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Nodarbību plāni pieaugušo izglītotājiem, kas tiks izmantoti 

FINE2WORK IZGLĪTĪBAS PAKĀ. 

 

 

Moduļa nosaukums: finanšu pratība 

4. tēma Virsraksts: Ārējā finansējuma iespējas 

15. nodarbība – Bankas aizdevums, investori un biznesa eņģeļi 

Ilgums: 60 minūtes 

Mērķēt 

Šā mācību plāna galvenais mērķis ir sniegt pieaugušo izglītojamajiem 
visu nepieciešamo informāciju par banku aizdevumu, ieguldītāju un 
biznesa eņģeļu 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 ieguldītāja un biznesa eņģeļa misijas 
pamatus, bankas aizdevumu 

 
1.1 Paskaidro izglītojamajiem šādas definīcijas: (20 min.) (sk. 1. 
izdalījumu) 
 
1.2. lūgt, lai studenti atver meklētājprogrammu un ieraksta atslēgas 
vārdus “biznesa eņģeļi valstī X” (5 min.); 
 
1.3. Lūgt studentiem atrast video par biznesa eņģeļiem valstī X (5 
min.) 
1.4. lūgt studentiem pierakstīt šo tīmekļa lapas saiti un dalīties ar 
citiem, kā arī videosaiti (20 min.) 
 

2. 2. uzdevums: kopsavilkums (10 min.) 

 



L a p a  ī2 

 

 
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisiju 

nevar saukt pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Pieteikuma numurs: 2019-1-

LV01-KA204-060337 

IZDALES materiāli Nr. 1: bankas aizdevums, investori un biznesa 

eņģeļi 

 

 

Definīcija: Apraksts: 

Biznesa eņģelis Biznesa eņģelis ir patstāvīgs indivīds, kurš nodrošina kapitālu biznesa 
attīstībai. Parasti turīgu indivīdu, biznesa eņģeļu (vai eņģeļu investoru) 
mērķis ir palīdzēt uzņēmējiem gūt panākumus ar biznesa ideju, ieguldot 
paši savu naudu. Uzņēmējdarbības leņķis var ieguldīt naudu, saņemot 
akcijas uzņēmumā, nevis obligāti 51%. 

Ieguldītājs fiziska persona vai ieguldījumu fonds, kas iegulda naudu par uzņēmuma 
akcijām un, kad pienāks laiks, vēlas nopelnīt vai pārdot uzņēmumu, 
parasti iegulda inovatīvās uzņēmējdarbības idejā ar globālu vai 
starptautisku potenciālu un pieprasa vismaz 51% uzņēmuma akciju. 

Bankas aizdevums bankas nodrošina aizdevumus ar nekustamā īpašuma garantiju vai lūdz 
citu personu sniegt šo garantiju, proti, kļūt par garantijas devēju 
. Tas ir ļoti riskanti citas personas garantijas devējam, jo vienmēr pastāv 
iespēja neatdot bankas aizdevumu laikus. 
Mazās uzņēmējdarbības uzsākšanai ES valstīs ir dažādas iespējas, un 
banku aizdevums ir viena no šīm iespējām. Parasti ir valsts attīstības 
bankas, kuru galvenā misija ir mikrouzņēmumu, mazo uzņēmumu un 
pašnodarbinātības atbalsts. 

 

 

 

 

 

 

 


