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Nodarbību plāni pieaugušo izglītotājiem, kas tiks izmantoti 

FINE2WORK IZGLĪTĪBAS PAKĀ. 

 

 

Moduļa nosaukums: finanšu pratība 

2. tēma Virsraksts: Izcenojumu un izmaksu struktūra 

7. nodarbība – fiksētās un mainīgās izmaksas 

Ilgums: 60 minūtes 

Mērķēt 

Šā mācību plāna galvenais mērķis ir sniegt pieaugušo izglītojamajiem 
visu nepieciešamo informāciju par nemainīgo un mainīgo izmaksu 
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 nemainīgo un mainīgo izmaksu 
pamatus 

 
1.1 Paskaidro izglītojamajiem šādas definīcijas: (20 min.) (sk. 1. 
izdalījumu) 
 
1.2 Uzdod katram atsevišķi uzrakstīt ar lipīgām piezīmēm fiksētās un 
mainīgās izmaksas, kas, viņuprāt, radīsies uzņēmējdarbības 
uzsākšanai. 
 
1.3 sadala klasi, lai strādātu komandās. Komandas jāformatē no 2-3 
cilvēkiem. (5 min.) 
 
1.4. Nodrošiniet savus studentus ar A3 formāta papīru. Tiem jāatbilst 
lipīgajām piezīmēm definīcijām (sk. 1. izdales materiālu) (15 min.) 

2. 2. uzdevums:  kopsavilkums (10 min.) 
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IZDALES materiāli 1: izprast izmaksu struktūru 

 

 

Definīcija: Apraksts: 

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 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: 

1. tiešās darbaspēka izmaksas, 
2. tiešās materiālu izmaksas, 
3. komunālie pakalpojumi, 
4. prēmijas un komisijas naudas, 
5. mārketinga izdevumi. 

 

 

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/

