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Nodarbību plāni pieaugušo izglītotājiem, kas tiks izmantoti 

FINE2WORK IZGLĪTĪBAS PAKĀ. 

 

 

 

Moduļa nosaukums: finanšu pratība 

1. tēma Virsraksts: Uzņēmumu reģistrācija 

4. nodarbība – Rīcības plāns un finanšu aprēķins pirms reģistrācijas 

Ilgums: 60 minūtes 

Mērķēt 

Šā mācību plāna galvenais mērķis ir sniegt pieaugušo izglītojamajiem 
visu nepieciešamo informāciju par rīcības plāna pamatprincipiem un 
finanšu aprēķinu pirms reģistrācijas 

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: pirms reģistrācijas izzināt personīgo 
motivāciju. 

 
1.1 Paskaidro izglītojamajiem šādus kritērijus: (20 min.) (sk. 1. 
izrakstu) 
 

2. 2. uzdevums: Uzrakstīt atbildes uz turpmāk minētajiem 
jautājumiem katram individuāli (vismaz 3 piezīmes par 
katru jautājumu) (20 min.) 

• 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 
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• nodokļi (veidi un summa) pašnodarbinātai personai 
 
2.1. Sadalīt klasi, lai strādātu komandās. Komandas jāformatē no 2-3 
cilvēkiem. (5 min.) 
 
2.2. Nodrošiniet savus studentus ar A3 formāta papīru. Viņiem jāgrupē 
visas atsevišķās idejas kopās (15 min.) 
 

3. 3. uzdevums: kopsavilkums (5 min.) 
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IZDALES MATERIĀLI Nr. 1: rīcības plāns un finanšu aprēķins 

pirms reģistrācijas 

 

 

Pašnovērtējuma jautājumi pirms sākuma – atzīmējiet vispiemērotāko atbildi “JĀ” vai “NĒ” sadaļu un 

aprēķiniet, cik daudz “JĀ” jums ir par labu uzņēmumam ar ierobežotu atbildību (Ltd) un cik par labu 

pašnodarbinātībai. 

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 

Lūdzu, analizējiet savas iepriekš minētās atbildes. 


