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Nodarbību plāni pieaugušo izglītotājiem, kas tiks izmantoti 

FINE2WORK IZGLĪTĪBAS PAKĀ. 

 

 

Moduļa nosaukums: finanšu pratība 

1. tēma Virsraksts: Uzņēmumu reģistrācija 

3. nodarbība – Pašnodarbinātības reģistrācija 

Ilgums: 60 minūtes 

Mērķēt 

Šā mācību plāna galvenais mērķis ir sniegt pieaugušo izglītojamajiem 
visu nepieciešamo informāciju par pašnodarbinātības reģistrācijas 
pamatprincipiem. 

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 pašnodarbinātības pamatus 
 
1.1. Paskaidrojiet izglītojamajiem šādas definīcijas: (10 min.) (sk. 1. 
izdalījumu) 
 
1.2. Katram atsevišķi jāraksta ar lipīgām piezīmēm pašnodarbinātības 
priekšrocības, kas, pēc viņu domām, būtu (10 min.) 
 
1.3. Katram individuāli jāraksta ar lipīgām piezīmēm par 
pašnodarbinātības risku (10 min.) 
 
1.4. Sadalīt klasi, lai strādātu komandās. Komandas jāformatē no 2-3 
cilvēkiem. (5 min.) 
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1.4. Nodrošiniet savus studentus ar A3 formāta papīru. Viņiem ir 
jāgrupē visas atsevišķās idejas par ieguvumiem un riskiem klasteros. 
(15 min.) 
 

2. 2. uzdevums: izprast, kur atrast valsts līmeņa informāciju par 
pašnodarbinātību. 
 

2.1. Dot individuālu uzdevumu ikvienam meklēt tiešsaistē ar atslēgas 
vārdiem “pašnodarbinātas personas reģistrācija” valsts valodā (5 
min.) 
 
2.2. Lūdz dalīties saitēs un galvenajos atradumos ar grupu (5 min.) 
 

3. 3. uzdevums: kopsavilkums (10 min.) 
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IZDALES MATERIĀLI Nr. 1: pašnodarbinātības reģistrācija 

 

 

Definīcija: Apraksts: 

Pašnodarbināta 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


