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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 plāni pieaugušo izglītotājiem, kas tiks izmantoti 

FINE2WORK IZGLĪTĪBAS PAKĀ. 

 

 

 

Moduļa nosaukums: finanšu pratība 

1. tēma Virsraksts: Uzņēmumu reģistrācija 

1. nodarbība – Uzņēmējdarbības nozīme un sabiedrības ar ierobežotu atbildību reģistrācija 

Ilgums: 60 minūtes 

Mērķēt 

Šā mācību plāna galvenais mērķis ir sniegt visu nepieciešamo 
informāciju pieaugušajiem, kas mācās, par uzņēmējdarbības un 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību reģistrācijas nozīmi. 

Mērķa grupa 
Pieaugušie (īpaši sievietes) 

 

Iekārta/aprīkojums 

• Klase 

• Piekļuve internetam 

• Projektors 

• Baltais dēlis 

Rīki/materiāli 

• A3 papīrs 

• Piezīmju lapiņas 

• Izdales materiāli 1 
 

Galvenie uzdevumi 

1. 1. uzdevums: izprast uzņēmējdarbības nozīmi 
 
1.1. dot katram individuāli uzdevumu uzrakstīt ar lipīgām piezīmēm 
idejas, kāpēc uzņēmējdarbība viņiem ir svarīga: (20 min.) 
 
1.2 sadala klasi, lai strādātu komandās. Komandas jāformatē no 2-3 
cilvēkiem. (5 min.) 
 
1.3. nodrošina savus studentus ar A3 formāta papīru. Tiem jāgrupē 
visas atsevišķās idejas par uzņēmējdarbības nozīmi klasteros. (15 
min.) 
 
1.4. aicina katru grupu iepazīstināt ar grupas darba rezultātiem (2 
min katrai grupai); 
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2. 2. uzdevums: sabiedrības ar ierobežotu atbildību reģistrācija 
 

2.1. lūgt studentus atvērt Valsts uzņēmumu reģistra oficiālo tīmekļa 
vietni (sk. 1. izdales versiju) (10 min.); 
 
2.2 lūdz tās tiešsaistē atrast informāciju par uzņēmumu reģistrācijas 
izmaksām valstī. 
 

3. 3. uzdevums: kopsavilkums  (10 min.) 
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IZDALES materiāli Nr. 1: sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

reģistrācija 

 

 

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/L
andingPage_el/LandingPage_el?OpenPage 

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

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

 

Definīcija: Apraksts: 

1. SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU, 
pazīstama arī kā SIA 

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

2. 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. 
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