķiem. Jūsu produkts un jūsu uzņēmuma lielums un izaugsmes 
stadija noteiks, kura struktūra ir vispiemērotākā. Lūk, daži izmēģinātu un patiesu sistēmu piemēri. 
 
 
Vienreizēja/vienotas likmes cenu noteikšana 
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Šāda veida cenu struktūrā uzņēmums nosaka vienotu cenu, un tā tas ir. Neatkarīgi no klientu veidu 

individuālajām vajadzībām jūsu produkts tiks pārdots par vienādu cenu ikvienam, kas vēlēsies to 

iegādāties. 

Ja jūs tiekaties pēc individuālas cenas, jums nekādā ziņā nav jāļauj tai ierobežot jūsu spēju dinamiski 

pielāgoties tirgus konkurentiem. Viens cenu noteikšanas punkts nenozīmē vienu cenu punktu uz visiem 

laikiem — jums joprojām regulāri jāpārskata un jāatjaunina cenas. 

Piemēram, matu griezums vīriešiem ir 15 EUR. Jūs pamanījāt, ka šī cena var būt pārāk augsta, jo daudzi 

frizieri pazemina cenu Covid19 laikā, un jūs ātri pielāgojaties un arī maināt cenu uz 12 EUR. 

Diferencēta cenu noteikšana 

Daudzpakāpju cenu noteikšana nozīmē, ka potenciālajam pircējam ir pieejamas vairākas iespējas, kas tās 
atšķir no iekļautajām iezīmēm. 
 
 Šī ir ļoti veiksmīga cenu noteikšanas struktūra abonēšanas pakalpojumiem vai produktiem. It īpaši, ja 
vēlaties izmantot dažādas pircēju personas, cenu noteikšana var palīdzēt sakārtot līdzekļus tā, lai tie būtu 
pievilcīgi dažādiem potenciālajiem pircējiem. Pat tad, ja jūsu pircēja Personas diapazons ir šaurs, 
daudzpakāpju cenu noteikšana joprojām ir ļoti efektīvs veids, kā izmantot monetizāciju, lai veicinātu 
izaugsmi. 
 
Piemērs: TĀLUMMAIŅAS platforma. Šī platforma piedāvā dažādus plānus cenu noteikšanai: 

 
avots: www.zoom.us 

Ja mēs izskatāmies kā matu kumodes futrālis – varat piedāvāt matu griezumu par 5 EUR, matu mazgāšanu 

plus matu griezumu 7 EUR, matu mazgāšanu plus griezumu plus matu darināšanu par 12 EUR. Tā ir arī 

cenu pazemināšana. Izmantojot šo opciju, var palielināt potenciālo klienta numuru. 

http://www.zoom.us/
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Mainīga cenu noteikšana 

Mainīga cenu noteikšana tiek piedāvāta, ja uzņēmuma pārdošanas pozīcijas daļa ietver vārdus 
“Sazinieties ar mums, lai iegūtu papildinformāciju par cenām”. Uzņēmums, kas strādā no mainīga cenu 
modeļa, cenšas vienoties par īpašu cenu katram klientam, kuram ir nepieciešami viņu pakalpojumi. 
 
 Šī cenu noteikšanas struktūra ir visnoderīgākā specifiskai programmatūrai vai programmatūrai, kas 
maksā finansiālu prēmiju. Tāpat, ja jūsu produkts ir pieprasīts jomās, kurās ir nepieciešama dažāda 
mēroga izvietošana, piemēram, ja pret jums vēršas uzņēmumi ar pieciem darbiniekiem, kā arī uzņēmumi 
ar 500 darbiniekiem, iespējams, ka mainīga cenu noteikšana ir noderīga, lai saglabātu plašu tirgus 
pievilcību un gūtu maksimālu labumu no lielākiem klientiem. 
 

Pakāpeniski un mainīgi 

Uzņēmums, kas izmanto šo hibrīda cenu noteikšanas struktūru, izmanto likmes, kas ir pamats cenu 

noteikšanai ar “regulāriem” klientiem. Tiek saglabātas priekšrocības, ko sniedz diferencēta cenu 

noteikšana. Pa to laiku, pievienojot mainīgu iespēju, biznesa telpa var vienoties par cenām un pārtraukt 

pielāgotus darījumus ar klientiem, kas atrodas ārpus ierastās kategorijas. 

 Mainīgā un mainīgā cenu struktūra ir vissarežģītākā mūsu sarakstā, taču tā var būt efektīva, ja jums ir uz 

patērētājiem vērsts produkts, ko izmanto arī konkrēti biznesa lauki. Patērētājiem ir vairākas izvēles 

iespējas, no kurām izvēlēties, savukārt lielāki uzņēmumi var vienoties par cenām un pat par īpašām 

funkciju paketēm. 

Cenu noteikšana katram lietotājam 

Katra lietotāja cenu noteikšana ir vienkārša, ļoti populāra cenu struktūra, kas ļoti labi patīk SaaS 

abonentiem. Lietotāja izcenojumos viens lietotājs maksā fiksētu mēneša cenu. Pēc tam viņi savam plānam 

var pievienot vēl vienu lietotāju, un bāzes cena palielinās (piemēram, tā var dubultoties); trešais lietotājs 

palielina cenu par tādu pašu cenu utt. 

 

Lietošanas cenas 

Šis pay-as-you-go tipa modelis attiecas uz SaaS produkta lietošanu. 
SAA produkts ir interneta programmatūra, kurai var piekļūt visi lietotāji. Daudzas no jūsu iecienītākajām 
interneta platformām ir SaaS — Google Apps, DropBox vai Canva. Ideju par programmu SaaS uzņēmēji 
sāka izplatīt 90. gados. Un līdz šim tas ir viens no būtiskākajiem uzņēmējdarbības izplatīšanas modeļiem. 
Vismaz 51% uzņēmumu jau tagad katru procesu darbojas mākonī. Līdz 2020. gadam šis skaitlis pieaugs 
līdz 73%.iii 

 
Tas īpaši attiecas uz infrastruktūru un ar platformu saistītu programmatūru, piemēram, Amazon Web 
Services un citiem pakalpojumiem, kur uzņēmumiem ir jāmaksā par mazākiem produkta darījumiem 
(piemēram, API pieprasījumi, apstrādātie darījumi vai izmantotie dati). 
 
 Uz lietojumu balstīta cenu noteikšana ir paredzēta uzņēmumiem, kuri strādā tirgus jomās, kas ir jutīgas 
pret cenām, jo klienti vienmēr varēs pamatot cenu izmaiņas. No abonēšanas uzņēmuma viedokļa cenu 

https://financesonline.com/2018-saas-industry-market-report-key-global-trends-growth-forecasts/#takeaways
https://www.readyratios.com/reference/analysis/price_sensitivity.html
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noteikšana pēc lietojuma nav ideāla. Tomēr tas apgrūtina to, ka uzņēmumi, kas to izmanto, veido 
konkrētas ieņēmumu prognozes. 
 
Freemium 

 Hugely populārā ar veiksmīgām SaaS kompānijām, sākot no Dropbox un Slack līdz Yammer un Skype, 

freemium lieliski sader ar daudzpakāpju cenu modeli. Piekļuve produktu funkcijām ienākošā līmenī ir 

brīva, palielinot ierobežojumus augstāka līmeņa līdzekļiem, lai veicinātu jaunināšanu. 

 

 Īpaši labi tas ir ļoti lipīgiem produktiem (piemēram, tiem, kas minēti), kas piesaista klientus, kuri vēlas 

veikt jaunināšanu, lai gan tas prasa sākotnējus finansiālus zaudējumus. 

Padomi spēcīgas konstrukcijas veidošanai 

Izprotiet sava produkta vērtību pirms cenas noteikšanas 

Nekad neizlemiet par cenu noteikšanu, pirms neesat ieguvis gatavu produktu. Ļaujiet produktam runāt 
pats par sevi; pirms maināt monetizācijas pieeju, reaģējiet uz savu sākotnējo klientu rīcību un 
atsauksmēm. 
 
 Atcerieties, ka dažādas jūsu produkta iezīmes tiks definētas pēc klientu uztveres — tikai tāpēc, ka līdzeklis 
A un līdzeklis B ir vienā komplektā, tas nenozīmē, ka tie ir līdzvērtīgi vērtības ziņā vai klientu gatavībā par 
tiem maksāt (WTP). Ievērojiet agrīno stāvokli un pielāgojiet to. 
 

Būt elastīgam 

Elastīgums, atkārtota novērtēšana un dinamisma izjūta attiecībā uz cenu noteikšanas stratēģiju ir būtiskas. 
Jūsu stratēģija nav totēmiska — tai ir jāmainās tāpat kā produktam. 
 
 Pārliecinieties, vai jūsu cenu skala atbilst paša produkta uzlabojumiem. Ļoti izvērsts produkts ar jaunām 
un uzlabotām funkcijām un pagājušā gada cenu punktiem patiesībā zaudēs jums ieņēmumus par 
pārdošanu, salīdzinot ar tā vērtību — nebaidieties palielināt savu cenu punktu skaitu! 
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Padomi: 

 - Izpētiet līdzīgu produktu un pakalpojumu cenas tirgū 

 - Runājiet ar saviem potenciālajiem klientiem par cenu 
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2.3. Izmaksu struktūra: fiksētās un mainīgās izmaksas 
 

Izmaksu struktūra attiecas uz dažādiem izdevumu veidiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbību un parasti 

sastāv no fiksētām un mainīgām izmaksām. 

Fiksētās izmaksas ir izmaksas, kas paliek nemainīgas neatkarīgi no uzņēmuma saražotās produkcijas 

apjoma, bet mainīgās izmaksas mainās līdz ar ražošanas apjomu. 

Uzņēmumam ir jāsedz izmaksas neatkarīgi no tā, vai tas ir mazumtirdzniecības uzņēmums vai 

pakalpojumu sniedzējs. 

Cenu struktūras mazumtirgotājiem un pakalpojumu sniedzējiem ir atšķirīgas, tāpēc finanšu pārskatā 

redzamie izdevumu konti ir atkarīgi no izmaksu objektiem, piemēram, produkta, pakalpojuma, projekta, 

klienta vai uzņēmuma darbības. 

Pat uzņēmumā izmaksu struktūra var atšķirties starp produktu veidiem, nodaļām vai biznesa vienībām, jo 

to veiktās darbības ir atšķirīgas. 

Fiksētās izmaksas 

Fiksētās izmaksas rodas regulāri, un ir maz ticams, ka laika gaitā tās svārstīsies. 

Stacionāro izmaksu piemēri ir pieskaitāmās izmaksas, piemēram: 

1. īres maksa, 

2. procentu izdevumi, 

3. īpašuma nodokļi, 

4. pamatlīdzekļu nolietojums, 

5. tiešās darba izmaksas. 

Lai gan tiešajām darba izmaksām ir tendence mainīties atkarībā no tā, cik stundu darbinieks 

strādā, tām tomēr ir tendence būt relatīvi stabilām un tādējādi tās var uzskatīt par fiksētām 

izmaksām, lai gan biežāk tās klasificē kā mainīgas izmaksas, ja tās attiecas uz stundas 

darbiniekiem. 

Mainīgās izmaksas 

Mainīgās izmaksas ir izdevumi, kas mainās atkarībā no produkcijas izlaides. 

Mainīgo izmaksu piemēri ir šādi: 

1. tiešās darba izmaksas, 

2. tiešās materiālu izmaksas, 

3. komunālie pakalpojumi, 

4. prēmijas un komisijas naudas, 

5. mārketinga izdevumi. 

 

 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/accounting/fixed-and-variable-costs/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/accounting/three-financial-statements/
https://en.wikipedia.org/wiki/Property_tax
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/accounting/what-is-depreciation-expense/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/accounting/cost-of-goods-manufactured-cogm/
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Mainīgās izmaksas mēdz būt daudzveidīgākas nekā fiksētās izmaksas. Uzņēmumiem, kas pārdod 

produktus, mainīgās izmaksas var ietvert tiešos materiālus, komisijas maksu un vienas likmes 

algas. 

 

Pakalpojumu sniedzējiem mainīgos izdevumus veido algas, prēmijas un ceļa izdevumi. 

Uz projektiem balstītiem uzņēmumiem izmaksas, piemēram, algas un citi projekta izdevumi, ir 

atkarīgas no katrā projektā ieguldīto stundu skaita. 

 

Uzdevums: 

Apskatiet sava biznesa modeļa izmaksu struktūru 

 

 

Plānojot šo sadaļu, apsveriet, kā samazināt nevajadzīgas izmaksas, vienlaikus nodrošinot vērtību. 

1. Biznesa modeļa izmaksu struktūras var būt atkarīgas no izmaksām vai vērtības. 

2. Kad esat aprēķinājis, kāda ir jūsu biznesa modeļa izmaksu struktūra, padomājiet par dažādiem 
izmaksu veidiem un to īpašībām: 

Fiksētās izmaksas: šīs izmaksas netiek ietekmētas, pat ja jūsu uzņēmums mainās. Tie ietver īres maksu un 
darbinieku algas. 

Mainīgās izmaksas: šie izmaksu veidi mainās atkarībā no preču un pakalpojumu daudzuma, ko saražojis 
uzņēmums. Tās ietver, piemēram, izejvielas un piegādes izmaksas. 

3. Vai jums būs mēroga ekonomija vai darbības jomas ekonomijas pieeja? 
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Apjomradīti ietaupījumi: tie ir izmaksu ietaupījumi, ko rada ražošanas apjoma pieaugums, kā rezultātā 
samazinās vienības izmaksas. 

Darbības jomas ekonomija: darbības jomas ekonomijas ir ietaupījumi, kas rodas, ja vairāku produktu 
ražošanas izmaksas kopā ir lētākas nekā atsevišķu produktu ražošana. Piemēram, vairākiem produktiem 
var būt vienādas mārketinga aktivitātes vai izplatīšanas kanāli. 

4. Kad esat izveidojis biznesa modeli, ja tā pamatā ir Izmaksas vai Vērtība, apsveriet, kuri galvenie 
resursi un galvenās darbības ir visdārgākās. Un vienmēr atcerieties, ka šīs izmaksas ir jāsaskaņo 
ar saviem Vērtību piedāvājumiem, lai nodrošinātu, ka jūsu biznesa modelis vienmēr ir izstrādāts 
kopā ar klientiem tā pamatā. 

5. Neaizmirstiet izmantot holistisku pieeju un padomāt par to, kā jūsu ienākošās un izejošās 
summas ietekmē jūsu plašāko biznesa modeli: cik lielā mērā katra no jūsu ieņēmumu plūsmām 
veicina jūsu kopējos ieņēmumus? Kuri no jūsu pamatresursiem ir visrentablākie un kuri ir 
visdārgākie? Tie ir galvenie aspekti, kas ir pamatā jebkuram biznesa modelim, tāpēc veltiet savu 
laiku, lai tiešām pārliecinātos, ka jums tie ir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ashtonmcgill.com/introducing-business-model-canvas-customer-relationships-channels/
http://www.ashtonmcgill.com/business-model-canvas-series-introducing-value-proposition-canvas/
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2.4. Cenu noteikšanas stratēģijas 
 

Produktu cenu noteikšana ir būtisks elements, lai noteiktu jūsu produkta vai pakalpojuma panākumus, 

tomēr e-komercijas uzņēmēji un uzņēmumi cenu noteikšanu bieži vien uzskata tikai par pēcdomu. Viņi 

nokārto un izmanto pirmo cenu, kas nāk prātā, kopē konkurentus vai (vēl ļaunāk) min. 

Ir daudz produktu cenu noteikšanas stratēģiju, kas balstītas uz cilvēka psiholoģijas pētījumiem. 

Lai to izdarītu, ir daudz cenu noteikšanas stratēģiju, bet trīs favorīti, kas nodrošina izdevīgu cenu 

pazemināšanu, ir atlaižu cenas, zaudējumus izraisošas cenas un enkuru cenas. 

ATLAIŽU CENAS 

Atlaižu cenu noteikšanas stratēģija ir stratēģija, kurā preces sākotnēji tiek marķētas mākslīgi vai sāktas 

par augstāku cenu, bet pēc tam tiek piedāvātas pārdošanai par to, kas, šķiet, ir samazināta cena 

patērētājam. 

 

 

Tiešsaistes mazumtirdzniecības veikals var piedāvāt atlaižu cenas visiem saviem virtuves priekšmetiem uz 

ierobežotu laiku, lai piesaistītu jaunus klientus un palielinātu pārdošanas apjomus. 

Tas ir vienkāršs veids, kā piesaistīt jaunus klientus, kuri, iespējams, nav iegādājušies konkrētu preci par 

augstāku cenu. 

Galvenais, lai atlaižu cenu noteikšanas stratēģija paliktu ienesīga jūsu uzņēmumam, ir noturēt peļņas 

normu tuvu 0 EUR vai nedaudz pozitīvu. Citiem vārdiem sakot, nepārdodiet savus produktus ar atlaidi tikai 

tāpēc, lai iedabūtu klientus durvīs, bet tikai tāpēc, lai noskaidrotu, ka jūs zaudējat naudu ar dūri. 

https://blog.prisync.com/ultimate-ecommerce-pricing-strategies/
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Piesaistiet klientus ar atlaidēm, paturiet savu peļņas normu uz diskontētiem krājumiem, kas ir tuvu EUR 

0, un pēc tam palieliniet vai pārpārdodiet citas preces jūsu veikalā, lai gūtu peļņu. 

LOSS-LEADER CENU NOTEIKŠANA 

Līdzīgi kā atlaižu cenu noteikšanas stratēģijā, arī zaudējumu cenu noteikšanā tiek izmantota nedaudz 

riskantāka pieeja, lai piesaistītu pircējus. 

Saskaņā ar Inc. “Zaudējumu noteicošā cenu noteikšana ir agresīva cenu noteikšanas stratēģija, kurā 

veikals pārdod izraudzītas preces zem pašizmaksas, lai piesaistītu klientus, kas saskaņā ar zaudējumu 

noteicēju filozofiju veidos zaudējumus par iezīmētiem produktiem, papildus iegādājoties ienesīgas 

preces.” 

Luksusa un dārgu apģērbu uzņēmums “Patagonia” ir lielisks piemērs tam, ka “shocks leader” cenas ir 

veiktas pareizi. Pirmkārt, tie sākas ar tīmekļa speciālistu lapu, ko viņi reklamē pa e-pastu un sociālajos 

medijos: 

 

Pārbaudot savus Web īpašos produktus, daudzas preces tiek pārdotas par 25 –75% zem parastās 

mazumtirdzniecības cenas: 
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Galvenā atšķirība, salīdzinot ar standarta atlaižu cenu noteikšanu, ir tā, ka uzņēmumi bieži vien zina, ka 

viņi negūs peļņu no precēm, kas pārdotas kā zaudējumu noteicēji. Un tas sākas ar dziļu izpratni par 

produktu izmaksām un peļņas normu.iv 

Šīs cenu noteikšanas stratēģijas izmantošana var palīdzēt piesaistīt lielu skaitu klientu, kas citādi iepērkas 

citur, un daži no tiem pirks preces ar lielāku peļņas normu. 

ENKURA CENAS 

Ir tapis lielisks Stīva Džobsa video, kas paziņo par iPad cenu uz skatuves 2010. gadā. 

 

Viņš retoriski jautā dalībniekiem, par ko viņiem būtu jāmaksā iPad. “Ja klausīsieties pundurus, mēs to 

maksāsim zem $1000, kas ir $999 kods,” saka Džobss. Pirms turpināt, ekrānā parādās $999 … “Esmu 

sajūsmā paziņot, ka iPad cenu noteikšana sākas nevis $999, bet tikai $499.” 

Uz ekrāna $999 cenu sadragā krītošs “$499”. 

Tā ir galantērijas cena. 
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Enkura cenu noteikšana ir vieta, kur jūs rādāt savu “parasto” cenu un pēc tam redzami pazemināt šīs 

preces cenu veikalos vai tiešsaistē. Tas tik labi darbojas, jo palīdz radīt tēlu veikalnieku prātos, ka viņi 

sāk neticamu darījumu. Maz vai viņi zina, ka regulāro cenu izdomāja pirmajā vietā! 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TĒMA – KOLEKTĪVĀ FINANSĒŠANA: PĀRSKATS 
 

 

 

Šīs tēmas galvenais mērķis ir iepazīstināt pieaugušos ar kolektīvās finansēšanas 

koncepciju kā mūsdienīgu finanšu piesaistes instrumentu. Pieaugušie, kas mācās, 

sapratīs kolektīvās finansēšanas koncepciju, principus, ieguvumus un noteikumus. 
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Saistīts ar “Uzņēmējdarbības kompetenci” 
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3.1. Definīcija un kolektīvās finansēšanas koncepcija 

 

“PROJEKTA VAI RISKA FINANSĒŠANAS PRAKSE, PIESAISTOT DAUDZ MAZU NAUDAS SUMMU NO 

LIELA CILVĒKU SKAITA, PARASTI AR INTERNETA STARPNIECĪBU” 

avots: Oksfordas vārdnīca, 2020 

Ir dažas citas definīcijas: 

• “prakse piesaistīt naudu projektam, izmantojot nelielus naudas līdzekļus no vairākiem 

cilvēkiem.” avots: https://blog.planbook.com/crowdfunding-for-teachers / 

• “kolektīvā finansēšana ir process, kurā sabiedrība lūdz ziedojumus, kas nodrošina sākuma 

kapitālu jauniem uzņēmumiem (http://www.crowdfundingguides.com) 

Kolektīvā finansēšana ir tiešsaistes finansējuma veids inovatīviem uzņēmumiem, projektiem un cilvēkiem. 

Kolektīvā finansēšana notiek daudzos dažādos formātos un nolūkos, bet kopumā līdzība ir sadarbības 

finansēšanas process, kas bieži notiek Krowdfinancing platformās, kuras apvieno atbalstītājus ar līdzekļu 

saņēmējiem. (projekts Crowd-Fund-Port, www.crowdfundport.eu) 

KĀ TAS DARBOJAS? 

Vienmēr ir trīs partijas: 

1) ZIEDOTĀJI vai pūlis, kas vēlas atbalstīt vai ieguldīt naudu; 

2) UZTVĒRĒJI vai ideju īpašnieki un virzītāji, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību vai projektu; 

3) INTERMIDIATES (viduskuģis) vai platformas īpašnieki, kas organizē savienojumu starp 

uztvērējiem un ziedotājiem un maksā 5 –7% no finansējuma, kas iegūts, izmantojot platformas. 

“1. attēls: Crowdfinancing platforma ir arī bizness, kas palīdz savienot ziedotājus un saņēmējus” 

 

 

https://blog.planbook.com/crowdfunding-for-teachers/
http://www.crowdfundport.eu/
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1. gadījuma pētījums no 3 pasaules mēroga kolektīvās finansēšanas platformas 

https://www.indiegogo.com/ 

Vienkāršā ideja tika finansēta TOP3 globālās platformas https://www.indiegogo.com/. Tas ir plānotājs 

ikvienas dienas dzīves aktivitātēm. 

 

Šis idejas virzītājs cerēja iegūt finansējumu EUR 8,480 apmērā, bet, spriežot pēc zemāk redzamā attēla, 

mēs varam redzēt, ka šī ideja fundraised EUR 9,374, un vēl ir 21 diena. 

 

2. gadījumu pētījums no 3 pasaules mēroga kolektīvās finansēšanas platformas 

https://www.indiegogo.com/ 

Jo sarežģītāka ideja – Vācijas uzņēmēja Atveseļošanās Sandali. 

https://www.indiegogo.com/
https://www.indiegogo.com/
https://www.indiegogo.com/


L a p a  ī35 

 

 
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisiju 

nevar saukt pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Pieteikuma numurs: 2019-1-

LV01-KA204-060337 

 

Šis idejas virzītājs cerēja iegūt 5000 eiro, bet, spriežot pēc zemāk redzamā attēla, mēs redzam, ka šī 

ideja fundraised 16,367 eiro, un vēl ir 31 diena. 

 

Projekta FINE2WORK partnerorganizācijas ir no Latvijas, Kipras, Portugāles un Bulgārijas. Tie ir daži 

piemēri no šīm valstīm. 

Case study 3 no Latvijas nacionālās kolektīvās finansēšanas platformas 

Šī ir vienīgā nacionālā pūļa finansēšanas platforma Latvijā, proti, “Projektu banka” latviešu valodā vai 

“Projektu banka” angļu https://projektubanka.lv/ 

Tā ir platforma radošām, kultūras un izglītības idejām, kā arī vietējiem iedzīvotājiem, kuri vēlas uzsākt savu 

mazo un mikrouzņēmumu darbību. Platformas īpašnieka iekasētā kolektīvās finansēšanas maksa ir 5%. 

Biznesa ideja turpmāk – “Ābelīte” fundrasing caimpaign par pašnodarbināto personu, kas labprāt sāktu 

audzēt ābeļu dārzā. Gribēja iegādāties iekārtas sulas izspiešanai no āboliem. Viņš no pūļa ziedojumos 

prasīja 1,065 EUR un saņēma 1,168 EUR. Biznesa ideja tika finansēta. 

https://projektubanka.lv/
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Kolektīvā finansēšana ir kas vairāk nekā tikai finansējums! Pūļa finansējumu var izmantot mārketingam, 

tirgus pētniecībai, sabiedrības informēšanai un preses pasākumiem. 

“Crowdfinancing” vēsture 

Kolektīvā finansēšana nav jauna koncepcija - tiek uzskatīts, ka ASV Brīvības statuja ir viens no pirmajiem 

dokumentētajiem pūļa finansēšanas projektiem (projekts Crowd-Fund-Port, www.crowdfundport.eu). 

Mēs varam atrast vēsturiski gadījumus, kad cilvēki ziedoja sabiedriskajām ēkām un svarīgām aktivitātēm. 

Līdzīgi Brīvības statujai ASV 1931. gadā ar vietējo latviešu tautas ziedojumiem tika finansēta arī valsts 

Brīvības statuja. 

http://www.crowdfundport.eu/
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avots: Brīvības statuja Rīgas pilsētā, Latvijā 

Citiem vārdiem sakot – ideja iekasēt naudu no cilvēkiem vai lūgt kolektīvo palīdzību nav mūsdienīga ideja. 

Cilvēki ir gatavi palīdzēt arī ar finansiāliem līdzekļiem, jo šī ir cilvēka daba – mēs jūtamies sociāli atbildīgi 

un gatavi iesaistīties. Iesaiste ir iemesls, kāpēc kolektīvā finansēšana kļūst tik populāra jau vairākas dienas 

ar digitālās pasaules un interneta palīdzību. Mēs varam sēdēt Latvijā un fundraise no cilvēkiem Portugālē, 

mums var būt biznesa ideja Bulgārijā un varbūt būs donori būs no Kipras. Pasaule vienlaikus ir liela un 

maza, pateicoties internetam un tehnoloģijām. 

Projekta CrowdFundPort minēts, ka pirmo moderno kolektīvās finansēšanas pasākumu artistShare uzsāka 

2003. gadā kā pirmo Krowdfinancing platformu ASV mūziķiem, pēc tam 2006. gadā Sellaband sāka 

darboties kā fanu finansēšanas platforma Eiropas grupām; 2008. gadā Indiegogo sāka darbību ASV 

radošiem un sociāliem projektiem; 2009. gadā Kickstarter tika atvērts ASV projektiem; 2012. gadā tika 

publicēts pirmais Crowdfinancing Industry Report (Project Crowd-Fund-Port, www.crowdfundport.eu). 

Kopš Krowdfinancing pirmsākumiem platformu skaits visā pasaulē pieaudzis līdz vairāk nekā tūkstotim. 

Vairāk nekā 1250 Krowdfinancing platformas tiešsaistē visā pasaulē saskaņā ar Crowdfinancing Industry 

ziņojumu (2015). Saskaņā ar otro Eiropas alternatīvo finanšu nozaru ziņojumu (2016) Eiropā darbojas 

vairāk nekā 360 līdzfinansēšanas platformas. 

KAM TAS IR IZDEVĪGI? 

• Alternatīvs sākumfinansējuma avots. 

• Biznesa idejas validācija, izmantojot reāllaika mijiedarbību ar ziedotājiem vai pūli 

• Iespēja reklamēt biznesa ideju vai zīmola nosaukumu. 

• Iespēja pieņemt darbā un informēt potenciālos klientus par ziedotājiem varētu kļūt arī par jūsu 

klientiem. 

http://www.crowdfundport.eu/
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3.2. Kolektīvās finansēšanas principi 
 

Pastāv kolektīvās finansēšanas veidi. 

ZIEDOJUMI: Finansētāji ziedo cēloņiem, kurus viņi vēlas atbalstīt, bez 
paredzamām kompensācijām. 

REWARD-
BASED: 

Finansētāji saņem nemonetāru atlīdzību, kas bieži izpaužas kā 
atzinības zīme vai produktu vai pakalpojumu priekšpirkums. 

UZ LENDINGU 
BALSTĪTS: 

Finansētāji bieži saņem fiksētus periodiskus ienākumus un cer, ka 
tiks atmaksāts sākotnējais pamatieguldījums. 

TAISNĪGUMS: Finansētāji saņem procentus pašu kapitāla veidā no riska, ko tie 
finansē, vai alternatīvi no ieņēmumu vai peļņas daļu darījumiem. 

 

 

avots: Massolution, Crowdfinancing Industry Report 2015 

 Padomi: 

- ZIEDOŠANAS UN REWARD–BASED ir vispiemērotākais veids mazajiem un mikrobiznesa 

ideju veicinātājiem. 

- Vienmēr sāc ar psiholoģiski pieņemamiem, ko tev vajadzētu celt no pūļa. 

 

Atcerieties vienkāršu gadījumu pētījumu no Latvijas “Apple” – šis ir sākotnējais izmēģinājums, ko 

varētu izdarīt ikviens. 
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KOLEKTĪVĀS FINANSĒŠANAS PROCESS 

Kad gatavojaties sākt kolektīvo finansēšanu, lūdzu, mēģiniet noteikt: 

1. galvenais mērķis – priekš kam tu vāc naudu? Dizains, aprīkojuma iegāde, prototipi, 

mārketings, izpēte? 

2. noteikt autofinansēšanas kampaņas nosaukumu – jaukais nosaukums ir svarīgs, cilvēkiem 

patīk “katody” virsraksti 

3. atrodiet atbilstošu platformu valsts vai starptautiskā mērogā – to vienmēr ir vieglāk sākt lokāli 

un pēc tam izmēģināt globāli 

4. rūpīgi izlasiet platformas noteikumus vai sadarbības noteikumus, ne visas valstis ir tiesīgas 

uzsākt kolektīvo finansēšanu globālajās platformās, ir arī nodokļu jautājumi, kas būtu jāņem 

vērā (vienmēr komisijas maksa pf 5-7% un dažkārt arī valsts pievienotās vērtības nodoklis 

(PVN)). Var rasties situācija, ka nodokļu maksātājam būtu jāmaksā pat 30% no nodokļiem, kas 

kombinēti ar PVN un nodevu. Lasīt tālāk ir šī KIA vai AON platforma (lūdzu, skatiet tekstu 

zemāk) 

5. izpētiet atbalstītos projektus uz izvēlētās platformas — tas palīdzēs izprast pūļa uzmanību, 

sekojot šai platformai 

6. sagatavojiet visus nepieciešamos materiālus kampaņas sākšanai – parasti video, infografiku, 

produktu aprakstu, attēlus, atsauces, vairāk jūs rādāt un skaidrojat, ka vairāk cilvēku tic idejai 

un atbalstam. 

7. gadījumā, ja dodaties uz BEZMAKSAS kolektīvās finansēšanas kampaņu, lūdzu, skaidri 

norādiet, kas būs balva — jūsu produkts, atlaide vai jebkura cita prece apmaiņai. 

Ir trīs posmi: pirmskampaņas posms, pats kampaņas posms un pēckampaņas posms. 
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3.3. Kolektīvās finansēšanas noteikumi 
 

Lielākā daļa Krowdfinancing-seminars izmanto pieeju “viss vai nekas”, un daži piedāvā arī “paturēt visu” 

pieeju. 

Tips Apraksts 

KIA = PATURIET TO VISU: platformai pārskaitīs naudu no atbalstītājiem uz projektu vai uztvērēju 
neatkarīgi no tā, kas 
 

AON = VISS vai NEKAS: nauda tiks pārskaitīta platformai tikai no atbalstītājiem, lai to saņemtu, 
ja projekta kampaņa sasniegs finansējuma mērķi 

 

1. gadījuma pētījums “KIA vai AON” 

Lūdzu, apmeklējiet platformu https://help.kickstarter.com/hc/en-us/articles/115005047893-Why-is-

fund-all-or-nothing - šeit varat atrast svarīgu informāciju par finansēšanas noteikumiem 3. pasaules 

LĪMEŅA platformā. 

 

avots: https://help.kickstarter.com/hc/en-us/articles/115005047893-why-is-fund-all-or-nothing - (2020) 

- Mēs varam lasīt, ka MOTION STARTERS darbojas, izmantojot universālu modeli. 

- Galvenokārt tie nosaka 5% kā platformu plus 3% maksājumu apstrādei, ko veic cits operators. 

https://help.kickstarter.com/hc/en-us/articles/115005047893-Why-is-funding-all-or-nothing-
https://help.kickstarter.com/hc/en-us/articles/115005047893-Why-is-funding-all-or-nothing-
https://help.kickstarter.com/hc/en-us/articles/115005047893-Why-is-funding-all-or-nothing-
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avots: https://www.kickstarter.com/help/fees?country=US 

Maksa ir atkarīga no ideju veicinātāja valsts. Zemāk redzamajā attēlā ir parādīti noteikumi, ja virzītājs ir no 

Apvienotās Karalistes. 

 

avots: https://www.kickstarter.com/help/fees?country=GB 

 

 

 

 

 

https://www.kickstarter.com/help/fees?country=US
https://www.kickstarter.com/help/fees?country=GB
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1. gadījuma pētījums “KIA vai AON” 

Lūdzu, apmeklējiet platformu sociālās kolektīvās finansēšanas platformu https://startsomegood.com/. 

Varam lasīt, ka šī platforma iekasē 5% pakalpojuma maksu plus maksājuma apstrādi. 

 

avots: https://help.startsomegood.com/en/articles/4454836-what-are-your-fees 

Šīs platformas darbojas, pamatojoties uz AON modeli. 

 

avots: https://startsomegood.com/howitworks 

 

 

 

 

https://startsomegood.com/
https://help.startsomegood.com/en/articles/4454836-what-are-your-fees
https://startsomegood.com/howitworks
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3.4. Kolektīvās finansēšanas ieguvumi un riski 
 

“JA uzskatāt, ka kolektīvā finansēšana ir vienkārša, miniet vēlreiz: tā noteikti nav. Patiesībā tas ir diezgan 

biedējoši, jo jums jābūt gataviem tur izvietoties [publikai]. Tas ir internets, un tev jāsagaida jauktas 

atsauksmes. 

Džeina Jensena, Pinkerton Road: PIEDZĪVOJUMU gads 

Kolektīvās finansēšanas Pros: 

- Kolektīvā finansēšana ne tikai nepalīdz finansēt jūsu projektus – tā ļauj novērtēt arī sabiedrības 

intereses pirms jaunu produktu laišanas tirgū vai netīšas naudas tērēšanas mārketingam 

- Jūs kontrolējat visu, ieskaitot izmaksas, laiku, piegādi, radošo redzējumu un izpildi, mārketingu 

un klientu mijiedarbību 

- Jūs saglabājat savu taisnīgumu. Projekti un uzņēmumi joprojām ir 100% jūsu. 

- Jūs varat pārbaudīt un pierādīt sava modeļa popularitāti, izmantojot tikai vienu prototipu vai 

pirmsražošanas materiālus. 
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Kolektīvās finansēšanas koordinatori 

- Tas nostāda jūs un jūsu idejas tieši publikas priekšā – un, iespējams, arī uguns līniju. 

- Lai gūtu panākumus, ir jāiegulda nenogurstoši centieni notiekošajās sociālā mārketinga 

kampaņās un pastāvīgi jāpopularizē sevi visā līdzekļu vākšanas kampaņas laikā. Ja esat 

kautrīgs, apsargāts vai saudzīgs pēc dabas, jums būs jāpārvar šīs tendences, lai īstenotu 

veiksmīgu kolektīvās finansēšanas kampaņu, vai jāatrod kāds cits, kas darbosies kā projekta 

pārstāvis. 

- Tas ne vienmēr izdodas. Tas nenozīmē, ka jums vajadzētu būt atturīgiem attiecībā uz 

iespējām veiksmīgi finansēt projektu, bet jums ir jābūt reālistiskiem un jāsagatavojas 

iespējamai neveiksmei.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1http://www.crowdfundingguides.com/ 

  

http://www.crowdfundingguides.com/
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4. TĒMA ĀRĒJĀ FINANSĒJUMA IESPĒJAS: PĀRSKATS 
 

 

Šīs tēmas galvenais mērķis ir sniegt šo tematu, sniedzot noderīgu informāciju par 

projekta partneru valstu ārējā finansējuma iespējām attiecībā uz pašu mazo 

uzņēmumu vai pašnodarbinātību. Pieaugušie, kas mācās, izprot dažādas ārējā 

finansējuma iespējas un ieguvumus un ārējā finansējuma riskus. 

 

 

 

 

 

 

 

Saistīts ar “Uzņēmējdarbības kompetenci” 
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4.1. Finansējuma iespējas 
 

Finansējums vai vienkārši teiciens par naudu ir ļoti svarīgs, ja kāds vēlas pāriet no idejas 

stadijas uz īstenošanas stadiju. 

Šis ir ļoti svarīgs brīdis, uzsākot savu uzņēmējdarbību vai pašnodarbinātību, un dažkārt 

finansējuma trūkums ir izšķirošais brīdis, kad cilvēki pārstāj sapņot un darīt. 

 

Pieņemsim, ka 25 gadus vecam jaunietim ir ideja atvērt mazo frizieru salonu, lai pats sev nodrošinātu 

darba vietu, un tas var būt arī darba vieta citiem pašnodarbinātiem skaistumkopšanas speciālistiem. 

Biznesa ideja ir skaidra. 

 

Otrs solis ir noskaidrot visas prasības skaistumkopšanas salona atvēršanai. Parasti beaty salons ir saistīts 

ar sanitārajām un veselības drošības prasībām, ko varētu uzdot vai nu vietējā pašvaldībā, vai arī pie šī 

biznesa sektora atbildīgās institūcijas. 

 

Trešais solis ir visu nepieciešamo izmaksu aprēķināšana, kas radīsies pirms salonu atvēršanas, un regulārās 

izmaksas, kas būs ikmēneša maksājumi par 1) salonu īri, 2) elektrību un ūdeni, 3) telefonu, 4) mārketings 

vai reklāmas aktivitātes, 5) matu kosmētika, 6) alga un nodokļi, 7) transporta izdevumi un citas attiecīgas 

izmaksas. Kad cilvēks vismaz pirmajā gadā paredz budžetu, lai sāktu darbu un strādātu, tiek uzdoti finanšu 

jautājumi. 

Parasti ir dažādas iespējas, kā iegūt naudu vai sākuma kapitālu. 

Šīs opcijas ir: 

1) PAŠIEM IR SAVA NAUDA NO UZKRĀJUMIEM – tā ir laba iespēja un nav riskanta vispār, bet vai 

ikvienam ir pietiekami daudz ietaupījumu, lai sāktu savu uzņēmējdarbību; 

2) 3F (ĢIMENE, DRAUGI, MUĻĶI) - citiem vārdiem sakot, mēs prasām aizdot naudu no saviem 

ģimenes locekļiem, draugiem un cilvēkiem, kurus mēs, iespējams, pazīstam un kuri mums uzticas, 

bieži saukti arī par “muļķiem”; 

3) BANKAS AIZDEVUMS – tas ne vienmēr ir iespējams un cilvēki baidās no nopietniem līgumiem 

gadījumā, ja viņiem neizdodas vai neizdodas laikus; 

4) INVESTORI UN BIZNESA EŅĢEĻI – tas ir iespējams, ja biznesa ideja ir inovatīva un ar globālu vai 

starptautisku potenciālu; 

5) ATBALSTA PROGRAMMAS VIETĒJĀ PAŠVALDĪBA VAI VALSTS VALDĪBA – tas ir labs variants, bet 

jums jāraksta projekta priekšlikums un jākonkurē; 

6) STARPTAUTISKĀS ATBALSTA PROGRAMMAS, PIEMĒRAM, EIROPAS SAVIENĪBAS FONDI – tas nav 

tik viegli, ja cilvēkam nav pieredzes un var būt angļu valodas prasme, nav tik aktīvi (daudzi 

priekšlikumi ir rakstīti gan angļu, gan valsts valodā); 

7) KAPITĀLIEGULDĪJUMS — tas tagad ir mūsdienīgs, pateicoties internetam, bet to reti izmanto 

cilvēki, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, jo viņiem ir izpratne un trūkst zināšanu par kolektīvās 

finansēšanas pamatiem. 



L a p a  ī48 

 

 
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisiju 

nevar saukt pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Pieteikuma numurs: 2019-1-

LV01-KA204-060337 

Nodarbību plāns/izdales materiāli: 

4. lesso plāns, 4. izdales materiāli 

4.2. Pašu ietaupījumi un 3F 

 

 
- PAŠU IETAUPĪJUMI – vai jums ir savi uzkrājumi? Cik ilgs laiks, lai būtu nepieciešams 

strādāt, lai ietaupītu pašu naudu, lai sāktu? Vai, strādājot un taupot naudu, jūs iegūstat 

laiku vai varat būt brīvs laiks? 

Priekšrocības: 

o nav saistību 

o elastīgs, ja dažas darbības tiek pagarinātas 

Riski: 

o ja zaudējam pašu naudu, neviens nemaksās atkārtoti, tad šī ir tikai pašu atbildība 

o pieredzes trūkums var novest pie atteices, ko sedz pašu tīrais kapitāls vai uzkrājumi 

 
- 3F – domājiet kritiski, vai jūsu ģimene, draugi un apkārtējie cilvēki var jums aizdot 

sākumkapitālu. Vai šie cilvēki ir gatavi jums palīdzēt tagad, kad pasaule mainās tik strauji? 

Gadījumā, ja nevarēsit laikus atmaksāt – vai jums būs kāda iespēja pagarināt kreditēšanas 

periodu? Vai 3F aizdos jums oficiāli, parakstot kādus dokumentus, vai šī būs “džentlmeņu 

vienošanās”, kad jums tiks dota nauda, pamatojoties uz uzticību? Vai vēlaties sākt 

uzņēmējdarbību, izmantojot 3F pieeju? Vai jūtaties pietiekami labi par naudas 

aizņemšanos no 3F? 

Priekšrocības: 

o “draudzīgie” pienākumi 

o elastīgs, ja dažas darbības tiek pagarinātas 

o lēta nauda, jo nav samaksāta procentu likme 

Riski: 

o ja loooti 3F naudu neviens neatmaksās, tad šī ir tikai pašu atbildība 

o savstarpējā uzticēšanās ar 3F tiek pakļauta riskam 

o var zaudēt draugus, ja kaut kas noiet greizi 
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4.3. Bankas aizdevums, investori un biznesa eņģeļi 
 

- BANKAS AIZDEVUMS – tas ir nopietnāks variants, jo parasti bankas nodrošina aizdevumus 

ar nekustamā īpašuma garantiju vai lūdz citu personu sniegt šo garantiju, proti, kļūt par 

garantijas devēju 

. Tas ir ļoti riskanti citas personas garantijas devējam, jo vienmēr pastāv iespēja neatdot 

bankas aizdevumu laikus. Mazās uzņēmējdarbības uzsākšanai ES valstīs ir dažādas 

iespējas, un banku aizdevums ir viena no šīm iespējām. Parasti ir valsts attīstības bankas, 

kuru galvenā misija ir mikrouzņēmumu, mazo uzņēmumu un pašnodarbinātības atbalsts. 

Priekšrocības: 

o banka vienmēr aizdod naudu, ja visi aprēķini ir reāli, un tas kaut kā ir pierādījums uzņēmējdarbībai, 

kas darbosies 

o disciplīna, ka uzņēmējiem jāatmaksā aizdevums un tādējādi nav atkāpšanās plāna 

Riski: 

o ja zaudē naudu, ko neviens nemaksās atkārtoti, tad šī ir tikai pašu atbildība 

o nopietnas juridiskas saistības 

o nav lēta nauda kā tiek maksāta bankas procentu likme 

 
Iestāde (- es), kas atbild par uzņēmējdarbības finansiālo atbalstu projekta partnervalstīs. 

 

Valsts Iestāde Galvenā atbalsta joma 

Latvija ALTUM 
www.altum.lv 

 Sēklu nauda 
 Sociālā uzņēmējdarbība 

līdz 50 000 EUR 

 Lauku atbalsta aģentūra (Lauku atbalsta 
dienests) 
www.lad.gov.lv 

 uzņēmējdarbības 
uzsākšana laukos 

 pašnodarbinātības 
uzsākšana 
lauksaimniecības 
rūpniecībā un lauku 
apvidos 

 Nodarbinātības valsts aģentūras (Valsts 
nodarbinātības dienests) www.nva.gov.lv 

 prasmju pārkvalifikācija 
 uzņēmējdarbība sākas ar 

10 000 EUR atbalstu, ja 
persona ir reģistrēta kā 
bezdarbniece 

 Visas reģionālās un vietējās pašvaldības, 
lielākās Latvijas pilsētas, šeit ir tikai daži 
piemēri 
Rīgas pilsētas www.riga.lv 
Cēsu www.cesis.lv 

 uzņēmējdarbības 
speciālistu atbalsts 

 vietējās dotācijas no 2000 
EUR līdz pat 9000 EUR, ja 

http://www.altum.lv/
http://www.lad.gov.lv/
http://www.nva.gov.lv/
http://www.riga.lv/
http://www.cesis.lv/
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Daugavpils www.daugavpils.lv biznesu sāks īpaši 
pašvaldība 

Bulgārija Ekonomikas ministrijas datu bāze 
https://www.mi.government.bg/bg/themes-
c374.html 
 

 Informācija par 
pieejamajiem 
uzņēmējdarbības atbalsta 
fondiem un programmām 

Kipra Kipras Uzņēmējdarbības fonda (CYPEF) 
https://www.eif.org/what_we_do 
 /resources/cypef/index.htm 
 

 CIPF pārvalda Eiropas 
Investīciju fonds (EIF). 

 Finansējuma pieejamības 
uzlabošana maziem un 
vidējiem uzņēmumiem 
(MVU) 

 Jaunatnes uzņēmējdarbības padome 
(Jaunatnes valde Kiprā) 
https://onek.org.cy/en/home-
lapa/programmas-and-service/funding-
opportunities/youth-business / 

 Kipras Jaunatnes padome 
aktīvi atbalsta Jaunatnes 
uzņēmējdarbības shēmu, 
kas darbojas Tirdzniecības, 
rūpniecības un tūrisma 
ministrijas (Rūpniecības 
attīstības dienests) 
pakļautībā. 

 Programmas mērķis ir 
attīstīt, atbalstīt un 
veicināt jauniešu 
uzņēmējdarbību, 
izmantojot finansiālu 
atbalstu un izglītojošus 
apmācības kursus jaunu 
un ilgtspējīgu MVU 
attīstībai. 

 Atbilstīgajiem pieteikuma 
iesniedzējiem būtu 
jāatbilst prasībām, kas 
noteiktas pieteikuma 
iesniegšanas dienā un kas 
ir 20 līdz 39 gadus veci, ir 
bezdarbnieki, darbinieki 
vai pašnodarbinātie un 
vismaz gadu pirms 
pieteikuma iesniegšanas 
dienas nav veikuši 
saimniecisko darbību. 

 IEFP 
www.iefp.pt 

 Atbalsts uzņēmumu 
dibināšanai - pasākums 
mazo uzņēmumu izveides 
atbalstam, ar 

 peļņas nolūkos neatkarīgi 
no to juridiskās formas, 

http://www.daugavpils.lv/
https://www.mi.government.bg/bg/themes-c374.html
https://www.mi.government.bg/bg/themes-c374.html
https://www.eif.org/what_we_do/resources/cypef/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/resources/cypef/index.htm
https://onek.org.cy/en/home-page/programs-and-service/funding-opportunities/youth-entrepreneurship/
https://onek.org.cy/en/home-page/programs-and-service/funding-opportunities/youth-entrepreneurship/
https://onek.org.cy/en/home-page/programs-and-service/funding-opportunities/youth-entrepreneurship/
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tostarp vienībām, kas veic 
meklēšanu 

 kooperatīva forma, kas 
veicina vietējās 
ekonomikas dinamismu 

 Valsts mikrokredītu 
programma saskaņā ar 
Programmu attīstības 
atbalstam 

 Sociālā ekonomika 
(PADES) – pasākums, ko 
īsteno ekonomikas 
kooperatīvs António 
Sérgio 

 Sociālie (GADĪJUMI) 
 Atbalsts pašu 

nodarbinātības radīšanai, 
ko veic bezdarbnieka 
pabalsta saņēmēji - 
pasākums 

 atbalsts nodarbinātības 
projektiem, ko veicina 
subsidētie bezdarbnieki, 
ar nosacījumu, ka tie 

 nodrošināt veicinātāju 
pilnas slodzes 
nodarbinātību 

  

 ANJE 
 
https://www.anje.pt/move/apoios/ 

 Uzņēmējs Stors 
 Izvēlas piemērotāko 

finansējumu un stimulus 
pašreizējo vai potenciālo 
uzņēmēju vajadzībām un 
uzrauga pieteikumu 
sagatavošanu, nodrošinot 
personalizētu biznesa 
konsultāciju pakalpojumu. 

 Pašvaldības  Informācijas palīdzība 
 Palīdziet aizpildīt 

pieteikumu veidlapas 
uzņēmēju programmām. 
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- INVESTORI UN BIZNESA EŅĢEĻI 

Parasti investori un biznesa eņģeļi investē strauji augošos inovatīvos uzņēmumos un 

jaunizveidotos uzņēmumos ar eksporta potenciālu. Tās var neinteresēties par maziem, 

mikrouzņēmumiem un pašnodarbinātību, jo šīm biznesa idejām lielākoties ir vietējs vai reģionāls 

mērogs un raksturs. 

 

Vai zināt, kas ir biznesa eņģelis? 

Biznesa eņģelis ir patstāvīgs indivīds, kurš nodrošina kapitālu biznesa attīstībai. Parasti turīgu 

indivīdu, biznesa eņģeļu (vai eņģeļu investoru) mērķis ir palīdzēt uzņēmējiem gūt panākumus ar 

biznesa ideju, ieguldot paši savu naudu. Uzņēmējdarbības leņķis var ieguldīt naudu, saņemot 

akcijas uzņēmumā, nevis obligāti 51%. Bet investori mēdz pieprasīt vismaz 51%, lai uzņēmumā 

būtu kontrole. 

 

Šī mācību materiāla darbības jomas perspektīvā ieguldītāji un biznesa eņģeļi nav būtiska 

iespēja, jo uzņēmējdarbības idejas potenciālā mēroga atšķirības. Taču ir labi zināt šo 

finansēšanas iespēju gadījumā, ja kādu dienu cilvēks pāriet no mikrouzņēmuma un neliela apjoma 

uz starptautisku strauji augošu biznesa ideju. Investorus interesē biznesa komandas potenciāls, 

bet pašnodarbināta persona vai mikrouzņēmums ir vienas personas bizness. 

 

Tālāk var atrast iestādes, kas ir atbildīgas par ieguldītāju un biznesa leņķa tīklu projekta 

partnervalstīs. 

 

Valsts Organizācija 

Latvija Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls (LATBAN) 
https://www.latban.lv/en 

Bulgārija Bulgārijas Biznesa eņģeļu tīkls (BBAN) 
https://www.crunchbase.com/organization/bulgarian-biznesa-eņģeļu-tīklu 

Portugāle Associação Portuguesa biznesa eņģeļi (APBA) 
http://www.apba.pt/be-an-angel/# 

Kipra Kipras Biznesa eņģeļu tīkls (CYBAN) 
https://www.cyban.com.cy/en/home 

 

Priekšrocības: 

o biznesa eņģelis vai investors kļūst par komandas biedru, kas veicina savas zināšanas un pieredzi 

biznesa attīstībā 

o disciplīna un motivācija strādāt Kā investori lūdz regulāri ziņot par paveikto 

 

Riski: 

o juridiskās saistības 

o zaudē 100% kontroli un īpašumtiesības 

o investīciju noteikumi biznesa komandai var nebūt skaidri, kas var novest pie biznesa zaudēšanas 

 

https://www.latban.lv/en
https://www.crunchbase.com/organization/bulgarian-business-angels-network
http://www.apba.pt/be-an-angel/
https://www.cyban.com.cy/en/home
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4.4. Atbalsta programmas pa starptautiskām programmām 

 
Kas ir Eiropas finansējums? 

 

Eiropas Komisija izraugās valsts vai reģionālās vadošās iestādes saskaņā ar dalītās pārvaldības 

principu. Tas nozīmē, ka Eiropas Komisija uzrauga tikai fondu ieviešanu, bet dalībvalsts uzņemas atbildību 

par vadību, piemēram, Eiropas strukturālo un investīciju fondu gadījumā. 

Latvija, Portugāle, Kipra un Bulgārija kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, kas īsteno ES reģionālo politiku, 

izmanto ES sniegto finanšu palīdzību ekonomiskajai un sociālajai attīstībai. 

Lielākie finanšu instrumenti, kuru ietvaros valstis saņem finansiālu palīdzību, ir ES fondi: Eiropas 

Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF) un Kohēzijas fonds (KF). 

 

- Es atrašanas shēma ir ārkārtīgi sarežģīta, bet svarīgs aspekts ir finansējuma pieejamība 

mikro un mazo uzņēmumu attīstībai, kā arī pašnodarbinātības veicināšanai. 

 

- Katrai dalībvalstij ir valsts iestādes, kas ir atbildīgas par dažādu ES finansējuma 

sadalījumu ES partnervalstīs. 

 
Pastāv divi ES finansējuma pārvaldības veidi: tieša pārvaldība un dalīta pārvaldība. 
Tieša pārvaldība nozīmē, ka fondu vai programmu tieši pārvalda Eiropas Komisija vai kāda no tās 
aģentūrām. Vadība ietver darbuzņēmēju atlasi, dotāciju piešķiršanu, līdzekļu pārskaitīšanu, uzraudzību un 
citas darbības. Tas nozīmē, ka finansējums EK tiek iesniegts tieši tiešsaistē. Tas ir diezgan sarežģīts process, 
un lielākoties visi priekšlikumi tiek iesniegti angļu vai vācu vai franču valodā. Lai varētu pieteikties, ir 
jāreģistrē uzņēmums. Konsultācijas pieejamas arī angļu valodā, kas varētu būt nopietns šķērslis, lai 
pieteiktos tieši uz EK atbalstu. Parasti ir viens nopietnāks šķērslis – EK programmas atbalsta starptautiskas 
partnerattiecības, un jums, iespējams, vajadzēs izveidot vēl vismaz divus partnerus, kas pārstāv divas citas 
valstis, teiksim, vienu uzņēmumu no Latvijas, vienu no Portugāles un vienu no Kipras. Tas nozīmē, ka ir 
nepieciešama angļu valodas prasme. 
 
Dalītā vadība nozīmē, ka ES fonda vai programmas pārvaldība tiek deleģēta ES valstīm. Lielākā daļa ES 
finansēto projektu, kas veido aptuveni 80% no ES budžeta, ir dalītā pārvaldībā. Tas nozīmē, ka katrā 
dalībvalstī ir valsts iestādes, kas pārstāv ES atbalsta programmas, un mēs varam apspriesties ar šīm 
iestādēm valsts valodā. Tomēr galvenokārt visas programmas prasa partnerību. 
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Kopējā informācija un konsultācijas par ES fondiem ir pieejamas šajā tabulā: 

Valsts Iestāde Galvenā zona 

Latvija Centrālā finanšu līgumu aģentūra 

www.cfla.gov.lv 

 

Vispārēja informācija un bezmaksas 

konsultācijas par ES fondiem 

 www.esfondi.lv Valsts tīmekļa vietne par visām ES 

programmām 

 Latvijas Investīciju attīstības aģentūra 

www.liaa.gov.lv 

Uzņēmējdarbības atbalsts 

 Lauku atbalsta aģentūra 
(Lauku atbalsta dienests) 

www.lad.gov.lv 

Uzņēmējdarbības atbalsts lauku 

apvidos 

 Eiropas Uzņēmumu tīkls 
www.een.lv 

Uzņēmējdarbības atbalsts un eksporta 

atbalsts 

 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kamera (LTRK) 
https://www.chamber.lv/en 

Uzņēmējdarbības atbalsts un eksporta 

atbalsts, tīklošana 

Bulgārija http://hrdc.bg/ 
Cilvēkresursu attīstības centrs 

Informācija un vadlīnijas par projektu 

pieteikumiem (Erasmus) 

 Innovationaccelerator 
https://innovationaccelerator.bg/ 

Privātais fonds mazu starta projektu 

finansēšanai. Nodrošina dotācijas no 

25 000 līdz 50 000 eiro. 

 Vienpadsmit 
https://www.11.me/ 

Riska kapitāla fonds, kas atbalsta 

uzņēmējdarbību. Nodrošina dotācijas 

no 100 000 līdz 500 000 eiro. 

 Veļas mazgātava 
https://www.launchub.vc/ 

Riska kapitāla fonds, kas atrodas 

Sofijā. Fonds investē jaunizveidotos 

digitālos uzņēmumos no 

Dienvidaustrumeiropas reģiona 

 Melnā pīķa lielais 
http://www.blackpeak-capital.com/ 

Līdzieguldījumu fonds pašu kapitāla un 

mezanīna finansēšanai 

 Brangas lēcas 
https://brightcap.vc/ 

Riska kapitāla fonds, kas investē 

paātrinātāju uzņēmumos un attīstītos 

uzņēmumos tehnoloģiju nozarē 

 Bulgārija 
http://www.endeavor.bg/ 

Pasaules bezpeļņas organizācija, kas 

atbalsta uzņēmējus ar pieeju tirgiem, 

kapitālam un talantiem. 

Kipra Eiropas programmu, koordinācijas un 
attīstības https://www.fundingp 
 rogrammesportal 
 ģenerāldirektorāts. gov.cy/en/home 

Šo portālu izveidoja Eiropas 

programmu, koordinācijas un 

attīstības ģenerāldirektorāts, lai tas 

darbotos kā pirmais pieturas punkts 

http://www.cfla.gov.lv/
http://www.esfondi.lv/
http://www.liaa.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv/
http://www.een.lv/
https://www.chamber.lv/en
http://hrdc.bg/
https://innovationaccelerator.bg/
https://www.11.me/
https://www.launchub.vc/
http://www.blackpeak-capital.com/
https://brightcap.vc/
http://www.endeavor.bg/
https://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/en/home
https://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/en/home
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un centrālais informācijas punkts 

visām programmām, ko finansē no 

Eiropas un/vai valstu fondiem. 

 

 Kipras Tirdzniecības un rūpniecības 
kameras https://ccci.org.cy/ 

Kipras Tirdzniecības un rūpniecības 
kamera ir privāta korporatīva 
struktūra, kas darbojas saskaņā ar 
īpašiem tiesību aktiem un ir finansiāli 
neatkarīga, bez jebkādas valsts 
ietekmes. Palātu finansē no tās locekļu 
abonēšanas maksas un no 
ienākumiem, kas gūti no vairākiem 
pakalpojumiem, ko tā sniedz. 

Portugāle Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) 
www.portugal2020.pt 

Atbalsts maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU) 
 

 Fundo Social Europeu (FSE) 
www.eurocid.mne.gov.pt 

Atbalstīt ar nodarbinātību saistītus 
projektus visā Eiropā un ieguldīt 
Eiropas cilvēkkapitālā (darba ņēmēji, 
jaunieši un darba meklētāji) 

 Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) 
www.ifap.pt 

Atbalsta lauku attīstības stratēģijas un 
projektus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārējā informācija par ES atradumu ir pieejama tiešsaistē https://ec.europa.eu/info/funding-

shares/opportunities / 

 

https://ccci.org.cy/
http://www.portugal2020.pt/
http://www.eurocid.mne.gov.pt/
http://www.ifap.pt/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/
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- Es finansējuma periods ir 7 gadi. 

- Iepriekšējais periods bija 2014. -2020. gads, un tagad mēs saskaramies ar 2021. -2027. 

gada periodu ar jaunām programmām un atbalsta instrumentiem. 

Tas ir ļoti svarīgi, lai saprastu mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu, kā arī pašnodarbināto personu 

iespējas. Ir dažas atbalsta programmas, kas var atbilst šim mērķim – mazo uzņēmumu attīstība. 

 

Erasmus jaunajiem uzņēmējiem 

 

“Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” ir apmaiņas programma uzņēmējiem, ko finansē Eiropas Savienība. Tā 

piedāvā iespēju strādāt kopā ar pieredzējušu uzņēmēju citā iesaistītajā valstī un nostiprināt prasmes, kas 

nepieciešamas, lai attīstītu savu biznesu. Uzturēšanās ārzemēs var ilgt no viena līdz sešiem mēnešiem. 

 

(https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/) 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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Erasmus jaunajiem uzņēmējiem ir pārrobežu programma, kas atvieglo uzņēmējdarbības un vadības 

pieredzes apmaiņu. 

Apmaiņu īsteno, uzturoties jaundibinātam vai potenciālam uzņēmējam ar pieredzējušu uzņēmēju, kas 

vada mazu vai vidēju uzņēmumu (MVU) citā valstī. 

avots: https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-business/erasmus-new-entrepreneurs _ lv 

 

Finansiālais atbalsts jaunajiem uzņēmējiem veicina ceļojumu un uzturēšanās izmaksas vizītes laikā. 

Dotāciju maksā jaunā uzņēmēja izvēlētais vietējais kontaktpunkts (reģistrēts tiešsaistes pieteikumā). 

Jaunais uzņēmējs un viņa/viņas vietējais kontaktpunkts paraksta līgumu, kas nosaka viņa/viņas 

uzturēšanās laikā piešķirto finansējumu un to, kā tas tiks izmaksāts praksē. Finansiālais atbalsts tiek 

aprēķināts reizi mēnesī un ir balstīts uz mēneša vienreizējo maksājumu attiecīgajai valstij. 

Ievērojiet, ka finansiālais atbalsts tiek sniegts tikai par ārzemēs pavadīto laiku, sadarbojoties ar uzņēmēju. 

Ieguvumi uzņēmējiem, kas piedalās 

Jaunie uzņēmēji 
• palielināt savu spēju pārvaldīt mazu uzņēmumu 
• iegūt attiecīgas prasmes un zināšanas 
• iegūt praktisku pieredzi 
• tīkls 

Uzņemošie uzņēmēji 
• izmantot svaigu uzņēmējdarbības attieksmi 
• iegūt zināšanas par citu tirgu un kultūru 

https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/erasmus-young-entrepreneurs_en
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• gūt starptautiskās sadarbības iespējas 
• jaunas idejas un jaunas perspektīvas 

Kas ir tiesīgs piedalīties programmā? 

• jauni uzņēmēji – topošie uzņēmēji ar ticamu biznesa plānu vai cilvēki, kas jau ir uzsākuši 
uzņēmējdarbību pēdējo trīs gadu laikā 

• vecuma ierobežojuma nav – var piedalīties visi vecumi 
• bez tēmas ierobežojumiem - var piedalīties jebkura rūpniecība vai nozare 

Kā piedalīties 

Jaunie un pieredzējušie uzņēmēji, kas vēlas piedalīties uzņēmēju apmaiņas programmā, var pieteikties 
programmas tīmekļa vietnē un izvēlēties sev vēlamo vietējo kontaktpunktu attiecīgajās dzīvesvietas 
valstīs. Jūsu pieteikumā jābūt CV, motivācijas vēstulei un, ja esat jauns uzņēmējs, biznesa plānam. Pēc 
apstiprināšanas programmas datu bāzē var meklēt uzņēmēju, ar kuru saskaņot. 

Pirms reģistrācijas procesa sākšanas ieteicams rūpīgi izlasīt reģistrācijas rokasgrāmatu, lai iegūtu visu 
nepieciešamo informāciju. 

Lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni un izvēlieties vietējo valsts kontaktpunktu https://www.erasmus-
entrepreneurs.eu/page.php?cid=5 

 

Atbildīgās organizācijas Latvijā: 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=19
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5


L a p a  ī59 

 

 
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisiju 

nevar saukt pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Pieteikuma numurs: 2019-1-

LV01-KA204-060337 

 
 

Atbildīgās organizācijas Bulgārijā: 
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Atbildīgās organizācijas Portugālē: 

 
Kipras atbildīgās organizācijas: 

 



L a p a  ī61 

 

 
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisiju 

nevar saukt pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Pieteikuma numurs: 2019-1-

LV01-KA204-060337 

Visi valstu kontaktpunkti palīdz personām uzzināt par šo iespēju, atrast pieredzējušu uzņēmēju ārzemēs 

un iesniegt pieteikumu. 

 

Training Plan 16, Handout 16 

- Izmantojiet šo uzdevumu, lai kļūtu proaktīvs meklēšanas iespējās! 

- Nekad nepadodies gadījumam, ja nesasniegsi īsto cilvēku! 
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GLOSĀRIJS 

 

 

SABIEDRĪBA AR 
IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 

zināms arī kā LTD. LTD ir juridiska (nevis fiziska) persona, kas veic 
uzņēmējdarbību legāli. Forma pati skaidro, ka atbildību par šo uzņēmumu 
ierobežo parasti pašu kapitāls. 

PILNS MINIMĀLAIS 
PAŠU KAPITĀLS 

Pašu kapitāls ir juridiski definēts kā minimāla naudas summa un vai preču 
vērtība (natūrā), ko persona iegulda pirms uzņēmuma reģistrācijas. Pašu 
kapitāls kļūst par garantiju uzņēmējdarbībai, un parasti uzņēmums ar šo pašu 
kapitālu riskē. 

UZŅĒMUMA DIBINĀTĀJS Uzņēmuma dibinātājs ir persona, kas veic uzņēmuma reģistrāciju ar 
komerciālo mērķi – nopelnīt naudu un gūt peļņu. Šī persona ir pazīstama kā 
dibinātājs. 
Gadījumā, ja nolemjat atrast uzņēmumu, kurā nav citu partneru, jūs kļūstat par 
100% īpašnieku vai tikai dibinātāju. 

CO-FOUNDER Gadījumā, ja jūs uzaicināsiet partnerus, jūs kļūsiet par līdzdibinātāju un 
īpašumtiesības būs atkarīgas no tā, cik daudz naudas tiks ieguldīts un cik akciju 
saņemsit pretī. 

AKCIJU VĒRTĪBA ir vienas akcijas nominālvērtība. 
Uzņēmumam var būt 1 līdz pat 1 miljons akciju, bet šī summa kopā veido 100%. 
 

SELF-EMPLOYED PERSONA ir fiziska persona, kas darbojas uzņēmējdarbībā, lai gūtu peļņu. 
Lielākoties pašnodarbinātie piedāvā prasmes un darbus, ko viņi var veikt 
manuāli, piemēram, dārzkopību, skaistumkopšanas pakalpojumus (frizieris, 
masāžas speciālists), auto remontu, cepšanu, mazuļu pieskatīšanu utt. 
Profesijas, kurās var reģistrēt pašnodarbinātību, katrā valstī nosaka attiecīgā 
institūcija un nolikums, e.., Valsts ieņēmumu dienests vai vietējā pašvaldība, 
vai Valsts uzņēmumu reģistrs. 

CENU NOTEIKŠANA pamatā ir visu izmaksu un peļņas normas summa nozarē, kurā mēs 
darbojamies. 

VIDĒJĀ CENA minimālā un maksimālā cena tirgū 
VIENREIZĒJA/LĒTĀKA 
CENU NOTEIKŠANA 

 

Šāda veida cenu struktūrā uzņēmums nosaka vienotu cenu, un tā tas ir. 

Neatkarīgi no klientu veidu individuālajām vajadzībām jūsu produkts tiks 

pārdots par vienādu cenu ikvienam, kas vēlēsies to iegādāties. 

Ja jūs tiekaties pēc individuālas cenas, jums nekādā ziņā nav jāļauj tai ierobežot 

jūsu spēju dinamiski pielāgoties tirgus konkurentiem. Viens cenu noteikšanas 

punkts nenozīmē vienu cenu punktu uz visiem laikiem — jums joprojām 

regulāri jāpārskata un jāatjaunina cenas. 
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DIFERENCĒTA CENU 
NOTEIKŠANA 

 

Daudzpakāpju cenu noteikšana nozīmē, ka potenciālajam pircējam ir 
pieejamas vairākas iespējas, kas tās atšķir no iekļautajām iezīmēm. 
 Šī ir ļoti veiksmīga cenu noteikšanas struktūra abonēšanas pakalpojumiem vai 
produktiem. It īpaši, ja vēlaties izmantot dažādas pircēju personas, cenu 
noteikšana var palīdzēt sakārtot līdzekļus tā, lai tie būtu pievilcīgi dažādiem 
potenciālajiem pircējiem. Pat tad, ja jūsu pircēja Personas diapazons ir šaurs, 
daudzpakāpju cenu noteikšana joprojām ir ļoti efektīvs veids, kā izmantot 
monetizāciju, lai veicinātu izaugsmi. 

MAINĪGA CENU 
NOTEIKŠANA 

 

Mainīga cenu noteikšana tiek piedāvāta, ja uzņēmuma pārdošanas pozīcijas 
daļa ietver vārdus “Sazinieties ar mums, lai iegūtu papildinformāciju par 
cenām”. Uzņēmums, kas strādā no mainīga cenu modeļa, cenšas vienoties 
par īpašu cenu katram klientam, kuram ir nepieciešami viņu pakalpojumi. 

LIETOTĀJA PRĒMĒŠANA 

 
Katra lietotāja cenu noteikšana ir vienkārša, ļoti populāra cenu struktūra, kas 
ļoti labi patīk SaaS abonentiem. Lietotāja izcenojumos viens lietotājs maksā 
fiksētu mēneša cenu. Pēc tam viņi savam plānam var pievienot vēl vienu 
lietotāju, un bāzes cena palielinās (piemēram, tā var dubultoties); trešais 
lietotājs palielina cenu par tādu pašu cenu utt. 
 

FIKSĒTĀS IZMAKSAS Fiksētās izmaksas rodas regulāri, un ir maz ticams, ka laika gaitā tās 
svārstīsies. 
Stacionāro izmaksu piemēri ir pieskaitāmās izmaksas, piemēram: 

• īres maksa, 

• procentu izdevumi, 

• īpašuma nodokļi, 

• pamatlīdzekļu nolietojums, 

• tiešās darbaspēka izmaksas. 
Lai gan darbaspēka tiešajām izmaksām ir tendence mainīties atkarībā 
no tā, cik stundu darbinieks strādā, tām tomēr ir tendence būt relatīvi 
stabilām un tādējādi tās var uzskatīt par fiksētām izmaksām, lai gan 
biežāk tās klasificē kā mainīgas izmaksas attiecībā uz stundas 
darbiniekiem. 

MAINĪGĀS IZMAKSAS 

 
Mainīgās izmaksas ir izdevumi, kas mainās atkarībā no produkcijas izlaides. 
Mainīgo izmaksu piemēri ir šādi: 

• tiešās darbaspēka izmaksas, 

• tiešās materiālu izmaksas, 

• komunālie pakalpojumi, 

• prēmijas un komisijas naudas, 

• mārketinga izdevumi. 
ATLAIŽU CENAS 

 
Atlaižu cenu noteikšanas stratēģija ir stratēģija, kurā preces sākotnēji tiek 
marķētas mākslīgi vai sāktas par augstāku cenu, bet pēc tam tiek piedāvātas 
pārdošanai par to, kas, šķiet, ir samazināta cena patērētājam. 

LOSS-LEADER CENU 
NOTEIKŠANA 

 

Līdzīgi kā atlaižu cenu noteikšanas stratēģijā, arī zaudējumu cenu noteikšanā 
tiek izmantota nedaudz riskantāka pieeja, lai piesaistītu pircējus. 
Saskaņā ar Inc. “Zaudējumu noteicošā cenu noteikšana ir agresīva cenu 
noteikšanas stratēģija, kurā veikals pārdod izraudzītas preces zem 
pašizmaksas, lai piesaistītu klientus, kas saskaņā ar zaudējumu noteicēju 

https://en.wikipedia.org/wiki/Property_tax
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/accounting/what-is-depreciation-expense/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/accounting/cost-of-goods-manufactured-cogm/
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filozofiju veidos zaudējumus par iezīmētiem produktiem, papildus 
iegādājoties ienesīgas preces.” 

ENKURA CENAS 

 
Enkura cenu noteikšana ir vieta, kur jūs rādāt savu “parasto” cenu un pēc tam 

redzami pazemināt šīs preces cenu veikalos vai tiešsaistē. Tas tik labi darbojas, 

jo palīdz radīt tēlu veikalnieku prātos, ka viņi sāk neticamu darījumu. Maz vai 

viņi zina, ka regulāro cenu izdomāja pirmajā vietā! 

KOLEKTĪVĀ FINANSĒŠANA • projekta vai riska finansēšanas prakse, piesaistot daudzas nelielas 
naudas summas no daudziem cilvēkiem, parasti internetā 

• prakse piesaistīt naudu projektam, izmantojot nelielus vairāku cilvēku 
naudas līdzekļus 

• kolektīvā finansēšana ir process, kurā sabiedrība lūdz ziedojumus, kas 
nodrošina sākuma kapitālu jauniem uzņēmumiem 

ZIEDOTĀJI Vairāki cilvēki (pūlis), kas vēlas atbalstīt vai ieguldīt naudu 

UZTVĒRĒJI vai ideju īpašnieki un virzītāji, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību vai projektu 

INTERMIDIATES 
(VIDUSPLĀNS) 

vai platformu īpašnieki, kas organizē savienojumu starp uztvērējiem un 
ziedotājiem un maksā 5 –7% no finansējuma, kas iegūts, izmantojot platformas 

UZ ZIEDOJUMIEM 
BALSTĪTS 

Finansētāji ziedo cēloņiem, kurus viņi vēlas atbalstīt, bez paredzamām 
kompensācijām. 
 

REWARD–BASED Finansētāji saņem nemonetāru atlīdzību, kas bieži izpaužas kā atzinības zīme 
vai produktu vai pakalpojumu priekšpirkums. 

UZ LENDINGU BALSTĪTS Finansētāji bieži saņem fiksētus periodiskus ienākumus un cer, ka tiks 
atmaksāts sākotnējais pamatieguldījums. 
 

UZ DZĪVNIEKU Finansētāji saņem procentus pašu kapitāla veidā no riska, ko tie finansē, vai 
alternatīvi no ieņēmumu vai peļņas daļu darījumiem. 
 

KIA = PATURIET TO VISU platforma pārskaitīs naudu no atbalstītājiem projektam vai saņēmējam 
neatkarīgi no tā, vai vajadzīgo finansējuma summu ziedo pūlis vai ne. 

AON = VISS VAI NEKAS nauda platformai tiks pārskaitīta tikai no atbalstītājiem, lai to saņemtu, ja 
projekta kampaņa sasniegs finansējuma mērķi. 

PAŠU NAUDA NO 
UZKRĀJUMIEM 

tas ir labs risinājums, un tas nav riskanti, bet vai visiem ir pietiekami 
ietaupījumi, lai sāktu savu biznesu. 

3F (ĢIMENE, DRAUGI, 
MUĻĶI) 

citiem vārdiem sakot, mēs prasām aizdot naudu saviem ģimenes locekļiem, 
draugiem un cilvēkiem, kurus mēs varbūt pazīstam un kuri mums uzticas, bieži 
saukti arī par “muļķiem”. 

BANKAS AIZDEVUMS Banku parāds ar noteiktiem noteikumiem un procentu likmi. 
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INVESTORI UN BIZNESA 
EŅĢEĻI 

fiziskas personas vai ieguldījumu fondi, kas iegulda naudu par akciju 
uzņēmumā apmaiņā un gatavi nopelnīt vai pārdot uzņēmumu, kad pienāks 
laiks, parasti investē inovatīvā biznesa idejā un ar globālu vai starptautisku 
potenciālu 

KOLEKTĪVĀ FINANSĒŠANA prakse piesaistīt naudu projektam, izmantojot nelielus vairāku cilvēku naudas 
līdzekļus 

BIZNESA EŅĢELIS Biznesa eņģelis ir patstāvīgs indivīds, kurš nodrošina kapitālu biznesa attīstībai. 
Parasti turīgu indivīdu, biznesa eņģeļu (vai eņģeļu investoru) mērķis ir palīdzēt 
uzņēmējiem gūt panākumus ar biznesa ideju, ieguldot paši savu naudu. 
Uzņēmējdarbības leņķis var ieguldīt naudu, saņemot akcijas uzņēmumā, nevis 
obligāti 51%. 

IEGULDĪTĀJS fiziska persona vai ieguldījumu fonds, kas iegulda naudu par uzņēmuma 
akcijām un, kad pienāks laiks, vēlas nopelnīt vai pārdot uzņēmumu, parasti 
iegulda inovatīvās uzņēmējdarbības idejā ar globālu vai starptautisku 
potenciālu un pieprasa vismaz 51% uzņēmuma akciju. 

BANKAS AIZDEVUMS bankas nodrošina aizdevumus ar nekustamā īpašuma garantiju vai lūdz citu 
personu sniegt šo garantiju, proti, kļūt par garantijas devēju 
. Tas ir ļoti riskanti citas personas garantijas devējam, jo vienmēr pastāv iespēja 
neatdot bankas aizdevumu laikus. 
Mazās uzņēmējdarbības uzsākšanai ES valstīs ir dažādas iespējas, un banku 
aizdevums ir viena no šīm iespējām. Parasti ir valsts attīstības bankas, kuru 
galvenā misija ir mikrouzņēmumu, mazo uzņēmumu un pašnodarbinātības 
atbalsts. 
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