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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 

8. nodarbība – Cenu noteikšanas stratēģijas 

Ilgums: 60 minūtes 

Mērķēt 

Šā mācību plāna galvenais mērķis ir sniegt pieaugušo izglītojamajiem 
visu nepieciešamo informāciju par cenu noteikšanas stratēģiju 
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 cenu noteikšanas stratēģiju pamatus, 
piemēram, atlaižu cenu noteikšanu, zaudējumus izraisošu 
cenu noteikšanu un enkura cenu noteikšanu. 

 
1.1 Paskaidro izglītojamajiem šādas definīcijas: (20 min.) (sk. 1. 
izdalījumu) 
 

2. 2. uzdevums. Katram cilvēkam, kas raksta ar lipīgām 
piezīmēm, uzticiet savas biznesa sākuma stratēģijas un 
iemeslus, kāpēc viņi izvēlas šo stratēģiju. 
 

2.1 sadala klasi, lai strādātu grupās. Komandas jāformatē no 2-3 
cilvēkiem. (5 min.) 
2.3 nodrošiniet savus studentus ar A3 formāta papīru. Tām ir jāsakrīt 
ar līdzīgām lipīgām piezīmēm ar iemeslu, kāpēc (skatīt 1. izdales 
dokumentu) (15 min.) 
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3. 3. uzdevums: kopsavilkums  (10 min.) 
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IZDALES materiāli 1: izprast izmaksu struktūru 

 

 

Definīcija: Apraksts: 

Atlaižu cenas 

 
Atlaižu cenu noteikšanas stratēģija ir stratēģija, kurā preces sākotnēji 
tiek marķētas mākslīgi vai sāktas par augstāku cenu, bet pēc tam tiek 
piedāvātas pārdošanai par to, kas, šķiet, ir samazināta cena 
patērētājam. 

Zaudētāju cenu noteikšana 

 
Līdzīgi kā atlaižu cenu noteikšanas stratēģijā, arī zaudējumu cenu 
noteikšanā tiek izmantota nedaudz riskantāka pieeja, lai piesaistītu 
pircējus. 
Saskaņā ar Inc. “Zaudējumu noteicošā cenu noteikšana ir agresīva cenu 
noteikšanas stratēģija, kurā veikals pārdod izraudzītas preces zem 
pašizmaksas, lai piesaistītu klientus, kas saskaņā ar zaudējumu noteicēju 
filozofiju veidos zaudējumus par iezīmētiem produktiem, papildus 
iegādājoties ienesīgas preces.” 

Enkura cenas 

 
Enkura cenu noteikšana ir vieta, kur jūs rādāt savu “parasto” cenu un 

pēc tam redzami pazemināt šīs preces cenu veikalos vai tiešsaistē. Tas 

tik labi darbojas, jo palīdz radīt tēlu veikalnieku prātos, ka viņi sāk 

neticamu darījumu. Maz vai viņi zina, ka regulāro cenu izdomāja pirmajā 

vietā! 

 

 

 


