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Nodarbību plāni pieaugušo izglītotājiem, kas tiks izmantoti 

FINE2WORK IZGLĪTĪBAS PAKĀ. 

 

 

 

Moduļa nosaukums: finanšu pratība 

1. tēma Virsraksts: Uzņēmumu reģistrācija 

2. nodarbība – Uzņēmuma izveide: dibinātāji, līdzdibinātāji, valdes locekļi 
atbildība un dalītā vērtība 

Ilgums: 60 minūtes 

Mērķēt 

Šā mācību plāna galvenais mērķis ir sniegt pieaugušajiem 
izglītojamajiem visu pamatinformāciju par uzņēmuma izveides 
pamatprincipiem juridisko lomu un akciju vērtības ziņā. 

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 dibinātāja, līdzdibinātāja, padomes 
locekļa lomas pamatus 

 
1.1 Paskaidro izglītojamajiem šādas definīcijas: (15 min.) (sk. 1. 
rakstu) 
 

2. 2. uzdevums: Izprast akciju vērtības aprēķinu (20 min.) 
 
2.1. veikt individuālu uzdevumu katram, lai aprēķinātu akciju vērtību 
2. piemērā (15 min.) (sk. 1. izdali). 
 

3. 3. uzdevums: kopsavilkums (10 min.) 
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1. IZDALE: Uzņēmuma izveide: dibinātājs, līdzdibinātājs, valdes 

loceklis – atbildība un akciju vērtība 

 

 

Definīcija: Apraksts: 

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. 

Līdzdibinātājs 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. 

Akciju vērtības 2. piemērs 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 aprēķināt: 

• Cik akciju būs katram cilvēkam? 

• Kurš ir galvenais uzņēmuma līdzīpašnieks? 
 

 


