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Nodarbību plāni pieaugušo izglītotājiem, kas tiks izmantoti 

FINE2WORK IZGLĪTĪBAS PAKĀ. 

 

 

Moduļa nosaukums: finanšu pratība 

4. tēma Virsraksts: Ārējā finansējuma iespējas 

13. nodarbība – Finansēšanas iespējas 

Ilgums: 60 minūtes 

Mērķēt 

Šā mācību plāna galvenais mērķis ir sniegt pieaugušo izglītojamajiem 
visu nepieciešamo informāciju par finansēšanas iespēju 
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 finansēšanas iespēju pamatus 
 
1.1 Paskaidro izglītojamajiem šādas definīcijas: (20 min.) (sk. 1. 
izdalījumu) 
 
1.2. dot katram individuāli uzdevumu domāt, cik daudz naudas ir 
nepieciešams, lai uzsāktu savu uzņēmējdarbību vai pašnodarbinātību 
(10 min.) 
 
1.3. lūgt studentiem atvērt meklētājprogrammu un ievadīt atslēgas 
vārdus “finansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai valstī X” (10 min.); 
 
1.4. lūgt, lai viņi pierakstītu šo tīmekļa vietnes saiti un dalītos ar citiem 
(10 min.) 

2. 3. uzdevums: kopsavilkums (10 min.) 
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IZDALES MATERIĀLI Nr. 1: cenu veidošanas un izmaksu 

aprēķināšanas nozīme 

 

 

Definīcija: Apraksts: 

1. PAŠU NAUDA NO UZKRĀJUMIEM šī ir laba iespēja un nav riskanta vispār, bet vai visiem ir 
pietiekami ietaupījumi, lai sāktu savu biznesu 

2. 3F (ĢIMENE, DRAUGI, MUĻĶI) citiem vārdiem sakot, mēs prasām aizdot naudu no saviem 
ģimenes locekļiem, draugiem un cilvēkiem, kurus mēs varbūt 
pazīstam un kuri mums uzticas, bieži saukti arī par “muļķiem” 

3. BANKAS AIZDEVUMS Banku parāds ar konkrētiem noteikumiem un procentu likmi 

4. INVESTORI UN BIZNESA EŅĢEĻI fiziskas personas vai ieguldījumu fondi, kas iegulda naudu par 
akciju uzņēmumā apmaiņā un gatavi nopelnīt vai pārdot 
uzņēmumu, kad pienāks laiks, parasti investē inovatīvā biznesa 
idejā un ar globālu vai starptautisku potenciālu 

5. VIETĒJĀS PAŠVALDĪBAS VAI 
VALSTS PĀRVALDES ATBALSTA 
PROGRAMMAS 

parasti piedāvā vietējās uzņēmējdarbības attīstībai 

6. STARPTAUTISKĀS ATBALSTA 
PROGRAMMAS, PIEMĒRAM, 
EIROPAS SAVIENĪBAS FONDI 

parasti piedāvā ES mēroga uzņēmējdarbības attīstībai, un tam 
nepieciešami arī partneri ārvalstīs 

7. KOLEKTĪVĀ FINANSĒŠANA prakse piesaistīt naudu projektam, izmantojot nelielus vairāku 
cilvēku naudas līdzekļus 

 

 

 

 

 

 

 


