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Mācību palīglīdzeklis paredzēts profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kas apgūst 

grāmatveža, komercdarbinieka, lauku uzņēmēja, ēdināšanas servisa speciālista, kā arī citas ar 

uzņēmējdarbību saistītās profesijas. Tas sastāv no trijām daļām: 

1. daļā — lekciju konspektā ir ietvertas 10 tēmas, kurās īsi, koncentrētā veidā apskatīti 

uzņēmējdarbības pamatjautājumi: uzņēmējdarbības būtība un formas, uzņēmējdarbības 

uzsākšana, mārketinga un vadīšanas pamati, uzņēmuma dzīves cikls, personāla vadīšanas 

pamatjautājumi, uzņēmuma darbības analīzes un plānošanas principi; 

2. daļu veido praktisko darbu uzdevumi visām tēmām, kā arī piecu patstāvīgo darbu 

uzdevumi; 

3. daļā ietverti zināšanu pārbaudes materiāli — testi un atklātie jautājumi. Tie ir 

izstrādāti atbilstoši katras tēmas mērķiem un uzdevumiem. 

Mācību līdzekli teorētisko zināšanu papildināšanai un praktisko iemaņu attīstīšanai var 

izmantot arī citu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kuri apgūst biznesa ekonomiskos 

pamatus, uzņēmuma darba organizāciju, personāla vadīšanu, menedžmentu un tirgzinības. 
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I DAĻA. LEKCIJU KONSPEKTS 

 

 

 

 

1. IEVADS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ 
1.1. Uzņēmējdarbības un komercdarbības jēdzieni. Uzņēmējdarbības 

būtība un nozīme 
 

Lai cilvēks dzīvotu, kā arī materiāli un garīgi bagātinātos, ir jāapmierina viņa 

daudzpusīgās vajadzības, un tam ir nepieciešami līdzekļi — nauda.           

Naudu var nopelnīt dažādos veidos: 

� strādājot algotu darbu (šādā veidā iztikas līdzekļus pelna lielākā daļa cilvēku); 

� atrodot tirgū partneri, kam nepieciešami viņa pakalpojumi, noslēdzot 

darbuzņēmuma līgumu un reģistrējoties kā pašnodarbinātai personai Valsts 

ieņēmumu dienestā; 

� ražojot preces un sniedzot pakalpojumus, veicot individuālo darbu (nopērkot 

patentu vai iegādājoties reģistrācijas apliecību); 

� izveidojot individuālu uzņēmumu; 

� izveidojot sabiedrību, apvienojot savu kapitālu ar citu kompanjonu kapitālu; 

� pievienojot savu kapitālu jau nodibinātai sabiedrībai. 

Tātad vajadzības var apmierināt gan saimniekojot, gan nodarbojoties ar 

uzņēmējdarbību. 

 

Saimniekošana ir saimniecisko vienību (uzņēmumu un mājsaimniecību) mērķtiecīga 

darbība, ar kuru tiek apmierināts noteikts vajadzību līmenis. Tā ir cilvēka apzināta, saprātīga, 

taupīga darbība, kuras galvenais mērķis ir savu vajadzību apmierināšana. 

 

Uzņēmējdarbība ir ne tikai savu personīgo vajadzību apmierināšana, parasti tās 

mērķis ir pēc iespējas lielākas peļņas gūšana. Uzņēmējdarbības pamatā ir personīgās intereses, 

kuras realizējot neapzināti tiek apmierinātas visas sabiedrības vajadzības. Uzņēmējdarbība ir 

īpašs domāšanas un dzīves veids, netradicionālu risinājumu meklēšana, jaunu tehnoloģiju 

ieviešana un jaunu tirgu meklēšana. 

Kopš stājies spēkā jaunais Komerclikums, ir mainījies dažu uzņēmējdarbības terminu 

traktējums. Tiesiskajā leksikā un normatīvajos aktos nav tādu jēdziena kā uzņēmējdarbība, 
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toties ir jēdziens komercdarbība. Līdz Komerclikuma spēkā stāšanās brīdim uzņēmējdarbības 

jēdzienu definēja likums “Par uzņēmējdarbību”. 

 

Uzņēmējdarbība ir ilgstoša vai sistemātiska, pašiniciatīvas ierosināta saimnieciska 

darbošanās un kapitāla ieguldīšana, kas vērsta uz preču ražošanu, pārdošanu vai  

pakalpojumu sniegšanu, lai gūtu peļņu. 

 

Komerclikumā trūkst uzņēmējdarbības definīcijas, kaut arī tās esamība netiek noliegta. 

Likumā ir norādīts, ka komercdarbība ir viens no uzņēmējdarbības veidiem. Tātad 

uzņēmējdarbība ir plašāks jēdziens nekā komercdarbība.  

Jaunajā LR Komerclikumā jēdziens komercdarbība ir definēts šādi: 

 

Komercdarbība ir atklāta saimnieciskā darbība, kuru savā vārdā peļņas gūšanas 

nolūkā veic komersants. 

 

Komerclikumā ir definēts arī jēdziens saimnieciska darbība, kurš pēc būtības ir 

visplašākais jēdziens, kas ietver sevī gan uzņēmējdarbību, gan komercdarbību.  

Saimnieciska darbība ir jebkura sistemātiska patstāvīga darbība pret atlīdzību. 
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KOMERCDARBĪBA 

(regulē Komerclikums) 

  

CITA SAIMNIECISKĀ 

DARBĪBA 

(regulē atsevišķi likumi, piemēram, 

Sabiedrisko organizāciju likums, 

Reliģisko organizāciju likums, 

Civillikums) 

  

 

 

  

SAIMNIECISKA 

DARBĪBA 

 

 

  

 

 

 

ARODDARBĪBA 

(regulēs Aroddarbības likums) 

  

KOOPERATĪVĀ DARBĪBA 

(regulē Kooperatīvo sabiedrību 

likums, Krājaizdevu sabiedrību 

likums) 

 

1. att. Saimnieciskās darbības veidu klasifikācija 

 

Komercdarbība ir ar preču vai pakalpojumu tirdzniecību (pirkšanu — pārdošanu) 

saistīta saimnieciska darbība, kuru savā vārdā peļņas gūšanas nolūkā veic komersants. 

 

Jēdzieni komersants un uzņēmējs ir atšķirīgi, katram no tiem ir sava vēsturiska un 

psiholoģiska jēga. Komercijas jēdziens ir cieši saistīts ar preču un pakalpojumu pārdošanas 

procesu. Šī iemesla dēļ arī šodien uzņēmumos ir komercdirektori, kuri vada un realizē tieši 

pārdošanas procesu.  

Komersants ir juridisks jēdziens, ar kura palīdzību nosaka to personu loku, uz kurām 

attiecas Komerclikums.  

Jēdzieni uzņēmējs ir plašāks jēdziens nekā komersants. Jebkurš komersants ir 

uzņēmējs, bet ne katrs uzņēmējs ir komersants. 
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Komerclikumā ir noteikts, ka “komersants ir komercreģistrā reģistrēta fiziska persona 

(individuālais komersants) vai komercsabiedrība”. 

 

Uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) ir nepieciešams uzņēmums. Saskaņā ar 

Komerclikumu “uzņēmums ir organizatoriski saimnieciska vienība, kuru komersants izmanto 

komercdarbības veikšanai”. Uzņēmumā ietilpst komersantam piederošas ķermeniskas un 

bezķermeniskas lietas u.c. saimnieciskas vērtības. 

Uzņēmums ir patstāvīgi saimniekojošs subjekts, organizatoriski saimnieciska vienība, 

kas īsteno saimniecisko darbību. Uzņēmums ir sabiedrības sociālās organizācijas forma, kurai 

raksturīgi noteikti kvantitatīvie un kvalitatīvie radītāji. 

  

Privātu personu vai uzņēmumu darbība, ražojot preces un sniedzot pakalpojumus 

personīgai izmantošanai, nav uzskatāma par uzņēmējdarbību. Arī ne katrs kapitālieguldījums 

uzskatāms par uzņēmējdarbību. Peļņas gūšana no naudas noguldīšanas bankā nav uzskatāma 

par uzņēmējdarbību. Tā ir brīvo līdzekļu ieguldīšana, lai gūtu zināmu izdevīgumu. 

Vārds uzņēmējdarbība vai arī tautā iegājies tā starptautiskais sinonīms bizness, tiek 

lietots ar pretrunīgu izpratni. Vieni tajā saskata ērtu līdzekli, lai “izsistos uz augšu”, citi tajā 

saskata krāpšanu, negodīgumu, iedzīvošanos uz citu rēķina. Uzņēmējdarbība ir ekonomiska, 

tiesiska un morāla kategorija, kurā ir savi rakstīti un nerakstīti likumi, savstarpējo attiecību 

ētika. 

  

Uzņēmējdarbība ir jebkuras valsts tautsaimniecības pamats. Tās aktivitāte un veiksme 

nosaka dzīves līmeni. Katra sekmīga peļņu nesoša uzņēmuma izveidošana dod sabiedrībai 

vismaz četrus pozitīvus labumus: 

� uzņēmuma īpašnieki gūst peļņu (kā ienākumu no savām uzņēmējspējām), kuru 

izmanto savām personīgajām vajadzībām un sava uzņēmuma attīstībai; 

� uzņēmums nodrošina ar darba vietām zināmu skaitu iedzīvotāju, līdz ar to 

samazina bezdarba līmeni; 

� uzņēmums maksā nodokļus, līdz ar to palielina valsts budžeta ieņēmumu daļu; 

� palielinās iekšzemes kopprodukts, līdz ar to valstī ceļas dzīves līmenis. 

 

Uzņēmējdarbības būtība ir tāda, ka uzņēmējs organizē un apvieno visus nepieciešamos 

ražošanas faktorus (zemi, darbu, kapitālu), uzņemas saimnieciskās darbības risku un kā 

atalgojumu par savām pūlēm saņem peļņu.  
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Lai sāktos uzņēmējdarbība, ir nepieciešami vairāki priekšnoteikumi. Jebkuras cilvēka 

rīcības, arī biznesa uzsākšanas pamatā, ir motivācija.  

Motivācija (latīņu val. movere — iekustināt) — sevis vai citu cilvēku pamudināšana 

noteiktai darbībai, lai sasniegtu savu mērķi.  

Galvenā motivācija sākt biznesu lielākai daļai uzņēmēju ir vēlme kaut ko mainīt savā 

dzīvē un galvenais, — nopelnīt. Daudziem uzņēmējiem svarīga motivācija ir atbrīvoties no 

pakļautības, pašam būt sev darba devējam. Lielai daļai Latvijas zemnieku tieši neatkarības 

sajūta ir tā, kas liek turēties pie savas zemes, kaut arī lauksaimnieciskā ražošana šobrīd nav 

ienesīgākā nozare. Daudziem cilvēkiem bizness ir pašapliecināšanās, savu radošo spēju 

izpausmes forma, kur gandarījumu sagādā ne tikai rezultāts — peļņa, bet arī pats process. 

 

Obligāts uzņēmējdarbības aizsākums ir ideja. Ideja ir viena no svarīgākajām un 

vērtīgākajām bagātībām ne tikai jaunu uzņēmumu izveidošanai, bet arī esošu uzņēmumu 

sekmīgai attīstībai. Jauna ideja var būt viss — sākot no jauna produkcijas veida, jauna 

iesaiņojuma, nosaukuma, līdz jaunām pārdošanas formām un vietām. Ideja var rasties pēkšņi, 

spontāni, kad indivīds ir nonācis labvēlīgos apstākļos. Ideja var rasties arī pakāpeniski, lēni 

“nobriestot”. Tieši šī veida idejām ir vislielākie panākumi komercdarbībā. 

 

Biznesa ideju var realizēt tikai tad, ja ir uzņēmējs — cilvēks ar atbilstošām 

zināšanām, spējām un prasmi. Uzņēmēja amatu nevar iemācīties, uzņēmējs — tā nav 

profesija. Tas ir sabiedriski ekonomiskais statuss, kurš ir jānopelna. Veiksmīgs uzņēmējs ir 

cilvēks, kas vajadzīgajā laikā ir atradies vajadzīgajā vietā un nav palaidis garām savu iespēju, 

un tālāk nav apstājies pie sasniegtā. Uzņēmējdarbība ir azartspēle, kas prasa no dalībnieka 

uzticīgu kalpošanu izvēlētajam darbam, pacietību, izturību, zināšanas un prasmi. Uzņēmējs ir 

persona, kas ir ieinteresēta uzņēmējdarbībā un kurai piemīt šādas īpašības: 

� griba un spēja uzņemties atbildību un risku; 

� mērķtiecība, gribasspēks; 

� uzņēmēja talants (talantu neiemāca, tā ir iedzimta īpašība, kas piemīt apmēram 

10%   cilvēku); 

� spēja pastāvīgi apgūt un nemitīgi papildināt profesionālās zināšanas; 

� elastīgums — spēja pielāgoties, mainīties atbilstoši situācijai. 

Svarīgas ir arī uzņēmēja morālās īpašības un vispārējais kultūras līmenis. Starp 

uzņēmējiem biznesā pastāv savstarpējās — lietišķās attiecības. Tām jābalstās uz godīgumu, 
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savstarpēju uzticēšanos, vārda turēšanu. Panākumus biznesā nosaka uzņēmēja attieksme pret 

saviem patērētājiem, klientiem, konkurentiem, partneriem, sevi un savu darbu. 

  

Uzņēmējdarbības sākšanai ir svarīgi arī citi priekšnosacījumi: 

� mērķu skaidrība; 

� reāls sākumkapitāls vai izdevīgs kredīts; 

� tādu darbības veidu izvēle, kas uzņēmējam vislabāk patīk un kurā viņam ir 

visvairāk zināšanu un pieredzes; 

� spēja plānot savu darbību tā, lai neveiksmes gadījumā būtu iespējas noturēties; 

� spēja kontaktēties un sadarboties ar partneriem, klientiem un padotajiem; 

� prasme pastāvīgi pētīt tirgu un pielāgot sava uzņēmuma produkciju tirgus 

pieprasījumam; 

� prasme cīnīties ar neveiksmēm un ticība saviem spēkiem. 

 

Uzņēmējdarbības procesa dalībnieki, to intereses 
  

Uzņēmējdarbības procesā ir iesaistīti daudzi dalībnieki, un katram no viņiem ir savas 

intereses. 

Kapitāla īpašnieku intereses ir divējādas un šķietami pretrunīgas: 

• vairot savu ieguldīto kapitālu; 

• saņemt lielāku peļņas daļu par jau ieguldīto kapitālu. 

Uzņēmuma vadītāji (menedžeri) ir ieinteresēti 

• apmierināt kapitāla īpašnieku intereses: 

• uzturēt un celt savu personisko prestižu, rūpēties par karjeru, nodrošināt sev 

stabilu darbu. 

Personāla (darbinieku) intereses: 

• stabils darbs; 

• iespējami lielāka alga; 

• sociālās garantijas; 

• labi darba apstākļi; 

• augsts uzņēmuma prestižs. 

Kapitāla ieguldītāji no ārienes, tas ir, bankas kā kreditori vai investori, ir ieinteresēti 

• laikā saņemt procentus; 

• nodrošināties ar pietiekamām garantijām; 
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• noslēgt līgumus par augstākām kredīta procentu likmēm vai izdevīgiem 

investīciju noteikumiem. 

Biznesa partneri — piegādātāji ir ieinteresēti 

• stabilās un pieaugošās piegādēs; 

• lielākā peļņā no piegādēm; 

• uzņēmuma stabilā maksātspējā. 

Klienti — patērētāji vēlas 

• augstas kvalitātes preces; 

• zemas cenas. 

Valsts ir ieinteresēta 

• jaunu darba vietu radīšanā; 

• valsts budžeta ieņēmumu palielināšanā; 

• produkcijas konkurētspējas paaugstināšanā pasaules tirgū. 

Sabiedrība ir ieinteresēta 

• saglabāt vidi; 

• saņemt precīzu informāciju par uzņēmumu; 

• saņemt lielākus ienākumus un paaugstināt savu dzīves līmeni. 

 

 

1.2. Uzņēmējdarbības vide 
 

Katra uzņēmuma darbību ietekmē vide, kurā tas darbojas. Vide nekad nav stabila. 

Katram uzņēmumam gan jāpazīst sava apkārtējā vide un tās izmaiņu raksturs, gan jāprot 

reaģēt uz šīm izmaiņām — neveiksmes, spējot pielāgoties videi, var kļūt par uzņēmējdarbības 

veiksmēm. 

Uzņēmējdarbības vidi var iedalīt ārējā un iekšējā vidē. 

 

Uzņēmējdarbības ārējā vide 
 

Ārējā vide (makrovide) satur visus ārējos spēkus un organizācijas, ar kurām 

uzņēmums sastopas savā ikdienas un stratēģiskajā darbībā. Makrovidi atsevišķs uzņēmums 

nevar kontrolēt, tomēr tās faktori var būtiski ietekmēt uzņēmuma darbību. Ārējo vidi veido 

seši galvenie faktori: 
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� ekonomiskie — inflācija, bezdarbs, iedzīvotāju pirktspēja, dzīves līmenis, 

valsts ekonomikas augšupeja vai lejupslīde;  

� sociālie, kultūras un demogrāfiskie — iedzīvotāju sociālā piederība, kultūras 

līmenis, iedzīvotāju skaita pieaugums, iedzīvotāju nacionālā struktūra, kultūras, 

izglītības līmenis, tautu reliģiskās un tikumiskās normas; 

� tehnoloģiskie — jaunu ražošanas un sakaru tehnoloģiju attīstība, zinātnes un 

tehnikas attīstība; 

� politiskie — valsts ārējā politika, attiecības ar citām valstīm, ekonomiskā un 

politiskā situācija pasaulē; 

� tiesiskie — šie faktori ietver mijiedarbību starp uzņēmumu un valdību vai 

likumdevējiem; likumdošana, nodokļu politika; 

� institucionālie un informatīvie — uzņēmējdarbības normālai norisei 

nepieciešamās neražojošās sfēras iestādes un organizācijas: bankas, 

apdrošināšanas kompānijas, pakalpojumu un konsultāciju dienesti, reklāmas 

aģentūras, tirgus pētīšanas aģentūras, uzņēmējdarbības atbalsta centri u.c. 

  

Uzņēmējdarbības vides uzlabošana ir viens no galvenajiem valsts uzdevumiem. 

Uzņēmējdarbības ārējai videi ir jābūt tādai, lai tā veicinātu, nevis bremzētu uzņēmējdarbības 

attīstību.  Tās sakārtošana Latvijā ir kompleksas un ilglaicīgas valsts ekonomiskās politikas 

uzdevums. Valstij ir jānodrošina visiem tirgus dalībniekiem vienādi pastāvēšanas un attīstības 

apstākļi.  

 

Pašlaik uzņēmējdarbības vides uzlabošanai tiek veikti šādi pasākumi: 

� likumdošanas jautājumu sakārtošana uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides 

radīšanai atbilstoši Eiropas Savienības prasībām; 

� uzņēmējdarbības atbalsta fondu izveidošana un programmu izstrāde; 

� nodokļu jautājumu sakārtošana un pilnveidošana; 

� ārējās tirdzniecības politikas pilnveidošana, eksporta veicināšana; 

� privatizācijas procesa paātrināšana; 

� tiešo investīciju piesaiste; 

� kvalitātes un standartizācijas prasību ieviešana. 
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Lai arī Latvijā tiek veikti dažādi pasākumi un realizētas programmas biznesa vides 

sakārtošanai, tomēr jāatzīmē, ka efektīvas valsts politikas trūkums ir bijis par cēloni tam, ka 

neatkarīgās ekonomiskās attīstības 10 gadu laikā tā arī nav radīti priekšnoteikumi privātās 

uzņēmējdarbības motivācijai un iedzīvotāju iniciatīvas atraisīšanai. Privātās uzņēmējdarbības 

ideja nav kļuvusi par dominanti iedzīvotāju apziņā, bet valstij nav arī pa spēkam atrisināt 

iedzīvotāju sociālās aizsargātības problēmu. Tā kā likumdošanas un izpildvarai trūkst 

noteiktas pozīcijas attiecībā uz mazo biznesu, tad valstij nākas samierināties ar tādām mazā 

biznesa “izdarībām” kā darba likumdošanas normu pārkāpumi, nodokļu nenomaksa u. tml.  

Veicot dažādas socioloģiskās aptaujas, lai noskaidrotu, kas uzņēmējiem traucē strādāt 

un bremzē uzņēmējdarbības attīstību, atbildēs visbiežāk tiek minēti šādi iemesli: 

� nesakārtotā un mainīgā likumdošana; 

� augstie nodokļi; 

� pārmērīgas birokrātiskās prasības no valsts institūciju puses; 

� iedzīvotāju zemā pirktspēja; 

� augstie kredīta procenti, kas ierobežo iespējas piesaistīt līdzekļus; 

� augstie energoresursu tarifi, kas sadārdzina Latvijā ražoto produkciju; 

� sarežģītā muitas procedūra; 

� ierēdņu korumpētība; 

� varas iestāžu nekompetence ekonomikas pārvaldīšanā u.c. iemesli. 

 

Uzņēmējdarbības iekšējā vide 
 

Iekšējā (mikrovide) ir uzņēmuma iekšējā vide, kurā notiek konkrētu uzņēmējdarbības 

lēmumu pieņemšana. Iekšējo vidi veido tie faktori, kurus uzņēmējs var ietekmēt vai mainīt: 

� uzņēmuma mērķi (stratēģija, kārtējie uzdevumi); 

� darbinieki (viņu zināšanas, prasmes, uztvere, iemaņas); 

� uzņēmuma struktūra (darba dalīšana, struktūrvienības, funkciju sadale un 

izpilde); 

� tehnoloģija (iekārtu izmantošana, informācijas sistēmas); 

� uzņēmuma kultūra, vadītāja darba stils. 

Iekšējā vide apvieno visas uzņēmuma atsevišķās struktūrvienības (uzņēmuma 

funkcijas), kā arī tos spēkus, kas vistiešākā veidā ietekmē uzņēmuma darbu — piegādātājus, 

konkurentus, patērētājus. 
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Piegādātāji ir dažādu organizāciju un atsevišķu cilvēku grupa, kuri piedalās 

uzņēmuma materiāli tehniskajā sagādē. No piegādātāju puses var būt šādi uzņēmuma darbību 

ierobežojoši faktori: 

• materiālo resursu cenas; 

• piegādājamo preču izejvielu vai pakalpojumu kvalitāte; 

• piegādes noteikumi. 

Attiecības ar piegādātājiem jāvērtē pēc to stabilitātes, drošuma, cenām un 

maksātspējas. 

Konkurenti kā spēks, kas iedarbojas uz uzņēmuma mikrovidi, arī būtiski iespaido 

lēmumu pieņemšanas procesu, jo tie diktē veselu virkni noteikumu, kuri nostāda uzņēmumu 

zināmā atkarības stāvoklī. 

Patērētāji ir spēki, kas atrodas preču virzīšanas ķēdē līdz galapatērētājam. Tie var būt 

realizācijas starpnieki (tirdzniecības aģenti, noliktavu saimniecības, transporta firmas u. c.), kā 

arī atsevišķas personas un mājsaimniecības, kuras iegādājas preces personīgām vajadzībām, 

un citi uzņēmumi un organizācijas, kas patērē preces savām uzņēmuma vajadzībām. 

Kontaktauditoriju veido kredītiestādes, investori, masu informācijas līdzekļi, valsts 

iestādes, kas nodarbojas ar uzņēmuma darbības uzraudzību un kontroli u.c. iestādes, 

sabiedriskās organizācijas, kas būtiski var ietekmēt uzņēmuma izvirzīto mērķu sasniegšanu. 

 

 

1.3. Uzņēmējdarbības valstiskā regulēšana. Uzņēmējdarbības ierobežojumi 
 

Uzņēmējdarbība ir indivīda vai to grupu darbība, kuras neatņemama sastāvdaļa ir 

uzņēmējdarbības brīvība. Tomēr uzņēmējdarbības brīvība nevar būt absolūta. 

Lai saskaņotu valsts un uzņēmēju intereses, ir nepieciešama uzņēmējdarbības 

regulēšana. Valsts uzdevums ir pasargāt tirgus ekonomiku no dažādām ļaunprātībām, 

korupcijas, negodīgas konkurences. Valstij ir jāregulē uzņēmējdarbība savas sociāli 

ekonomiskās politikas realizācijas nolūkā. Valsts regulē uzņēmējdarbību ar ekonomiskajām 

un administratīvajām metodēm. 

 

Ekonomiskās metodes ir dažādas pašregulējošās sviras, kas saistītas ar izdevīgumu 

vai neizdevīgumu. Tās stimulē vai samazina uzņēmēja motivāciju.  

Ekonomiskās metodes ir 

� nodokļu samazināšana vai palielināšana; 
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� muitas tarifu samazināšana vai palielināšana; 

� valsts pasūtījumu noteikšana; 

� paātrinātās amortizācijas noteikšana; 

� subsīdiju un dotāciju noteikšana; 

� valsts iekšējā aizņēmuma procentu likmes noteikšana u.c. metodes. 

 

Administratīvās metodes ir dažādi aizliegumi, priekšraksti, noteikumi, kas ir obligāti. 

(Šīs sviras gan reizēm ir ierēdņu korumpētības, brīžiem patvaļas un korupcijas pamats). 

Administratīvās metodes ir 

� aizliegumi atsevišķu preču veidu (narkotiku, ieroču) ražošanā un tirdzniecībā; 

� obligātu uzņēmējdarbības licenču noteikšana atsevišķiem uzņēmējdarbības 

veidiem; 

� minimālās darba algas noteikšana (jāievēro visiem darba devējiem); 

� darba aizsardzības prasību noteikšana; 

� preču un pakalpojumu kvalitātes kritēriju noteikšana; 

� monopoldarbības ierobežošana u.c. metodes. 

  

Kaut arī brīvā tirgus sistēmā uzņēmuma ekonomiskā darbība nodrošina labklājību un 

tirgus piesātinātību ar precēm, tomēr var rasties arī nevēlamas blakusparādības. Lai tās 

izskaustu vai ierobežotu, sabiedrībai ir jārada noteikts ierobežojumu loks. 

Visi valsts ierobežojumi tirgus ekonomikā ir orientēti uz šādiem galvenajiem 

mērķiem: 

� apkārtējās vides aizsardzība; 

� patērētāju tiesību aizsardzība; 

� darba aizsardzība un darba ņēmēju tiesību aizsardzība; 

� ekonomiskās sistēmas aizsardzība (pretmonopolu likumdošana un aizsardzība 

pret negodīgu konkurenci). 

  

Valdība ir noteikusi tos uzņēmējdarbības veidus, kuru veikšanai ir vajadzīgas speciālas 

atļaujas — licences. Piemēram, finansu un ārstniecības iestāžu darbībai, ieroču izgatavošanai 

un tirdzniecībai, medikamentu ražošanai, tirdzniecībai ar alkoholu, tabakas izstrādājumiem, 

degvielu u.c. Tirdzniecībai ar pārtikas precēm ir nepieciešama sanitārā atļauja, kura paredz 

speciālas sanitārās normas un preču uzglabāšanas apstākļus.  

Atkarībā no darbības veida, licences izsniedz 
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� pašvaldība; 

� Ministru kabineta pilnvarotas instances (piemēram, Akcizēto preču pārvalde); 

� Latvijas Banka; 

� profesionālās savienības (piemēram, Latvijas Ārstu biedrība). 

  

Jebkuram uzņēmumam, kas reģistrēts Latvijā, savā darbībā ir jāievēro Komerclikums, 

Darba likums, likumi “Par grāmatvedību”, “Par uzņēmumu gada pārskatiem”, “Par arhīviem”, 

kā arī dažādi noteikumi: “Par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, “Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” u. c. 

 

 

1.4. Latvijas Republikas Komerclikums,  tā nepieciešamības pamatojums, 
uzdevumi un saturs 

 

Komerclikuma nepieciešamības pamatojums un uzdevumi 
 

Latvijā deviņdesmito gadu sākumā, kad sākās pāreja uz tirgus ekonomiku, tika 

pieņemts likums “Par uzņēmējdarbību”, kas noteica galvenos uzņēmējdarbības principus un 

uzņēmējdarbības formas. 2002. gadā Latvijā sāka darboties jauns likums, kas regulē 

uzņēmējdarbību, — Komerclikums. Šis likums kā uzņēmējdarbības vides pārkārtošanas 

galvenais stūrakmens bija nepieciešams vairāku iemeslu dēļ: 

� iepriekšējie likumi par uzņēmējdarbību tika pieņemti deviņdesmito gadu 

sākumā, kad bija ļoti maz pieredzes un nebija nepieciešams likuma normas 

saskaņot ar Eiropas Savienības prasībām. Šo likumu pārkārtošanu prasa 

Latvijas saistības ar sākto virzību uz ES; 

� esošie likumi bija nepilnīgi, tie pieņemti dažādos laika posmos, un tos ir 

izstrādājuši dažādi autori, tāpēc nav saskaņoti šo likumu pamatprincipi, 

terminoloģija un tajos reizēm ir pieņemtas pretrunīgas normas; 

� Latvijā ir pārmērīga uzņēmējdarbības formu sadrumstalotība. Tas nav 

attaisnojams ne ekonomiski, ne arī no tiesību sistēmas viedokļa. Līdz šim 

likumi paredzēja lielu skaitu uzņēmējdarbības formu (kopā 13), turpretī 

attīstītās valstīs šis skaitlis ir 4—7; tā kā starp dažām Latvijā noteiktām 

uzņēmējdarbības formām nav būtiskas atšķirības, tad to veidi bija jāvienkāršo; 
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� pašreizējie likumi nepietiekami aizsargā trešo personu (arī kreditoru) intereses. 

Ņemot vērā, ka trešā persona vairākumā gadījumu ir cits uzņēmums, tas būtiski 

kaitēja normālai uzņēmējdarbībai; 

� esošie likumi bija nepārskatāmi, jo noteikumi bija jāmeklē daudzos likumos; 

� lai padarītu mūsu valsts tiesību sistēmu atpazīstamu ārvalstu investoriem un 

sadarbības partneriem, ir nepieciešams tuvināties citu valstu praksei 

uzņēmējdarbības likumdošanā. 

 

Komerclikuma pamatuzdevumi ir: 

� noteikt uzņēmējdarbības formas; 

� noteikt komerciālo attiecību sfēru; 

� regulēt komercdarījumus; 

� regulēt komercattiecības (gan starp komersantiem, gan attiecībās ar trešo 

personu (piemēram, kreditoru)). 

Jaunais Komerclikums balstās uz vispārpieņemtiem komerctiesību pamatprincipiem, 

tai skaitā uz tiem, kuri ir Eiropas Savienības komerctiesību pamatā — komercdarbības 

publiskums un trešo personu (īpaši kreditoru) aizsardzība. Būtiskas izmaiņas ir ieviestas arī 

terminoloģijā un uzņēmējdarbības formās. Līdz ar Komerclikuma stāšanos spēkā savu nozīmi 

zaudēja pavisam 12 likumi, kas līdz šim regulēja uzņēmējdarbību. 

 

Komerclikuma saturs 
 

A daļa. Komercdarbības vispārīgie noteikumi 

 

I sadaļa. Komersanti un komercdarbība 

Komersants ir komercreģistrā ierakstīta fiziska persona (individuālais komersants) vai 

komercsabiedrība (kapitālsabiedrība un personālsabiedrība). 

Komercdarbība ir atklāta saimnieciska darbība, kuru savā vārdā peļņas gūšanas nolūkā 

veic komersants. 

 

II sadaļa. Komercreģistrs 

 

III sadaļa. Uzņēmums un filiāle 
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Uzņēmums ir organizatoriski saimnieciska vienība, kuru komersants izmanto 

komercdarbības veikšanai. Uzņēmumā ietilpst komersantam piederošas ķermeniskas un 

bezķermeniskas lietas, kā arī citi saimnieciskie labumi (vērtības). 

Filiāle ir uzņēmuma daļa, kurai ir zināma organizatoriska patstāvība un kura ir 

teritoriāli atdalīta no galvenā uzņēmuma atrašanās vietas. 

 

IV sadaļa. Firma 

Firma ir komercreģistrā ierakstīts uzņēmuma nosaukums, ko komersants izmanto 

komercdarbībā, slēdzot darījumus un parakstoties. 

 

V sadaļa. Prokūra un parastā komercpilnvara 

Prokūra ir komercpilnvara, kas piešķir prokūristam tiesības komersanta vārdā slēgt 

darījumus un veikt citas ar jebkuru komercdarbību saistītas tiesiskās darbības, ieskaitot visas 

procesuālās darbības tiesvedības gaitā (prasības celšana, izlīgums, tiesas nolēmumu 

pārsūdzēšana utt.). 

Ja komersants, neizdodot prokūru, pilnvaro kādu citu personu viņa vārdā veikt 

komercdarbību, slēgt ar komercdarbību saistītus noteikta veida darījumus vai atsevišķus ar 

komercdarbību saistītus darījums, tāda pilnvara ir parastā komercpilnvara. 

 

VI sadaļa. Komercaģents 

Komercaģents ir komersants, kas pilnvarots citas personas (principāla) vārdā un labā 

pastāvīgi slēgt darījumus ar trešajām personām vai arī sagatavot to noslēgšanu. 

Komercaģentam izmaksājamā atlīdzība vai tās daļa, kas atbilstoši darījumu skaitam 

vai vērtībai svārstās, ir provīzija. 

 

VII sadaļa. Mākleris 

Mākleris ir komersants, kurš nodarbojas ar starpniecību darījumu slēgšanā citu 

personu labā, nebūdams pastāvīgi saistīts ar šīm personām līgumiskās attiecībās. 
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B daļa. Komersanti 

 

VIII sadaļa. Individuālais komersants 

Individuālais komersants ir fiziskā persona, kura kā komersants ir ierakstīta 

komercreģistrā. 

 

IX sadaļa. Pilnsabiedrība 

Pilnsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, 

izmantojot kopīgu firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata, neierobežojot savu atbildību 

pret pilnsabiedrības kreditoriem, apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri). 

 

X sadaļa. Komanditsabiedrība 

Komanditsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, 

izmantojot kopēju firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata apvienojušās divas vai 

vairākas personas (biedri), ja vismaz viena sabiedrības biedra (komandita) atbildība attiecībā 

uz sabiedrības kreditoriem ir ierobežota ar viņa ieguldījuma apmēru, bet pārējo personiski 

atbildīgo sabiedrības biedru (komplementāru) atbildība nav ierobežota. 

 

XI sadaļa. Kapitālsabiedrības 

Kapitālsabiedrība ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla 

daļu vai akciju nominālvērtību kopsummas. 

 

XII sadaļa. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

 

XIII sadaļa. Akciju sabiedrība 

 

XIV sadaļa. Kapitālsabiedrības darbības izbeigšana un likvidācija 
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C daļa. Komercsabiedrību reorganizācija 

 

 

 

 
2. KOMERCDARBĪBAS FORMAS 

 

2.1. Uzņēmumu un komercdarbības formu klasifikācija 
 

Pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas uzņēmējam ir jāizlemj, kāda tipa uzņēmums viņam 

būtu vispiemērotākais. Šī izvēle ir atkarīga no vairākiem faktoriem: pieejamiem resursiem, 

uzņēmējdarbības veida, dibinātāju skaita, esošās likumdošanas u.c.  

Uzņēmumu tipoloģija ir zinātniska metode, pēc kuras uzņēmumi tiek sadalīti pēc 

noteiktām kopīgām pazīmēm un apkopoti salīdzināmās grupās. 

 Uzņēmumus var apvienot noteiktās grupās pēc šādām pazīmēm: 

� pēc lieluma (lieli, vidēji un mazi uzņēmumi). Saskaņā ar likuma “Par 

uzņēmumu ienākuma nodokli maziem uzņēmumiem Latvijā pieskaitāmi 

uzņēmumi, kuriem nav pārsniegti divi no sekojošiem kritērijiem: gada neto 

apgrozījums nepārsniedz Ls 200 000, darbinieku vidējais skaits — līdz 25 

cilvēkiem un pamatlīdzekļu bilances vērtība nav lielāka par Ls 70 000; 

� pēc īpašuma formas (privātie, valsts, jauktā īpašuma uzņēmumi). Latvijas 

ekonomika ir jauktā ekonomika ar privātā un valsts sektora apvienojumu. Tā 

balstās uz brīvā tirgus mehānismu, brīvu uzņēmējdarbību, ekonomisko 

iniciatīvu un nepilnīgu konkurenci. Noteikta tautsaimniecības daļa pieder 

privātpersonām, un to vada gan individuālas personas, gan personu grupas, tajā 

pašā laikā cita tautsaimniecības daļa pieder valstij vai vietējai pašvaldībai un 

atrodas to valdījumā; 

� pēc atbildības (pilnas un ierobežotas mantiskās atbildības uzņēmumi). 

� Pilna mantiska atbildība nozīmē, ka par uzņēmuma saistībām tā bankrota 

gadījumā atbild īpašnieks — sākumā ar to īpašuma daļu, ko viņš ieguldījis 

uzņēmumā, bet, ja šī īpašuma parādu dzēšanai nepietiek, tad arī ar savu 

personīgo, tai skaitā sadzīves īpašumu. 
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� Ierobežota atbildība nozīmē, ka par uzņēmuma saistībām tā īpašnieks atbild 

tikai ar uzņēmumā ieguldītā īpašuma daļu, bet neatbild ar savu personīgo 

īpašumu; 

� pēc nozaru specializācijas (ražošanas, pakalpojumu sniegšanas, komerciālie, 

konsultatīvie, finansu uzņēmumi u. c.); 

� pēc organizatoriski tiesiskās formas (individuālie komersanti, sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības, personālsabiedrības u. c.).  

 

Komercdarbības formas 

 

Individuālais komersants  Komercsabiedrība 

 

 

Kapitālsabiedrība  Personālsabiedrība 

 

Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

 Pilnsabiedrība 

 

   

Akciju sabiedrība  Komandītsabiedrība

 

2. att. Komercdarbības tiesiskās formas 

 

Saskaņā ar Komerclikumu Latvijā var organizēt komercdarbību kādā no 2. attēlā 

redzamajām tiesiskajām formām. 

 

2.2. Individuālā uzņēmējdarbība (individuālais komersants) 
 

Individuālais komersants ir fiziskā persona, kura kā komersants ir ierakstīta 

Komercreģistrā. 

Individuālais komersants (uzņēmums) ir pati vecākā, vienkāršākā un viena no 

izplatītākajām komercdarbības struktūrām. Viņš ir sava uzņēmuma organizētājs, vadītājs un 

īpašnieks vienā personā, tāpēc viņam ir pilnīgas tiesības uz visiem komercdarbības 

ienākumiem, kā arī iespēja vienpersoniski pieņemt lēmumus. 
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Individuālais komersants ir tiesību subjekts, kas izveidots vienas fiziskas personas 

īpašuma organizēšanai, lai veiktu komercdarbību ar mērķi gūt peļņu. Izmantojot savu firmu, 

viņš var slēgt darījumus, kas saistīti ar komercdarbību, kā arī var būt prasītājs un atbildētājs 

tiesā. 

Individuālajam komersantam (uzņēmumam) ir pilna atbildība, tas ir — par savām 

saistībām viņš atbild ar visu savu mantu, tai skaitā ar savu personisko īpašumu. 

Individuālie uzņēmumi parasti ir mazi uzņēmumi, kas darbojas tirdzniecības un 

pakalpojumu sfērā, kur nav nepieciešami lieli kapitālieguldījumi.  

 

Fiziskai personai, kas veic saimniecisko darbību, ir pienākums pieteikt sevi 

ierakstīšanai Komercreģistrā kā individuālo komersantu, ja gada apgrozījums no veiktās 

saimnieciskās darbības pārsniedz 200 000 latu vai arī tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst 

vismaz divām no šādām pazīmēm: 

� gada apgrozījums no šīs darbības pārsniedz 20 000 latu; 

� tā savas saimnieciskās darbības veikšanai ir iekārtojusi pastāvīgu pakalpojumu 

sniegšanas vai preču pārdošanas vietu; 

� tā savas saimnieciskās darbības veikšanai nodarbina vienlaikus vairāk nekā 

piecus darbiniekus. 

Fiziskā persona var sevi pieteikt reģistrēšanai  arī tad, ja nepastāv šie apstākļi. 

 

Atšķirības starp reģistrētu un nereģistrētu komersantu: 

reģistrēts komersants nereģistrēts komersants 

� ir jāreģistrējas Komercreģistrā, jāmaksā 

Valsts nodeva (100 Ls); 

� nepieciešams nosaukums (firma); 

� līgumus slēdz firmas vārdā, ir juridiskās 

personas statuss; 

� reģistrācija piešķir zināmu statusu partneru 

acīs, jo par komersantu ir pieejama 

informācija Uzņēmumu reģistra nodaļā; 

� ir iespējams saņemt kredītu pret komercķīlu.

� nav jāreģistrējas Komercreģistrā un  

jāmaksā Valsts nodeva;  

� nav nepieciešams nosaukums (firma); 

� līgumus slēdz savā vārdā, ir fiziskās 

personas statuss; 

� mazāka partneru uzticība, jo nav pieejamas 

ziņas par komersantu Uzņēmumu reģistra 

nodaļā; 

� nav iespējams saņemt kredītu pret 

komercķīlu. 
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Individuālajam komersantam (uzņēmumam), salīdzinot ar citām komercdarbības 

formām, ir vairākas priekšrocības un trūkumi: 

priekšrocības  trūkumi 

� vienkārša reģistrācija; 

� nav noteikts minimālais pamatkapitāls; 

� īpašnieks vienpersoniski pieņem lēmumus; 

� spēcīga motivācija, jo uzņēmums pieder 

vienam cilvēkam; 

� kreditoru labvēlīga attieksme kā pret 

pilnas materiālās atbildības uzņēmumu. 

� liels risks, jo ir pilna materiālā atbildība; 

� grūti nodalīt personīgo naudu no 

uzņēmuma naudas; 

� vienam ir lielākas iespējas kļūdīties, 

pieņemot lēmumus; 

� liela atkarība no sava uzņēmuma; 

� grūtāk sasniegt lielus ražošanas apjomus, 

ierobežotas paplašināšanās iespējas. 

 

2.3. Kapitālsabiedrības 
 

Kapitālsabiedrība ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla 

daļu  vai akciju nominālvērtību kopsummas. 

 

Kapitālsabiedrības veidi ir 

� sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), kas ir slēgta tipa sabiedrība, kuras 

daļas nav publiskās apgrozības objekts; 

� akciju sabiedrība (AS), kuras daļas (akcijas) var būt publiskās apgrozības 

objekts. 

 

Kapitālsabiedrības dibinātājs var būt fiziska vai juridiska persona, kura ir parakstījusi 

sabiedrības dibināšanas līgumu un statūtus vai kuras vārdā šie dokumenti ir parakstīti. 

Sabiedrību var dibināt viena vai vairākas personas. 

Kapitālsabiedrības dalībnieks ir persona, kurai sabiedrībā pieder viena vai vairākas 

daļas. Dalībniekam ir ierobežota atbildība, tas ir — viņš atbild ar sabiedrībā ieguldītā īpašuma 

daļu, bet neatbild ar savu personīgo mantu. 

 

Sabiedrības pamatkapitāls. 

Pamatkapitālu apmaksā ar naudas vai mantisku ieguldījumu. Apmaksas veidu nosaka 

līgumā. 
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Par mantiskā ieguldījuma priekšmetu var būt naudas izteiksmē novērtējama 

ķermeniska vai bezķermeniska lieta, kuru var izmantot sabiedrības komercdarbībā. Par šāda 

ieguldījuma izdarīšanu sabiedrība izdod rakstveida apliecinājumu (Ziņojumu par mantisko 

ieguldījumu). 

Mantisko noguldījumu novērtē šādi: 

� ja tā vērtība nepārsniedz 4000 Ls un kopējais mantiskais ieguldījums ir mazāks 

par pusi no sabiedrības pamatkapitāla, to vērtē paši dibinātāji; 

� ja mantiskā ieguldījuma vērtība pārsniedz minētos nosacījumus, tad to novērtē 

eksperts (kas iekļauts komercreģistra sarakstā). 

 

Kapitālsabiedrības dibināšanas kārtība: 

1. Izstrādā un paraksta dibināšanas dokumentus (Līgumu un Statūtus). 

2. Izveido sabiedrības pārvaldes institūcijas un ieceļ revidentu*. 

3. Apmaksā pamatkapitālu noteiktā apmērā, organizē dibinātāju naudas iemaksu 

noguldījumu bankā un saņem par to bankas izziņu. 

4. Organizē mantiskā ieguldījuma novērtēšanu (ja ir mantiskais ieguldījums). 

5. Samaksā reģistrācijas nodevu un maksu par reģistrācijas ierakstu izsludināšanu. 

6. Iesniedz Komercreģistra iestādē (Uzņēmuma reģistrā) pieteikumu. 

 

Kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas: 

• dalībnieku kopsapulce (lēmējvara), 

• padome, 

• valde (izpildinstitūcija) 

 

Kapitālsabiedrības peļņas sadale. 

Pēc pārskata gada beigām valde sastāda un paraksta gada pārskatu un iesniedz to 

revidentam, kurš dod atzinumu. Pēc revidenta atzinuma saņemšanas valde sasauc dalībnieku 

sapulci. Valde sagatavo un iesniedz dalībnieku sapulcei priekšlikumu par peļņas izlietojumu.  

Priekšlikumā norāda: 

• sabiedrības tīrās peļņas apmērus, 

• obligātajās rezervēs izdarāmos atskaitījums, 

• citas rezerves, 

                                                 
* Par revidentu var būt persona, kurai saskaņā ar likumu (Par gada pārskatu) ir tiesības veikt gada pārskata pārbaudi. Par 

revidentu nevar būt pašas sabiedrības dalībnieks vai ieinteresētā persona. Revidentu nākamajam pārskata gadam katru gadu 

ievēlē dalībnieku sapulcē vienlaikus ar gada pārskata apstiprināšanu. 
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• dividendēs izmaksājamo tīrās peļņas lielumu, 

• peļņas izlietojumu citiem mērķiem. 

Dividende ir izmaksājamā peļņas daļa uz vienu akciju (SIA dalībnieka daļu). 

Dividendēs var izmaksāt to tīrās peļņas daļu, kura paliek pāri pēc atskaitījumiem 

obligātajā rezervē. Tās izmaksā dalībniekam proporcionāli viņam piederošo daļu 

nominālvērtību summai. Dividendes izmaksā tikai naudā vienu reizi gadā, pamatojoties uz 

lēmumu par peļņas sadali. 

 

Obligāto rezervi veido ikgadējie atskaitījumi no tīrās peļņas. Obligātajā rezervē 

ieskaita ne mazāk par 5% pārskata gada tīrās peļņas. Obligāto rezervi izlieto tikai zaudējumu 

segšanai un tikai pamatojoties uz sabiedrības dalībnieku lēmumu. 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir slēgta tipa kapitālsabiedrība ar juridiskās 

personas tiesībām, kuras pamatkapitālu veido dalībnieku ieguldītais īpašums — daļas. 

 

Minimālais pamatkapitāla lielums ir 2000 Ls. 

Daļa ir dalībnieka ieguldītā kapitāla vienība. Daļas nominālvērtību dalībnieki nosaka 

statūtos un izsaka veselos latos. Daļa dod dalībniekam tiesības piedalīties sabiedrības 

pārvaldē, peļņas sadalē un sabiedrības mantas sadalē likvidācijas gadījumā. 

Daļu uzskaitei ved dalībnieku reģistru, kurā norāda dalībnieku, daļas nominālvērtību, 

katram dalībniekam piederošo daļu skaitu un datumu, kad dalībnieki veic daļu apmaksu. 

� Daļa dod tiesības saņemt dividendi. 

� Katra daļa dod vienas balss tiesības sabiedrības kopsapulcē. 

� Ja dalībnieks pārdod sev piederošo daļu, pārējiem dalībniekiem ir pirmpirkuma 

tiesības. 

� Daļu var ieķīlāt pēc komercķīlas noteikumiem, ja statūtos nav aizliegta daļas 

apgrūtināšana. 

� Dalībnieka nāves gadījumā daļa pāriet mantojumā. 

� Daļa var pāriet sabiedrības īpašumā, ja dalībnieks rakstveidā atsakās no savas 

daļas, ja dalībnieku izslēdz no sabiedrības, ja dalībnieks ir juridiskā persona, 

kuras darbība ir izbeigusies. 

Sabiedrības pārvalde. 
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Sabiedrības pārvaldes institūcijas ir dalībnieku sapulce, padome. 

Dalībnieku sapulces kompetencē ir 

� grozījumu izdarīšana statūtos; 

� pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana; 

� padomes un valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana; 

� gada pārskata un peļņas sadales apstiprināšana; 

� revidenta ievēlēšana; 

� lēmumu pieņemšana par sabiedrības darbības izbeigšanu, reorganizāciju u.c. 

Dalībnieku sapulcei ir lemttiesības, ja tajā piedalās dalībnieki, kuri pārstāv vairāk par 

pusi no balsstiesīgā pamatkapitāla. 

Kārtējo sapulci sasauc valde vismaz vienu reizi gadā. 

Dalībnieku lēmums ir pieņemts, ja par to nodotas vairāk par pusi no dalībnieku 

sapulcē pārstāvētām balsīm. 

 

Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv sabiedrību. Tās sastāvā var 

būt viens vai vairāki locekļi. Par valdes locekli nevar būt padomes loceklis vai revidents. 

Valde ievēl priekšsēdētāju, kas organizē valdes darbu. Valde organizē grāmatvedības uzskaiti 

un citus pienākumus, ko nosaka statūtos. Valdes locekļus ievēl uz 3 gadiem. 

  

 Akciju sabiedrība (AS) 
 

Akciju sabiedrība ir kapitālsabiedrība, kuras kapitāls veidojas, apvienojot daudzas 

sīkas kapitāla vienības, — akcijas. 

AS ir komercdarbības forma, kas dod iespējas apvienot lielu kapitālu, līdz ar to AS 

parasti ir lieli, spēcīgi uzņēmumi.  

Akciju īpašnieku sauc par akcionāru. Akcionāri atbild par AS saistībām tikai ar 

ieguldījumiem AS pamatkapitālā, bet neatbild ar savu mantu. 

Akcija ir vērtspapīrs, kas apliecina akcionāra līdzdalību sabiedrības pamatkapitālā un 

dod viņam tiesības atbilstoši akcijas kategorijai piedalīties sabiedrības pārvaldē, saņemt 

dividendes un sabiedrības likvidācijas gadījumā — likvidācijas kvotu. 

 

Dividende ir ienākums no akcijas, ko saņem akcionārs.  

AS dibinātāji var būt fiziskas un juridiskas personas. 

AS kapitāls veidojas no 
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� dibināšanas kapitāla (statūtos noteiktā pamatkapitāla), kas nedrīkst būt mazāks 

par 25 000 Ls; viss dibināšanas kapitāls ir jāiegulda naudā; 

� izlaistajām un pārdotajām akcijām un obligācijām. 

 

Akciju veidi: 

� parastās akcijas — dod tiesības saņemt dividendes, kuru lielums ir atkarīgs no 

uzņēmuma peļņas, un tās ir balsstiesīgas; 

� priekšrocību akcijas — dod īpašas tiesības attiecībā uz dividendēm (tās ir 

augstākas), bet tām nav balsstiesību; 

� personāla akcijas — var iegūt tikai sabiedrības darbinieki, un tās pilnībā 

apmaksā sabiedrība. Šīs akcijas nedod balsstiesības un tiesības uz likvidācijas 

kvotu. 

 

Akciju nominālvērtību nosaka statūtos. Tās akcijas, kas tiek laistas apgrozībā, pērk 

un pārdod nevis pēc to nominālvērtības, bet gan pēc akciju kursa. 

Akciju kurss ir cena, par kādu akciju pērk un pārdod fondu biržā. Tā ir akcijas tirgus 

cena, ko ietekmē akciju pieprasījums un piedāvājums, fondu tirgus aktivitāte un citi faktori. 

Reālajā dzīvē akciju kurss reti kad atbilst akciju nominālvērtībai. 

 

Akciju sabiedrībā ir trīspakāpju pārvaldes struktūra: 

� akcionāru kopsapulce (augstākā institūcija, kas apstiprina gada pārskatu un 

balso par peļņas sadali); 

� padome, ko ievēl akcionāru kopsapulce un kas pārstāv akcionāru intereses   

kopsapulces starplaikā. Padomē var ievēlēt gan akcionārus, gan speciālistus 

no malas;  

� valde, kas reāli vada uzņēmuma darbību. 

 

Akciju daudzumu, kas nodrošina balsu vairākumu, līdz ar to arī vadību akciju 

sabiedrībā, sauc par akciju kontrolpaketi. 
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2.4. Personālsabiedrības 
 

Personālsabiedrību izveido divas vai vairākas fiziskas vai juridiskas personas saskaņā 

ar noslēgto līgumu.  

Personālsabiedrības dibināšanas un darbības pamats ir dalībnieku līgums. 

Personālsabiedrības nav juridiskas personas, bet juridiskas personas var būt sabiedrības 

dibinātāji, ar kuru starpniecību sabiedrība kārto savas finansiālās un citas saistības. 

Personālsabiedrībās parasti apvienojas būvuzņēmēji, amatnieki, mežistrādātāji,  jo 

sabiedrībā var ieguldīt konkrētu mantu vai naudu, kā arī savu personīgo darbu, atkarībā no 

dibinātāju mērķiem un iecerēm. 

Komerclikums paredz divu veidu personālsabiedrības:  

� pilnsabiedrības; 

� komanditsabiedrības.  

Šo sabiedrību būtiskākā atšķirība ir tāda, ka pilnsabiedrībā visi dalībnieki — līguma 

slēdzēji — ir vienādi tiesībās un uzņemas pilnu un solidāru atbildību par sabiedrības 

saistībām. Tas nozīmē, ka pilnsabiedrības biedri atbild par savas sabiedrības saistībām ar savu 

īpašumu. Komanditsabiedrībā ir divu veidu dalībnieki — komplementārie dalībnieki, kas 

uzņemas pilnu un solidāru atbildību par savas sabiedrības saistībām, bet pārējie ir komanditi 

— uzņemas tikai ierobežotu atbildību savu ieguldījumu apmērā. Komanditam nav tiesību 

pārstāvēt sabiedrību attiecībās ar trešo personu, kā arī iebilst pret komplementāru rīcību. 

Komanditsabiedrības pārvaldīšanas tiesības ir piešķirtas vienīgi dalībniekiem, kuri 

uzņēmušies pilnu atbildību. 

 

Komerclikumā dots šāds personālsabiedrību definējums: 

“Pilnsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, 

izmantojot kopīgu firmu un kurā uz sabiedrības līguma pamata, neierobežojot savu atbildību, 

apvienojušās divas vai vairākas fiziskas vai juridiskas personas.”  

“Komanditsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības 

veikšana, izmantojot kopēju firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata ir apvienojušās 

divas vai vairākas personas (biedri), ja vismaz viena biedra (komandita) atbildība attiecībā uz 

sabiedrības kreditoriem ir ierobežota ar viņa ieguldījuma apmēru, bet pārējo — 

komplementāru atbildība nav ierobežota.” 
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Personālsabiedrībām atšķirīga no kapitālsabiedrībām ir nodokļu maksāšanas kārtība: 

nodokļus maksā katrs līgumsabiedrības dalībnieks par savu daļu. 

Katra darbības gada beigās pēc bilances novērtē peļņu un katra dalībnieka daļu 

(proporcionāli viņa ieguldījumam). Peļņu starp dalībniekiem sadala dalībnieku kopsapulce, un 

tā tiek pievienota katra dalībnieka kapitālam, lai tas turpina darboties sabiedrības mērķiem. 

Sabiedrības biedrs var prasīt savas peļņas daļas izmaksu, ja tas nekaitē sabiedrībai un viņa 

ieguldījuma daļa nav samazinājusies. 

 

 

2.5. Mazie uzņēmumi, to nozīme tautsaimniecībā 
 

Mazie uzņēmumi ir tirgus ekonomikas svarīgākie elementi un dinamiskākā, elastīgākā 

uzņēmējdarbības realizācijas forma. To dibināšana un attīstība ir normālas ekonomiskās vides 

nepieciešams nosacījums, kas veicina preču ražotāju un pakalpojumu uzņēmumu konkurences 

rašanos. 

Latvijas Republikā mazo uzņēmumu statuss ir piešķirts tiem uzņēmumiem, kuriem 

saskaņā ar likumu “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” gada neto apgrozījums nepārsniedz Ls 

200 000, vidējais strādājošo skaits — līdz 25 cilvēkiem un pamatlīdzekļu bilances vērtība nav 

lielāka par Ls 70 000. Ja uzņēmums atbilst vismaz diviem no šiem kritērijiem, tas tiek 

uzskatīts par mazu uzņēmumu. 

  

Latvijas Ekonomikas ministrijas 2001. gada decembra “Ziņojumā par Latvijas 

tautsaimniecības attīstību” ir minēts, ka mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) sastāda 99% no 

visa Latvijas uzņēmumu kopskaita un ražo 65% no iekšzemes kopprodukta, un tajos 

nodarbināti 70% no strādājošo skaita. Latvijā MVU skaits uz 1000 iedzīvotājiem ir mazs — 

tikai 17, tai pašā laikā Eiropas valstīs šis rādītājs ir 40—60 uzņēmumi. 

 

Mazajiem uzņēmumiem valsts ekonomikā ir liela nozīme, jo tie 

� veicina konkurenci, līdz ar to tirgus attiecību attīstību (veicina cenu līmeņa 

krišanos, preču un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos, rada normālas 

konkurences attiecības); 

� ne tikai sniedz daudzveidīgus pakalpojumus patērētājiem, bet arī palīdz 

efektīvāk darboties lielajiem uzņēmumiem (daudzām lielajām rūpnīcām 

piegādātāji ir tieši mazie uzņēmumi); 
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� spēj ātri reaģēt uz pieprasījuma izmaiņām, ir elastīgi, ātri pārveido produkcijas 

sortimentu; mazais bizness efektīvāks par lielo, lai veiktu straujas preču 

kustības izmaiņas nosacīti īsā laikā, ātri piepildot tirgu; 

� orientējas uz nelielām “tirgus nišām” preču un pakalpojumu tirgū; 

� veicina sabiedrības vidusslāņa veidošanos, bez kura nav iespējama valsts 

stabilitāte un labklājība; ar mazo uzņēmumu skaita pieaugumu, palielinās arī 

vadītāju un īpašnieku skaits visā valstī, līdz ar to palielinās uzņēmējdarbībā 

ieinteresēto personu skaits; 

� racionāli izmanto vietējos resursus (darbaspēka un dabas resursus); 

� uzlabo dzīves līmeni attiecīgajā teritorijā, jo rada jaunas darba vietas; 

� ar savu darbību palielina valsts ienākumus caur nodokļu sistēmu. 

 

Mazo uzņēmumu raksturīgās iezīmes: 

� uzņēmuma īpašnieki parasti ir arī tā vadītāji; 

� kapitāla īpašnieku skaits ir neliels vai kapitāls pieder tikai vienai fiziskai 

personai; 

� uzņēmums darbojas ierobežotā, tas ir, vietējā tirgū; 

� uzņēmums pārstāv nelielu daļu no visas nozares. 

Mazs uzņēmums nav liela uzņēmuma maza versija. To juridiskās formas, tirgus 

situācija, finansu piesaistīšanas iespējas un darba organizācija būtiski atšķiras no lielajiem 

uzņēmumiem. 

Mazajiem uzņēmumiem ir arī savas priekšrocības un trūkumi: 

priekšrocības  trūkumi 

� elastīgs, spēj ātri reaģēt uz pieprasījumu; 

� iespēja ātri pieņemt lēmumus, jo 

uzņēmuma struktūra ir vienkārša; 

� personīga klientu pazīšana dod iespējas 

labāk tiem pielāgoties; 

 

� ierobežoti finansu līdzekļi (mazs bizness parasti dod 

mazus ienākumus); 

� nevar atļauties algot augsti kvalificētus speciālistus; 

� vadībai bieži trūkst pieredzes uzņēmējdarbībā; 

uzņēmējdarbības vadība visbiežāk balstās uz intuīciju un 

personīgo pieredzi; 
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� attiecības starp vadību un personālu ir 

vienlīdzīgākas, komunikācija ar 

personālu ir tiešāka; darba vide 

atbrīvotāka; 

� personāls ātri un skaidri var redzēt sava 

darba rezultātus; 

� mazāki pārvaldes izdevumi; 

� individuāla pieeja klientam. 

� grūti konkurēt ar lielajām firmām; 

� samērā šaurs darbības ģeogrāfiskais sektors, līdz ar to 

atkarība no attiecīgās ģeogrāfiskās vides faktoriem; 

� mazais uzņēmums ir trausls, krīzi var izraisīt nozīmīga 

klienta kavēšanās izdarīt pasūtījumu; 

� īpašnieka ciešā saskarsme ar uzņēmumu bieži rada 

neobjektivitāti; 

� darbojas mazas peļņas zonas robežās, līdz ar to ļoti 

svarīga ir saprātīga lēmumu pieņemšana; 

� vadībai parasti nav laika nodarboties ar uzņēmuma 

attīstību, jo lielākā daļa laika jāpavada, risinot ikdienas 

problēmas (maza uzņēmuma vadītājs parasti reizē ir 

finansu, preču realizācijas, reklāmas u. c. jautājumu 

risinātājs). 

 

Prakse ir pierādījusi, ka apmēram puse no mazajiem uzņēmumiem pirmajos 3 gados 

pārtrauc savu darbību un tikai 30% sasniedz labus rādītājus. Maza uzņēmuma vadība 

visbiežāk problēmas risina, nevis tās paredz un plāno risinājumu. 

 

Lai atbalstītu un veicinātu mazo uzņēmumu izveidošanos un attīstību, Latvijā tika un 

joprojām tiek īstenotas dažādas programmas. No 1997. līdz 2001. gadam tika realizēta “Mazo 

un vidējo uzņēmumu (MVU) attīstības programma”. Tagad ir izstrādāta “Latvijas mazo un 

vidējo uzņēmumu attīstības nacionālā programma 2002.—2006. gadam”. 

  

Galvenie pasākumi mazo un vidējo uzņēmumu attīstības veicināšanā ir šādi: 

� izveidotas MVU atbalsta organizācijas, fondi, dažādas institūcijas, kuru 

uzdevums ir sekmēt mazo uzņēmumu attīstību. Latvijā ir izveidotas šādas 

organizācijas: “Latvijas Lauku attīstības fonds”, “Latvijas Reģionu attīstības 

fonds”, “Latvijas eksportkredīts”, “Latvijas Garantiju aģentūra” u. c.; 

� izstrādāts “Mazo un vidējo uzņēmēju attīstības kreditēšanas projekts” (1999), 

kura ietvaros Hipotēku banka realizē atbilstošu programmu; šīs programmas 

ietvaros ir paredzēts palīdzēt īpaši tiem uzņēmumiem, kuriem ir potenciālas 

iespējas strauji attīstīties, bet kuru finansēšanā komercbankas nav ieinteresētas, 

jo nav pietiekama nodrošinājuma, kredītvēstures, kā arī kreditēšanas izmaksas 

ir salīdzinoši lielas; 



 

 32

� jau vairākus gadus Latvijā tiek īstenots pasākumu plāns uzņēmējdarbības vides 

uzlabošanai; tajā tiek iekļautas uzņēmēju rekomendācijas, kas dod iespēju 

valdībai konstatēt trūkumus, kuri pastāv uzņēmējdarbības vidē, un veikt 

pasākumus to novēršanai; 

� VID speciālistiem ir pienākums sniegt bezmaksas konsultācijas grāmatvedības 

un nodokļu jautājumos; 

� ir mēģināts izstrādāt vietējo lielo uzņēmumu darbības veicināšanas plānu 

gadījumā, ja tie slēdz ilgtermiņa sadarbības līgumus ar MVU; 

� tiek veicinātas mazā biznesa kooperācijas formas, mazo uzņēmumu savstarpējā 

sadarbība; 

� izstrādātas ārvalstu investīciju piesaistīšanas un dažādu kredītlīniju 

programmas MVU finansēšanai; 

� ir izveidoti mazā biznesa konsultāciju dienesti (piemēram, uzņēmējdarbības 

atbalsta centri); 

� mazajiem uzņēmumiem ir paredzēts ienākuma nodokļa atvieglojums 20% 

apmērā. 

 

  

3. UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
RISKS 

 

3.1. Uzņēmējdarbības uzsākšanas uzdevumi 
 

Pirms uzņēmējdarbības sākšanas uzņēmējam ir skaidri jāzina, ko viņš ražos vai kādus 

pakalpojumus sniegs. Tādēļ ir jānoskaidro šādi jautājumi: 

• vai ražotā produkcija būs kādam nepieciešama; 

• kas vēlēsies un varēs nopirkt šo produkciju; 

• ar ko tā būs labāka par citu ražotāju tādu pašu produkciju; 

• kur pārdot savu produkciju; 

• kā informēt nākamos pircējus par produkciju. 

 

Katrs jauns uzņēmums darbojas noteiktā ģeogrāfiskā, sociāli ekonomiskā, tiesiskā un 

institucionālā vidē. Tāpēc, uzsākot uzņēmējdarbību, ir jāanalizē ekonomiskie apstākļi, 

jānoskaidro, kādi faktori var labvēlīgi vai nelabvēlīgi ietekmēt iecerēto darbību. Liela nozīme 
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ir uzņēmuma atrašanās vietai, jo tā ietekmēs gan iespējas sagādāt materiālus un izejvielas, gan 

transporta un apkalpošanas iespējas, darbaspēka nodrošinājumu, realizācijas tirgu. 

Uzņēmējam ir jānoskaidro vietējās teritorijas administrācijas nākotnes mērķi un plāni, kā arī 

jāiepazīstas ar valsts nodokļu politiku. Dažādās saimnieciskās darbības nozarēs un vietās ir 

atšķirīgs ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, ir paredzēti nodokļu atvieglojumi 

mazajiem uzņēmumiem. Noteikti jāievēro izvēlētās uzņēmējdarbības nepieciešamība noteiktā 

reģionā, jo dažos gadījumos uzņēmums var saņemt izdevīgus finansēšanas noteikumus no 

vietējās pašvaldības budžeta. Topošajam uzņēmējam ir jāiepazīstas ar likumiem un 

noteikumiem, kas regulē un ierobežo uzņēmējdarbību, jo uzņēmējs ir tiesiski atbildīgs par 

savu darbību un likumu nezināšana viņu neatbrīvo no atbildības. 

 

Uzņēmējdarbību uzsākot, uzņēmējam ir jārisina vairāki svarīgi uzdevumi: 

� darbības sfēras un mēroga izvēle (uzņēmuma lielums, kuru nosaka galvenokārt 

pieprasījums pēc paredzētās produkcijas); 

� uzņēmuma atrašanās vietas izvēle (to ietekmēs gan iespēja sagādāt izejvielas, 

gan produkcijas realizācijas iespējas, darbaspēka nodrošinājums, 

komunikācijas, transporta iespējas u.c.); 

� finansēšanas avotu izvēle (pašu līdzekļi, kredīts); 

� uzņēmējdarbības formas izvēle (tā būs atkarīga no kapitāla vajadzībām, 

uzņēmuma mērķa, darbības sfēras, galveno dalībnieku īpašībām un iespējām); 

� uzņēmuma nosaukuma izvēle (labs nosaukums ir viegli iegaumējams, atšķiras 

no līdzīgu uzņēmumu nosaukumiem, ir labskanīgs arī citās valodās, atspoguļo 

uzņēmuma raksturu, iedveš uzticību, veicina uzņēmuma reklamēšanos); 

uzņēmuma nosaukumā jābūt pieminētai uzņēmējdarbības formai; ja uzņēmums 

pieder vienai personai, tad īpašnieka vārds jāietver nosaukumā. 

 

Ikviena jauna uzņēmuma dibināšanā izšķir divus aspektus: 

� ekonomisko (biznesa idejas attīstīšana un biznesa plāna izstrādāšana); 

� juridisko (uzņēmuma dibināšanas dokumentu sastādīšana un uzņēmuma 

reģistrēšana). 
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3.2. Uzņēmuma dibināšanas dokumenti un reģistrēšanas kārtība 
 

Kad ir izvēlēta komercdarbības forma, jāveic šādas darbības: 

� jāsamaksā valsts nodeva par uzņēmuma reģistrēšanu — 100 Ls (ja uzņēmuma 

reģistrētais pamatkapitāls pārsniedz 5000 Ls, tad nodeva ir 250 Ls, zemnieku 

saimniecībām — 20 Ls, bet bankām un apdrošināšanas              

sabiedrībām —  2000 Ls); 

� jāsamaksā par paziņojuma publicēšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” par 

uzņēmuma nodibināšanu — 17,70 Ls; 

� jāatver bankas konts; 

� pie notāra jāapstiprina paraksta paraugi tām personām, kam būs paraksta 

tiesības, kā arī jāapstiprina citi dibināšanas dokumenti; 

� jādodas uz Uzņēmuma reģistra attiecīgo teritoriālo nodaļu, kur jānoformē 

speciāls pieteikums un jāiesniedz nepieciešamie dokumenti. 

Individuālā komersanta reģistrēšanai vēl nepieciešami šādi dokumenti: 

•     dibinātāja pases kopija (uzrādot oriģinālu); 

•    uzņēmuma juridisko adresi apstiprinošs dokuments (ja uzņēmuma juridiskā 

adrese sakrīt ar īpašnieka dzīvesvietas pieraksta adresi, tad pietiek ar zīmogu 

pasē; ja nesakrīt — nepieciešama garantijas vēstule no telpu īpašnieka par 

atļauju veikt uzņēmējdarbību). 

    

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību reģistrēšanai nepieciešami arī 

� dibināšanas dokumenti (statūti un līgums); 

� dokuments, kas apliecina katra mantiskā ieguldījuma vērtību (ja tiek izdarīts 

mantiskais ieguldījums) — ziņojums par mantiskiem ieguldījumiem; 

� bankas izziņa, kas adresēta Uzņēmumu reģistram par to, ka uz dibinātāju vārda 

ir atvērts konts, kurā ieguldīt statūtos ierakstītā pamatkapitāla ieguldījumu; 

� katra padomes locekļa rakstveida piekrišana būt par padomes locekli (ja 

statūtos ir paredzēta padome); 

� katra valdes locekļa rakstveida piekrišana būt par valdes locekli; 

� valdes paziņojums par sabiedrības juridisko adresi. 

SIA dibināšanas pieteikums sabiedrības ierakstīšanai Komercreģistrā  ir jāiesniedz      

6 mēnešu laikā no dibināšanas līguma parakstīšanas dienas. 
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Uzņēmumu reģistrs ir valstiska institūcija, kuras funkcijas ir šādas: 

• jaunu uzņēmumu reģistrēšana; 

• datu bāzes veidošana un informācijas uzkrāšana par valstī esošiem 

uzņēmumiem; 

• sabiedrisko organizāciju un masu informācijas līdzekļu reģistrēšana; 

• laulību līgumu reģistrēšana; 

• komercķīlu reģistrēšana; 

• uzņēmumu bankrotu reģistrēšana; 

• ārvalstu uzņēmumu pārstāvniecību reģistrēšana. 

Saskaņā ar jauno Komerclikumu Uzņēmumu reģistram būs vairākas papildu funkcijas. 

 

Komerclikumā ir paredzēta šāda uzņēmuma reģistrēšanas procedūra: 

� uzņēmuma reģistra amatpersona 3 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas 

dienas pieņem lēmumu par personas ierakstīšanu Komercreģistrā, ko nosūta 

pieteikuma iesniedzējam. Atteikt izdarīt ierakstu Komercreģistrā var tad, ja 

pieteikums vai tam pievienotie dokumenti neatbilst likuma noteikumiem. 

Lēmumam jābūt motivētam; 

� ieraksts Komercreģistrā izdarāms tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums par 

ieraksta izdarīšanu; 

� pēc komersanta ierakstīšanas Komercreģistrā tam izsniedz Reģistrācijas 

apliecību, ko paraksta un ar zīmogu apliecina Uzņēmumu reģistra amatpersona 

(notārs). Reģistrācijas apliecībā norāda komersanta firmu, veidu, reģistrācijas 

numuru, reģistrācijas vietu un reģistrācijas datumu. 

 

Visus Komercreģistra ierakstus izsludina, tos publicējot laikrakstā “Latvijas 

Vēstnesis”. 

Ziņas, uz kuru pamata izdarāmi jauni ieraksti Komercreģistrā, iesniedzami Uzņēmumu 

reģistra iestādē 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 
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3.3. Uzņēmējdarbības riska jēdziens. Riska veidi un riska samazināšanas 
pasākumi 

 

Uzņēmējs nekad nevar būt drošs par savu plānu realizēšanos, jo uzņēmējdarbība 

vienmēr ir pakļauta riskam. Risks ir tāda apstākļu rašanās iespēja, kuri rada uzņēmumam 

materiālus zaudējumus. 

 

Risks ir neveiksmju un materiālu zaudējumu iespējamība, kas uzņēmumam izveidojas 

nelabvēlīgu apstākļu rezultātā. 

 

Uzņēmējdarbība bez riska nepastāv, tomēr arī riskēt un ciest zaudējumus ir jāmācās. 

Izvairīties no riska nav iespējams, bet to var paredzēt, novērtēt un censties pret to 

nodrošināties, samazināt riska pakāpi. 

Gan uzsākot uzņēmējdarbību, gan darbojoties biznesā, uzņēmējam vienmēr jāanalizē 

riska faktori — cēloņi, kas var izraisīt zaudējumus. Uzņēmējdarbību pastāvīgi pavada 

nākotnes nenoteiktība, ko bieži izraisa informācijas nepietiekamība par reālo situāciju tirgū, 

klientu finansiālo stāvokli, godīgumu, tāpēc uzņēmējdarbībā svarīga ir informācijas iegūšana. 

Risks var būt saistīts ar visu valsti kopumā, ar to nozari, kurā darbojas uzņēmums, kā arī ar 

konkrētā uzņēmuma darbību. Sevišķi lielas saimnieciskā riska iespējas ir lauksaimnieciskajā 

ražošanā. 

 

Riska veidi (cēloņi): 

� izmaiņas valsts ekonomikā un politikā: 

 - nelabvēlīgas nodokļu izmaiņas; 

 - nelabvēlīga muitas politika; 

 - attiecību pasliktināšanās ar citu valsti (piemēram, tā saucamā Krievijas krīze 

    1998. gadā); 

� negaidītas dabas stihijas (plūdi, sausums), ugunsgrēki, nelaimes gadījumi, 

slimības; 

� izmaiņas tirgū: 

 - jaunu konkurentu parādīšanās; 

 - neparedzētas cenu izmaiņas; 

 - pieprasījuma samazināšanās; 

� ražošanas risks: 
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 - neparedzētas izmaiņas ražošanas procesā; 

 - novecojusi tehnika, kas sabojājas vissaspringtajā darbu periodā; 

 - ražošanas faktoru neatbilstība vajadzīgā daudzuma un kvalitātes produkcijas 

   ražošanai (nekvalitatīvas izejvielas, neatbilstoša darbaspēka kvalitāte); 

� finanšu risks: 

 - neparedzēta līdzekļu kustība (neplānoti izdevumi); 

 - biznesa partneru maksātnespēja, saistību nenokārtošana paredzētajā laikā; 

 - nepietiekama apgrozāmo līdzekļu aprite, kas izsauc naudas trūkumu; 

� cilvēciskā faktora risks: 

 - darbinieka zaudēšana saspringtā darbu periodā; 

 - uzņēmuma vadītāja pēkšņa slimība; 

 - darbinieku bezatbildība, nolaidība; 

 - partnera negodīgums; 

 - darbinieku rakstura, uzvedības, veselības izmaiņas. 

 

Lai riska apstākļos varētu pieņemt saprātīgus lēmumus, ieteicams izstrādāt pasākumu 

plānu, kas samazinātu riska iespējamību un mazinātu zaudējumus riska faktoru iestāšanās 

gadījumā (1. tabula). 

1. tabula 

Riska veidi un to samazināšanai pasākumi 

Riska veidi Pasākumi 

Tirgus risks 

• nepārtraukti pētīt tirgu, sekot līdzi tirgus konjunktūrai (cenu 

svārstībām, pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņām); 

• sekot līdzi konkurentu darbībai, patērētāju vajadzībām, 

vērtību maiņai; 

• uzlabot savu preču kvalitāti, ieviest jauninājumus, meklēt 

jaunus realizācijas tirgus, piedāvāt jaunus pakalpojumus. 

Ražošanas risks 

• ražošanas nozaru pareiza izvēle; 

• sadalīt risku, ražojot vairākus produkcijas veidus vai 

izvēloties vairākas nozares; 

• pārbaudīt iepirkto izejvielu kvalitāti, ievērot optimālus to 

uzglabāšanas apstākļus; 

• sekot līdzi tehnikas stāvoklim, laicīgi novērst tās trūkumus. 
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Finanšu risks 

• izmantot īstermiņa kredītus — overdraftu; 

• daļu līdzekļu ieguldīt ātri realizējamos vērtspapīros, veidot 

finansu rezerves; 

• iestāties krājaizdevu sabiedrībās, kooperatīvos; 

• sekot līdzi saimniecības naudas plūsmai. 

Cilvēciskā faktora risks 

• sadarboties ar vairākiem piegādātājiem un pircējiem; 

• meklēt jaunus sadarbības partnerus; 

• paredzēt jebkura darbinieka aizstāšanas un nomaiņas iespēju 

(iesaistot savas ģimenes locekļus); 

• vajadzības gadījumā izmantot sezonas darbiniekus; 

• veidot spēcīgu, uzticīgu darbinieku “komandu”. 

Dabas katastrofas, nelaimes 

• izmantot gan obligāto, gan brīvprātīgo apdrošināšanu 

(apdrošināt īpašumu, veselību, dzīvību, mantiskās un 

nemantiskās tiesības, intereses un saistības). 

Izmaiņas valsts ekonomikā, 

politikā un likumdošanā 

• veidot rezerves fondu; 

• sekot līdzi visam jaunajam, kas notiek valsts ekonomikā, 

politikā un finansu sfērā. 

 

 

 

4. UZŅĒMUMA LĪDZEKĻI UN TĀ FINANSĒŠANA 
 

 4.1. Uzņēmuma līdzekļi, to struktūra 
 

 

Apgrozāmo līdzekļu aprite, tās paātrināšanas nozīme un iespējas 
 

Lai uzņēmums uzsāktu uzņēmējdarbību, ražotu preces, sniegtu pakalpojumus un gūtu 

peļņu, tam ir nepieciešami ražošanas līdzekļi. 

 

Uzņēmuma līdzekļi ir uzņēmuma materiālie resursi, kas tiek lietoti uzņēmuma 

saimnieciskajā darbībā. 

 

Uzņēmuma līdzekļus atkarībā no to pielietojuma iedala pamatlīdzekļos un 

apgrozāmajos līdzekļos.  
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Pamatlīdzekļi ir ilgstošas lietošanas objekti, kas piedalās ražošanā ilgāk par gadu, 

nemainot savu ārējo formu un kuru vērtība pārsniedz noteikto normatīvu. 

Pie pamatlīdzekļiem pieder 

• nekustamais īpašums (ēkas, zeme), 

• kustamais īpašums (transporta līdzekļi, iekārtas, darbgaldi, mēbeles, datori, 

utt.). 

Nekustamais īpašums netieši piedalās ražošanas procesā, bet kustamais īpašums tieši 

iedarbojas uz darba priekšmetiem (materiāliem, izejvielām). 

 

Pamatlīdzekļiem ir šādas aprites īpatnības: 

• tie ilgstoši piedalās ražošanas procesā, daudzos vai vairākos aprites ciklos; 

• tie nolietojas pakāpeniski; 

• to vērtība tiek ieskaitīta ražošanas izmaksās pakāpeniski, atbilstoši savam 

nolietojumam; 

• pamatlīdzekļu elementu vērtība tiek kompensēta pakāpeniski, līdz ar 

produkcijas realizāciju. 

Pamatlīdzekļi izmantošanas laikā nolietojas. Lai to vietā nopirktu jaunus, uzņēmējam 

ir jāuzkrāj līdzekļi,  tāpēc viņš katru gadu noteiktu pamatlīdzekļu vērtības daļu ieskaita 

ražošanas izmaksās, tādējādi veidojot kapitāla uzkrājuma fondu. 

 

Pamatlīdzekļu vērtības pakāpenisku samazināšanos un tās norakstīšanu uz izmaksām  

sauc par pamatlīdzekļu nolietojumu (amortizāciju).  

 

Nolietojums jeb amortizācija nav fiziska, bet gan ekonomiska kategorija. Amortizācija 

veido nozīmīgu ražošanas izmaksu elementu. Pamatlīdzekļu nodiluma daļa līdzās darba algai, 

materiālu, enerģijas u.c. izmaksām ietilpst ražotā produkta pašizmaksā, ko ražotāji iekļauj 

pārdošanas cenā. Tātad ražotājs līdz ar realizēto produkciju pakāpeniski saņem atpakaļ 

pamatlīdzekļu iegādei izlietotās summas. Tādējādi amortizācijas atskaitījumi ir pirmais 

līdzekļu ieguves avots jaunām investīcijām. Lai iegūtu šādus līdzekļus, katru gadu no 

uzņēmuma ienākumiem nolietojošā kapitāla atjaunošanai jāatskaita noteikta summa. Brīvās 

saimniekošanas apstākļos uzņēmējs savus ienākumus izlieto pēc saviem ieskatiem un 

amortizācijas atskaitījumu izmantošanu likums stingri nereglamentē. Uzkrāšanas periodā 

amortizācijas atskaitījumus var izmantot citām saimnieciskajām vajadzībām, bet ar tādu 

aprēķinu, lai nepieciešamības gadījumā tos varētu izlietot pamatuzdevumu investēšanai. 
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Amortizācijas atskaitījumus uzņēmums aprēķina pēc noteiktām normām, kas ir 

noteiktas LR likumā “Par uzņēmuma ienākuma nodokli”. 

  

 Pamatlīdzekļiem izšķir fizisko un morālo nolietošanos. 

Fiziskā nolietošanās nozīmē, ka pamatlīdzekļi nolietojas, zaudē savu lietošanas 

vērtību un ar laiku kļūst nederīgi normālam darbam. 

Morālā nolietošanās nozīmē, ka pamatlīdzekļi vairs neatbilst kvalitatīvi jaunām 

prasībām, tie zaudē savu vērtību novecošanas rezultātā. 

Apgrozāmie līdzekļi ir uzņēmuma rīcībā esošie materiālie krājumi (izejvielas, 

palīgmateriāli, preces), naudas līdzekļi, kurināmais, degviela u.c. līdzekļi, kas iesaistīti 

ražošanā īslaicīgi — ne ilgāk par vienu gadu un atrodas nepārtrauktā apgrozībā un šīs 

apgrozības laikā parasti pilnīgi maina savu ārējo formu (3. attēls). 

 

Apgrozāmie līdzekļi 

 

Ražošanas 

krājumi  

noliktavās * 

 Nepabeigtā 

ražošana 

 Gatavā 

produkcija 

noliktavā 

 Nosūtītā 

produkcija 

(debitoru parādi) 

 Naudas 

līdzekļi 

 

3. att. Apgrozāmo līdzekļu klasifikācija 

* izejvielas, materiāli, palīgmateriāli, kurināmais, rezerves daļas, tara u. c. 

 

Uzņēmuma apgrozāmie līdzekļi (AL) ir visrosīgākā, visaktīvākā līdzekļu daļa. Tie 

katrā konkrētā brīdī vienlaikus atrodas 3 cirkulēšanas stadijās (4. attēls). 

 

Nauda 
→ Ražošanas 

krājumi 

→ 
Ražošana 

→ Gatavā 

produkcija 

→ 
Nauda 

 

 

1. stadija 

ražošanas resursu pirkšanas laiks 

(kustība) 

2. stadija 

ražošanas laiks 

(ražošana) 

3. stadija 

produkcijas realizēšanas laiks 

(kustība) 

 

4. att. Apgrozāmo līdzekļu cirkulēšanas process 
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1. stadijā tiek iepirktas izejvielas, materiāli, krājumi; 

2. stadijā krājumi tiek pārvērsti gatavā produkcijā un nepabeigtajā ražošanā; 

3. stadijā notiek gatavās produkcijas realizācija. 

Pēc tam cikls atkārtojas. Daļa AL atrodas ražošanā, daļa — kustībā. 

 

Apgrozāmie līdzekļi atrodas pastāvīgā kustībā, veicot nepārtrauktu riņķojumu, 

pārvietojoties no krājumiem uz ražošanas sfēru, tad uz apgrozības sfēru un atpakaļ. Šo 

procesu sauc par apgrozāmo līdzekļu apriti. 

  

Apgrozāmo līdzekļu aprites būtiskākās īpatnības ir šādas: 

• tie piedalās tikai vienā ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas ciklā; 

• tie pilnībā ietilpst ražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu ražošanas 

izmaksās; 

• tie tiek kompensēti pilnīgi pēc ražotās produkcijas realizācijas. 

 

Jo ātrāk AL veic šo apriti, jo mazāk to nepieciešams ražošanas programmas izpildei, jo 

lielāku peļņu iespējams gūt ar tiem pašiem līdzekļiem. Katrā AL aprites ciklā veidojas 

noteikts pievienotās vērtības lielums. Jo ātrāka būs līdzekļu aprite, jo lielāka pievienotā 

vērtība tiks radīta ar tiem pašiem līdzekļiem un uzņēmējs gūs lielāku peļņu. 

Uzņēmuma līdzekļu aprites paātrināšana ir viens no svarīgākajiem faktoriem peļņas 

palielināšanā. Lai paātrinātu uzņēmuma līdzekļu apriti, jāsaīsina gan ražošanas laiks, gan 

resursu pirkšanas un gatavās produkcijas realizācijas laiks. 

 

Ražošanas (pakalpojumu sniegšanas) laika saīsināšanas ceļi: 

• jaunas tehnikas un tehnoloģiju ieviešana, kas saīsina tehnoloģisko procesu 

norises laiku; 

• darba organizācijas pilnveidošana, pasākumi, kas minimizē nepieciešamo 

pārtraukumu laiku; 

• ražošanas krājumu samazināšana, piegāžu optimizācija. 

 

Pirkšanas un pārdošanas laika saīsināšanas ceļi: 

� gatavās produkcijas krājumu samazināšana; 
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� norēķinu paātrināšana. Izmantojot modernās starpbanku sakaru un informācijas 

sistēmas, iespējams minimizēt laiku piegāžu rēķinu apmaksai. 

  

Uzņēmuma sekmīga finansiālā darbība lielā mērā ir atkarīga no tā, cik pareiza ir 

pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu proporcija uzņēmumā. 

Uzņēmuma līdzekļu struktūra atspoguļo pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu 

īpatsvaru kopējā kapitālā (2. tabula). Tā parāda attiecību starp pamatlīdzekļiem un 

apgrozāmajiem līdzekļiem. 

Pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu proporcija ir atkarīga gan no uzņēmējdarbības 

sfēras, gan uzņēmuma veida. Piemēram, transporta uzņēmumos jāuztur autoparks, tāpēc PL ir 

70% no kopējā kapitāla, turpretī bankās tiek koncentrēti naudas līdzekļi un vērtspapīri — to 

īpatsvars ir 80%. 

 

2. tabula 

Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu līdzekļu struktūras piemēri 

Uzņēmējdarbības veids Līdzekļu struktūra 

 PL AL 

Ražošanas uzņēmumi 50% 50% 

Transporta uzņēmumi 70% 30% 

Mazumtirdzniecības uzņēmumi 40% 60% 

Bankas 20% 80% 
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4.2. UZŅĒMUMA LĪDZEKĻU AVOTI, TO STRUKTŪRA 

  

Uzņēmuma līdzekļus atkarībā no to ieguves veida iedala pašu kapitālā un aizņemtajā 

(svešajā) kapitālā. 

Pašu kapitāla avoti uzņēmumā ir 

� īpašnieku ieguldītais kapitāls jeb pamatkapitāls (līdzekļu summa, kuru iegulda 

īpašnieki uzņēmējdarbības veikšanai); 

� uzņēmuma nesadalītā peļņa; 

� uzņēmuma rezerves kapitāls. 

 

Pamatkapitāls (statūtkapitāls) ir līdzekļu summa, kuru iemaksā īpašnieki 

uzņēmējdarbības veikšanai. Pamatkapitāla saturs ir atkarīgs no uzņēmējdarbības formas. 

Dibinot individuālo uzņēmumu, tā īpašnieks iegulda sākotnējo kapitālu naudas 

līdzekļu vai materiālo vērtību formā (zemi, ēkas u. c.). Sākotnējā kapitāla lielums vēlāk var 

tikt mainīts uz papildu ieguldījuma pamata vai arī izņemot kapitālu no uzņēmuma. To maina 

uzņēmējdarbības rezultāts — peļņa vai zaudējumi. 

Sabiedrības pamatkapitāls ir uzņēmuma statūtos naudas izteiksmē noteikts lielums, 

kas veido sabiedrības daļu (akciju) nominālvērtību.  No juridiskā viedokļa pamatkapitāls kā 

daļu vai akciju nominālvērtību kopsumma dod pamatu balsstiesību noteikšanai dalībnieku 

sapulcēs un dividenžu apmēra noteikšanai kapitāla īpašniekiem. Ekonomiski pamatkapitālam 

nav tik liela nozīme, jo tas pats par sevi nav manta, bet tikai statūtos noteikts skaitlisks 

lielums. Ekonomiska nozīme ir naudas līdzekļiem un mantai, ar kuriem šī statūtos noteiktā 

summa tiek apmaksāta. Sabiedrība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu (īpašumu). 

Pamatkapitāls un manta nav identiski jēdzieni. 

Dibinot sabiedrību ar ierobežotu atbildību, pamatkapitālu var veidot, dalībniekiem 

ieguldot naudu, materiālas vērtības, nemateriālas vērtības, intelektuālo īpašumu. 

Nepieciešamības gadījumā statūtkapitāla lielumu var palielināt, 

� esošajiem dalībniekiem izdarot jaunus ieguldījumus; 

� jauniem dalībniekiem izdarot jaunus ieguldījumus; 

� palielinot esošo daļu vērtību. 

 

Peļņa ir galvenais dinamiski attīstīta uzņēmuma līdzekļu avots. Peļņas sadale ir 

uzņēmuma rezervju veidošanas process, lai apmierinātu uzņēmuma ražošanas un sociālās 

sfēras vajadzības un nodrošinātu uzņēmēju (akcionāru, līdzīpašnieku) interešu realizāciju. 
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Sadalīta tiek tīrā (neto) peļņa, kura uzņēmuma rīcībā palikusi pēc nodokļu un citu 

maksājumu izdarīšanas budžetā. Viens no galvenajiem peļņas sadales uzdevumiem ir saskaņot 

kārtējās vajadzības ar perspektīvu. Uzņēmums patstāvīgi izvēlas peļņas sadales virzienus un 

proporcijas, veido nepieciešamos fondus un rezerves. Peļņas sadales kārtību uzņēmumā regulē 

speciāli nolikumi. Atkarībā no uzņēmējdarbības formas šos nolikumus apstiprina uzņēmējs, 

uzņēmuma padome vai akcionāru kopsapulce utt. Individuālajos uzņēmumos rezerves fondi 

formāli netiek veidoti, bet mērķtiecīga peļņas sadale ir elementāra racionālas saimniekošanas 

prasība. 

Rezerves kapitāls uzņēmumā tiek veidots kādu īpašu mērķa izdevumu segšanai. 

Rezerves var būt dažādas, atkarībā no uzņēmuma darbības jomas un vadības stratēģijas. 

Nosacīti visas rezerves var iedalīt četrās grupās: 

� likumos paredzētās rezerves (5% no tīrās peļņas — kapitālsabiedrībās — 

rezerves kapitāla veidošanai); 

� statūtos paredzētās rezerves (piemēram, darbinieku materiālai stimulēšanai, 

sociālās infrastruktūras objektu uzturēšanai, pētniecības darbiem, preču 

norakstīšanai u.c.); 

� pārējās rezerves (sabiedrības tās veido no peļņas pēc saviem ieskatiem, katrai 

rezervei jābūt savam nolikumam); 

� slēptās rezerves (tās rodas, novērtējot atsevišķus rādītājus uzņēmuma bilances 

sastādīšanas gaitā, piemēram, pamatlīdzekļu paātrinātās amortizācijas 

iespaidā). 

 

Aizņemtā (svešā) kapitāla avoti ir 

� banku aizdevumi; 

� aizņemtie līdzekļi; 

� parādi piegādātājiem u.c. 

Aizņemtais kapitāls veido uzņēmuma saistības, kuras iedala īstermiņa un ilgtermiņa 

saistībās. 

Par aizņemtā kapitāla izmantošanu ir jāmaksā procenti. Ja uzņēmējs gūst pietiekamu 

peļņu, lai samaksātu procentus, atdotu kredītu un vēl nopelnītu arī pats, tad ir izdevīgi 

izmantot svešo kapitālu. 

Pašu un aizņemto līdzekļu avotu principiālajām atšķirībām ir juridisks pamats. 

Uzņēmuma likvidācijas gadījumā tā īpašniekam ir tiesības uz to uzņēmuma īpašuma daļu, 

kura paliek pēc norēķināšanās ar trešajām personām. 



 

 45

  

Uzņēmuma līdzekļu avotu jeb kapitāla struktūra parāda attiecību starp pašu un 

aizņemto kapitālu. 

 

Pašu un aizņemtā kapitāla attiecība ir viens no galvenajiem pamatrādītājiem, kas 

raksturo finansu risku. Abu šo daļu proporcionālā attiecība ir svarīga uzņēmuma likviditātes 

novērtēšanā, kam sevišķu uzmanību pievērš kreditori. Pēc vispārpieņemtiem standartiem, 

pašu kapitālam jābūt 50—75 procenti.  

 

 

4.3. INVESTĒŠANAS UN FINANSĒŠANAS JĒDZIENS. FINANSĒŠANAS 

AVOTI UZŅĒMUMĀ 

 

Uzņēmuma finansiālo darbību veido vienota procesa divas daļas, kuras ir savstarpēji 

saistītas: finansēšana un investēšana. 

Finansēšana ir visi pasākumi, kas nepieciešami uzņēmuma nodrošināšanai ar naudas 

līdzekļiem. Tā ir naudas līdzekļu iegūšanas un izlietošanas process. 

Investēšana ir ilgtermiņa kapitāla ieguldīšana uzņēmumā ar mērķi gūt peļņu. 

 

Finansēšanas avoti 
 

Galvenais uzņēmuma finansēšanas uzdevums ir racionāla līdzekļu avotu izvēle, lai 

varētu finansēt vajadzīgos izdevumu apjomus un nodrošināt vēlamo ienākumu līmeni. 

Finansēšanas veidi ir 

� finansēšana ar pašu kapitālu, 

� finansēšana ar aizņemto (svešo) kapitālu. 

 

Pašu kapitāla avoti uzņēmumā ir 

� pamatkapitāls jeb statūtkapitāls (līdzekļu summa, kuru iegulda īpašnieki 

uzņēmējdarbības veikšanai); 

� uzņēmuma peļņa; 

� amortizācija; 

� uzkrātās rezerves. 
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Aizņemtā kapitāla avoti ir 

� banku, krājaizdevu sabiedrību kredīti; 

� piegādātāju un pasūtītāju aizdevumi u.c. 

 

Investīciju veidi 
 

Pēc tam, kad uzņēmumā ir sagādāts nepieciešamais kapitāla daudzums, notiek tā 

investēšana uzņēmumam nepieciešamajos līdzekļos.  

Uzņēmumos kapitāls tiek investēts ražošanas līdzekļos, nekustamajā īpašumā, 

zinātniskās pētniecības darbos u.c.  

Investīciju veidi ir šādi: 

� materiālās jeb reālās investīcijas (materiālos objektos, piemēram, zemes gabalu 

iegādē, ražošanas līdzekļu un ražošanas krājumu iegādē); 

� finansu investīcijas (vērtspapīros, citu uzņēmumu daļās); 

� nemateriālās investīcijas (zinātniskos projektos, reklāmā, darbinieku 

kvalifikācijas celšanā). 

  

Bruto jeb kopējās investīcijas ir viss uzņēmuma investīciju kopums noteiktā laika 

periodā. 

Kopējās investīcijas iedala trīs grupās: 

� investīcijas pamatlīdzekļu atjaunošanai — reinvestīcijas; 

� investīcijas jaunu pamatlīdzekļu iegādei un esošo pamatlīdzekļu daudzuma 

papildināšanai — neto investīcijas; 

� investīcijas jaunu objektu izveidošanai. 

 Līdzekļu ieguldīšana investīcijās vienmēr ir saistīta ar risku. Investēšana ir 

darbība, kas ir vērsta uz nākotni. Investīcijās ieguldīti līdzekļi atmaksāsies nākotnē.  

Investīcijas veicina ražošanas attīstību un iedzīvotāju nodarbinātības pieaugumu. 

Investīciju dinamiku un efektivitāti ietekmē šādi faktori: 

� pieprasījums pēc tās produkcijas, kuru ražo investīciju apgūšanas rezultātā; 

� kredīta procentu likmes un nodokļi; 

� ekonomiskā situācija valstī; 

� pieprasījuma un piedāvājuma konjunktūra; 

� situācija ārējos tirgos. 
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Apstākļos, kad ir zema ekonomiskā aktivitāte un valda bezdarbs, kā tas ir pašreizējā 

periodā, lai aktivizētu ekonomisko darbību, ir jāpaaugstina kapitālieguldījumu līmenis. Tas 

nozīmē, ka valsts investīciju politikai ir jāstimulē privātās investīcijas. Tādēļ jāpieņem un 

jārealizē tādi normatīvie akti, kas sekmē kredīta procentu likmju pazemināšanu, kā arī 

jāsamazina nodokļi investoriem. 

 

 

4.4. Kreditēšana un kredītu veidi 
 

 

Kredīts ir preču vai naudas aizdevums pret attiecīgu nodrošinājumu (ķīlu), kas 

jāatmaksā noteiktā laikā ar noteiktiem procentiem. 

 

Kapitāls fiziski, ražošanas līdzekļu veidā nevar pāriet no vienas nozares uz otru. Šis 

process parasti notiek naudas kapitāla kustības formā, tāpēc kredīts tirgus ekonomikā 

nepieciešams kā elastīgs mehānisms kapitāla pārejai no vienas nozares uz otru. 

Kredīts veicina ražošanas attīstību, paātrina kapitāla avotu veidošanu, ražošanas 

paplašināšanu. Kredītu var uzskatīt par biznesa vitamīniem, jo ar tā palīdzību var atveseļot 

“slimus” uzņēmumus un tas palīdz uzsākt dzīvi jauniem uzņēmumiem. 

 

Tā kā kredīta attiecības nozīmē naudas aizdošanu, tad šajās attiecībās vienmēr stājas 

divas puses: aizdevējs jeb kreditors un aizņēmējs jeb debitors.  

Kredīti ir dažādi, bet tos visus atkarībā no parāda atdošanas laika (līdz gadam vai 

ilgāk) iedala divās lielās grupās: īstermiņa un ilgtermiņa kredīti.  

Kredīta nodrošinājums ir apliecinājums, ka kredīta ņēmējs ir maksātspējīgs un 

saņemtā naudas summa ir materiāli nodrošināta. 

Par nodrošinājumu var kalpot 

� uzņēmumam vai privātpersonai piederošs kustamais un nekustamais īpašums 

(kredītu izsniedz 70—80% apmērā no ķīlas tirgus vērtības, pie tam ķīlai jābūt 

apdrošinātai un reģistrētai kā komercķīlai); 

� citu uzņēmumu vai banku izsniegtie galvojumi; 

� vērtspapīri. 

 

Kredīta procents ir maksa par aizņemto līdzekļu izmantošanu.  
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Naudas aizdošana ir bankas piedāvātais pakalpojums, par kuru naudas ņēmējs maksā 

noteikto cenu — procentus.  

Kredīta procentu likmi nosaka šādi faktori: 

� kredīta veids un ilgums (īstermiņa vai ilgtermiņa kredīts); 

� kredīta summa; 

� riska pakāpe un kredīta nodrošinājums; 

� bankas un klienta savstarpējās attiecības; 

� banku konkurences lielums; 

� pieprasījuma un piedāvājuma samērs naudas tirgū; 

� valsts parādzīmju likmes procenti; 

� sagaidāmais inflācijas līmenis. 

Kredīta ņemšana un izmantošana vienmēr ir saistīta ar šādām papildu izmaksām: 

� kredīta procentu maksāšana; 

� bankas pakalpojumu apmaksa (par kredīta pieteikuma izskatīšanu, kredīta 

piešķiršanu, kredīta konta apkalpošanu); 

� komercķīlas reģistrēšana un apdrošināšana; 

� maksa par notāra pakalpojumiem u.c. 

 

Lai uzņēmums saņemtu bankā kredītu, tam ir jānoformē kredīta pieteikums un 

jāiesniedz šādi dokumenti: 

� reģistrācijas apliecība, statūti u.c. uzņēmuma dibināšanas dokumenti (notariāli 

apstiprināti); 

� parakstu paraugi; 

� bilance par pēdējo ceturksni, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas 

pārskats; 

� piedāvātais garantijas veids (trešās personas galvojums, ķīlas līgums vai ziņas 

par ieķīlājamo mantu, ieķīlāti vērtspapīri); 

� klienta noslēgto līgumu kopijas, kas pamato klienta biznesu. 

Tad tiek noformēts kredīta līgums, kurā norāda kredīta pamatsummu, aizdevuma 

izsniegšanas kārtību, aizdevuma procentus, termiņu, aizdevuma atmaksāšanas grafiku, 

iespējamās sekas saistību neizpildes gadījumā u.c. 

 

Kredīta veidi 
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1. Komerciālais kredīts; to piešķir uzņēmumi viens otram preču formā. Komerciālais 

kredīts būtībā ir preču piegāde ar pēcmaksu. Šī kredīta gadījumā preces saņēmējam parāds par 

preci jāsamaksā noteiktā (parasti mēneša) laikā, bet procenti par pēcmaksu jau ir ieskaitīti 

preču piegādes cenā. Parāda ātrākas apmaksas gadījumā tiek piemērota atlaide no sākotnējās 

cenas, ko sauc par skonto.                         

Reizēm komerciālā kredīta gadījumā noformē vekseli — īpašu parādzīmi ar noteiktu 

maksāšanas termiņu. Uzņēmums piegādātājs, nosūtījis produkciju pircējam, saņem no tā 

vekseli par to, ka tas apņemas paredzēto naudas summu samaksāt noteiktā laikā. Ja 

piegādātājam pašam rodas vajadzība segt ražošanas izmaksas, tas iesniedz vekseli bankā un 

saņem pret to bankas kredītu. Komerciālais kredīts rada vekseļu apgrozību. 

2. Baņķieru (bankas) kredīts ir tradicionālā kredīta forma, kad bankas vai citas 

kredītiestādes juridiskām un fiziskām personām aizdod naudu. 

3. Patēriņa kredīts tiek piešķirts iedzīvotājiem, pārdodot personiskā patēriņa preces 

uz nomaksu. Visbiežāk patēriņa kredītu izmanto personīgo māju celtniecībai, dzīvokļu 

iegādei, mašīnu u.c. ilgi lietojamo priekšmetu iegādei. 

4. Valsts kredīts saistās ar valsts izlaistām valsts aizņēmumu obligācijām vai valsts  

parādzīmēm. Tās brīvi pārdod kredītiestādēm, un to pircēji ir uzņēmumi un iedzīvotāji. Šī 

kredīta gadījumā valsts ir debitors — naudas aizņēmējs, parādnieks uzņēmumiem un 

iedzīvotājiem. Tas veido  valsts iekšējo parādu. 

5. Hipotekārais kredīts ir ilgtermiņa aizdevums darījumiem ar nekustamu īpašumu. 

Latvijā šim nolūkam ir nodibināta Latvijas Hipotēku un zemes banka, kas izsniedz 

aizdevumus pret ieķīlātu nekustamu īpašumu. 

6. Līzings ir kredīts uz nomas principa pamata. Līzinga būtība ir tāda, ka banka kredīta 

ņēmējam nevis aizdod naudu, bet gan nopērk vajadzīgo lietu — kredīta objektu (ražošanas 

iekārtu, automašīnu, datoru utt.) un to iznomā, nosakot noteiktu procenta likmi. Atkarībā no 

līzinga summas lieluma klients uzreiz  iemaksā 10—50% preces vērtības bankā, bet pārējo 

summu atmaksā pakāpeniski, līgumā norādītajā termiņā. Kamēr kredīts pilnībā nav atdots, 

līzinga objekts paliek bankas īpašumā. Līzinga kredīts atšķirībā no naudas kredīta ir mazāk 

riskants kredīta devējam. Ja kādu apstākļu dēļ klients nevar atdot bankai aizdevumu, tās 

īpašumā paliek kredīta objekts. 

7. Overdrafts ir viena no jaunākajām kredīta formām. Overdrafts ir ļoti īslaicīgs 

kredīts, ko banka izsniedz pastāvīgajiem klientiem, kam bankā ir atvērts norēķinu konts. Ja 

klientam ir īslaicīgas naudas grūtības, banka piešķir kredītu (parasti līdz 1 mēnesim), kura 

lielumu aprēķina, ņemot vērā naudas apgrozījumu norēķinu kontā iepriekšējos mēnešos. Par 
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šādu kredītu arī jāmaksā procenti, bet nav nepieciešama ķīla vai cits garants, jo šis kredīts tiek 

izsniegts uz savstarpējās uzticēšanās pamata. 

  

Tā kā komercbanku konkurence ir liela, tās piedāvā arvien jaunus pakalpojumus 

uzņēmumu kreditēšanā: kredītlīnijas, faktoringu u.c. 

 

 

4.5. Uzņēmējdarbības finansiālā atbalsta fondi 

 

Latvijā darbojas daudzi fondi, asociācijas un programmas, kas piedāvā finansiālu, 

konsultatīvu un materiāli tehnisku atbalstu uzņēmējiem. To galvenais mērķis ir sniegt 

palīdzību uzņēmējiem — ne tikai tiem, kas darbojas, bet arī iesācējiem. Daudzi no tiem ir 

orientēti uz palīdzības sniegšanu tieši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. 

Visus uzņēmējdarbības atbalsta fondus un aģentūras var iedalīt vairākās grupās: vieni 

palīdz ar padomu, sniedz konsultācijas (reģionālie Uzņēmējdarbības atbalsta centri), otri — ar 

naudu, bet trešie sniedz garantijas uzņēmumiem, kuri saņem kredītus komercbankās. 

 

1. Reģionu attīstības (Reģionālais) fonds — bezpeļņas organizācija, valsts sabiedrība 

ar ierobežotu atbildību. Fonda darbības mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības 

attīstību īpaši atbalstāmajos reģionos. 

Atbalsta veidi ir šādi: 

� kredītprocentu maksājumi vai daļēji procentu maksājumi; 

� ieguldījumi uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) statūtkapitālā; 

� vienreizēji maksājumi uzņēmējdarbību veicinošiem pasākumiem; 

� ieguldījumi reģionu vietējos attīstības fondos; 

� pašvaldību infrastruktūras attīstības kopfinansējums saistībā ar 

uzņēmējdarbību. 

Fonda klienti ir uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), pašvaldības un to struktūrvienības, 

kas reģistrētas un darbojas īpaši atbalstāmajos reģionos. 

Šī fonda līdzekļi ir aptuveni 800 000 latu gadā, pārsvarā tie tiek izmantoti 

kredītprocentu subsidēšanai uzņēmējiem īpaši atbalstāmajos reģionos. 
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2. Lauku attīstības fonds ir specializēts fonds, kas sniedz daļējas garantijas zemnieku 

saimniecībās. Garantējamā daļa ir apmēram 30% no bankas kredīta, bet tiem 

uzņēmumiem, kas nodarbojas ar eksportu, līdz pat 50%. 

 

3. Baltijas — Amerikas Uzņēmējdarbības fonds sniedz finansējumu vidējiem un 

mazajiem uzņēmumiem, kuriem ir rentabilitātes un izaugsmes potenciāls. Fonds 

piedāvā arī hipotekāros kredītus. Šo fondu izveidoja ASV valdība, piešķirot 50 

miljonus ASV dolāru. Tā biroji darbojas arī Lietuvā un Igaunijā. Fonda finansētie 

objekti ir mazumtirdzniecības veikali un pārtikas pārstrādes rūpniecība, tūrisms un 

transports, noliktavu bizness, kokapstrāde, vieglā rūpniecība. Parasti šis fonds vienā 

uzņēmumā investē no 400 000 līdz 1500 000 ASV dolāru. Fonds koncentrējas uz 

ieguldījumiem uzņēmuma pamatkapitālā, tā investīciju daļa veido 25—50% no 

uzņēmuma pamatkapitāla. Pēc 3—7 gadiem fonds savu daļu uzņēmumā pārdod. Fonds 

nevēlas iesaistīties uzņēmuma ikdienas darba vadīšanā. 

 

4. Baltijas Mazo uzņēmumu investīciju fonds nodrošina finansu un tehnisko palīdzību 

privātiem maza un vidēja lieluma biznesa uzņēmumiem, kas atrodas Baltijas valstu 

pilsoņu īpašumā, ar mērķi attīstīt sabalansētu, atvērtu un brīvu tirgus ekonomiku 

Baltijas valstīs. Pamatā šis fonds piedalās kā viens no finansētājiem lielākos projektos 

kopā ar citām finansu institūcijām. 

 

5. Norvēģijas — Latvijas Uzņēmējdarbības attīstības fonds ir investīciju fonds, kas 

iegulda naudu Latvijas vidēja lieluma veiksmīgos uzņēmumos, kas ražo augstas 

kvalitātes produkciju vai piedāvā konkurētspējīgus pakalpojumus. Vienā uzņēmumā 

fonds iegulda līdz 200 000 latu, kurus var izlietot gan pamatlīdzekļos, gan 

apgrozāmajos līdzekļos. Fonda ieguldījums parasti ir no 3 līdz 5 gadiem. Klientu 

ieguvums ir 

• ilgtermiņa līdzekļi sava biznesa attīstībai; 

• kompetents partneris finansēs, vadībā un mārketingā; 

• augstāka kapitāla bāze kredītresursu piesaistei. 

 

6. Kredītlīnija maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas pieejama Latvijas Hipotēku 

bankā, arī ir uzskatāma par fondu. Tā ir kredītlīnija, kurai ir valsts garantijas. Līdzekļi 
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šai kredītlīnijai tiek saņemti no Pasaules Bankas, lai caur Hipotēku banku izsniegtu 

kredītus trijās jomās: 

� maziem un vidējiem uzņēmumiem depresīvajos reģionos; 

� uzņēmumiem, kurus vada vai kuru īpašnieces ir sievietes; 

� mikrokredītus. 

 

 

5. MĀRKETINGA DARBĪBA UZŅĒMUMĀ 
 

5.1. Mārketinga jēdziens, būtība un nozīme uzņēmuma darbībā 
 

 

Mārketings ir visas darbības, kas efektīvi veicina pārdošanu. 

 

Mārketinga pamatā ir pircēju (klientu) vēlmju apmierināšana, nodrošinot viņus ar īsto 

produktu par īsto cenu, pārdodot to īstajā vietā, nodrošinot ar īsto informāciju un darot to 

labāk par konkurentiem. 

 

Mārketings aptver visas tās aktivitātes, kuras lieto, lai optimāli pārdotu savu preci. 

 

Mārketings attiecas ne tikai uz tirgotāju, bet arī uz ražotāju. Ražošanā mārketings ir 

virzīts uz to, lai nevis pārdotu preci, ko saražo, bet gan uz to, lai ražotu preci, kuru var pārdot. 

Mārketinga būtība ir tāda, ka izšķirošo lēmumu pieņemšanas pamatā jābūt nevis 

ražošanas iespējām, bet tirgus prasībām, pircēja vajadzībām. 

Mārketings, no vienas puses, ir rūpīga un vispusīga tirgus izpēte, no otras puses, — tā 

ir aktīva iedarbošanās uz pircēju, viņa vajadzību veidošana. 

Mārketinga darbība ir balstīta uz četriem galvenajiem pasākumu kompleksiem (m-mix) 

 

                         PRODUKTS                                             VIETA TIRGŪ 

                          (product)                                                  (place) 

 

                                                   MĀRKETINGS 

                                                    (marketing-mix) 

 



 

 53

                         CENA                                                  VIRZĪŠANA TIRGŪ 

                        (price)                                                    (promotion) 

 

 

5. att. Mārketinga pasākumu kompleksi 

3. tabula 

Mārketing-mix nozīmīgākie faktori  

Produkts Cena Vieta tirgū Virzīšana tirgū 

Daudzums 

Kvalitāte 

Serviss 

Garantijas 

Iesaiņojums 

Sortiments 

Preču zīme 

Cenu stratēģija 

Maksājumu metodes 

Atlaides 

Uzcenojums 

Kredīta iespējas 

Maksāšanas periods 

Sadales kanāli 

Transportēšana 

Noliktavas 

Uzglabāšana 

 

Reklāma 

Pārdošanas 

veicināšana 

Sabiedriskās domas 

veidošana 

 

 

 

5.2. PIRCĒJS UN TIRGUS IZPĒTE 

 

Pircējs ir persona (personu grupa, organizācija), kas pērk preci vai pakalpojumu sev 

pašam vai kādam citam. 

 

Pircējs šo preci var patērēt, bet varbūt viņš to iegādājas, lai pārdotu tālāk un gūtu 

peļņu. 

 

Patērētājs ir persona, kas ir preces (pakalpojuma) galarezultāta lietotājs. 

 

Uzņēmumam ir jāapmierina gan pircējs, gan patērētājs, taču primārās ir pircēja 

vajadzības. 

Pirms uzņēmējs sāk kaut ko ražot (pārdot), galvenais ir noskaidrot, kam ir vajadzīgas 

šī prece, tātad — mērķa tirgus. 
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Mērķa tirgus ir pircēju grupa ar līdzīgām vēlmēm un vajadzībām, kas gatava 

visvairāk pirkt uzņēmuma piedāvātās preces vai pakalpojumus, nodrošinot lielākus un 

stabilākus ieņēmumus. 

 

Mārketinga uzdevums ir izveidot speciālu marketing-mix, lai apmierinātu šo pircēju 

vēlmes. 

Parasti mērķa tirgus noteikšanai izmanto demogrāfisku raksturojumu (vecums, 

dzimums, ienākumu līmenis, nodarbošanās). Piemēram, laikraksta “Dienas Bizness” mērķa 

tirgus ir šāds: 

� latviski lasošie, 

� vīrieši un sievietes, 

� vecums — 22—50 gadi, 

� izglītība — augstākā un vidējā speciālā, 

� ģeogrāfiskais izvietojums — Rīga un rajonu centri, 

� nodarbošanās — uzņēmēji, speciālisti, ierēdņi. 

 

Veiksmīgai uzņēmuma darbībai ir nepieciešama informācija par 

� mērķa tirgu, pircēju izvēles kritērijiem, 

� konkurentiem,  

� cenām, 

� preces realizācijas vietām un iespējām, utt.  

Informācija ir svarīgs mārketinga lēmumu pieņemšanas līdzeklis. 

 

Mārketinga pētījumi ir sistemātiska datu apkopošana un analīze par visām 

mārketinga problēmām: cenu politiku, reklāmas efektivitāti, veiksmīgākiem sadales kanāliem 

u.c. Tā ir īpaša uzņēmuma darbības sastāvdaļa, kas izstrādā un organizē informācijas iegūšanu 

mārketinga problēmu un iespēju noskaidrošanai un mārketinga lēmumu pieņemšanai. 

Informācijas iegūšanai var izmantot gan iekšējo informāciju (uzņēmuma apgrozījums, 

vidējais klientu skaits u.c.), gan arī ārējo informāciju (katalogi, izstādes, statistikas dati, 

komercizdevumi, internets). Tos sauc par sekundāriem datiem, jo tā ir “otrreizējā”  

informācija. 

Primārie dati ir tāda informācija, ko tieši ievāc no pircējiem (klientiem) speciāli 

mārketinga pētījumu vajadzībām. Primāro datu iegūšanas metodes ir novērošana, aptauja 

(anketēšana), eksperiments u.c. 
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5.3. Produkta jēdziens. Tirgus niša. Produkta dzīves cikls 

 

Produkts ir viss, kas tiek saņemts maiņas ceļā — taustāms un netaustāms, ieskaitot 

psiholoģiskus, fizioloģiskus un sociālus ieguvumus. Produkts var būt prece vai pakalpojums 

(sadzīves, komunālais, informācijas, advokāta, ārsta, utt.).  

Lai sekmīgi realizētu produktu, vispirms ir jānoskaidro, kāds produkts ir nepieciešams 

tirgū. Jāizpēta piedāvāto preču un pakalpojumu tirgus, jāanalizē mikro- un makrovide. Šāda 

analīze var palīdzēt atrast tirgus nišu. 

 

Tirgus niša ir pastāvošā tirgus sektors, pozīcija, kuru uzņēmējs vēlas iekarot. Tā ir 

kāda tukša vieta attiecīgās preces (pakalpojuma) tirgū. Tirgus niša var atspoguļot tās 

specifiskās produkta īpašības vai priekšrocības, ar kuru palīdzību var konkurēt, tos īpašos 

iemeslus, kāpēc pircējs tam dos priekšroku salīdzinājumā ar konkurenta produktu. 

Tirgus niša var atspoguļot arī citus marketing-mix elementus — cenu, produkta 

realizēšanas vietu, apkalpošanu, garantijas u.c. 

 

Produkta diferenciācija ir produkta atšķirības panākšana līdzīgu produktu vidū. Tas 

ir viens no paņēmieniem, kā veidot savu tirgus nišu. Jūsu produktam ir jāatšķiras no citiem. Ja 

trūkst atšķirību, klientam būs maz iemeslu vai to nebūs vispār izvēlēties jūsu preci 

konkurējošo vidū. Produkta atšķirības var būt reālas (izskats, garša, smarža) vai šķietamas, ko 

panāk ar cenu veidošanu vai vizuālām atšķirībām, ko dod iesaiņojums. 

 

Mārketinga pasākumus ietekmē vēl viens ar produktu saistīts faktors — produkta 

dzīves cikla stadijas. 

Produkta dzīves cikls ir periods, kad produktu var iegādāties tirgū.  

Dzīves cikla sākumā pēc produkta parasti nav liels pieprasījums. Zinot stadiju, kurā 

produkts atrodas, var plānot pareizo mārketinga taktiku. 

Produkta dzīves ciklu var attēlot grafiski (6. attēls). 
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6. att. Produkta dzīves cikls 

 

Ieviešana ir periods, kad produkts parādās tirgū un pakāpeniski palielinās tā 

pārdošanas apjoms. Uzņēmums šajā laikā gandrīz nesaņem peļņu, jo ar produkta ieviešanu ir 

saistītas lielas izmaksas. Ieviešanas stadijā mārketinga pasākumi ir koncentrēti uz 

informēšanai par produktu, tā īpašībām, priekšrocībām. 

Augšanas stadija ir periods, kad produkts tirgū tiek atzīts un jūtami pieaug tā 

realizācijas apjoms. Šajā stadijā jāveic mārketinga pasākumi, lai radītu uzticību produktam, 

veidotu tā reputāciju, kas balstīta kvalitātē, vērtībā vai citā izvēlētai nišai raksturīgā iezīmē. 

Kad parādās konkurenti, cenas parasti tiek pazeminātas, lai noturētu vai palielinātu 

tirgus daļu — jūsu procentiem no kopējā apgrozījuma nozarē. Kad tirgus ir piepildīts, 

pārdošanas apjoma pieauguma tempi krītas un produkts ieiet brieduma stadijā. Šajā laikā 

mārketinga darbības rezultātā būtu jāatjauno interese par produktu vai tā pielietojumu, kas 

varētu novērst pieprasījuma lejupslīdi. Brieduma stadijā ir svarīgi izlemt — vai produktu 

padarīt pievilcīgāku un interesantāku, vai arī ļaut produkta realizācijas intensitātei atslābt un 

ieiet tā saucamajā norieta stadijā.  

Norieta stadijā pārdošanas apjomi un peļņa strauji krītas, jo krītas pieprasījums pēc 

preces. 

Mārketinga darbības ir minimālas. Visbiežāk atliek divas iespējas: 

� samierināties ar minimālu peļņu un atbilstoši strādāt, 

� pārtraukt šī produkta piedāvāšanu un atbrīvot ražošanas jaudas ienesīgākam 

produktam. 
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5.4. Cena, to ietekmējošie faktori. Cenu veidošanas metodes uzņēmumā 
 

Produkta cenas noteikšana ir viens no svarīgākajiem uzņēmuma lēmumiem. Cena ir 

produkta visredzamākā pazīme, tā informē par kvalitātes un vērtības līmeni. Ar cenu 

visstraujāk var reaģēt uz pieprasījumu. 

� Cena būtiski ietekmē ieņēmumus un līdz ar to arī peļņu. 

 Ieņēmumi = pārdotais preču vienību daudzums  ×  cena. 

 Peļņa = ieņēmumi – izmaksas. 

� Cena ir pretēji proporcionāla preču daudzumam, kuru var pārdot. Visbiežāk, 

cenai pieaugot, pieprasījums samazinās. 

  

Pirms cenu noteikšanas nepieciešams izanalizēt apkārtējo vidi un apstākļus, kādā 

darbojas uzņēmums. Pieņemot lēmumu par cenu, jāveic biznesa analīze. 

1. Nosakot cenas, jārespektē ekonomiskā prognoze inflācijai, iedzīvotāju 

maksātspējai, ekonomikas lejupslīdei. 

2. Jāanalizē pieprasījums pēc līdzīgām precēm. Lai varētu paredzēt pieprasījuma — 

piedāvājuma attiecības nākotnē, ir svarīgi analizēt ne tikai šodienas situāciju, bet 

arī prognozēt ekonomisko situāciju, dzīves stila izmaiņas un citus apkārtējos 

faktorus. 

3. Jānosaka uzņēmuma mērķi, jo cenas ir jāsaista ar uzņēmuma mērķiem. Ja 

uzņēmuma mērķis kādā noteiktā periodā ir izdzīvošana, tad cenu līmenim jābūt 

diezgan zemam. Ja uzņēmuma mērķis ir jauna tirgus iekarošana, arī tad cenu 

līmenis būs zemāks nekā konkurentiem. Turpretī, ja mērķis ir panākt, lai 

produktu uztvertu kā prestiža lietu, cenas jānosaka augstākas, lai uzturētu šādu 

iespaidu. 

4. Nosakot cenas, nozīmīgs faktors var būt produkta dzīves cikla analīze. Kāds 

uzņēmums produkta ieviešanas stadijā vēlēsies ātri atgūt ieguldītos līdzekļus un 

noteiks samērā augstas cenas. Cits uzņēmums gribēs iegūt ātru ietekmi tirgū un 

sākotnējās cenas noteiks zemākas. 

5. Cenu veidošanas politiku ietekmēs arī tas, vai produkts ir industriāla prece vai 

patēriņa prece. Nosakot cenu rūpniecībai domātai precei, ir jāņem vērā 

pasūtījuma apjoms, transports, maksājuma veids u.c. faktori. 
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Pēc tam, kad ir veikta biznesa analīze, vēl ir nepieciešami vairāki rādītāji, lai reāli 

noteiktu cenas: 

• izmaksas — gan mainīgās, gan pastāvīgās; 

• plānotā peļņa; 

• konkurentu cenas; 

• produkcijas noieta prognoze (plānotais pārdošanas apjoms); 

• cena, kādu klients ir gatavs maksāt. 

Izmaksas un plānoto peļņu var noskaidrot uzņēmumā. Šī informācija dod iespēju 

noskaidrot vēlamo jeb “ideālo” cenu, kas nosegs izmaksas un dos vēlamo peļņu. 

                             

pastāvīgās izmaksas + mainīgās izmaksas + vēlamā peļņa 
“Ideālā” cena = 

pārdoto preču daudzums 
. 

       

pastāvīgās izmaksas + mainīgās izmaksas 
Bezzaudējumu punkta cena = 

pārdoto preču daudzums 
. 

 

Mazumtirgotāji cenu aprēķināšanā visbiežāk izmanto mazumtirdzniecības 

uzcenojumu. Pārdošanas cenu aprēķina, pievienojot izmaksām iepriekš noteiktu procentu no 

izmaksām (uzcenojumu). Uzcenojums parasti mainās atkarībā no produkta veida, taču tam ir 

jābūt pietiekami lielam, lai segtu pastāvīgās un mainīgās izmaksas. 

 

 

 5.5. Produkta virzīšana tirgū. Reklāma un pārdošanas veicināšana 
 

Ar produkta virzīšanu tirgū saprot jebkuru paziņojuma formu, ko izmanto pircēju 

informācijai, pārliecināšanai vai atgādināšanai par piedāvātajām precēm, pakalpojumiem, 

idejām, sabiedrisko darbību vai ietekmi uz sabiedrību. 

Galvenie preču virzīšanas veidi ir 

� reklāma, 

� publicitāte (sabiedriskās domas veidošana), 

� noieta veicināšana, 

� tiešā pārdošana. 

 

Reklāma 
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Reklāma ir īpašs komunikācijas veids, ko personas vai firmas izmanto informācijas 

izplatīšanai ar maksas līdzekļu starpniecību. 

 

Reklāma ir informācijas līdzeklis, lai piesaistītu uzmanību, izraisītu interesi, padarītu 

kaut ko (preci, uzņēmumu, pakalpojumu) populāru. Reklāmai tiek izmantota prese, televīzija, 

radio, vitrīnas, plakāti, preču iesaiņojums, firmas zīmes utt.  

Potenciālie klienti saņem informāciju par precēm un pakalpojumiem vairākos veidos: 

� no personīgajiem kontaktiem (paziņas, biznesa partneri, kolēģi, draugi, kaimiņi 

utt.); 

� no iesaiņojuma informācijas — pati prece sevi reklamē; 

� no profesionāļu komentāriem (informācija no neitrāliem avotiem, — ekspertu 

komentāri žurnālos, patērētāju avīzes, žurnāli, speciālistu konsultācijas); 

� no reklāmām. 

 

Pirms uzņēmējs sāk reklāmas darbu, viņam ir jānoskaidro šādi jautājumi: 

1. Ko reklamēt? Kas ir reklamējamais objekts (konkrēta prece, uzņēmums, 

informācija par preču pārdošanu, pakalpojumiem, paziņojums par izpārdošanu 

u.tml.). 

2. Kāpēc reklamēt? Kāds ir reklāmas mērķis? (informējošā, atgādinošā vai 

pārliecinošā reklāma). Reklāmas mērķiem jābūt skaidri noformulētiem, lai tos 

varētu ņemt par pamatu reklāmas veida un izplatīšanas līdzekļu izvēlei. 

3. Kas ir reklāmas auditorija jeb mērķa tirgus? (mājsaimnieces, pusaudži, 

mednieki, biznesmeņi utt). Katrai auditorijai ir savi reklamēšanas noteikumi, 

tāpēc jāpārzina reklāmas adresātu psiholoģija. 

4. Cik daudz naudas uzņēmējs var atvēlēt reklāmai? 

5.  Kāds būtu piemērotākais reklāmas līdzeklis (reklāmas nesējs)? To izvēlas 

atbilstoši mērķa auditorijai. 

6. Kāds varētu būt reklāmas teksts? 

 

Reklāmas līdzekļu klasifikācija  

 

Reklāmā visbiežāk izmantojamie informācijas līdzekļi ir šādi: 

� vizuālie līdzekļi (TV reklāmas klipi); 
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� akustiskie līdzekļi (mutiska reklāma, muzikāla reklāma); 

� grafiskie līdzekļi (katalogi, brošūras, kalendāri, afišas, sludinājumi, reklāmas 

lapiņas, avīžu pielikumi); 

� dekoratīvie līdzekļi (speciālie firmas plaukti, stendi, vitrīnas); 

� priekšmetiskie līdzekļi (reklāmas suvenīri, dāvaniņas, preču paraugi, 

iesaiņojums, manekeni); 

� reklāmas pasākumi (degustācijas, preču demonstrējumi, izstādes, modes skates, 

firmu apmeklējumi).  

 

 

Reklāmas teksta izstrādāšanas pamatprincipi 

 

1. Tekstam jābūt maksimāli īsam, lai lasītājs (skatītājs) nezaudē uzmanību.  

2. Tekstam jābūt vienkāršam un saprotamam, klientam saprotamā valodā. Pārāk 

“gudra” reklāma — lieki iztērēta nauda. 

3. Reklāmai jābūt ticamai, tā nedrīkst būt pārspīlēta. Sludinājuma argumentiem 

jābūt pārliecinošiem, bet ne uzmācīgiem. Pietiek ar vienu priekšrocību, kas tiek 

uzsvērta, bet tai ir jābūt pietiekami efektīvai. 

4. Jāievēro biznesa ētikas principi — nedrīkst nomelnot konkurentu. 

5. Reklāmai jābūt sistemātiskai, to nepieciešams laiku pa laikam atkārtot, pamainot 

tās saturu. Nemainīgas reklāmas iedarbība samazinās — cilvēki pie tās pierod, 

un tā vairs neizraisa interesi. 

6. Reklāmā svarīgs ir sludinājuma stils, intonācija. Reklāmai ir jāuzrunā cilvēka 

sajūtas, jārada emocijas. Reklāmā ir jāstrādā ar vienkāršām lietām, bet spēcīgi.  

7. Jāizvēlas atbilstošs vizuālais noformējums. Formāta elementi — izmēri, krāsa, 

ilustrācija ietekmē gan reklāmas efektivitāti, gan tās izmaksas. Šie faktori bieži 

piesaista uzmanību vairāk nekā pats reklāmas saturs. Krāsaina reklāma palielina 

atsaucību uz sludinājumu par 50%, bet laukuma formāta dubultošana — par 

40%.  

 

Publicitāte (sabiedriskās domas veidošana) 

 

Publicitāte veido sabiedrības labvēlīgu nostāju pret konkrēto uzņēmumu un tā 

piedāvātajām precēm. 
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Šim nolūkam izmanto dažādu preses pārstāvju palīdzību, sponsorēšanu, uzņēmuma 

vadītāju piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē, lobismu (draudzīgas attiecības ar likumdošanas un 

valdības pārstāvjiem). Publicitāte ir netiešā reklāma, kas veido uzņēmumam labvēlīgas 

sabiedriskās attiecības. Tā ir bezmaksas reklāma. Informācijai par uzņēmumu vai preci, kas 

sniegta ziņu veidā, cilvēki uzticas vairāk nekā reklāmai. 

 

 

Pārdošanas veicināšana 
 

Pārdošanas veicināšana (stimulēšana) ir paņēmienu kopums, kuru izmanto, lai īsā laika 

periodā palielinātu pārdoto preču apjomu un piesaistītu jaunus pircējus. 

Pārdošanas (realizācijas) veicināšanas pasākumu mērķis ir paātrināt un pastiprināt 

tirgus atbildes reakciju uz piedāvājumu.  

Stimulēšanas veidi var būt dažādi: 

� pircēju un patērētāju stimulēšana (preču paraugu izplatīšana, atlaižu kuponu 

lietošana, konkursi, loterijas, preču demonstrējumi, pirkuma summas daļēja 

atmaksa); 

� tirdzniecības personāla stimulēšana (konkurss Labākais pārdevējs, prēmijas, 

profesionālas tikšanās, pārdevēju semināri); 

� tirdzniecības starpnieku stimulēšana (kopēja reklāma ražotājiem un 

tirgotājiem, izstādes un sacensības, atsevišķas bezmaksas preces). 

 

Tiešā pārdošana 
 

 

 

 

 

 

6. VADĪŠANAS PAMATI 
 

6.1. Vadīšanas jēdziens un funkcijas 
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Vadīšana jeb menedžments kā teorija ir metožu, principu un ieteikumu kopa, kuras 

mērķis ir panākt organizācijas labāku, efektīvāku un optimālāku darbību. 

Vadīšana kā praktiska darbība ir lēmumu pieņemšana un pieņemto lēmumu izpildes 

nodrošināšana. Tā ir cilvēku darba virzīšana un resursu saskaņošana noteikta mērķa 

sasniegšanai. 

 

Vadīšana ir darbības komplekss, ieskaitot plānošanu, organizēšanu, motivēšanu un 

kontroli, kas ir vērsts uz organizācijas darbinieku, finansu, materiālo un informācijas resursu 

pilnīgāku izmantošanu, lai organizācijas mērķus sasniegtu ar augstāku efektivitāti. 

 

Vadīšanas uzdevums ir izveidot efektīvu organizāciju un vadīt to atbilstoši 

mainīgajiem apstākļiem. 

 

Lai saprastu vadīšanas būtību, ir jāņem vērā, ka 

� tā ir pielietojama katrā organizācijā; 

� tā obligāti ir jāsaista ar plānošanu, organizēšanu, motivēšanu un kontroli; 

� vadīšanas procesu var organizēt, tikai efektīvi izmantojot cilvēku, finanšu, 

materiālos un informācijas resursus, kas pastāvīgi jāpilnveido, lai sasniegtu 

izvirzītos organizācijas mērķus; 

� vadīšanas mērķi ir jāsasniedz ar iespējami augstāku efektivitāti, ko iespējams 

panākt, racionāli izmantojot minētos resursus.  

 

Vadīšanas procesā ietilpst vairākas funkcijas (7. attēls), kas organizācijā darbojas 

saistīti. 

  Plānošana   

     

 Kontrole  Organizēšana  

     

  Motivēšana   

7. att. Vadīšanas funkcijas 

 

1. Plānošana: 

� uzņēmuma darbības mērķu noteikšana, 

� iekšējās situācijas un apkārtējo apstākļu noteikšana un analīze, 
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� nepieciešamo resursu noteikšana, 

� prognozēšana, 

� darbības programmas sastādīšana. 

2. Organizēšana: 

� organizācijas struktūras izveidošana, 

� darbu sadale, 

� resursu sadale, 

� pilnvaru deleģēšana. 

3. Motivēšana: 

• darbinieku rīcības virzīšana un vadīšana, 

• pārliecināšana un ieinteresēšana. 

4. Kontrole: 

� darbu izpildījuma salīdzināšana ar iepriekš noteiktiem to izpildes standartiem; 

� plānu koriģēšana. 

 

Vadīšanas veidi ir šādi: 

� personāla, 

� finanšu, 

� kvalitātes, 

� valsts, 

� inovāciju un 

� stratēģiskā vadīšana. 

 

 
6.2. Vadītājs, vadīšanas metodes un vadības stili 

 

Vadītājs ir organizācijas darbinieks, kurš ir galvenais atbildīgais par vadīšanas 

procesa nodrošināšanu. Viņš arī pieņem lēmumus, lai nodrošinātu organizācijas mērķu 

sasniegšanu. 

Vadītājs var būt cilvēks, kas spēj uzņemties atbildību un patstāvīgi pieņemt lēmumus. 

 

Vadītājam organizācijā jāpilda dažādas lomas. Atkarībā no situācijas un laika tās ir 

šādas: 

� galvenā organizētāja, 
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•   līdera, 

•   koordinētāja, 

� informācijas saņēmēja, 

� informācijas izplatītāja, 

� informācijas koordinētāja, 

•    uzņēmēja, 

� darbības koordinatora, 

� resursu sadalītāja, 

� pārrunu vadītāja loma. 

Katras lomas izpildījums var būt atkarīgs no vadītāja personības rakstura, 

temperamenta, bet lomas saturs paliek nemainīgs.  

 

Vadīšanas metode ir vadītāja darbības un paņēmienu kopums vadīšanas funkciju 

īstenošanai. Lai sasniegtu vadīšanas mērķus un uzdevumus, izmanto dažādas vadīšanas 

metodes: 

� ekonomiskās (materiālā stimulēšana, kredītu piešķiršana, ekonomiskās 

sankcijas, alga, prēmijas u.c.); 

� administratīvās (likumi, statūti, nolikumi, instrukcijas, pavēles u.c. 

administratīvie akti); 

� psiholoģiskās (psiholoģiskā klimata veidošana, individuālo psiholoģisko 

īpatnību ievērošana, kopīgi pasākumi, pārrunas u.c.). 

 

Vadīšanas stils ir tipisku, samērā stabilu paņēmienu kopums, ar kuriem vadītājs 

iedarbojas uz padotajiem, lai īstenotu izvirzītos mērķus. Tas ietver arī tādus faktorus kā 

plānošanas paņēmienus, organizācijas struktūru, psiholoģisko klimatu, personāla politiku, 

apmaksas un darba stimulēšanas sistēmu, organizācijas kultūru. 

Vadītāja vadīšanas stils izpaužas arī viņa runas manierē, prasmē uzklausīt padotos, 

mākā sagatavot, pieņemt un īstenot lēmumus. 

Vadīšanas teorijā izdala trīs vadīšanas pamatstilus: 

� autoritāro;  

� liberālo; 

� demokrātisko stilu. 
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Autoritāro vadīšanas stilu bieži dēvē arī par direktīvo stilu. Šī stila vadītājiem 

raksturīgs tas, ka viss tiek pieņemts vienpersoniski — centralizēti un darbiniekiem tiek dota 

pavēle vai rīkojums to izpildīt. Šī stila vadītājs ir dogmatisks, vēlas pakļaut cilvēkus savai 

gribai, ne vienmēr ieklausās citu viedokļos, pieprasa precīzi izpildīt savas pavēles. Tomēr šāds 

vadītājs daudz strādā un prasa to arī no padotajiem. Autoritārā vadītāja vadītā darba kolektīvā 

vērojama liela personāla mainība, jo daļa cilvēku nevar ilgstoši izturēt saspringtu darba 

atmosfēru. 

 

Liberālais vadīšanas stils ir pretstats autoritārajam vadīšanas stilam. Vadītājam vairāk 

ir formāla nozīme, katrs darbinieks pats var brīvi izvēlēties darba uzdevumus un paņēmienus. 

Šī stila vadītāja darbā ir maz iniciatīvas, viņš gaida norādījumus no augšas, nevēlas uzņemties 

atbildību, darbojoties ir ļoti uzmanīgs, viegli pakļaujas apkārtējo ietekmei. Liberālā stila 

vadītājs ir laipns un labvēlīgs, gatavs uzklausīt kritiku, bet ne vienmēr spēj realizēt viņam 

ieteiktās idejas. Lai nebojātu attiecības ar padotajiem, šāds vadītājs bieži izvairās no 

radikāliem lēmumiem, reti atsaka, viegli dod neizpildāmus solījumus. Liberālā stila vadītāju 

grūti nosaukt par līderi, jo ikviens viņam padotais darbinieks pats vada savu darbu. 

 

Demokrātiskā vadīšanas stila piekritējs saviem padotajiem piešķir patstāvību, iesaista 

viņus lēmumu pieņemšanas procesā. Pret cilvēkiem izturas ar cieņu, rūpējas par viņu 

vajadzībām. Vadītājs ļauj padotajiem risināt daudzus dažādus jautājumus, tikai ar sarežģītiem 

uzdevumiem viņš nodarbojas personīgi. Lai pieņemtu lēmumus, vadītājs konsultējas ar 

padotajiem, iesaista savus darbiniekus diskusijās. Sarunās ar darbiniekiem vadītājs saņem 

daudz neformāla rakstura informācijas un ir informēts par notikumiem kolektīvā. Parasti 

kolektīvā valda labvēlīgs psiholoģiskais mikroklimats, jo cilvēki ir brīvāki.  

 

Iespējami arī šādi vadīšanas stili: 

� administratīvais (birokrātiskais) stils — vadītājs galveno uzmanību veltī 

padoto formālajiem pienākumiem, kontrolē to ievērošanu un padoto disciplīnu; 

� distances stils — šī stila vadītāji savā darbībā ir korekti, pieklājīgi, bet izvairās 

no jebkādām neformālām attiecībām ar padotajiem; 

� kontakta stils — pretējs distances stilam; vadītājs cenšas tuvināties padotajiem 

un izveidot saliedētu kolektīvu; vadītāja un padoto attiecības ir neformālas; šī 

stila vadītājam ir jāuzmanās pazaudēt tiesības būt prasīgam; 
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� mērķvirziena stils — vadītājs liek kolektīvam darboties liela, perspektīva 

mērķa sasniegšanai; lai realizētu šo stilu, vadītājam jābūt ar lielu bezierunu 

ietekmi kolektīvā; 

� koleģiālais stils — lēmumus pieņem kopīgi ar padotajiem, cenšas ieinteresēt un 

stimulēt padoto darbību, radīt labvēlīgu psiholoģisko klimatu; 

� situatīvais stils — vadīšanas stilu izvēlas atkarībā no konkrētās situācijas, lai 

sasniegtu konkrētos mērķus. 

 

Vadīšanas stili parasti ir sastopami jauktā veidā. 

 

Vadīšanas stilu ietekmē šādi faktori: 

� personāla īpatnības, 

� darba saturs, 

� personiskās īpašības, 

� augstākā līmeņa vadītāju darba stili. 

 

 

6.3. Organizēšana kā vadības funkcija. Organizācijas struktūra un  
vadības līmeņi 

 

Organizācija ir cilvēku grupa, kas apzinīgi sadarbojas kopēju mērķu sasniegšanai.  

 

Organizācijā esošos cilvēkus vieno kopīga darbības programma, kopīgs mērķis vai 

uzdevums, resursi un informācija. 

Organizācijai ir raksturīgs: 

� kopīgs darbības mērķis; 

� vienota struktūra (uzbūve), struktūrvienību iekšējās saites; 

� vadāmība; 

� viengabalainība — īpašības, kas piemīt organizācijai kopumā; 

� dinamiskums. 

 

Organizācija izmanto šādus resursus: 

� darbaspēka (strādnieki, administrācijas darbinieki); 

� finanšu (īstermiņa un ilgtermiņa kapitāls); 
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� materiālos (pamatlīdzekļi, apgrozāmie līdzekļi); 

� informācijas resursus (lēmumu pieņemšanai nepieciešamie dati — statistika, 

finanšu pārskati, dati par tautsaimniecību, informācija par konkurentiem utt.). 

Lai organizācija sasniegtu mērķus, saskaņojot tos ar resursiem, ir nepieciešama 

organizēšana. 

 

Organizēšana ir organizācijas resursu (finanšu, cilvēku, materiālu un informācijas) 

koncentrēšana, sadale un koordinēšana, lai realizētu noteiktus plānus un sasniegtu 

organizācijas mērķus. 

 

Organizēt — nozīmē saskaņot cilvēku darbību un resursus. 

Organizācijas pamatā ir specializācija, koordinēšana un pilnvaru deleģēšana. 

Specializācija ir darbu, uzdevumu un funkciju sadale starp organizācijas 

struktūrelementiem, noteikta veida darbības koncentrēšana vienā vietā. 

Koordinēšana ir uzņēmuma atsevišķu sastāvdaļu (apakšvienību, dienestu) darbības 

saskaņošana kopīgu mērķu sasniegšanai.  

Pilnvaru deleģēšana ir tiesību un pienākumu piešķiršana padotajam kādas noteiktas 

darbības veikšanai. 

Pilnvaru deleģēšanas priekšrocības: 

� vadītājs tiek atslogots un iegūst laiku svarīgākiem uzdevumiem; 

� padotie var izmantot savas zināšanas un paplašināt pieredzi; 

� tiek sekmēta padoto darbinieku patstāvība un kompetence; 

� paaugstinās gan atsevišķu darbinieku, gan visas grupas motivācija un 

apmierinātība ar darbu. 

 

Pēc pilnvaru piešķiršanas un varas koncentrēšanas metodēm izdala divus 

organizācijas veidus: 

� centralizētā organizācija — raksturīga pilnvaru piešķiršana un varas 

koncentrēšana augstākā līmeņa vadītājam; 

� decentralizētā organizācija — raksturīga pilnvaru piešķiršanas un varas 

koncentrēšana vidējā un zemākā līmeņa vadītājam. 

 

Centralizācija un decentralizācija nozīmē to robežu, cik tālu organizācijas augstākā 

vadība nodod kontroli par lēmumu pieņemšanu struktūras zemākajiem vadības līmeņiem. 
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Organizācijas struktūra (uzbūve) ir tās sadalījums atsevišķās struktūrvienībās — 

nodaļās, departamentos. Tā nosaka attiecības starp organizācijas elementiem un daļām. 

Organizācijas struktūra ir atsevišķu uzņēmuma vienību un darbinieku funkciju 

sakārtošana, lai efektīvi savstarpēji sadarbojoties un kontaktējoties ar ārējo vidi, mērķtiecīgi 

sasniegtu uzņēmuma mērķus. 

  

Organizācijas struktūra ir veids, kādā tiek sadalītas un koordinētas organizācijas 

dalībnieku funkcijas. Uzņēmuma struktūras elementi var būt atsevišķi darbinieki, 

struktūrvienības, filiāles vai pat atsevišķi meitasuzņēmumi. 

Uzņēmuma struktūra ir nepieciešama, lai noteiktu un konkretizētu vadības līmeņu 

savstarpējās attiecības, tiesību, pilnvaru un atbildības sadalījumu. 

  

Uzņēmuma organizācijas struktūras noteikšana 

� dod iespēju katram darbiniekam saprast savu vietu, pakļautību, pienākumus, 

tiesības, atbildību; 

� nodrošina kārtību un objektivitāti darbinieku attiecībās; 

� palīdz plānot, organizēt, koordinēt un kontrolēt uzņēmuma darbību; 

� nodrošina iespēju regulēt attiecības starp dažādu līmeņu darbiniekiem 

uzņēmumā; 

� izslēdz funkciju dublēšanās iespēju; 

� nodrošina iespējas kontrolēt uzņēmuma izmaksas un resursus. 

 

Uzņēmumos veido dažādas struktūras. To veidu nosaka 

� uzņēmuma piederība nozarei, darbības veids; 

� uzņēmuma lielums, darbinieku skaits; 

� uzņēmuma mērķi, stratēģija, attīstība (vai ir pētniecības daļa); 

� uzņēmējdarbības vide — ekonomiskie, politiskie un citi spēki ārpus 

uzņēmuma, kas ietekmē tā darbību; 

� viedoklis par varu uzņēmumā (struktūra ir rezultāts cīņā par varu starp 

uzņēmuma iekšējām struktūrvienībām, kuras vienmēr meklē iespēju savu 

interešu izvirzīšanai). 

Organizācijas struktūru veidi 
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Mazos uzņēmumos parasti nepastāv formāla organizācijas struktūra. Katrs darbinieks 

izpilda savus pienākumus un ir pakļauts uzņēmuma īpašniekam, kurš arī uzņemas vadītāja 

funkcijas (vienkārša organizatoriskā struktūra). 

 Paplašinoties organizācijai, vienlaicīgi ar darba dalīšanu nepieciešams veidot 

organizācijas struktūru, tas ir, sagrupēt darbiniekus un vadītājus nodaļās (departamentos) 

kopēju darbību veikšanai, lai sasniegtu organizācijas mērķus. 

  

Darbiniekus apvieno atbilstoši 

� organizācijas funkcijām — funkcionālā struktūra; 

� ražojamās produkcijas (pakalpojumu) veidiem — produktu grupu struktūra; 

� teritoriālam principam — teritoriālā struktūra; 

� patērētāju grupām. 

� citiem darbinieku apvienošanas principiem (pēc darba laika, pēc veicamo darbu 

specifikas u.tml.). 

 

Funkcionālo struktūru veido atsevišķās struktūrvienības, kas specializējušās 

konkrētas darbības veikšanā, piemēram, sagādē, pārdošanā, finansu jautājumos, ražošanā, 

tirgus izpētē utt. 

Funkcionālās struktūras (8. attēls) pamatā ir funkcionālais specializācijas princips — 

padotība speciālistiem. 

 Tradicionālie funkciju bloki jeb nodaļas ir šādas: 

� ražošana; 

� finanses un uzskaite; 

� mārketings; 

� personāla vadība; 

� pētījumi un attīstība. 

 

 

 

 

 

 

Vadītājs 
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Ražošanas 

nodaļa 

 Mārketinga 

nodaļa 

 Personāla 

vadības nodaļa 

 Krājumu 

vadības 

nodaļa 

 Pētījumu un 

attīstības 

nodaļa 

 

8. att. Funkcionālā struktūra 

 

Funkcionālās struktūras priekšrocības: 

� specializēšanās veicina efektivitātes paaugstināšanos; 

� katrā nodaļā samērā viegli un ērti veicama koordinēšana un kontrole; 

� ir skaidri definēta atbildība un pienākumi; 

� vieglāk realizējama personāla apmācība. 

Funkcionālās struktūras trūkumi: 

� darbinieku rīcība ir šauri specifiska, tiek zaudēta saikne ar organizācijas 

kopējiem mērķiem; 

� lēmumu pieņemšanas process var kļūt ilgstošāks un birokrātiskāks, jo 

dokumenti jāsaskaņo vairākās nodaļās; 

� apgrūtināta sadarbība starp nodaļām; 

� par organizācijas galarezultātiem atbild tikai augstākā līmeņa vadītāji. 

Šāda struktūra ir piemērota nelielām organizācijām vai tādiem uzņēmumiem, kuriem 

nav plašs produktu klāsts.  

 

Produktu grupu struktūras (9. attēls) pamatā ir darbinieku grupēšana atkarībā no 

ražotās produkcijas vai veiktajiem pakalpojumiem. Piemēram, ņemot vērā produkcijas 

sortimentu (datori, datorprogrammas, iekārtas, instrumenti u.tml.) katra ražošanas virziena 

vadīšanu var uzticēt atsevišķam vadītājam (viceprezidentam). Tomēr praktiskajā grupas 

darbībā saglabājas funkcionālais iedalījums, vienkārši tiek radīts vadīšanas papildu līmenis, 

kurā notiek dalīšanās pa grupām. Šāda struktūra ir raksturīga lielajām organizācijām, un 

dalīšana grupās parasti notiek, lai novērstu problēmas, kas rodas lielās darbības virzienu 

dažādības dēļ. 

 

 

Prezidents 
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Administrācija  Finanses 

 

Viceprezidents 

(datori) 

 Viceprezidents 

(programmas) 

 Viceprezidents 

(iekārtas) 

 Viceprezidents 

(instrumenti) 

 

9. att. Organizācijas struktūra pēc produkcijas veidiem 

 

Produktu grupu struktūras priekšrocības: 

� nodaļu darbība ir vērsta uz konkrētu produkcijas veidu ražošanu (pakalpojumu 

sniegšanu); 

� plašākas iespējas dažādot sortimentu un servisu; 

� iespējams ātrāk pieņemt efektīvus lēmumus par konkrētā produkta ražošanu. 

Produktu grupu struktūras trūkumi: 

� nepieciešams lielāks skaits augstākā līmeņa vadītāju; 

� darba procesā rodas nekontrolējamas izmaksas; 

� ir apgrūtināta augstākā līmeņa vadītāju darba kontrole. 

 

Teritoriālā struktūra (10. attēls) tiek veidota, apvienojot darbiniekus nodaļās pēc 

teritoriālā principa. Šajā gadījumā vadītāju uzdevums ir organizēt darbību konkrētā teritorijā 

(reģionā). Ļoti bieži teritoriālo principu izmanto bankas, transporta organizācijas, 

tirdzniecības firmas utt. Teritoriālais princips īpaši svarīgs ir uzņēmumiem, kas savu darbību 

veic plašā teritorijā.  

Prezidents 

 

 

Administrācija  Finanses 

 

 

Viceprezidents 

(Rīgas 

reģions) 

 Viceprezidents 

(Latgales reģions) 

 Viceprezidents 

(Zemgales reģions) 

 Viceprezidents 

(Vidzemes reģions) 

10. att. Organizācijas struktūra pēc teritoriālā principa 

Teritoriālās struktūras priekšrocības: 

� tiek ievērota konkrēto tirgu specifika un problēmas; 
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� tiek veicināta sadarbība starp reģioniem; 

� atbildīgi par lēmumu pieņemšanu ir arī zemāka līmeņa vadītāji; 

� iespējams labāk novērtēt vietējo situāciju un rast problēmu risinājumus. 

Teritoriālās struktūras trūkumi: 

� nepieciešams lielāks skaits augstāka līmeņa vadītāju; 

� teritoriālai daļai ir jānodrošina daudzi pakalpojumi visā reģionā; 

� pastāv augstāka līmeņa vadītāju darba kontroles problēma. 

 

Apvienošana nodaļās pēc patērētāju grupām (11. attēls) tiek veikta, ievērojot klientu 

intereses. Tā ir personāla grupēšana organizācijā atbilstoši noteiktiem mērķa tirgiem. 

Patērētāji ir pamats nodaļas darbībai, kuru vada viens vadītājs. Piemēram, vairumtirgotājs, kas 

pārdod mazumtirgotājiem industriālas preces, vadās pēc šo patērētāju iedalījuma; mācību 

iestādes rīko kursus dažādām interesentu grupām u.tml. 

 

Prezidents 

 

Administrācija  Finanses 

 

 

Viceprezidents 

(darbs ar 

budžeta 

iestādēm) 

 Viceprezidents 

(darbs ar valsts 

institūcijām) 

 Viceprezidents 

(darbs ar privātajām 

struktūrām) 

 Viceprezidents 

(darbs ar 

sabiedriskajām 

organizācijām) 

 

11. att. Organizācijas struktūra pēc patērētāju grupām 

 

Patērētāju grupu struktūras priekšrocības: 

� tiek ievērotas patērētāju vajadzības; 

� patērētājiem ir patīkami, ja viņus apkalpo speciāli sagatavots, saprotošs 

personāls (pārdevēji, konsultanti); 

� tiek nodrošināta patērētāju interešu izpēte. 

Patērētāju grupu struktūras trūkumi: 

� patērētāju grupas ne vienmēr ir iespējams precīzi definēt; 

� vadītājiem jābūt labām detalizētām zināšanām patērētāju problēmu ekspertīzē; 
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� nodaļās nepieciešams samērā liels vadītāju un darbinieku skaits, kas apgrūtina 

darbības koordinēšanu. 

 

Matricas veida struktūras (11. attēls) pamatā ir funkcionāla apvienošana nodaļās, 

kurās ir arī projektu vadītāji, kuri atbild par galarezultātu. Organizācijās, kurās tiek lietots 

matricas tipa sakārtojums, izveidojas tā sauktās projekta komandas, kur katrs darbinieks ir 

pakļauts kā funkcionālajam nodaļas vadītājam, tā arī projekta vadītājam. 

Šo struktūru parasti lieto, ja uzņēmumā uz laiku tiek realizēts kāds projekts. Projekta 

vadītājam tiek nodotas projekta īstenošanas pilnvaras un atbilstoši resursi. Viņš plāno, 

organizē un savu pilnvaru robežās kontrolē konkrētā uzdevuma izpildi, sadarbojoties ar 

pastāvīgo vadītāju un uzņēmuma speciālistiem. 

 

Ģenerāldirektors 

 

Ražošanas 

nodaļa 

 Pārdošanas 

nodaļa 

 Finanšu nodaļa 

 

 

Projekta A 

vadītājs 

 

Projekta B 

vadītājs 

 

12. att. Matricas veida struktūra 

 

Matricas veida struktūras priekšrocības: 

� sistēma ir elastīga, mērķtiecīga, efektīva; 

� projekta vadītājam ir iespēja pieaicināt labākos speciālistus; 

� darba grupā var būt neformālas attiecības, kas veicina radošo domu; 

� projekta darba grupas speciālistiem veidojas papildu motivācija. 

Matricas struktūras trūkumi: 

� dubulta pakļautība, līdz ar to zināma nenoteiktība atbildībā; 
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� pastāv zināms psiholoģiskais spriegums, jo projekta darba grupa parasti tiek 

veidota uz neilgu laiku; 

� projekta darba grupā var veidoties konfliktsituācijas, jo projekta vadītāja un 

speciālistu attiecības netiek stingri reglamentētas. 

 

Matricas struktūras tips gūst arvien lielāku ievērību uzņēmumu darbībā. Galvenais — 

matricas struktūra rada iespējas risināt uzņēmuma stratēģiskos jautājumus. 

 

Uzņēmuma struktūrai ir jābūt dinamiskai — mainoties apstākļiem, to nepieciešams 

mainīt (veikt pārstrukturizāciju). 

Jebkurā gadījumā organizācijas struktūrai 

� jābūt maksimāli vienkāršai (jānodrošina sakaru skaidrība); 

� jāizslēdz vadīšanas funkciju dublēšana; 

� jāatrod minimālais vadīšanas līmeņu skaits (ne vairāk par 3); 

� jāievēro optimāla vadīšanas norma (vienam vadītājam pakļauti ne vairāk kā       

12 darbinieki, ja to funkcijas ir atšķirīgas, un ne vairāk kā 50, ja to funkcijas ir 

vienādas). 

 

Veidojot un mainot uzņēmuma struktūru, nedrīkst ignorēt faktu, ka katrā uzņēmumā 

pastāv neformālā (neoficiālā) struktūra. To veido darbinieku neoficiālās savstarpējās 

attiecības. Grūti gaidīt labu sadarbību darba jautājumos, ja kolektīvā ir sliktas attiecības. 

Tāpēc svarīgi ir ņemt vērā darbinieku neoficiālās attiecības, veidojot savstarpējās pakļautības 

sistēmu. 

Līdztekus pastāvīgai struktūrai uzņēmuma vadībai ir lietderīgi izveidot vadības grupas, 

kurās būtu iespējams diskutēt, attīstīt idejas, informēt utt.  

 

Vadības līmeņi 

 

Vidēji lielās un lielās organizācijās parasti ir vairāku līmeņu vadītāji (13. attēls). Jo 

lielāka organizācija, jo lielāks ir vadības hierarhijas pakāpju skaits. 

 

 

 

                              Augstākā               Atbildība par visas organizācijas vadīšanu kopumā, 
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                          līmeņa vadītāji           stratēģisku, ilgtermiņa lēmumu pieņemšanu. 

                           

                            Vidējā līmeņa               Atbildība par zemākā līmeņa vadītāju darbu, 

                                 vadītāji                      taktisku lēmumu pieņemšanu 

 

                       Zemākā līmeņa                             Atbildība par padoto darbu izpildi, 

                    jeb pirmā līmeņa vadītāji                   operatīvu lēmumu pieņemšanu 

 

13. att. Vadības līmeņi 

  

Lai sekmīgi darbotos par vadītāju, nepieciešamas noteiktas prasmes un zināšanas, 

kuras iedala trīs grupās: 

� konceptuālās prasmes un zināšanas — vadītāja spēja organizēt, koordinēt un 

vadīt uzņēmumu vai tā apakšvienību kopumā, risināt stratēģiskas problēmas, 

analizēt situāciju. Tās visvairāk ir nepieciešamas augstākā līmeņa vadītājiem; 

� cilvēciskās prasmes un zināšanas — spēja strādāt ar cilvēkiem, veidot 

harmoniskas savstarpējās attiecības, psiholoģijas zināšanas un prasme tās lietot. 

Šīs prasmes ir vienādi nepieciešamas visu līmeņu vadītājiem; 

� speciālās prasmes un zināšanas — spēja lietot zināšanas attiecīgajā nozarē, 

piemēram, ražošanas tehnoloģijas pārzināšana. Šīs prasmes visvairāk ir 

nepieciešamas zemākā līmeņa vadītājiem. 

 

 

6.4. Plānošana kā vadīšanas funkcija. Lēmumu pieņemšana 
 

Plānošana ir organizācijas mērķu noteikšana un darbības programmas sastādīšana šo 

mērķu sasniegšanai. 

 

Plānošana ir sistemātiska lēmumu pieņemšanas sagatavošana. 

Vadītājam ir jānosaka: kas jādara? kad jādara? kas to darīs? 

 

Plānošanas veidi 
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Pēc satura 
 

Pēc līmeņa 
 

Pēc objekta 
 Pēc darbības 

jomas 

 
Pēc termiņa 

         

- stratēģiskā 

- taktiskā 

- operatīvā 

 - struktūrvienības 

- organizācijas 

- nozares 

- reģionālā 

- tautsaimniecības 

 - misijas  

un mērķu 

- resursu 

- darbību 

- rezultātu 

 - projektēšana 

- piegāde 

- ražošana 

- sadale 

- pārdošana 

 - īstermiņa 

- vidēja termiņa 

- ilgtermiņa 

 

14. att. Plānošanas veidi 

 

Plānošanas galvenie posmi: 

• mērķa noteikšana; 

• pašreizējā stāvokļa analīze, ārējo apstākļu analīze; 

• alternatīvu izstrāde; 

• prognozēšana, attīstības variantu vērtēšana; 

• lēmumu pieņemšana. 

 

Mērķis ir stāvoklis vai rezultāts, ko izvirza un cenšas sasniegt organizācija.  

 

Pēc būtības mērķi ir 

� organizācijas darbības virzienu orientieri; 

� organizācijas darbības plāna sastādīšanas un izpildīšanas kontroles pamats; 

� darbinieku motivēšanas līdzeklis, jo mērķu sasniegšanu var saistīt ar 

atalgojumu u.tml. 

  

Mērķiem ir jābūt konkrētiem, izmērāmiem, reāliem, noteiktiem. 

  

Vadītājam jāpieņem daudzi un dažādi lēmumi. No lēmumu kvalitātes ir atkarīgi 

saimniekošanas rezultāti. 

Vadības lēmums ir vadīšanas procesa izpausmes forma, kuru realizē vadītājs, 

mērķtiecīgi iedarbojoties uz padoto darbinieku grupām un atsevišķiem darbiniekiem, kā arī uz 

citiem viņa rīcībā esošiem resursiem, lai iegūtu noteiktus rezultātus. 
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Vadības lēmumu kvalitāte ir atkarīga no daudziem faktoriem. Nosacīti tos var iedalīt 

divās grupās: 

• objektīvie faktori: resursi, cenas, konkurence u.c.; 

• subjektīvie faktori: vadītāja zināšanas, prasmes, pieredze. 

  

Lēmumu pieņemšanas galvenie posmi 
 

1. Lēmuma sagatavošana. 

Lēmuma sagatavošana ir radošs darbs, kurā jāveic situācijas analīze, mērķu un 

uzdevumu noteikšana, iespējamo lēmumprojektu variantu izstrāde. Lēmuma kvalitāti lielā 

mērā ietekmē informācija (ekonomiska, juridiska, organizatoriska), kas ir vadītāja rīcībā. 

Svarīga loma ir speciālistu praktiskai pieredzei. 

2. Lēmuma pieņemšana. 

Šajā posmā jānovērtē iespējamie lēmuma varianti pēc dažādiem kritērijiem, jāsalīdzina 

tie ar uzņēmuma iespējām un resursiem. Tad jāizvēlas viens no lēmuma variantiem, 

jānoformulē un jāpieņem lēmums. Lēmumā obligāti jānorāda, kas atbild par tā izpildi un 

lēmuma izpildes termiņš. 

3. Lēmuma īstenošana. 

Lēmuma izpildes svarīgākie līdzekļi ir instrukcijas, organizatoriskas sarunas, 

motivācija, kontrole. Lēmuma īstenošanas procesā ietilpst lēmuma izpildes gaitas koriģēšana. 

Šajā procesā jāpanāk, lai katrs pieņemtais lēmums tiktu izpildīts un lai izpildei būtu attiecīgs 

novērtējums. 

 

Galvenās prasības kvalitatīviem lēmumiem 

Lēmumam jābūt  

� vērstam uz nākotni, nevis bijušu vai esošu faktu konstatāciju; 

� īsam, konkrētam, juridiski pareizam; 

� pieņemtam par būtiskiem jautājumiem. Labāk pieņemt mazāk, bet labi 

pārdomātus lēmumus; 

� reālam, izpildāmam, tā īstenošanai jābūt atbilstošiem resursiem. 

 

Lēmums tikai tad dos vajadzīgo efektu, ja tiks kontrolēta tā izpilde. 
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6.5. Kontrole kā vadīšanas funkcija 
 

Ar vārdu kontrole visbiežāk saprot pārbaudi, darbības regulēšanu. Kontrole dod 

iespēju vadītājam laikus reaģēt uz novirzēm darbā. 

Kontrole ir process, kas nodrošina organizācijas mērķu sasniegšanu. Kontroles procesu 

vadītāji sāk ar to brīdi, kad tiek noteikti organizācijas mērķi. 

 

Kontrole kā vadīšanas funkcija sevī ietver uz organizācijas darbības mērķiem 

orientētu standartu noteikšanu, darba izpildes vērtēšanu un salīdzināšanu ar izvēlētajiem 

standartiem un attiecīgu darbību noviržu novēršanai. 

 

Kontroles galvenā funkcija ir noskaidrot, atklāt “šaurās vietas”, atklāt problēmas un 

koriģēt organizācijas darbību, negaidot, kamēr šīs problēmas pāraugs krīzē. 

Kontrole ir svarīga un sarežģīta uzņēmuma funkcija, kas nav atdalāma no plānošanas, 

organizēšanas un motivēšanas. 

 

Izšķir trīs kontroles veidus: 

� iepriekšējā kontrole; 

� tekošā (operatīvā) kontrole; 

� rezultātu novērtēšana. 

  

Visi trīs kontroles veidi ir savstarpēji cieši saistīti, tie atšķiras tikai laika ziņā. 

Iepriekšējā kontrole tiek īstenota pirms faktiskā darba sākuma. To daļēji var uzskatīt 

par priekšnoteikumu veidošanu tālākai kontrolei. Galvenā iepriekšējās kontroles sastāvdaļa ir 

noteiktu normu, noteikumu, procedūru, uzvedības normu, līniju izstrādāšana nolūkā tās 

īstenot. Iepriekšējā kontrole vadīšanas procesā darbojas trijos aspektos: attiecībā uz cilvēku 

resursiem, attiecībā uz materiālajiem resursiem un attiecībā uz finanšu resursiem. 

Tekošā kontrole tiek īstenota darbu izpildes gaitā. Tās galvenais uzdevums ir novērst 

novirzīšanos no iepriekš nospraustā mērķa, no paredzētā plāna, nepieļaut novirzes. Tekošās 

kontroles būtība ir regulāra padoto darbinieku pārbaude, radušos problēmu pārrunāšana, 

priekšlikumu uzklausīšana. Tekošā kontrole uzņēmumā attiecas uz visām novirzēm, ko rada 

gan iekšējie, gan ārējie faktori (jauni likumi, izmaiņas ekonomikā un politikā). Viens no 

tekošās kontroles uzdevumiem ir saskatīt izmaiņas. 
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Rezultātu novērtēšana ir faktisko rezultātu salīdzināšana ar iepriekš plānotiem 

rādītājiem. To veic pēc noteikta laika perioda vai arī tad, kad darbs ir pabeigts. Rezultātu 

novērtēšana ļauj ne tikai atklāt radušās problēmas un reaģēt uz tām, bet arī dot iespēju saskatīt 

nepieciešamību un izdarīt radikālas izmaiņas uzņēmuma organizatoriskajā darbībā. 

 

Kontroles procesā ir trīs krasi atšķirīgi un vienlīdz svarīgi posmi. 

1. Standartu un kritēriju noteikšana. Standarti vadīšanas procesā kalpo kā atskaites 

punkti. Tie ir konkrēti mērķi, kurus var izmērīt. Atkarībā no izmantošanas virziena 

standartus iedala šādi: 

� laika standarti — izmanto darba ražīguma un atalgojuma noteikšanai; 

� kvalitātes standarti; 

� kvantitātes standarti — vēlamais saražotās produkcijas daudzums; 

� izmaksu standarti — izteikti naudas formā un ir cieši saistīti ar plānošanu. 

2. Darba izpildes uzraudzība un salīdzināšana ar iepriekš noteiktiem standartiem. 

(salīdzinot rezultātus, noviržu gadījumos vadītājam nepieciešams pieņemt arī 

lēmumu, cik pieļaujama un/vai bīstama ir novirze no plānotā). 

3. Nepieciešamā koriģējošā rīcība. Šajā posmā vadītājs pieņem vienu no trijiem 

lēmumu variantiem: neko nemainīt un neuzsākt; novērst novirzes; pārskatīt un 

mainīt standartus un kritērijus. Ja kontroles gaitā konstatēts, ka novirzes no plānotā 

jau radušās, tad galvenais šajā procesā ir atrast to cēloņus un novirzes novērst. 

Cēloņi var būt dažādi — tehnoloģiskie, organizatoriskie u.c. 

 

Kontrolei ir jābūt 

� precīzai (neprecīza informācija par notiekošo var izraisīt uzņēmuma nepareizu 

darbību un radīt problēmu, kur tās nemaz nav); 

� operatīvai (informācija jāsavāc, jānosūta un jānovērtē savlaicīgi, lai varētu 

veikt nepieciešamo darbības koordināciju); 

� objektīvai (informācijai jābūt tādai, lai tās lietotāji to saprastu un uzskatītu par 

objektīvu); 

� ekonomiski reālai (kontroles izmaksām jābūt mazākām vai vismaz vienādām ar 

peļņu, ko nodrošina kontrole); 

� organizatoriski reālai (darbu izpildītājiem jāredz sakarība starp uzdoto darbu 

izpildi un iespējamā atalgojuma līmeni, jāievēro statuss, lai augstāka ranga 

darbiniekam nebūtu jāatskaitās zemākai amatpersonai); 
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� elastīgai (jāspēj ātri reaģēt uz izmaiņām uzņēmumā un apkārtējā vidē); 

� tādai, kuru uzņēmuma darbinieki pieņem un atzīst. 

 

 

6.6. Stratēģiskās vadīšanas būtība. SWOT analīze 
 

Stratēģija ir saistīta ar uzņēmuma ilglaicīgo pamatmērķu un darbības virzienu 

apzināšanu. 

Tā nosaka mērķus un uzdevumus, ko uzņēmums grib panākt ilgākā laika posmā. 

 

Stratēģiskā vadīšana ir mērķtiecīga uzņēmuma misijas, uzņēmuma attīstības 

virzienu, mērķu un resursu noteikšana un ilgtermiņa vadības lēmumu pieņemšana stratēģijas 

īstenošanai. 

 

Stratēģiskā vadīšana ir uzņēmuma nākotnes veidošana. Katram uzņēmumam ir 

jāizvēlas savs attīstības ceļš, tas ir — jānosaka stratēģija un taktika. 

  

Stratēģija ir uzņēmuma ilgtermiņa programma, kuru izstrādā, nosakot misiju, 

galvenos mērķus, izvērtējot iespējamos ietekmes faktorus, apzinot resursus un metodes. 

Stratēģijas izstrādes procesā, balstoties uz misiju un mērķiem, veic analīzi, stratēģijas 

plānošanu un tālāk nodrošina stratēģijas vadību un izvēlas taktiku. 

 

Taktika ir rīcības programma konkrētā situācijā, lai nodrošinātu stratēģijas vadību. 

Taktiku izstrādā stratēģijas vadības procesā. Tā ir elastīga, tiek konkretizēta un attiecas 

uz īsāku laika periodu. 

 

Uzņēmuma stratēģijai ir jārod atbildes uz šādiem jautājumiem: 

� Kā apmierināt patērētāju vajadzības? 

� Kā apsteigt konkurentus? 

� Kā paplašināt tirgu? 

� Kā uzlabot uzņēmuma iekšējo vidi, sakārtot struktūru? 

 

Stratēģiskās vadīšanas uzdevumi (stratēģijas procesa posmi) redzami 15. attēlā. 
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1. uzdevums Uzņēmējdarbības koncepcijas definēšana, uzņēmuma misijas 

formulēšana 

 ↓ 

2. uzdevums Darbības mērķu izvirzīšana, uzdevumu noteikšana (analīze) 

 ↓ 

3. uzdevums Stratēģijas noteikšana, lai sasniegtu mērķus (plānošana) 

 ↓ 

4. uzdevums Stratēģijas plāna īstenošana (vadīšana) 

 ↓ 

5. uzdevums Rezultātu novērtēšana, korekciju veikšana, jaunu ideju 

ģenerēšana 

 

15. att. Stratēģiskās vadīšanas uzdevumi 

 

1. Misijas formulēšana. 

Misija ir uzņēmuma pastāvēšanas vispārējs mērķis, tā nodomu deklarācija, apzināta 

un publiski izteikta organizācijas esamība, būtība un statuss, eksistēšanas iemesls, tā ietver 

organizācijas veidolu un ticamību (kredo*). 

Kredo norāda uzņēmuma vērtības, etiķeti, tradīcijas, to, ko uzņēmums sola sniegt. 

Kredo ir rīcības kodekss, kas vieš ticību patērētājiem, tas tiek izvirzīts, lai iegūtu patērētāju, 

investoru uzticību. 

Piemēram, firmas Procter & Gamble misija — ražot augstākas kvalitātes produkciju, 

kas sekmēs cilvēku dzīves līmeņa paaugstināšanos dažādās valstīs. 

 

2. Mērķu izvirzīšana. 

Uzņēmumiem ir dažādi mērķi. Katram uzņēmumam ir savs konkrēts darbības mērķis 

un visiem uzņēmumiem ir viens kopējs mērķis — iegūt peļņu, apmierinot patērētāju 

vajadzības. 

Mērķis ir uzņēmuma darbības iecerētais rezultāts.  

Uzņēmuma mērķus var sakārtot noteiktā secībā pēc to nozīmīguma. Mērķis ir sava 

veida saistība visu līmeņu vadītājiem. 

                                                 
*

 Kredo (lat. credo — ticu) ticības apliecinājums; pārliecība 
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Mērķu izvirzīšanai ir svarīga nozīme, jo tie 

� dod stabilas attīstības sajūtu nākotnē; 

� nosaka galvenos attīstības virzienus; 

� mobilizē jauniem sasniegumiem; 

� dod iespēju novērtēt sasniegumus. 

 

Formulējot galveno mērķi, jākoncentrējas uz galveno, svarīgāko, piemēram, — 

neatkarības iegūšana, ienākumu maksimizācija, labklājības paaugstināšana, īpašuma 

palielināšana, uzņēmuma saglabāšana u.tml. 

Katram galvenajam mērķim ir jānosaka apakšmērķi, t.i., galvenie mērķi tiek detalizēti. 

Piemēram, galvenais mērķis — apgrozījuma palielināšana; apakšmērķi — tirgus 

paplašināšana un cenu samazināšana. 

Konkrētos mērķus parasti iedala divās grupās — finansiālajos un stratēģiskajos 

mērķos: 

 

finansiālie mērķi stratēģiskie mērķi 

� straujāks ienākumu pieaugums 

� lielākas dividendes 

� stabila peļņa 

� lielāka naudas plūsma 

� straujāks darba algu pieaugums 

� lielāka tirgus daļa 

� augstāka kvalitāte 

� plašs sortiments 

� augsta reputācija 

� augsts servisa līmenis 

 

3. Stratēģijas noteikšana. 

 Mērķi ir beigas, bet stratēģija — līdzeklis to sasniegšanai. 

Stratēģija ir vadīšanas darbarīks stratēģisko plānu un uzdevumu izpildīšanai. Tā ir 

organizatoriskas darbības, ko organizācijas vadība izmanto, lai sasniegtu uzņēmuma mērķus 

un darbotos atbilstoši misijai. 

Konkrētas stratēģijas izstrādāšana notiek atbilstoši uzņēmuma mērķiem, ņemot vērā 

resursus un vides apstākļus. 

Attīstot uzņēmuma stratēģiju, ieteicams analizēt 

� tirgus iespējas, konkurenci; 

� uzņēmuma pieredzi, spējas, resursus; 

� uzņēmuma ārējās vides faktorus (ekonomiskos, politiskos, tiesiskos utt.); 

� apkārtējos draudus un to novēršanas iespējas; 
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� uzņēmuma darbības filozofiju, garīgās pamatvērtības. 

Stratēģijas attīstīšana ir cieši saistīta ar stratēģisko plānošanu, kas savieno vienā 

veselumā uzņēmuma misiju, ilgtermiņa mērķus, resursus un vides apstākļus. 

 

Piemēram, uzņēmuma izvirzītās stratēģijas var būt šādas: 

 

uzņēmuma stratēģija: � uzņēmuma paplašināšana (investīciju piesaiste,  

� uzņēmumu apvienošana; 

� uzņēmuma saglabāšana  (uzturēšana esošajā līmeni); 

� uzņēmuma sašaurināšana (iznomāšana, daļēja izpārdošana); 

uzņēmuma likvidēšana. 

mārketinga stratēģija: � tirgus paplašināšanas stratēģija; 

� tirgus iekarošana, jaunu produktu attīstīšana; 

� tirgus saglabāšana; 

� produkta diferenciācija — dažādošana (sortimenta paplašināšana, 

jauna produkta ieviešana). 

 

4. Stratēģijas ieviešana un īstenošana. 

Stratēģijas ieviešanā ir jānosaka, kas veiks šo darbu un kā sasniegs plānotos 

rezultātus. Galvenie pasākumi stratēģijas īstenošanā var būt šādi: 

� budžeta veidošana (resursu novirzīšana stratēģijas īstenošanai); 

� darbinieku motivēšana; 

� darba vides radīšana; 

� informācijas sistēmas izveidošana utt. 

Stratēģijas īstenošana ir stratēģiskās vadīšanas sarežģītākā un laikietilpīgākā daļa. 

 

5. Rezultātu novērtēšana. 

Ar stratēģijas ieviešanu vēl nebeidzas process, jo ir nepieciešama arī rezultātu 

novērtēšana, situācijas pārbaude, korekciju veikšana, kā arī jaunu ideju ģenerēšana.  

 

Uzņēmuma situācijas analīze 
Lai noskaidrotu uzņēmuma pozīciju noturību nozarē, kā arī pašreizējās stratēģijas 

piemērotību ilgtermiņa darbībai, ir jāveic uzņēmuma situācijas analīze. Uzņēmuma situācijas 

analīzei izmanto vairākas metodes, no kurām populārākā ir SWOT (SVID) analīze. 
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Apzīmējums SWOT veidots no angļu valodas vārdu pirmajiem burtiem: spēks 

(Strength — S), vājums (Weakness — W), iespējas (Opportunities — O), draudi             

(Threats — T).  Latviešu valodā — SVID. 

 

SWOT analīzes gaitā novērtē: 

 

iekšējo vidi 

 • iekšējo spēku 

• iekšējo vājumu 

šie ir faktori, kas attiecas uz uzņēmuma iekšējo 

darbību, uzņēmējs tos var ietekmēt, vadīt, regulēt, 

mainīt, kontrolēt; 

 

ārējo vidi 

 • ārējās iespējas 

• ārējos draudus 

šie ir faktori, kuru vidū uzņēmums pastāv, darbojas, tie 

nav atkarīgi no uzņēmuma vadīšanas, tos uzņēmums 

nevar ietekmēt, vadīt, regulēt. 

 

SWOT analīze ir stratēģijas bilance, kur stiprās puses ir konkurences aktīvs, bet vājās 

puses — pasīvs. Svarīgi zināt, kuras puses pārākums attiecīgajā periodā ir noteicošāks. Stiprās 

puses uzņēmumam ir jāizmanto, bet vājās puses jāmazina vai jānovērš. 

  

SWOT analīzes atziņas pēc to izvērtēšanas ieraksta četrlaukumu matricā, lai varētu gūt 

atbildi uz šādiem jautājumiem: 

� vai uzņēmumam ir pietiekami daudz stipro pušu, lai uz to pamata veidotu 

stratēģiju? 

� vai vājo pušu pārākums nemazina konkurētspēju, un kuras vājās puses 

stratēģijas plānā jāmaina vispirms? 

� kādas ārējās iespējas, apzinot savus resursus, uzņēmumam dotu iespēju gūt 

panākumus? 

� no kuriem draudiem jāizvairās vispirms un pret kuriem jāveido aizsardzība? 

 

SWOT matrica (piemērs) 
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Stiprās puses (iekšējā vide) 

� jaunākā tehnoloģija 

� atbilstoši resursi 

� augsta konkurētspēja 

� laba reklāma 

� optimāls vadības process 

� efektīva cenu politika 

� atbilstošs darbinieku potenciāls 

� efektīvs resursu izlietojums 

� stabila vieta tirgū 

Vājās puses (iekšējā vide) 

� nepietiekama peļņa 

� nepietiekami finansu resursi 

� atpalicība inovāciju procesā 

� novecojušas tehnoloģiskās iekārtas 

� augstākas produkta izmaksas nekā 

konkurentiem 

� dažādas iekšējās ražošanas problē-

mas 

� ierobežots produkta noieta tīkls 

� neapmierinošs vadības process 

� neatbilstošas kvalifikācijas 

darbinieki  

 

Iespējas (ārējā vide) 

� apgūt jaunu tirgu 

� izmantot jaunākās tehnoloģijas 

� apgūt ārvalstu tirgu 

� iegūt zinošus un prasmīgus 

darbiniekus 

� atrast partnerus 

� izmantot integrāciju 

Draudi (ārējā vide) 

� jaunu konkurentu parādīšanās 

� nelabvēlīgas demogrāfiskās izmaiņas 

� patērētāju prasību pieaugums 

� patērētāju maksātspējas samazināšanās 

� valūtas kursa nelabvēlīgas izmaiņas 

� piegādātāju prasību izmaiņas 

� nelabvēlīgas starpvalstu attiecības 

 

Kad visi četri laukumi ir aizpildīti, tad jānovērtē, vai uzņēmumam ir pietiekami daudz 

stipro pušu, lai uz to pamata veidotu stratēģiju. Uzņēmumam ir jāmēģina izstrādāt stratēģiju, 

kas apvieno stiprās puses ar iespējām. 

SWOT analīzes efektivitāti nosaka izmantotās informācijas daudzums un precizitāte. 

Lai sastādītu šo matricu, uzņēmējam jāievāc informācija par ekonomisko situāciju valstī, 

attiecīgajā reģionā, tā perspektīvām, jāiepazīstas ar likumdošanas izmaiņām, jāanalizē 

situācija tirgū, jāievāc informācija par konkurentiem utt. 
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7. PERSONĀLA VADĪBA UN MOTIVĒŠANA 
 

7.1. Personāla vadības būtība un uzdevumi 
 

 Jebkura vadītāja darbu var skatīt trijos aspektos: 

� uzņēmuma kopējā vadīšana; 

� personāla vadīšana; 

� paša vadītāja darba organizēšana. 

Vadītājs vada ne tikai uzņēmumu, bet galvenokārt cilvēkus, kuri īsteno uzņēmuma un 

savus mērķus. Ikviens sekmīgs uzņēmējs apzinās, ka darbaspēks ir tikpat svarīgs ražošanas 

faktors kā kapitāls un no tā lielā mērā ir atkarīgi uzņēmuma darba rezultāti. Profesionāls 

personāls ir viens no faktoriem, kas dod iespēju konkurēt tirgū un iegūt uzņēmumam labu 

slavu.  

 

Personāla vadība ir visu iespējamo vadības funkciju spektrs starp organizāciju un 

personālu, lai respektētu un saskaņotu abu pušu intereses. 

 

Personāla vadība ir darbs ar cilvēkiem, vadītāja un padoto darbinieku nepārtraukts 

saskarsmes process. Darbs ar personālu neaprobežojas tikai ar algu izmaksu, tā ir vesela 

uzdevumu sfēra jeb uzņēmuma personāla politika. Personāla vadības uzdevums ir radīt 

maksimāli pozitīvu ikviena darbinieka attieksmi pret savu darbu, rūpējoties par vidi, kurā viņš 

strādā, darba apstākļiem, atalgojumu, karjeras iespējām utt. Personāla politikas jautājums ir ne 

tikai darbinieka profesionalitāte, bet arī cilvēks ar savām problēmām kopumā — darbā, 

sadzīvē, ģimenē. Personāla vadībā svarīga ir individuāla pieeja katram darbiniekam. Jebkura 

personāla vadības procesa mērķi, saturs, formas un metodes jāizvēlas, ņemot vērā cilvēku kā 

indivīdu. Vadītājam ir sevišķi svarīgi ir apzināties, ka jebkuram darbiniekam ir vajadzīgs 

atbalsts, atzinība, cieņa un cilvēciska attieksme. 

 

Pašlaik Latvijā pārsvaru personāla vadībā ir guvusi tehnokrātiskā un finansiāli 

ekonomiskā pieeja. Pagaidām tikai reto darba devēju interesē darbinieka personīgās 

problēmas. Ir taču skaidrs, ka bez profesionāla darbinieka, bez viņa darba labas apmaksas 

uzņēmums nevar attīstīties, ka darbaspēku nevar traktēt tikai kā izmaksu faktoru! Tikai nelielā 

daļā uzņēmumu personāla organizācija ir prioritātes jautājums un vadītājs labi pazīst un izprot 

cilvēkus kā profesionālu darba instrumentu, lai pelnītu naudu.  
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Personāla vadībā svarīgi ir novērtēt cilvēka personīgo potenciālu — viņa fizisko un 

garīgo enerģiju, viņa tieksmi uz radošu darbību, pašrealizāciju. Kaut arī cilvēka psiholoģiskais 

potenciāls pamatā iedzimst, tomēr to var veidot, izmantojot vai radot labvēlīgus apstākļus. 

Galvenais vadības uzdevums ir atbrīvot darbinieka slēpto enerģiju uzņēmuma mērķu 

sasniegšanai. 

 

Lai varētu nodrošināt efektīvu personāla darbu, jebkura līmeņa vadītājam ir 

nepieciešams 

� pilnīgs priekšstats par uzņēmumā notiekošo; 

� prasme elastīgi rīkoties atbilstoši mikrovides izmaiņām; 

� personāla motivēšanas prasme; 

� spējas un vēlēšanās sadarboties ar citiem; 

� pozitīva attieksme pret dzīvi, darbu, darbiniekiem un sevi; 

� spējas kontrolēt personāla rīcību. 

Personāla vadīšana nav tikai uzņēmuma iekšējā lieta, to lielā mērā ietekmē arī 

pastāvošā likumdošana. 

 

Dažādos uzņēmumos personāla vadības metodes ir atšķirīgas. To galvenokārt nosaka 

strādājošo skaits. 

Mazos uzņēmumos (līdz 50 darbiniekiem) visus ar personāla organizāciju saistītos 

jautājumus lemj un ietekmē uzņēmuma vadītājs (īpašnieks), netiek veidota atsevišķa 

struktūrvienība — personāldaļa. Šādos uzņēmumos vadītāja statuss parasti nav krasi izteikts, 

jo vadīšanas funkcijas nav atdalītas no ražošanas funkcijām. Vadītāja un padoto attiecībām ir 

tiešs raksturs, jo vadītājs pats piedalās ikdienas darbos. Mazos uzņēmumos vadītājs nevar 

veidot savu autoritāti formāli. Autoritātes veidošanās noteicošie faktori ir lietišķās un 

personiskās īpašības. Katrs darbinieks skaidri redz savu darba ieguldījumu, un tas veicina 

iniciatīvu un radošu pieeju. 

 

Lielākos uzņēmumos (100—200 darbinieku) personāla vadīšana prasa citādu pieeju 

un citas metodes. Šādos uzņēmumos tiek veidotas atsevišķas struktūrvienības — 

personāldaļas, kas nodarbojas ar personāla politikas veidošanu, tā plānošanu, organizēšanu un 

pārvaldi. 

Personāla vadīšanas uzdevumi (galvenās darbības personāla vadībā) ir šādi: 

� personāla plānošana; 
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� personāla piesaiste, meklēšana; 

� personāla izvēle (atlase); 

� ievadīšana darbā, adaptācija; 

� personāla attīstība, kvalifikācijas paaugstināšana, karjeras plānošana; 

� personāla novērtēšana; 

� personāla skaita samazināšana, darbinieku atbrīvošana. 

Vadītājs vienmēr ir atbildīgs arī par labvēlīgu psiholoģisko mikroklimatu kolektīvā, 

viņam ir jārisina konflikti, regulāri jāorganizē pārrunas ar darbiniekiem, jāuzņemas rūpes par 

darbinieku fizisko un psiholoģisko stāvokli, jāinformē darbinieki par uzņēmumā notiekošo, kā 

arī jānodrošina viņiem atbilstoši darba apstākļi. Vadītājs ir atbildīgs par to, lai tiktu ievērota 

valsts noteiktā darba likumdošana un veidota personāla kartotēka.  

Personāla vadīšana ir daudzpusīgs un sarežģīts process, kas prasa no vadītāja 

organizatoriskas spējas, atbilstošas personīgās īpašības, psiholoģijas un vadības teorijas 

zināšanas. 

 

7.2. Personāla plānošana un personāla izvēle 
 

Personāla plānošana sākas ar pašreizējo cilvēku resursu analīzi un novērtējumu, to 

amatu un pienākumu izpēti. 

Personāla analīze ļauj noskaidrot, cik un kādas kvalifikācijas darbinieki uzņēmumā ir 

un kāda ir to kvalifikācija (profesionālās un personīgās spējas).  

Personāla plānošana ir personāla nepieciešamības noteikšana nākotnes periodam, 

ņemto vērā gan organizācijas iekšējās, gan ārējās vides faktorus. Jaunu darbinieku pieņemšana 

darbā ir atkarīga no vajadzības pēc 

� jauna personāla (uzņēmuma dibināšana, uzņēmuma paplašināšana, jaudas 

palielināšana u.tml.); 

� rezerves personāla (esošo darbinieku novecošana, ilgstošas slimības, 

iesaukšana militārajā dienestā, aiziešana bērna kopšanas atvaļinājumā u.tml.). 

   

Sākot personāla atlasi, vispirms vajadzētu noskaidrot vairākus jautājumus. 

1. Vai vispār vajadzīgs jauns darbinieks? Bieži vien darbinieku problēmu var atrisināt 

šādi: 

� sadalot jaunos pienākumus esošajiem darbiniekiem, mēģinot mobilizēt iekšējos 

resursus; 
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� mainot iekšējo darba kārtību (strādājot virsstundas, mainot vai paaugstinot 

darbinieku amatu u.tml.); 

� pieaicinot pusslodzes darbiniekus vai noslēdzot līgumu uz laiku. 

 

2. Kāds darbinieks ir nepieciešams? Lai to noskaidrotu, ir jāizstrādā darbinieka amata 

apraksts vai arī kandidāta personības raksturojums.  

Amata apraksts ir organizatorisks palīglīdzeklis, kurā rakstiski attēlo un norobežo 

attiecīgā darbinieka uzdevumu loku. Tas ir dokuments, kas reglamentē konkrētā darbinieka 

darbību, nosaka darba pienākumus un atbildību, apraksta konkrētā darba specifiku, kā arī 

nosaka darbiniekam izvirzāmās prasības — profesionālās, izglītības un personiskās. 

Personības raksturojums ietver kandidātam izvirzāmās prasības, norādot nepieciešamo 

kvalifikāciju, rakstura īpašības, vēlamo izglītību, speciālās īpašības, ārējo izskatu (ja tas ir 

būtiski), intereses, vispārējās uztveres spējas, papildu prasības utt. Tas dod iespēju precīzi 

definēt prasības vēlamajam kandidātam. 

 

3. Kā labāk atrast piemērotu darbinieku? Ir dažādi veidi, kā piesaistīt personālu jeb 

iegūt darbiniekus gan no uzņēmuma iekšienes, gan ārienes. 

Personāla piesaistīšana uzņēmuma iekšienē ir saistīta ar darbinieku pārvietošanu no 

viena amata citā, mainot pienākumus. Personāla piesaistīšanai uzņēmuma iekšienē ir vairākas 

priekšrocības un trūkumi: 

 

priekšrocības trūkumi 

� kandidāta spējas ir zināmas; 

� kandidāts ātrāk var iestrādāties, jo apstākļi jau ir 

zināmi; 

� personāla meklēšanas process ir ātrāks un 

lētāks; 

� kandidātam nav nepieciešams pārbaudes laiks; 

� paaugstinās darbinieka saistība pie uzņēmuma, 

jo tiek piedāvātas izaugsmes iespējas. 

� visbiežāk darbinieks pieturas pie vecajiem 

stereotipiem; 

� mazāka izvēle, nekā meklējot darbinieku no 

ārienes, jo uzņēmuma darbinieku skaits ir 

ierobežots; 

� stipras koleģiālās attiecības var būt 

traucēklis objektīvu lēmumu pieņemšanā; 

� viena darba vieta tāpat paliek brīva. 

 

Personāla piesaistei ārpus uzņēmuma ir vairākas iespējas, kā arī savas priekšrocības 

un trūkumi (4. tabula) 
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4. tabula 

Personāla piesaistes priekšrocības un trūkumi 

Personāla piesaistes 

veids 
Priekšrocības Trūkumi 

Sludinājuma 

ievietošana  

laikrakstā 

� Plašs kandidātu loks, plaša izvēle 

� Kandidātu var izvēlēties pēc 

preses izdevuma specifikas 

� Bieži vien izvēlētais kandidāts 

neattaisno uz viņu liktās cerības, 

pastāv liels risks 

� Relatīvi lielas personāla piesaistes 

izmaksas 

Pieteikums darba 

biržā 

� Darba birža jau veic pirmo atlasi; 

� Aptver lielu darbaspēka tirgus 

daļu 

� Parasti šī sadarbība ir par brīvu 

� Darba birža neuzņemas atbildību par 

kandidātu kvalitāti 

� Darba biržā parasti ir pieteikušies 

mazāk aktīvi cilvēki, kas nespēj 

patstāvīgi atrast darbu 

 

Paziņojuma 

izvietošana pie 

uzņēmuma 

� Lēti � To izlasa neliels potenciālo darbinieku 

skaits 

Sadarbība ar 

arodskolām, 

koledžām, 

augstskolām 

• Vieglāk izdarīt izvēli, ja ir 

pasniedzēju atsauksmes 

• Jauni cilvēki parasti nāk ar jaunām 

idejām, ienes “svaigas vēsmas” 

uzņēmumā 

• Jaunie speciālisti orientējas 

jaunākajās tehnoloģijās 

• Ļoti augsta speciālistu koncen-

trācija kandidātu vidū 

• Kandidātam vēl nav pieredzes 

• Parasti jaunajam darbiniekam nepiecie-

šams ilgāks adaptācijas periods 

Paziņu 

rekomendācijas, 

personīga pazīšanās 

• Lēti 

• Rekomendētājs labi pazīst 

kandidātu, līdz ar to mazāks risks 

• Neformāla pieeja kandidāta izvēlē 

• Pieņemtajam kandidātam var rasties 

visatļautības sindroms  sava aizbildņa 

dēļ 

• Paziņu rekomendētu cilvēku ir daudz 

grūtāk atlaist no darba  nepiemērotības 

dēļ 

Sadarbība ar 

personāla atlases 

firmām 

• Firma veic profesionālu personāla 

atlasi 

• Firma dod zināmu garantiju 

• Lielākas izmaksas 
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4. Kā noteikt, kura persona ir piemērota darbam? 

Vadītājam ir jāizvēlas atbilstoša atlases metode, tas ir, — tāda metode, kas pieļauj 

vismazākās iespējas kļūdīties vajadzīgā cilvēka izvēlē.  

Populārākās atlases metodes ir šādas: 

� konkursam iesniegto dokumentu (motivācijas vēstule, CV, rekomendācijas, 

izglītību apliecinošie dokumenti) izvērtēšana; 

� atlases testu  vai anketu izvērtēšana (ar testu palīdzību var izvērtēt gan 

kandidāta profesionālās zināšanas, gan psiholoģisko tipu, intelekta līmeni, 

uztveres spējas utt.); 

� speciālas pārbaudes (konkrētu uzdevumu veikšana, darba vietas un situāciju 

modelēšana, lietišķās spēles, problēmsituāciju apspriešana grupā u.tml.); 

� pārrunas (intervija ar pretendentu). 

Parasti vienlaicīgi tiek lietotas vairākas metodes. Ja kandidātu ir daudz, vispirms 

notiek priekšatlase pēc dokumentiem un anketām, pēc tam atlasītajiem pretendentiem  tiek 

organizētas individuālas pārrunas. Vadītājam ir jāsagatavojas šīm pārrunām — jāievāc ziņas 

par kandidātu no iepriekšējās darba vietas, jāizstudē viņa rekomendācijas, jāsagatavo sarunas 

plāns, jāsastāda jautājumu saraksts u.tml. 

 

 

Informācija par darba piedāvājumu 
 

Informācija darba piedāvājumā ir svarīga gan uzņēmumam, gan potenciālajam 

pretendentam. Izlasot darba piedāvājuma sludinājumu, cilvēks var spriest gan par uzņēmumu, 

gan novērtēt savu atbilstību izvirzītajām prasībām. Darba piedāvājumā jābūt šādai 

informācijai: 

� kas ir šis uzņēmums (nosaukums, nozare, atrašanās vieta, ieteicams dot arī 

priekšstatu par uzņēmuma lielumu,  attīstības tendencēm un  firmas filozofiju); 

� kādas ir prasības pretendentam (izglītība, pieredze, kvalifikācija, socioloģiskās 

pazīmes, speciālās un komunikatīvās prasmes); 

� kas tiek piedāvāts pretendentam (atalgojums veids, darba laiks, apmācība, 

attīstības iespējas, papildu labumi); 

� kāda ir pieteikšanās kārtība (pieteikuma veids, iesniedzamie dokumenti, 

pieteikšanās laiks, atlases metode). 
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Mazo uzņēmumu raksturīgākās problēmas, meklējot darbiniekus, ir šādas: 

� nespēja nodrošināt kvalificētus darbiniekus ar pietiekami labu atalgojumu; 

� bailes pieņemt cilvēkus “no malas”; 

� nespēja nodrošināt darbiniekam karjeras iespējas; 

� nav laika, ko veltīt nopietnai cilvēku atlasei. 

 

 

7.3. Personāla ievadīšana darbā un personāla attīstība 
 

Svarīgs posms personāla vadības procesā ir darbinieka ievadīšana darbā, adaptācija. 

Darbiniekam ir jāsniedz visa informācija, kas nepieciešama, lai viņš uzņēmumā varētu 

darboties efektīvi un justies ērti. Darbinieks ir jāiepazīstina ar vispārējo informāciju par 

uzņēmumu, darba drošības noteikumiem, darba pienākumiem, kā arī uzņēmuma tradīcijām, 

ētikas un etiķetes noteikumiem. Adaptācijas uzdevums ir pēc iespējas īsākā laikā iekļaut 

darbinieku komandā, izmantot viņa zināšanas un pieredzi. Adaptācijas procesam jābūt 

formālam un organizētam, lai jaunajam darbiniekam nerastos neformālā ceļā iegūts nepareizs 

priekšstats un attieksme. Svarīgi pirmajā darba dienā ir apsveikt jauno darbinieku un 

iepazīstināt viņu ar kolēģiem. Darba sākumā liela nozīme ir tīri psiholoģiskiem aspektiem, 

vadītāja un citu darbinieku attieksmei pret iesācēju. Apmēram pēc vienas nedēļas ir vēlama 

vadītāja saruna ar jauno darbinieku, apjautāšanās par to, kā viņš iejuties darbā, kādas viņam ir 

grūtības u.tml.  

Pieredze rāda, ka tas, kā darbinieks tiek ievadīts darbā, ļoti ietekmē viņa tālāko 

darbību, attieksmi pret kolēģiem, vadītāju un uzņēmumu. 

 

Personāla attīstīšanas mērķis ir paaugstināt darbinieku spējas un darba pieredzi, 

izglītības līmeni, ņemot vērā esošās un turpmākās prasības. Personāla izglītošana jāveic 

sistemātiski, un tā vadītājam ir jāplāno. Personāla izglītošanās obligāti ir nepieciešama, ja 

� organizācijā paredzētas iekšējās pārmaiņas (mainās struktūra, uzdevumi, tiek 

ieviestas jaunas tehnoloģijas); 

� darbinieks tiek pārcelts citā amatā; 

� notiek ārējo faktoru izmaiņas (mainās likumdošana, biznesa partneri un viņu 

prasības). 

Vadītājam jāaktivizē personāla izglītošanas process arī tad, ja ir pastiprināta personāla 

mainība, pieaug klientu sūdzības un negadījumu skaits, pasliktinās darba disciplīna. 
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Izglītoti un kvalificēti darbinieki 

� ir labāk motivēti, jo apzinās savu nozīmīgumu uzņēmumā; 

� dod lielākus ienākumus, jo prot un grib strādāt; 

� jūtas pateicīgi par viņu izglītībā ieguldītajiem līdzekļiem, un tas ir papildu 

stimuls strādāt vēl labāk. 

 

Parasti tiek izmantoti divi mācību veidi: 

� mācīšanās darbībā (uzņēmumā), kas ir orientēta uz praktisku iemaņu iegūšanu; 

� mācības ārpus uzņēmuma — studēšana augstskolā, kvalifikācijas celšanas 

kursi, semināri, praktizēšanās citā uzņēmumā; šī metode ir vērtīga ar 

redzesloka paplašināšanu, jaunām idejām, iespējām paraudzīties uz problēmām 

no malas. 

 

Apmācībai savā uzņēmumā ir šādas priekšrocības un trūkumi: 

 

priekšrocības trūkumi 

� salīdzinoši lēti; 

� apmācību viegli attiecināt uz praktisku 

situāciju; 

� apmācāmais atrodas reālā vidē; 

� momentāna atbildes reakcija. 

� apmācāmais var “aizņemties” nevēlamās 

īpašības no apmācītāja; 

� cieš apmācītāja darba efektivitāte; 

� apmācāmais iepazīstas tikai ar daļu no 

darbībām; 

� apmācītājs var nebūt labs pedagogs. 

 

Apmācībai ārpus uzņēmuma ir šādas priekšrocības un trūkumi: 

priekšrocības  trūkumi 

� ir iespēja iegūt jaunāko informāciju, apgūt 

jaunākās tehnoloģijas; 

� apmācāmais iegūst jaunas idejas, paplašina savu 

redzesloku; 

� profesionāliem apmācītājiem ir teorētiskā bāze 

un pieredze no citām apmācību reizēm; 

� apmācāmais iegūst “skatu no malas”; 

� var nodibināt ilgstošus kontaktus un turpināt 

apmācību dziļāk. 

� var būt dārgi; 

� dažreiz apgūtais nav tieši piemērojams reālajai 

situācijai; 

� apmācāmie tajā laikā nevar atrasties savā darba 

vietā. 
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7.4. Personāla novērtēšana un karjeras plānošana 
 

Novērtēšanas procesā izšķir divu veidu darbinieku darbības novērtējumu: 

� neformāls vērtējums — process, kura laikā informācija par darba veikumu 

nepārtraukti nonāk pie darbinieka. Tas ir ikdienā sadarbojoties, kontrolējot 

darbību u.tml.; 

� formāls sistemātisks vērtējums — formalizēts process, ko vadītājs veic 

konkrētā laika periodā, lai izvērtētu padoto darbinieku darbu, noteiktu, kuri 

pelnījuši paaugstināšanu, stimulēšanu, uzslavu, kā arī lai noteiktu darbiniekus, 

kuriem nepieciešama apmācība vai biežāka kontrole, vai pārvietošana citā 

darbā. Darbinieka formālai novērtēšanai ir jābeidzas ar sarunu.  

Vadītājs ir atbildīgs gan par darbinieku neformālo, gan par formālo vērtēšanu. 

Personāla vērtēšanas kritēriji 

1. Profesionalitātes kritēriji (speciālās prasmes). To novērtēšana ļauj noskaidrot, 

� cik kompetents ir darbinieks, izpildot savas funkcijas, vai viņa zināšanas un 

prasmes ir pietiekamas; 

� vai darbiniekam vajadzīga papildu apmācība; 

� vai personāla vadīšana uzņēmumā atbilst tam, lai noturētu zinošus, ar 

pietiekamām iemaņām un prasmēm apveltītus darbiniekus. 

1. Sociāli psiholoģiskie kritēriji (sociālās prasmes). To novērtēšana ļauj noskaidrot, 

� vai darbinieks prot strādāt komandā, spēj sadarboties; 

� kādas ir darbinieka attiecības ar kolēģiem; 

� kāds ir mikroklimats kolektīvā; 

� vai ir savstarpēja uzticēšanās starp vadītājiem un pārējiem darbiniekiem. 

1. Darbinieka attieksmes un pārliecības kritēriji, kas ļauj noskaidrot, 

� vai ir saskaņa starp uzņēmuma un darbinieku mērķiem; 

� cik lielā mērā darbinieks ir nodevies savam darbam un uzņēmumam; 

� vai darbinieks ir sava uzņēmuma patriots; 

� vai darbinieks ievēro iekšējās darba kārtības noteikumus, ir disciplinēts, kāda ir 

kārtība viņa darbavietā. 

1. Fiziskie un psihiskie kritēriji, kas ļauj noskaidrot, 

� vai darbinieka veselības stāvoklis (redze, dzirde u.tml., kam ir ļoti liela nozīme 

atsevišķās profesijās) un fiziskās spējas (spēks, izturība) ļauj pildīt darba 

pienākumus; 



 

 95

� vai darbinieka garīgās prasmes — inteliģence, reakcija, spēja koncentrēties, 

u.tml. —  ir atbilstošas. 

 

Personāla novērtēšana ļauj arī noskaidrot, vai personāla vadīšanas politika ir 

pietiekami efektīva, tas ir, vai uzņēmuma izmaksas darba algām un dažādām priekšrocībām, 

kuras izmanto darbinieki, dod pietiekamu atdevi. 

 

Katrā organizācijā ir jāparedz darbinieku virzība — paaugstināšana, pārcelšana, tālāka 

izglītošana, kā arī sagatavošana vadošam amatam. Karjeras vadība ietver abu pušu — vadības 

un personāla — sadarbību. To nodrošina personāla pilnveidošanas pārrunas. Pārrunas 

jāplāno, tām jāsatur konkrēti elementi ar akcentu uz darbinieku izaugsmi, un tām jānotiek 

abpusēji pieņemtā laika intervālā, piemēram, reizi gadā. 

 

 

Pārrunu temati var būt šādi: 

� pašreizējā darba pilnveidošanas iespējas (darba saturs un prasības, attīstības un 

pārmaiņu iespējas, darba noteikumi, efektivitāte, darba organizācijas 

uzlabošana u.c.); 

� darbs nākotnes skatījumā (paaugstināšanas iespējas, rotēšana, darba vietas 

maiņa, atkāpšanās no amata); 

� sadarbības attiecības (attiecības ar kolēģiem, vadību, klientiem); 

� personiskās attīstības iespējas (profesionālie kursi, tālāka izglītošanās, 

apmācība pie kolēģa, privātā dzīve, sociālā palīdzība).  

Pārrunas var notikt ar vienu darbinieku vai vairākiem vienlaikus, tas ir, sanāksmes 

veidā. Pārrunām jānotiek pierastā telpā, tās nedrīkst rīkot vadītāja kabinetā. Tām jābūt 

nepiespiestām, tomēr formālām (ja nepieciešams, pat ar protokolu). Pārrunu satura izvēlē 

jāpiedalās abām pusēm, tām jāatbilst uzņēmuma kultūrai.  

Pārrunas beidzot, nepieciešams sistematizēt visus lēmumus, kas tika pieņemti sarunu 

gaitā, lai veidotu rīcības projektu darbinieku pilnveidošanai, karjeras vadīšanai. Svarīgi, lai 

šajās lietās būtu atklātība, nerastos aizdomas un noslēpumi, lai veidotos un stiprinātos 

uzņēmuma kultūra. 

 

Personāla vadīšana ir pastāvīgs vadītāja un padoto darbinieku saskarsmes process. Šajā 

laikā starp vadītāju un darbinieku notiek gan savstarpējā uztvere, gan informācijas apmaiņa, 
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gan arī mijiedarbība un ietekmēšanās. Ne vienmēr tas notiek apzināti. Tā kā vadītāja darbība 

ir saistīta ar nemitīgiem kontaktiem ar personālu, kā arī ar personām ārpus organizācijas, tad 

svarīga nozīme ir komunikācijai. 

 

 

7.5. Komunikācija un informācija. Personāla informēšana un konfliktu 
risināšana 

  

Vadītāja darba diena parasti ietver darbu pie rakstāmgalda, ieplānotas tikšanās 

(sapulces, sanāksmes), neplānotas tikšanās, sarunas pa tālruni, vēstuļu, paziņojumu lasīšanu, 

atbilžu rakstīšanu, pārrunas ar darbiniekiem u.tml. Vairums no šīm darbībām un procedūrām 

ir tieši vai netieši saistītas ar komunikācijām. Ir noskaidrots, ka vairāk nekā pusi no sava darba 

laika vadītājs ir saistīts ar dažādiem komunikāciju veidiem. Komunikācijas skar visas 

vadīšanas funkcijas — plānošanu, organizēšanu, motivēšanu un kontroli. Lai organizācijas 

darbinieki spētu sadarboties un realizēt organizācijas mērķus, ir jābūt savstarpējai saskarei — 

komunikācijai (latīņu val. communicare — aprunāties, dalīties domās, sazināties). 

 

Komunikācija ir informācijas, domu un uzskatu apmaiņa starp cilvēkiem viņu 

darbības procesā. 

 

Komunikācija ir informācijas divpusēja apmaiņa, kas nodrošina savstarpēju 

sazināšanos un saprašanos. 

Komunikācijas procesā ir ietverti četri savstarpēji saistīti elementi: 

� nosūtītājs jeb informācijas avots — persona, kas vēlas nodot informāciju; 

� informācija — ar simbolu palīdzību izteikti dati, paziņojumi, domas, vēstījumi, 

ieceres u.c. 

� kanāls — informācijas nodošanas līdzeklis, ceļš, pa kuru informācija tiek 

nosūtīta saņēmējam; 

� saņēmējs — persona, kurai ir paredzēta informācija un kura to interpretē. 

 

Informācija ir cilvēkam izmantojamo datu (faktu, ziņu) kopums, un ir viens no 

komunikācijas procesa bāzes elementiem.  
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Pamatojoties uz saņemto informāciju, tiek sagatavots un pieņemts lēmums par 

turpmāko darbību. Rīcībā esošā informācija nosaka pieņemto lēmumu kvalitāti. Informācijai 

ir jābūt 

� pilnīgai (pietiekamai); 

� saprotamai un nepārprotamai; 

� lietderīgai; 

� ticamai; 

� savlaicīgai; 

� pieejamai. 

 

Informācijas nodošanai ir jāizvēlas arī atbilstošais komunikācijas kanāls jeb 

informācijas apmaiņas ceļš. Komunikācijas kanālus iedala 

� pēc komunikācijas veida; 

� pēc informācijas pārsūtīšanas virziena; 

� pēc kontakta ar komunikācijas partneri; 

� pēc ārējās formas. 

 

Pēc komunikācijas veida informācijas nodošanas kanālus iedala verbālajos un 

neverbālajos.  

Lai gan notikusi komunikācijas tehnikas un modernu sakaru līdzekļu strauja attīstība, 

vadītāji ļoti plaši lieto verbālo komunikāciju. 

Verbālā komunikācija ietver mutisko komunikāciju un rakstisko komunikāciju. 

Mutiskā komunikācija paredz mutvārdos izteiktas informācijas apmaiņu (saruna “aci 

pret aci”, telefonsarunas, grupas diskusijas u.c.). 

 

Rakstiskā komunikācija ir komunikācijas forma, kas paredz rakstveidā izteiktas 

informācijas apmaiņu (pavēles, ziņojumi, raksti, vēstules, referāti, apraksti). 

 

5. tabula 

Starppersonu komunikācijas formu salīdzinājums 

Verbālās 

komunikācijas 

formas 

 

Priekšrocības  

 

Trūkumi 
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Mutiskā 

� sekmē savstarpējās informācijas 

apmaiņas atdevi, nodrošina tūlītēju 

atgriezenisko saiti; 

� vienkārši izmantojama. 

� ne vienmēr precīza un rūpīgi 

apkopota; 

� nav iespēju izmantot pastāvīgus 

ierakstus. 

Rakstiskā 

� tendence būt precīzai un rūpīgi 

apkopotai; 

� izmantojama pastāvīgu pierakstu 

izmantošanai. 

� sarežģītāka, jo prasa ilgāku 

laiku un informācijas precīzu, 

pārdomātu apkopošanu; 

� nesekmē savstarpēju informā-

cijas apmaiņu. 

 

Neverbālā komunikācija — jebkuras informācijas, signālu nodošana, nelietojot 

vārdus. Šī komunikācija visbiežāk notiek kopā ar verbālo komunikāciju un līdz ar to 

pastiprina (vai otrādi — mazina) vārdu nozīmi. Biežāk izplatītie neverbālās komunikācijas 

paņēmieni ir stāja un skatiens, žesti, sejas izteiksme, vārdu izruna (balss un intonācija). 

Zinātnieki ir pierādījuši, ka ļoti bieži tas, kā mēs runājam, ir daudz svarīgāks par to, ko mēs 

runājam. Pētījumi rāda, ka 55% informācijas mēs uztveram ar sejas izteiksmes un žestu 

palīdzību, 38% — ar balss intonācijas starpniecību un tikai 7% — ar vārdiem. Tāpēc 

neverbālus simbolus jācenšas saskaņot ar ideju un ieceri, kas tiks izteiktas vārdos.  

 

Pēc informācijas pārsūtīšanas virziena izšķir vertikālo (lejupvērstā un augšupvērstā) un 

horizontālo komunikāciju. 

1. Lejupvērstā komunikācija, komunikācija starp augstākā līmeņa vadītājiem un 

zemāka līmeņa darbiniekiem. Visizplatītākie šāda komunikācijas veida informācijas 

kanāli ir instrukcijas, pavēles, rīkojumi, nolikumi. 

2. Augšupvērstā komunikācija nodrošina atgriezenisku kanālu, pa kuru pie nosūtītāja 

atgriežas noteikta informācija. Tā ir svarīga, jo dod darbiniekiem iespēju izteikties. 

Visbiežāk lietotās augšupvērstās komunikācijas formas ir sapulces, ziņojumi 

vadītājiem, “ierosinājumu kastītes” u.tml. 

3. Horizontālā komunikācija — informācijas nodošana un apmaiņa starp uzņēmuma 

struktūrvienībām, piemēram, galvenais grāmatvedis komunicējas ar mārketinga 

nodaļas vadītāju par reklāmas izdevumiem. 

  

Pēc kontakta ar komunikācijas partneri izšķir tiešos un netiešos komunikācijas 

kanālus. Tiešais kanāls paredz audiālu un/vai vizuālu kontaktu ar informācijas saņēmēju 
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(piemēram, tikšanās, sarunas pa tālruni, publiskas uzstāšanās). Līdzko informācijas 

pārsūtīšanā nav komunikācijas partnera klātesamības, runa ir par netiešo komunikāciju. 

Netiešo komunikāciju kanāli ir vēstuļu, ziņu rakstīšana, e-pasts, dators u.c. 

 

Pēc ārējās formas izšķir formālos un neformālos komunikācijas kanālus. 

Formālo komunikācijas kanālu piemērs organizācijā ir noteiktā lēmumu pieņemšanas 

kārtība, kas paredz formālas procedūras, vai arī pieņemtie noteikumi, kas reglamentē 

informācijas pārsūtīšanas kārtību. Parasti komunikācijas kanālu nosaka pats veicamās 

darbības vai noslēdzamā darījuma saturs. 

Neformālie komunikācijas kanāli paredz brīvu informācijas plūsmu virzīšanu. 

Neformālā komunikācija var izpausties dažādi: vadītāja tikšanās ar padotajiem viņu darba 

vietās, darbinieku pārrunas pusdienu pārtraukumos, neformālās starppersonu komunikācijas 

ārpus darba laika. Daudzas neformālās starppersonu komunikācijas notiek pēc darba, 

piemēram, kopīga atpūta, izbraukumi zaļumos, sporta spēles u.tml. Tās var izpausties arī 

tenku un baumu līmenī.  

 

No vienas puses, komunikācijas ir vadīšanas svarīga sastāvdaļa, no otras, — tās ir 

jāorganizē un jāvada. Ir daudz faktoru, kas organizācijās kavē informācijas tekošu plūsmu, 

tāpēc vadītājam ir svarīgi izprast iespējamos komunikācijas šķēršļus. 

Iespējamie komunikācijas šķēršļi (barjeras) var būt šādi: 

• nepietiekama komunikācijas svarīguma izpratne; 

• nepareiza psiholoģiskā nostādne: 

- domāšanas stereotips; 

- sliktas savstarpējās attiecības; 

- intereses un uzmanības zaudēšana; 

- paradums izdarīt secinājumus uz nepilnīgu faktu materiāla pamata; 

• nepilnības ziņojuma struktūrā: 

- kļūdas ziņojuma organizēšanā; 

- nepareiza vārdu izvēle; 

- zema ticamība; 

- nepietiekama konkrētība; 

- nepareizs saņēmēja saprašanas novērtējums; 

• slikta atmiņa, informācijas fiksēšanas tehnikas trūkums; 

• atgriezeniskās saiknes trūkums. 
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Atgriezeniskā saikne ir informācijas saņemšanas fakta apstiprinājums un informācijas 

saprašanas pakāpes raksturojums.  

   

Jebkura uzņēmuma veiksmīgas darbības nosacījums ir pietiekami augsts personāla 

informētības līmenis. Augsts darbinieku informētības līmenis nodrošina to, ka katrs  

darbinieks zina, kurp virzās uzņēmums, kādi ir kopējie mērķi un kā tie ir sasniedzami.  

Darbinieku informētība nodrošina: 

� motivāciju (kopīga mērķa apziņa motivē darbiniekus, un tas veicina lielāku 

apgrozījumu); 

� komandas darbu (informācija ir kā eļļa motorā, kas palīdz katrai detaļai 

iekļauties vienotā darbā); 

� atbildību (informētiem cilvēkiem nav morālu tiesību izvairīties no atbildības); 

� lojalitāti (ja darbinieki nebūs informēti par uzņēmuma darbības principiem, 

attieksmi pret klientiem, tad var izveidoties situācija, ka viņi ar klientiem 

“spēlē uz vienu roku” pret uzņēmumu); 

� pašpārliecinātību (ja iekšējā informācijas apmaiņas sistēma strādā labi, tā 

nodrošina labas attiecības starp vadītājiem un padotajiem, kas savukārt veicina 

padoto drošību atklāti risināt problēmas kopā ar vadītājiem). 

 

Darbinieki ir jāinformē par 

� uzņēmuma stratēģiskajiem plāniem (neiegrimstot detaļās, jāsniedz vispārēja 

informācija, lai viss kolektīvs virzītos uz kopīgu mērķi; ja uzņēmums 

paplašinās, jāļauj darbiniekiem uzzināt par iespējamo algu un amatu 

paaugstinājumu); 

� uzņēmuma īslaicīgiem plāniem (jāinformē par tuvākajiem pasākumiem, lai 

darbinieki varētu saplānot savu laiku); 

� uzņēmumā notiekošajām darbībām — izpārdošanu rezultātiem, jaunām 

produktu grupām u.tml. 

� atbildības norobežošanu (visiem jābūt informētiem par to, kurš par ko atbild, 

tā, lai viens otram netraucētu tiešo pienākumu izpildē); 

� iemesliem, kāpēc vadība tā rīkojas (vadītājam ir jāpamato sava rīcība, savs 

viedoklis; nevar cerēt uz reālu atbalstu no padoto puses, ja vadītājs to nespēs 

izskaidrot). 
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Darbinieku informēšana būs efektīva, ja tā 

� notiks mutvārdu formā (vadītāja dialogs ar padoto panāks vēlamos rezultātus 

daudz labāk nekā paziņojums uz informācijas dēļa); 

� būs pieejama visiem (jāpanāk vienāds informētības līmenis visiem 

darbiniekiem, jo tas izslēdz baumošanas un neveselīgas atmosfēras rašanos 

uzņēmumā); 

� būs regulāra (jāizvairās no kampaņveidīgas informācijas sniegšanas 

padotajiem, jo tas rada pamatotas aizdomas; vislabāk tikties ar padotajiem 

regulāri katru rītu pie otro brokastu kafijas); 

� notiks abos virzienos (pareiza informācijas nodošanas sistēma ir divvirzienu 

ceļš, kur abas puses ir vienlīdz ieinteresētas apmainīties ar jaunāko informāciju 

kopīgu mērķu sasniegšanai). 

Personāla vadībā un komunikāciju organizēšanas procesā neizbēgama parādība ir 

dažādi konflikti.  

 

Konflikts ir pretēju interešu, uzskatu un vēlmju sadursme, saskaņas trūkums starp 

divām vai vairākām pusēm (personas vai grupas). 

 

Konflikti ir neizbēgama parādība ikvienā dzīves norisē. Vadītājs uzņemas atbildību 

par konfliktiem, tāpēc viņam ir jābūt zināšanām par to, kā risināt konfliktsituācijas. Vadītājam 

jāprot noskaidrot konflikta cēloni, lai to pareizi atrisinātu un novērstu. 

 

Konfliktsituāciju rašanās cēloņi: 

� kļūdas lēmumu pieņemšanā; 

� pilnvaru deleģēšanas principu neievērošana; 

� resursu deficīts; 

� nepareiza organizācijas struktūra; 

� atšķirības vērtīborientācijā; 

� darbinieku rakstura īpašības; 

� informācijas trūkums. 

Konfliktu atrisināšanai lieto vairākas metodes. 

1. Izvairīšanās no konflikta. Konflikta risināšanu konflikta partneris cenšas atlikt uz 

vēlāku laiku, piekopjot strausa politiku. Šī taktika neatrisina konfliktu, bet dod 

iespēju atlikt tā risināšanu uz vēlāku laiku, kad emocionālais vilnis noplaks. 
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2. Piekāpšanās jeb pielāgošanās taktika. Šāds konflikta risinājums apmierina vienas 

konfliktējošās puses intereses. Parasti šo taktiku izmanto cilvēki ar mazāku varu. 

Piekāpties ne pārāk svarīgā jautājumā šodien nozīmē pretimnākšanu rīt. 

3. Piespiešana jeb konkurences taktika. Neviena no konkurējošām pusēm nerēķinās ar 

otra viedokli, aktīvi aizstāv savu pozīciju. Šīs uzvedības stils var novest pie 

personiskiem aizvainojumiem un cieņas aizskaršanas. Divu pušu konkurencē 

parasti uzvar tas, kam ir lielāka vara, resursi un mazāka vajadzība pēc attiecību 

saglabāšanas nākotnē. 

4. Sadarbības taktika ir pati racionālākā, jo abas puses meklē optimālu konflikta 

risinājumu, respektē un izzina viena otras intereses. 

5. Kompromisa taktika balstās uz to, ka abas puses upurē daļu savu interešu otras 

puses labā, apzinoties, ka abas ne tikai zaudēs, bet arī iegūs. 

 

 

7.6. Motivēšana, tās būtība un motivēšanas iespējas uzņēmumā 
 

Personāla vadībā būtiska vieta ir motivācijas procesam. Lai gūtu gandarījumu un 

ilgstošu interesi par darbu, nepieciešami arvien jauni stimuli.  

Personāla darbība ir atkarīga no trīs faktoriem: 

� prasmes un spējām (iespējas veikt attiecīgu darbu); 

� resursiem (materiāli, instrumenti, iekārtas, informācija); 

� motivēšanas (būt ieinteresētam veikt attiecīgo darbu). 

 

Motivēšana ir darbinieka stimulēšana noteiktai rīcībai, lai sasniegtu 

organizācijas un personīgos mērķus. 

 

Motivēšana ir dinamisks process, kurš, lietojot psiholoģiskās, sociālās un 

ekonomiskās, kā arī tiesiskās metodes un līdzekļus, sekmē darbinieku un organizācijas mērķu 

sasniegšanu. 

Motivēt nozīmē pārliecināt darbiniekus darīt visu iespējamo, lai veicinātu 

organizācijas un grupas mērķu īstenošanu. Cilvēki ir visvērtīgākie organizācijas resursi, bet 

tajā pašā laikā viņi ir vienīgie resursi, kas spēj rīkoties pret organizācijas mērķiem. Tieši tāpēc 

ir jāpieliek lielas pūles, lai cilvēku prasmi un pieredzi izmantotu organizācijas labā. 
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Motīvs ir apstāklis, kas pamudina uz kādu darbību. Atšķirībā no radniecīgiem 

jēdzieniem (stimuls, mērķis, nodoms), motīvs ir rīcības pamats, kas realizējas mērķī. Jēdziens 

motīvs ir plašāks un ietilpīgāks. Motīvi aptver visu cilvēka iekšējo un ārējo vajadzību 

kopumu, kas pamudina strādāt. 

  

Motivēšanas pamatā ir cilvēku vajadzības. Ja vadītājs pazīst savus padotos 

darbiniekus, zina to vajadzības, viņš attiecīgi var veidot darbinieku motivāciju. 

 

Darbinieku rīcības svarīgākās motivācijas: 

� labs atalgojums; 

� atzīšana. Uzslava un atzinība stimulē cilvēkus sasniegt arvien vairāk; 

� interese; 

� labi darba apstākļi; 

� darba autonomija, neatkarība; 

� atbildība. Vēlēšanās uzņemties atbildību un vadību; 

� nozīmīgums. Pakāpe, kādā darbam ir ietekme uz citu cilvēku dzīvi un darbu; 

� prestižs, sociālais statuss; 

� attīstība, karjeras iespējas. 

 

Cilvēku vajadzību izpratni un to saistību ar motivēšanu skaidro divas populārākās 

teorijas — A. Maslova vajadzību hierarhija un F. Hercberga divfaktoru teorija. 

Vadoties pēc A. Maslova teorijas, cilvēki tiek motivēti, lai apmierinātu piecu veidu 

vajadzības, kas ir iedalāmas hierarhijas pakāpēs. 

Fizioloģiskās vajadzības ir zemākās pakāpes vajadzības. Jebkurā organizācijā tās var 

apmierināt ar attiecīgu darba algu, darba un atpūtas režīmu, darba apstākļiem, ēdināšanu, 

komfortu telpās u.tml. 

Vajadzības pēc drošības izpaužas kā cenšanās pasargāt sevi no fiziskām briesmām, 

iegūt ekonomisko un sociālo drošību, nepieciešamību pēc kārtības. Uzņēmumā šīs vajadzības 

var apmierināt, garantējot darbu un atalgojumu, apdrošināšanu, pensiju fonda izveidošanu, 

darba drošības nodrošināšanu u.tml. 

Sociālās vajadzības aptver vajadzības pēc sabiedrības, draudzības un sajūtas, ka esi 

kādam vajadzīgs. Organizācijā vadītājam ir jānodrošina iespējas kontaktēties un sadarboties, 

organizēt dažādus kopīgus pasākumus, jārūpējas par pozitīvu psiholoģisko mikroklimatu. 
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Vajadzība pēc atzīšanas iekļauj sevī tādus jēdzienus kā statuss, sasniegumi, 

reputācija, popularitāte, neatkarība, cieņa. Lai apmierinātu šīs darbinieka vajadzības, vadītājs 

var viņu uzslavēt, novērtēt viņa nozīmi, informēt par panākumiem, izvirzīt augstākā amatā. 

Vajadzība pēc pašapliecināšanās atrodas vajadzību hierarhijas virsotnē. Tās ir 

vajadzības sevis realizēšanai, pašattīstīšanai. Šo vajadzību specifika ir tāda, ka tās var dot 

iespēju eksperimentēt un riskēt, radīt apstākļus personīgai izaugsmei, jo katram cilvēkam ir 

savas prasības pret sevi. Lai apmierinātu šīs darbinieka vajadzības, viņu var iesaistīt svarīgu 

vadības lēmumu pieņemšanā, piedāvāt attīstības iespējas profesijā un visāda veida radošās 

iespējas. 

 

Savdabīgu motivācijas teoriju piedāvāja F. Hercbergs, visus faktorus, kuri motivē 

darbiniekus, iedalot divās grupās — motivētājos (faktori, kas saistīti ar darba saturu) un 

higiēnas faktoros (faktori, kas nepieciešami cilvēka darbspēju uzturēšanai). 

Šīs teorijas pamatdoma ir tā, ka pietiek ar vienu no motivētājiem, lai cilvēks būtu 

apmierināts ar darbu, bet tajā pašā laikā, ja trūkst kaut viens no higiēnas faktoriem — cilvēks 

var just diskomfortu, neapmierinātību, kas ietekmēs viņa apmierinātību ar darbu kopumā. Ja 

cilvēkam visi higiēnas faktori darbā ir garantēti, viņš būs apmierināts, bet, lai darbs sniegtu 

patiesu prieku un gandarījumu, ir nepieciešami motivētāji faktori. 

6. tabula 

Hercberga motivēšanas teorijas faktori 

Motivētāji Higiēnas faktori 

� Panākumi darbā 

� Paaugstināšanas iespējas 

� Darba rezultātu atzīšana un atbalstīšana 

� Radošas izaugsmes iespējas 

� Atbildības pakāpe 

� Darba apstākļi 

� Atalgojums 

� Attiecības ar vadītājiem, kolēģiem, padotajiem 

� Organizācijas politika un administrācija 

� Personīgā dzīve 

� Sociālais statuss 

� Darbavietas saglabāšanas garantija 

Minētajām teorijām, kaut arī pastāvot atšķirībām, ir kopējas iezīmes: vadītājam ir 

jāizzina visi faktori, kuri var sekmēt ieinteresētību, attieksmi pret darbu, apmierinātību ar 

darbu, un jālieto šie stimuli, lai cilvēks būtu motivēts. 

Vadītājam ir jāveido ne tikai atsevišķu darbinieku, bet arī darba grupu motivācija. 

Individuālā, atsevišķu darbinieku motivācija mehāniski nevar veidot grupas motivāciju. 
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Grupai kopumā bieži vien ir citādas intereses, un tā reaģē pavisam citādi nekā atsevišķi tās 

locekļi. 

   

Motivācijas elementu piemērošana konkrētā uzņēmumā ir atkarīga no daudziem 

faktoriem: uzņēmuma lieluma, finansiālajām iespējām, darbības sfēras, vadītāju kompetences 

u.c. Katrā uzņēmumā, ņemot vērā iespējamos resursus, ir mērķtiecīgi izstrādāt motivācijas 

programmu, norādot pasākumu realizēšanas izmaksas (7. tabula). 

7. tabula 

Uzņēmuma personāla motivēšanas programma 

Nr. 

p.k. 

 

Motivēšanas elementi 

Pasākuma 

izmaksas, Ls 

Īpatsvars 

kopējās 

izmaksās 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Darba samaksa 

Dāvanas 

Darba apstākļu uzlabošana 

Kvalifikācijas celšana 

Izglītības izdevumu apmaksa 

Medicīniskā apdrošināšana 

Atveseļojošie sporta pasākumi 

Atskaitījumi pensiju fondā 

Kultūras pasākumu, ekskursiju organizēšana 

Daļēji apmaksātas pusdienas ēdnīcā 

Iespēja ar atlaidēm iegādāties uzņēmuma produkciju 

Piemaksa par mobilā telefona lietošanu 

Firmas imidžs (specapģērbs, reklāmas priekšmeti) 

Transporta izdevumu apmaksa 

Kredīta piešķiršana 

Elastīgs darba grafiks 

Darbinieka līdzdalība pārvaldes lēmumu pieņemšanā 

Karjeras iespēju perspektīvas 

Draudzīgas saskarsmes iespējas 

  

 

Motivācijas veidošanā liela loma ir materiālajiem faktoriem — atalgojumam, 

prēmijām, dāvanām u.c. 
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7.7. Darba samaksas principi uzņēmumā 
 

Pareizai darba samaksas organizācijai ir liela nozīme vēlamā personāla atlasē un 

noturēšanā, profesionalitātes paaugstināšanā un darba ražīguma celšanā. Pareiza, visaptveroša 

darba samaksas noteikšana ir komplicēta lieta, jo vienlaicīgi aptver ekonomiskas, politiskas, 

tiesiskas un sociālas problēmas.  

Darba algas līmeni ietekmējošie faktori: 

� sociāli ekonomiskā vide (pieprasījums un piedāvājums darbaspēka tirgū, dzīves 

līmenis, valsts un arodbiedrību iejaukšanās aktivitātes); 

� darba rakstura faktori (darba komplicētība, darba apstākļi, nepieciešamās 

zināšanas un iemaņas); 

� uzņēmuma faktori (darba ražīgums uzņēmumā, rentabilitātes līmenis, 

arodbiedrības un darba aizsardzības institūciju aktivitātes). 

 

Darba samaksas principi: 

� darba samaksas lielumam jāatbilst darba daudzumam un labumam (kvalitātei); 

� darba atalgojumam jābūt tik lielam, lai darba ņēmējs varētu uzturēt sevi un 

savu ģimeni; 

� uzņēmējam jātiecas panākt, lai darba samaksa neradītu pārlieku 

pašapmierinātību, bet stimulētu strādājošos sasniegt arvien augstākus rādītājus 

darbā; 

� uz darba atalgojumu jālūkojas kā no divām daļām sastāvošu lielumu. Viena no 

tām ir pastāvīga, pēc konstantām prasībām aprēķināta un darba līgumā atrunāta 

kā pamatsamaksa, otra daļa ir mainīga, kuras mērķis prēmēšanas ceļā stimulēt 

darba ražīguma kāpināšanu produkcijas kvalitātes uzlabošanu utt.; 

� darba ražīguma pieaugumam jābūt lielākam salīdzinājumā ar darba samaksas 

pieaugumu. 

 

Darbu var atalgot, lietojot dažādus kritērijus un aprēķināšanas metodes. Darba 

samaksas veidu, principu un kritēriju kopumu, aprēķināšanas metožu kombinēšanu sauc par 

darba samaksas sistēmu (16. attēls). 

 
Darba samaksas sistēma 
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Pamatsamaksa 

 

 

 

Papildsamaksa 

 

Laika  Gabal- 

darba 

 Akord- 

samaksa 

 Prēmijas  Piemaksas 

         

� parastā � tiešā � laika akords 

� premiālā � progresīvā � naudas akords 

 

16. att. Darba samaksas sistēmas 

 

Pamatsamaksa ir darba devēju un darba ņēmēju norunātā, nolīgtā maksa par 

nostrādāto laiku, saražoto produkciju vai izpildīto darbu atbilstoši noteiktām darba 

izlietošanas normām. Pamatsamaksu aprēķina pēc tarifa likmēm, un to nostiprina darba 

līgumā. 

Vispārīgā veidā darba samaksu aprēķina, izmantojot trīs galvenos kritērijus: 

• nostrādāto laiku; 

• padarīto darbu; 

• abu iepriekšējo kritēriju kombinēšanu. 

Šie trīs kritēriji ir bāze pamatsamaksas sīkākai sadalīšanai darba samaksas formās. 

 

Ir trīs galvenās darba pamatsamaksas formas: 

� laika samaksa (atalgojums, kas pienākas par darba laika ilgumu, nesaistot to 

tieši ar paveikto darbu šajā laikā); 

� gabaldarba samaksa (atalgojums, kas tiek aprēķināts par darba apjomu 

atbilstoši izcenojumam par darba vienību); 

� akordsamaksa (atalgojuma forma, kas balstās uz vienošanos, īpašu norunu starp 

darba devēju un ņēmēju par nolīgtās summas izmaksu par visu produkciju vai 

darbu kopumā, nevis atsevišķiem tā elementiem). 

 

Papildsamaksa ir atzinība par labu darbu, augstiem kvalitatīviem rādītājiem, taupīgu 

resursu izlietošanu u.c. Vienlaikus ar atalgojuma funkciju tā pilda arī pamudinājuma funkciju 

censties strādāt labāk. 
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Papildsamaksa neveido atsevišķu darba atalgojuma formu, jo tai nepiemīt ne 

regularitāte, ne pastāvība, ne obligātums. Papildsamaksas mērķis ir pastiprināt laika, 

gabaldarba un akorddarba samaksas stimulējošo lomu. 

Prēmija ir papildu atalgojums, apbalvojums, atzinība par sasniegumiem darbā. Lai 

prēmija kalpotu par pamudinājumu labākam darbam, tai jāatbilst noteiktām prasībām. 

� Prēmijai ir nepastāvīgs raksturs. Tā var samazināties, palielināties, vispār 

nepienākties, jo tā ir tieši saistīta ar darba rezultātu. 

� Nepareizi ir rēķināt prēmiju par darbiem un tā rezultātiem, kuri ietilpst 

strādnieka tiešajos pienākumos un apmaksāti jau pamatalgā. 

� Prēmija nepienākas gadījumos, kas nav saistīti ar tiešo darbu, piemēram, sakarā 

ir aiziešanu pensijā, ar apaļu jubileju. 

� Apjomā niecīgas, bet plašu cilvēku loku aptverošas un bieži aprēķinātas 

prēmijas zaudē savu pamatmērķi, kļūst par pierastu piemaksu. 

 

Piemaksas nav obligāts pastāvīgs darba samaksas elements. Piemaksu uzdevums ir 

papildus atlīdzināt par darbu, kas neizraisa entuziasmu, veicināt sarežģītu tehnisko un 

pārvaldes jautājumu risināšanu.  

Izšķir divas piemaksu grupas: 

� ar darba rezultātu nesaistītās (piemaksa par darbu naktī, virsstundām, darbu 

brīvdienās, par papildpienākumu pildīšanu); 

� ar darba rezultātu saistītās piemaksas (par profesiju un amatu apvienošanu, 

profesionālo meistarību, izpildāmo darba veidu paplašināšanu). 

Piemaksu grupai pieskaitāmi arī tā saucamie beznaudas stimuli, kas padara humānāku 

visu atalgojuma sistēmu. Pie tiem pieder atvaļinājuma pagarināšana vai piešķiršana izdevīgā 

laikā, iespēja strādāt nepilnu darba nedēļu, bezmaksas tūrisma braucieni, atvieglojumi īres 

maksām u.c. stimuli. 

 

8. UZŅĒMUMA DZĪVES CIKLS 
 

8.1. Uzņēmuma attīstības fāzes 
 

Katram uzņēmumam, tāpat kā cilvēkam, ir sava dzīve un mūžs, savs dzīves cikls, kurā 

tas iziet dažādas stadijas, sākot ar “dzimšanu” — dibināšanu un beidzot ar “nāvi” — 

uzņēmuma darbības izbeigšanu. Tomēr šīm divām galējībām pa vidu vēl atrodas dažādas 
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attīstības fāzes — bērnība, augšana, ziedu laiki, stabilitāte un novecošana. Veicot plašu 

uzņēmumu darbības analīzi, ir noskaidrots, ka vidējais uzņēmuma “mūža ilgums” ir 20 gadi. 

Uzņēmumi attīstās, reizēm tiek pārdoti, maina savus īpašniekus, apvienojas, kooperējas, 

integrējas, reorganizējas un nereti arī likvidējas. Bizness ir nemitīgs pārmaiņu process.  

 

Uzņēmuma dzīves cikls ir laika periods, kurā uzņēmums darbojas no tā dibināšanas 

līdz brīvprātīgai vai piespiedu likvidācijai. 

 

Uzņēmuma dzīves cikla gaitā tajā var norisināties uzņēmuma darbībai dažādi labvēlīgi 

vai nelabvēlīgi procesi. Šī cikla ilgumu ietekmē tas, cik labi uzņēmuma dibinātāji un vadītāji 

spēj analizēt un paredzēt procesus, kas tajā notiek. 

Uzņēmuma dzīves ciklu un tā attīstības fāžu kopsakarības ir pētījuši vairāki zinātnieki. 

Viens no tiem ir amerikāņu menedžmenta profesors Izaks Adize. Uzņēmuma (organizācijas) 

dzīves cikls pēc Adizes teorijas iedalās vairākās fāzēs (17. attēls). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. att. Uzņēmuma dzīves cikls pēc Adizes teorijas 
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Pirmā fāze — aģitācija. Šajā stadijā paša uzņēmuma vēl nav, ir tikai idejas. Tā ir 

uzņēmuma radīšanas fāze, kad cilvēks, kam ir ideja, cīnās par to: aģitē, mēģina piesaistīt un 

ieinteresēt citus. Tas ir ideju periods, kad notiek dažādas sarunas, tikšanās un pārliecināšana. 

Pēc Uzņēmuma reģistra datiem, daudzi piereģistrētie uzņēmumi savu darbību tā arī 

nemaz neuzsāk vai ir dibināti tikai pāris izdevīgu darījumu veikšanai. 

Nākamā fāze — bērnība. Sākas ideju īstenošana. Bērnības fāzē ideja tiek pārvērsta 

konkrētā darbībā. Domas un idejas ir nomainījusi produkcijas ražošana, uzmanības centrā ir 

apgrozījums un vēlreiz apgrozījums. Šajā fāzē uzņēmumu var salīdzināt ar mazu bērnu, kuram 

nepieciešams 

� piens (kapitālu); 

� vecāku mīlestība (apņēmīgu dibinātāju). 

Tos abus nesaņemot, izdzīvošana ir stipri apdraudēta. Šajā fāzē svarīgi ir sekot līdzi 

kapitāla kustībai un iziet uz saprātīgu risku. 

Augšanas fāze. Pēc bērnības fāzes uzņēmumam sākas augšanas fāzes prieki un 

grūtības. Ir sasniegta stadija, kad aģitācijas fāzes ideja funkcionē, naudas grūtības ir pārvarētas 

un apgrozījums aug. Reizēm rodas iespaids, ka uzņēmums ir ne tikai izdzīvojis, bet arī 

plaukst. Šajā fāzē uzņēmējs mācās pēc mēģinājumu un kļūdīšanās metodes, parasti 

uzņēmumu vada tīri intuitīvi, vēl neuzticas saviem darbiniekiem un kontroli vēlas paturēt 

savās rokā. Šajā stadijā ir svarīgi uzņēmumā iesaistīt pēc iespējas kompetentākus un 

profesionālākus cilvēkus un deleģēt viņiem pilnvaras, jo dibinātājs viens nav spējīgs atrisināt 

visas problēmas.  

Jaunības fāze. Bērnības fāzē uzņēmums piedzima pirmo reizi, tā bija fiziska 

piedzimšana, bet jaunības fāzē notiek emocionāla piedzimšana, tas ir laiks, kad uzņēmums 

piedzimst vēlreiz — jau neatkarīgi no dibinātāja. Šī dzimšana ilgst ilgāk un ir sāpīgāka nekā 

fiziskā piedzimšana. Dibinātājam ir jābūt gatavam uzņēmumam kalpot, nevis to pakļaut sev. 

Šis ir pirmo lielāko konfliktu laiks. Uzņēmējam jāpāriet no amatiera uzņēmējdarbības uz 

profesionālu menedžmentu, viņam ir jāmaina vadīšanas principi, reālā komandēšana jāuztic 

citiem. Uzņēmuma izaugsme vairs nenotiek tik strauji, un tiek izvirzīta prasība pēc 

sakārtotības un profesionāla administratora.  

Ziedu laiki uzņēmumā sākas tad, ja jaunības fāzes konflikti atrisinās. Šīs fāzes 

galvenās pazīmes ir šādas: 

� funkcionāli sakārtota sistēma un organizatoriskā struktūra; 

� uz rezultātu, uz savu klientu vajadzībām orientēta darbība; 

� uzņēmums sasniedz labus rezultātus. 
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Katram uzņēmumam ir svarīgi sasniegt šo posmu un pēc iespējas ilgāk tajā noturēties, 

jo pēc tam nenovēršami seko stabilitāte un vecums. 

Stabilitātes fāzei ir raksturīgs pastāvīgs, nemainīgs, noteiktā stāvoklī nostiprinājies, 

noturīgs process, kas nevar izraisīt lielas novirzes uzņēmuma dzīvē. 

Aristokrātijas fāzē ir raksturīga pašapmierinātība, ieinteresētības un darba 

motivācijas trūkums. Stabilitātes un aristokrātijas fāzēm raksturīgs tas, ka ir daudz naudas, bet 

nav labu priekšlikumu, ko ar to vislabāk darīt. Tas ir sākums birokrātijas* attīstībai un 

straujam norietam. 

Latvijas mazie un vidējie uzņēmumi pagaidām var neuztraukties par novecošanās 

briesmām, jo, neraugoties uz smago darbu, tie vēl atrodas augšanas stadijā. Paies vēl ilgs 

laiks, līdz Latvija kā valsts un tās uzņēmumi sasniegs jaunības un ziedu laikus. Galvenais 

nosacījums — uzņēmumu vadītājiem — dibinātājiem ir nemitīgi jāseko, kādā attīstības fāzē 

uzņēmums atrodas, un attiecīgajā brīdī jāprot pieņemt pareizus lēmumus. 

 

 

8.2. Uzņēmumu kooperācija un integrācija 

 

Uzņēmuma palielināšanai un darbības paplašināšanai ir vairāki ceļi: 

� kvantitatīvais ceļš jeb ekstensīvā attīstība (palielinot uzņēmuma kapitālu, 

strādājošo skaitu utt.); 

� kvalitatīvais ceļš jeb intensīvā attīstība (uzņēmums palielinās ar ražošanas 

intensifikācijas palīdzību — tehnisko modernizāciju, jaunievedumiem, 

kvalificētu darbaspēku utt.); 

� partnerības ceļš jeb uzņēmumu kooperācija (sadarbība) un integrācija 

(apvienošanās). 

 

Kooperācija 
 

Kooperācija* ir vairāku uzņēmumu darbības saskaņošanas forma preču ražošanā vai 

pakalpojumu sniegšanā. To mērķu sasniegšanu, kurus nevar sasniegt atsevišķi uzņēmumi, 

nodrošina uzņēmumu darbības kooperācija. Ar kooperāciju saprot visāda veida fizisku vai 

juridisku personu sadarbību kopēju mērķu sasniegšanai. 

                                                 
*

 Birokrātija (bureau — birojs + gr. kratos — vara) — darba stils, ko raksturo neiedziļināšanās jautājumu būtībā, 

darbības formas dominēšana pār saturu, centra atrautība no kolektīva vairākuma gribas. 
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Kooperācija pasaulē ir pazīstama jau vairāk nekā 150 gadu. Mūsdienu pasaulē 

kooperācija ir neatņemama saimnieciskās dzīves sastāvdaļa. Visplašāk tā aptvērusi 

lauksaimniecību, mazumtirdzniecību, zvejniecību, pakalpojumus. Attīstīto valstu 

lauksaimniecībā kooperatīvi ir vismasveidīgākā fermeru ekonomiskā organizācija. Latvijas 

lauksaimniecība ir sīka un sadrumstalota. Kooperācija ir veids kā mazās saimniecības kopīgi 

var atrisināt savas problēmas.  

Kooperācija ir apvienošanās mehānisms un sadarbības līdzeklis, kas palīdz atrisināt 

mazo uzņēmumu ekonomiskās problēmas. 

 

Kooperācijai var būt vairāki virzieni: 

� izejvielu bāzes un noieta garantija (piemēram, kokvilnas apstrādes uzņēmums, 

aušanas fabrika un šūšanas uzņēmums vienojas par kopēju sadarbību); 

� kopīga gatavās produkcijas pārdošana (piemēram, dārzeņu audzētāji kopīgi 

realizē produkciju eksportam, kur ir nepieciešami lieli apjomi); 

� kopīga izejvielu iepirkšana (piemēram, mazie veikali kopīgi iepērk preces no 

lielajām bāzēm vai ražotājiem par zemākām cenām, ko nodrošina lielie 

apjomi); 

� kopīga īpašuma apsaimniekošana, kopīgas tehnikas un iekārtu izmantošana; 

� ražošanas tehniskā līmeņa paaugstināšana uz kopējas zinātniski pētnieciskās 

bāzes pamata; 

� saimniekošanas līmeņa paaugstināšana sakarā ar ražošanas procesa 

racionalizāciju, ražošanas specializāciju; 

 

Kooperācijas formas: 

• horizontālā kooperācija — kad savstarpēji sadarbojas viena līmeņa (vienas 

nozares) uzņēmumi, piemēram:  

Veikals A Veikals B Veikals C — kopīgi iepērk preces lielajās bāzēs 

    

Gaļas 

kombināts A 

Gaļas  

kombināts B 

Gaļas  

kombināts C 

— kopīgi realizē produkciju 

 

 

                                                                                                                                                         
*

 Kooperācija — lat. val. cooperatio — sadarbība, līdzdalība, kopdarbība. 
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� vertikālā kooperācija — kad savstarpēji sadarbojas dažādu darbības sfēru 

(nozaru) uzņēmumi, piemēram:  

Auto tirdzniecības firma — iepērk un pārdod automašīnas 

Autobūves uzņēmums 

 

— ražo automašīnas, kuras pārdod auto tirdzniecības 

firmai 

Metālapstrādes kombināts — ražo metāla sagataves autobūves uzņēmumam 

 

Pēc veicamajām funkcijām kooperatīvus var iedalīt šādi: 

� sagādes (patērētāju) kooperatīvi — viena no vecākajām kooperatīvu formām, 

kuras uzdevums ir apgādāt biedrus ar kurināmo, degvielu, izejvielām vai 

precēm par zemākām vairumtirdzniecības cenām; 

� ražošanas iekārtu un tehnikas koplietošanas kooperatīvi — uzņēmumi par 

kopīgiem līdzekļiem izveido kopīgas lietošanas objektus — noliktavas, kaltes, 

pārstrādes uzņēmumus, pienotavas u.tml.; 

� lauksaimniecības mašīnu rings — lauksaimniecības uzņēmumu apvienība, 

kuras biedri var saņemt mašīnu pakalpojumus un arī paši tos var piedāvāt 

(mašīnas pieder atsevišķiem biedriem); 

� realizācijas kooperatīvi; 

� finanšu kooperatīvu jeb krājaizdevu  sabiedrības. Tā ir specifiska kooperatīvās 

sadarbības forma. Krājaizdevu sabiedrība ir tādu cilvēku (fizisko personu) 

grupa, kuri apvieno savus naudas uzkrājumus un aizdod viens otram naudu, 

nosakot pieņemamu procentu likmi.  

Atšķirībā no bankām krājaizdevu sabiedrība 

� ir bezpeļņas iestāde, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt tās biedriem 

viegli pieejamus un lētus kredītus (kredīta procenti ir tikai tādi, lai nosegtu 

izmaksas); 

� piedāvā nelielas summas — parasti 100—1000 Ls; 

� kredīta saņemšanai neprasa nodrošinājumu (garantu vai ķīlu); 

� krājaizdevu sabiedrībā nav klientu, ir tikai biedri. 

Latvijā 2002. gadā sāka darboties jauns “Krājaizdevu sabiedrību likums”, un šobrīd 

jau ir vairāk nekā 20 krājaizdevu sabiedrības.  

Latvijā krājaizdevu sabiedrības attīstās divos galvenajos virzienos: 

� pēc teritoriālā principa (pagastu, pilsētu robežās); 



 

 114

� pēc organizācijas principa, tas ir pēc piederības vienojošai organizācijai — 

arodbiedrībai, sabiedriskajai organizācijai. 

Kooperācija parasti notiek uz līgumu pamata, tas ir, kooperatīva biedri noslēdz 

līgumu, kurā vienojas par savstarpējo sadarbību. 

 

Integrācija 
 

Integrācija* ir pakāpenisks vairāku uzņēmumu saimnieciskās vai tiesiskās 

apvienošanās process. 

 

Integrācija nozīmē tādu sadarbību, kurā iesaistījušies uzņēmumi pamazām apvienojas, 

tiek pakļauti kopējai vadībai, pilnīgi vai daļēji zaudē savu saimniecisko un juridisko 

patstāvību. Ir trīs integrācijas veidi: 

� horizontālā integrācija — tādu uzņēmumu apvienošanās, kuri ražo vienādu 

produkciju vai piedāvā vienādus pakalpojumus; 

� vertikālā integrācija — tādu uzņēmumu apvienošanās, kuri darbojas vienas 

sistēmas dažādos ražošanas procesa līmeņos (ražotājs, pārstrādātājs, tirgotājs); 

vertikālās integrācijas mērķis ir atvieglot produkcijas vai pakalpojumu 

realizāciju; 

� laterālā jeb konglomeratīvā integrācija — tādu uzņēmumu apvienošanās, kuri 

ražo pilnīgi atšķirīgu produkciju; šādas integrācijas rezultātā izveidojas 

mehānisks, savstarpēji nesaistītu uzņēmumu konglomerāts. 

 

Integrācijai ir vairākas priekšrocības un trūkumi: 

piekšrocības tūkumi 

� plašākas iespējas kapitāla paplašināšanā un 

racionālākas struktūras veidošanā; 

� lielākas iespējas pārvaldes darba uzlabošanā 

un labākā uzņēmuma vadīšanā; 

� apvienojoties ir vieglāk iekarot tirgu, cīnīties 

pret konkurentiem; 

� lielākas iespējas tirgus jauninājumu, patentu 

iegūšanā, preču zīmju ieviešanā un reputācijas 

� organizējamai sistēmai kļūstot 

komplicētākai, sarežģītākas kļūst vadīšanas 

funkcijas, zūd vadīšanas operativitāte, 

birokratizējas pārvalde; 

� atsevišķi uzņēmumi var pazaudēt savu vietu 

un reputāciju tirgū, jo zaudē savu 

neatkarību; 

� integrācijas procesā var sairt pastāvīgās 

                                                 
*

 Integrācija  (lat. integratio) — atsevišķo daļu apvienošana vienotā sistēmā, katrai daļai papildinoties un 

pielāgojoties. 
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uzlabošanā. attiecības un sakari starp līdzšinējiem 

partneriem, pirms izveidojas jauni. 

 

Integrācijas procesā uzņēmumi sadalās atkarīgajos un valdošajos uzņēmumos.  

Integrācija var būt 

� daļēja (atkarīgais uzņēmums daļēji zaudē savu neatkarību, parasti tā ir 

brīvprātīga apvienošanās); 

� pilnīga (uzņēmums pilnīgi zaudē savu neatkarību, bieži vien piespiedu kārtā, 

kad ekonomiski stiprākais partneris vājāko integrē “aprīšanas” ceļā — izpērkot 

tā akcijas).  

 

Daļējās integrācijas formas 

Holdings (angļu val. holding — valdījums) ir akciju sabiedrība, kurai pieder citu 

firmu akciju kontrolpakete un kuras mērķis ir realizēt savu kontroli pār šīm firmām. Atsevišķu 

firmu akcionāriem iekļaušanās holdingkompānijā ir izdevīga, jo profesionāla vadība un liela 

kapitāla koncentrācija atvieglo uzņēmuma problēmu risinājumu, kā arī partnerība samazina 

riska pakāpi un gandrīz izslēdz bankrota varbūtību. Tai pašā laikā holdingkompānijā 

ietilpstošās atsevišķās firmas pilnīgi nepazaudē savu juridisko un saimniecisko patstāvību. 

Holdingam tiek nodota finansēšanas un kreditēšanas joma, kompānijas turpmākās attīstības 

virzienu noteikšana, tomēr operatīvā saimnieciskā darbība paliek uzņēmuma ziņā. 

Kartelis ir juridiski un saimnieciski patstāvīgu vienas nozares uzņēmumu horizontālās 

apvienošanās forma, kuras dalībnieki uz līguma pamata vienojas par noteiktu konkurences 

elementu regulēšanu (saskaņo ražošanas apjomus jeb kvotas, vienojas par kvalitātes 

standartiem, sadala noieta tirgus, vienojas par cenām). Bijušie konkurenti kļūst par 

kompanjoniem, nezaudējot savu saimniecisko un juridisko patstāvību. 

Sindikāts ir karteļa tipa vienošanās forma, uzņēmēju apvienība, kas uzņemas visu ar 

komerciālo darbību (pirkšanu — pārdošanu) saistīto jautājumu kārtošanu. Sindikāts parasti 

nodarbojas ar masveidā pieprasīto izejvielu realizāciju un iepirkšanu, piemēram, akmeņogļu, 

naftas produktu, metālu, cukura, kokvilnas utt. Sindikāta dalībnieki saglabā savu ražošanas 

patstāvību, bet daļēji zaudē savu komerciālo patstāvību. 

Koncerns ir vairāku juridiski patstāvīgu uzņēmumu apvienība ar augstu kapitāla 

koncentrācijas līmeni un augstu vadīšanas centralizācijas pakāpi. Tā parasti ir liela akciju 

sabiedrība, kurā uzņēmumu grupa — meitasuzņēmumi, piebiedrojas vadošajam — 

mātesuzņēmumam, kurā tiek turētas visas meitasuzņēmumu akcijas. Koncernā bieži ieiet ne 
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tikai ražošanas, tirdzniecības vai transporta uzņēmumi, bet arī bankas un apdrošināšanas 

firmas. Tajā vadošā uzņēmuma funkcijas parasti uzņemas nozares investīciju banka. Zīmīga 

koncerna īpašība ir tā darbības daudznozaru raksturs. Katrs no uzņēmumiem saglabā savu 

īpašumu, juridisko patstāvību. 

 

 

8.3. Uzņēmuma reorganizācija un likvidācija 
 

Ekonomiskie apstākļi un tiesiskie nosacījumi uzņēmuma dibināšanas brīdī noteica tā 

juridiskā statusa un uzņēmējdarbības formas izvēli. Tomēr laika gaitā notiek pārmaiņas gan 

pašā uzņēmumā, gan valsts ekonomikā un likumdošanā, līdz ar to uzņēmumam sava darbība ir 

jāpielāgo jaunajiem apstākļiem. 

 

Uzņēmuma reorganizācija ir uzņēmuma darbības formas pārveidošana, tā             

darbības atveseļošana bez uzņēmuma likvidācijas.  

 

Reorganizācijas nolūks ir uzlabot uzņēmuma saimniecisko darbību, novēršot tā 

likvidāciju. 

Uzņēmuma pārveidošanas iemesli var būt dažādi: 

� labākas iespējas piesaistīt papildkapitālu; 

� labākas iespējas sadalīt risku, samazināt nodokļu slodzi, uzlabot konkurētspēju; 

� nepieciešamība ievērot likuma prasības (piemēram, Komerclikuma normas); 

� pakļaušanās tiesas spriedumam. 

Par pārveidošanas iemeslu var būt arī uzņēmuma modernizācija, ražošanas 

pārstrukturizācija, stratēģiskā kursa maiņa. 

Reorganizācija ir daudzveidīgs process, kas var izpausties kā 

� uzņēmuma darbības formas maiņa (piemēram, SIA pārveido par AS); 

� uzņēmuma īpašnieka maiņa (uzņēmuma dāvināšana, pārdošana); 

� vairāku uzņēmumu apvienošana; 

� uzņēmuma sadalīšana. 

Pārveidotais uzņēmums ir jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā. 

  

Komerclikumā ir noteikts, ka komercsabiedrību var reorganizēt apvienošanas, 

sadalīšanas un pārveidošanas ceļā. 
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Apvienošana var būt kā pievienošana (pievienojamās sabiedrības mantu nodod        

citai — iegūstošai sabiedrībai) vai saplūšana (divas vai vairākas sabiedrības nodod visu 

mantu jaundibināmai sabiedrībai). 

Sadalīšana var būt kā sašķelšana (viena sabiedrība nodod visu savu mantu divām vai 

vairākām sabiedrībām un beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa) vai nodalīšana (sadalāmā 

sabiedrība nodala daļu savas mantas vienai iegūstošai sabiedrībai vai vairākām šādām 

sabiedrībām, bet pati turpina pastāvēt). 

Pārveidošana ir process, kurā viena sabiedrība tiek pārveidota cita veida sabiedrībā 

un visas tiesības pāriet jaunajai sabiedrībai. Pārveidošanas gadījumā sabiedrība beidz pastāvēt 

bez likvidācijas. 

  

Uzņēmuma darbības pārtraukšana un likvidēšana 
 

Reizēm uzņēmums ir spiests uz laiku pārtraukt savu darbību. Tam par iemeslu var būt 

gan finansiālās grūtības, gan vadītāja ilgstoša slimība, gan uzņēmuma modernizācija vai 

radušās grūtības produkcijas realizācijā. Darbības pārtraukšana nozīmē ienākumu, parādu, 

īpašumu apzināšanu, stāvokļa izvērtēšanu un lēmuma pieņemšanu par turpmāko rīcību. 

Nestrādājošs uzņēmums ilgi pastāvēt nevar, tas sairst, tāpēc saimniecisko darbību 

pārtraukušais tas ir jāslēdz un jālikvidē, lai vēl vairāk nepasliktinātos tā finansiālais stāvoklis. 

Latvijas likumdošana paredz, ja uzņēmums faktiski nedarbojas pusgadu un ilgāk un 

nekādi darījumi nenotiek, uzņēmums vēl nav jālikvidē. Tādā gadījumā jāiesniedz pieteikums 

VID nodaļā norādot, kādu iemeslu dēļ un uz cik ilgu laiku saimnieciskā darbība ir pārtraukta. 

  

Uzņēmuma slēgšanu un likvidāciju Latvijā stingri reglamentē likumdošana. Ar 

uzņēmuma slēgšanu saprot līgumattiecību uzteikšanu, saimnieciskās darbības pārformēšanu 

un pakāpenisku darbības izbeigšanu. Šis process var ilgt pat vairākus gadus. Slēgšanas process 

ir likvidācijas procesa sagatavošanas posms. 

 

Likvidācija ir uzņēmumam piederošā īpašuma pārdošanas pabeigšana, parādu 

dzēšana, akciju kapitāla un daļu atmaksāšana un oficiāla dokumentu noformēšana par 

uzņēmuma juridiskās pastāvēšanas izbeigšanu. 

 

Pašlaik Latvijā ir vairāki uzņēmumu likvidācijas veidi: 

� pašlikvidācija jeb brīvprātīgā likvidācija; 
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� likvidācija kā viens no privatizācijas paņēmieniem; 

� piespiedu likvidācija jeb likvidācija ar tiesas lēmumu. 

 

Uzņēmuma brīvprātīgās likvidācijas iemesli var būt vairāki: 

� ir sasniegts uzņēmējdarbības mērķis; 

� tā tālāka darbība nav lietderīga; 

� ja gada laikā pēc reģistrēšanās nav uzsākta uzņēmējdarbība (to paredz 

likumdošana). 

Jebkurā gadījumā uzņēmuma darbība izbeidzas saskaņā ar komersanta (uzņēmuma 

īpašnieku) lēmumu. Uzņēmuma brīvprātīgai pašlikvidācijai nepieciešams dalībnieku sapulces 

lēmums, kurā norādīti likvidācijas iemesli. Brīvprātīga likvidācija iespējama tādā gadījumā, ja 

firmai nav parādu kreditoriem. 

 Brīvprātīgā likvidācija notiek vairākos posmos: 

� dalībnieku sapulce pieņem lēmumu par likvidāciju un ieceļ likvidācijas 

komisiju (individuālā uzņēmuma likvidāciju veic uzņēmuma īpašnieks vai viņa 

iecelts likvidators); 

� likvidācijas komisija novērtē uzņēmuma mantu, sastāda likvidācijas bilanci, 

veic inventarizāciju, piedzen parādus, nokārto savas saistības utt. Manta, kas 

palikusi pāri pēc kreditoru prasību apmierināšanas un izmaksām darbiniekiem, 

paliek īpašniekam vai tiek sadalīta dalībniekiem proporcionāli to 

ieguldījumam; 

� tiek veikts kompleksais nodokļu audits, nodokļu inspekcija pārbauda 

grāmatvedības uzskaites pareizību un nodokļu samaksu; 

� tiek sagatavoti un noformēti likvidācijas dokumenti un iesniegti Uzņēmumu 

reģistrā; 

� firmas dokumenti tiek iesniegti Valsts arhīvā. 

Lai likvidētu uzņēmumu, LR Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz šādi dokumenti: 

� reģistrācijas apliecības oriģināls; 

� dalībnieku sapulces protokols par likvidāciju; 

� publikācijas oriģināls laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” par to, ka uzņēmums tiks 

likvidēts; 

•   likvidācijas akts; 

� izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta, ka uzņēmumam nav parādu; 

� kvīts par valsts nodevas samaksu. 
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Uzņēmuma piespiedu likvidāciju nosaka ar tiesas lēmumu. Piespiedu likvidācija var 

būt saistīta ar 

� uzņēmuma maksātnespēju un tai sekojošu bankrotu; 

� uzņēmuma nelikumīgu darbību vai akcionāru pieņemtiem nelikumīgiem 

lēmumiem. 

 

8.4. Uzņēmuma maksātnespēja un bankrots 
 

Uzņēmējdarbība nevar efektīvi funkcionēt bez likumdošanas aktiem, kas aizsargātu 

visas tautsaimniecības, kā arī atsevišķu uzņēmumu un pilsoņu ekonomisko stabilitāti no 

neefektīvi strādājošiem uzņēmumiem, kuri regulāri nepilda savas saistības. Rodas objektīva 

nepieciešamība šādus uzņēmumus pasludināt par maksātnespējīgiem parādniekiem un lietot 

pret tiem speciālus juridiskus līdzekļus. Kreditoru un parādnieku savstarpējās attiecības 

Latvijā regulē 1996. gada likums “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”. 

 

Maksātnespēja ir ar tiesas spriedumu konstatēts parādnieka stāvoklis, kurā tas nespēj 

nokārtot savas parādu saistības. 

 

Parādnieku var atzīt par maksātnespējīgu, ja tiesa konstatē, ka tas nespēj nokārtot 

savus parādus noteiktajos termiņos vai arī viņa parādu summa pārsniedz aktīvus. 

 

Lietu par maksātnespēju var ierosināt uz maksātnespējas pieteikuma pamata, ko var 

iesniegt 

� pats parādnieks; 

� uzņēmuma likviditators (likvidācijas komisija); 

� kreditors (kreditoru grupa); 

� kompetentas valsts institūcijas (prokuratūra, LPA). 

Maksātnespējas process ir process, kas risinās uzņēmumā no maksātnespējas 

pieteikuma iesniegšanas līdz tiesas dienai, kad pieņemts lēmums par procesa izbeigšanu.  

Maksātnespējas procesā ir iesaistītas vairākas personas: 

� parādnieks un tā pārstāvji (kapitāla daļu turētāji, personas, kas ar parādnieku ir 

darba attiecībās, ģimenes locekļi u.c.); 

� administrators; 

� parādnieka kreditori (kreditoru sapulce). 
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Tūlīt pēc maksātnespējas lietas ierosināšanas tiek iecelts administrators. 

 

Administrators ir tiesas iecelta persona (zvērināts advokāts, licenzēti juristi, 

uzņēmumi, kuru pamatnodarbošanās veids ir audita pakalpojumi), kam jānodrošina 

maksātnespējas procesa likumīga un efektīva gaita. Viņš noskaidro maksātnespējas cēloņus, 

pārvalda parādnieka mantu, atskaitās kreditoru sapulcē. 

  

Maksātnespējas stāvoklim ir trīs risinājuma varianti: mierizlīgums, sanācija un 

bankrots. 

 

Mierizlīgums ir maksātnespējas stāvokļa risinājums, kas izpaužas kā vienošanās starp 

kreditoriem un parādnieku par parāda saistību izpildi (mierizlīgums ir pieļaujams visās 

maksātnespējas procesa stadijās līdz mantas izsoles sākumam). Mierizlīgums var izpausties kā 

prasījuma summas samazināšana, atteikšanās no līgumsoda, saistību izpildes termiņa atlikšana 

u.tml. 

 

Sanācija — maksātnespējas stāvokļa risinājums, kas izpaužas kā plānveidīgu 

pasākumu veikšana nolūkā novērst parādnieka iespējamo bankrotu, atjaunot maksātspēju un 

apmierināt kreditoru prasības. Sanāciju vada administrators, kurš parādnieka vārdā var ieķīlāt 

mantu, iznomāt to, aizņemties utt. Galvenie sanācijas priekšlikumi var būt jaunu, atvieglotu 

kredītu piešķiršana, uzņēmuma apvienošana ar kādu spēcīgāku firmu, uzņēmuma profila 

maiņa u.c. Sanācijas maksimālais termiņš ir 2 gadi. 

 

Bankrots ir maksātnespējas stāvokļa risinājums, kas izpaužas kā parādā esošā 

uzņēmuma likvidācija un kreditoru prasības apmierināšana ar līdzekļiem, kas iegūti 

likvidācijas procesā. Bankrota procedūras mērķis — gūstot maksimālu ienākumu no 

parādnieka mantas izpārdošanas, pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasības.  

 

Bankrotam kā ekonomiskai kategorijai piemīt viena priekšrocība un divi trūkumi. 

 Priekšrocība ir tāda, ka tiek pārtraukta ražošana nerentablajos uzņēmumos, tādējādi 

atbrīvojas šajos uzņēmumos iesaistītie, neefektīvi izmantotie resursi, kas tiek novirzīti citiem, 

labāk strādājošiem uzņēmumiem. Bankrots ir lietderīgs tirgus ekonomikas elements, jo 

atbrīvo tirgu no neefektīvi strādājošiem uzņēmumiem. 
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Bankrota trūkumi ir šādi: 

� cilvēki, kas strādā bankrotējošos uzņēmumos, parasti kļūst par 

bezdarbniekiem; 

� kreditori parasti nesaņem atpakaļ savus aizdevumus pilnā apmērā. Viņi 

bankrota gadījumā vienmēr paliek zaudētājos. 

Lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā 

puse no kreditoriem (pēc prasījuma summas). Pēc tam administrators trīs dienu laikā pēc 

lēmuma apstiprināšanas iesniedz paziņojumu par bankrota procedūras uzsākšanu un nosaka 

mantas izsoles dienu (to publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vēl vismaz divos citos 

laikrakstos).  

Parādnieka mantas izpārdošana notiek atklātās izsolēs, kuras organizē administrators. 

No izsolē iegūtajiem naudas līdzekļiem vispirms pilnībā tiek segtas maksātnespējas un 

bankrota procesa administrācijas izmaksas, bet atlikušie līdzekļi tiek sadalīti prioritāro 

kreditoru prasījumu apmierināšanai šādās grupās: 

� darbinieku prasījumi par darba samaksu (par pirmajiem 3 mēnešiem, rēķinot no 

dienas, kad pārtrauktas algu izmaksas); 

� prasījumi par sociālā nodokļa parādu nomaksu par vienu gadu līdz 

maksātnespējas lietas ierosināšanai; 

� valsts prasījumi par valsts garantēto kredītu atmaksu; 

� prasījumi par citu nodokļu parādu atmaksu. 

Pēc pirmajā kārtā paredzēto prioritāro kreditoru prasību pilnīgas apmierināšanas 

atlikušie līdzekļi otrajā kārtā tiek novirzīti pārējo kreditoru prasību apmierināšanai. 

 

Personas, kas ar apzinātām darbībām (ļaunprātīgu bankrotu) vai nolaidības dēļ ir 

novedušas uzņēmumu līdz maksātnespējai, tiek sauktas pie kriminālatbildības. 

Lai maksimāli izvairītos no bankrota, ir jāmācās pareizi organizēt un vadīt uzņēmuma 

darbību, tāpēc uzņēmējam ir svarīgi regulāri analizēt uzņēmuma saimniecisko darbību, lai 

pieņemtu pareizus lēmumus. 
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9. UZŅĒMUMA DARBĪBAS ANALĪZE 
 

9.1. Ekonomiskās analīzes būtība un metodes 
 

Uzņēmuma darbības novērtēšanai un ekonomiskai analīzei ir svarīga loma uzņēmuma 

vadīšanā. Analīzes uzdevums, no vienas puses, ir noteikt uzņēmuma darbības efektivitāti, no 

otras puses, — noteikt uzņēmuma darbības attīstības iespējamos virzienus. Tāpēc analīze 

jāveic mērķtiecīgi, lai izzinātu tādas uzņēmuma iespējas un rezerves, kas nodrošinātu esošo 

resursu optimālu izmantošanu. 

Saimnieciskās darbības analīze ir neaizstājams priekšnoteikums plānošanā. Lai 

uzņēmums varētu pamatoti plānot savu darbību nākotnē, vispirms nepieciešams sīki izanalizēt 

iepriekšējās darbības rezultātus. Analīze dod iespēju ne tikai izpētīt konkrētā uzņēmuma 

darbības panākumus, bet arī tos salīdzināt ar līdzīgiem uzņēmumiem. 

Ekonomiskai analīzei nepieciešama noteikta informatīvā bāze. Tās kvalitāte ir atkarīga 

no uzņēmumā organizētās finansu uzskaites un pārskatu kvalitātes un tajos ietilpstošo rādītāju 

patiesuma un ticamības. 

Analīzē izmanto 

� grāmatvedības, uzskaites, statistikas pārskatus; 

� plāna un normatīvos materiālus (materiālu izlietojuma normas, tāmes, darba 

algas tarifus); 

� līgumus, pasūtījumus, ražošanas apspriežu materiālus; 

� analīzes veicēju personiskos pētījumus, inventarizācijas datus. 

Uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzi iedala ārējā un iekšējā analīzē. 

Ārējā analīze tiek veikta uz uzņēmuma pārskatu pamata. Ārējo analīzi parasti veic 

bankas, nodokļu iestādes, investori, uzraudzības iestādes. Šo analīzes uzdevums ir noskaidrot 

uzņēmuma finansiālo stāvokli, maksātspēju, uzņēmuma savstarpējās attiecības ar 

akcionāriem, kā arī peļņas sadali, citu kapitāla avotu piesaistīšanas un paškapitāla 

palielināšanas iespējas u.c. 

Iekšējā analīze ir kompleksa ekonomiska analīze, kuras uzdevums ir dot 

nepieciešamo analītisko materiālu uzņēmuma vadītājiem ekonomisko lēmumu pieņemšanā. 

Iekšējo analīzi veic, aprēķināot tādus rādītājus kā pašizmaksu, izmaksu struktūru, izmaksu 

novirzes no plāna, peļņu u.c. Šie rādītāji ir pamats mārketinga un ražošanas programmu 

izstrādei uzņēmumā.  
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Ekonomiskās analīzes paņēmieni (metodes) 
 

Atkarībā no analīzes uzdevuma izvēlas atbilstošus analīzes veikšanas paņēmienus jeb 

metodes. 

Salīdzināšanas pamatā ir dažādu ekonomisko rādītāju aprēķināšana un salīdzinoša 

novērtēšana dinamikā. Ekonomiskos rādītājus analizē trijos aspektos, salīdzinot ar 

� plānoto (ideālo) līmeni; 

� iepriekšējiem periodiem; 

� nozares līmeni. 

Salīdzināšana ļauj novērtēt uzņēmuma darbības rezultātus, noteikt faktiskās novirzes 

no plānotiem rādītājiem, iepriekšējo periodu rādītājiem vai nozares vidējiem rādītājiem. Šī 

metode ļauj noteikt noviržu iemeslus un atklāt rezerves. 

Faktoru noteikšana un analīze. Atsevišķie uzņēmuma darbības rādītāji ir savstarpēji 

saistīti un ietekmē cits citu. Ekonomiskos rādītājus visbiežāk var izteikt kā noteiktu faktoru 

matemātisku sakarību (starpību, summu, reizinājumu, dalījumu). Analīzē ir jāizmēra atsevišķu 

faktoru lielums un ietekme uz tos apvienojošo rādītāju. Atkarībā no faktoru pakāpes tos iedala 

galvenajos un mazāk nozīmīgākos faktoros. Analīzē galvenajiem faktoriem ir jāpievērš lielāka 

uzmanība. 

Relatīvie lielumi jeb indeksu un koeficientu metode. Relatīvie lielumi ir dažādi 

indeksi un koeficienti. Ar relatīvo lielumu palīdzību ērti var raksturot un novērtēt ekonomisko 

procesu un parādību dinamiku laikā un telpā.  

Bilanču metode ļauj salīdzināt savstarpēji saistītos rādītājus, lai noteiktu un izmērītu 

to savstarpējo ietekmi. Izmantojot šo metodi, ir jāievēro, ka savstarpēji saistīto rādītāju 

summām jābūt vienādām. 

Grafiskā metode ir labs līdzeklis dažādu procesu un tendenču uzskatāmai 

ilustrēšanai, kā arī analīzes rezultātu noformēšanai. Analīzes rezultātu grafiska attēlošana 

rādītājus padara uzskatāmus un viegli salīdzināmus. Skaitliskos rādītājus ieteicams apkopot 

tabulās, grafikos, diagrammās, zīmējumos u.c. grafiskos attēlos. 

Ekonomiski matemātiskās metodes parasti izmanto, lai noteiktu optimālu variantu, 

pieņemot ar uzņēmējdarbību saistītos lēmumus noteiktos apstākļos. Šīs metodes lieto, 

izmantojot datoru šādu jautājumu risināšanā: 

� resursu sadales un izmantošanas optimizēšanā; 

� saimnieciskās darbības plānu optimizēšanā; 
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� uzņēmuma optimālā lieluma noteikšanā; 

� transportēšanas maršrutu noteikšanā; 

� optimāla preču sortimenta noteikšanā u.c. 

 

Uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzei izmanto rādītājus, kas raksturo 

� uzņēmuma ekonomisko potenciālu (uzņēmuma lielumu): uzņēmuma aktīvi, 

gada apgrozījums, strādājošo skaits, uzņēmuma pamatkapitāls, saražotās 

produkcijas apjoms; 

� uzņēmuma saimniecisko darbību: ieņēmumi, to struktūra, izmaksas, to 

struktūra, uzņēmuma līdzekļu avoti, kapitālieguldījumu apjoms u.c.; 

� saimnieciskās darbības efektivitāti: peļņa, rentabilitāte; 

� finansiālo stāvokli: likviditātes koeficients, maksātspēja; 

� konkurētspēju: uzņēmuma tirgus daļa, preču kvalitāte. 

 

 

9.2. Uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītāji, to analīze 
 

Uzņēmuma saimnieciskās darbības raksturošanai lieto dažādus rādītājus. 

Neto apgrozījums — uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi no preču, produkcijas vai 

pakalpojumu realizācijas, no kuriem atskaitīti nodokļi, kurus aprēķina no apgrozījuma (PVN, 

akcīzes, muitas), kā arī atlaides. 

Novērtējot uzņēmuma apgrozījumu (noietu), ir jāsalīdzina iepriekšējo gadu rādītāji ar 

plānotajiem rādītājiem. Šo rādītāju novirzēm var būt vairāki iemesli: cenu svārstības, 

apgrozījuma apjoma un struktūras izmaiņas. 

 

Kopējie ieņēmumi, to struktūra 
 

Uzņēmumam bez pamatdarbības ieņēmumiem var būt arī citi ieņēmumi, kas ir saistīti 

ar uzņēmuma finansiālo darbību. Tie var būt no 

• aktīvu realizācijas; 

• darbības ar vērtspapīriem; 

• īpašuma iznomāšanas; 

• līdzdalības citās sabiedrībās; 

• ekonomiskām sankcijām; 
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• valūtas operācijām u.c. avotiem. 

Ieņēmumu struktūra parāda atsevišķu ieņēmumu veidu īpatsvaru kopējo ieņēmumu 

apjomā. 

 

Izmaksas, to struktūra 
 

Izmaksas ir vērtību patēriņš uzņēmumā, kas saistīts ar preču ražošanu un pakalpojumu 

sniegšanu. 

 

Ekonomiskajā analīzē ir būtiski atdalīt tās izmaksas, kas attiecas uz uzņēmuma 

pamatdarbību (saimniecisko darbību), no pārējām izmaksām, kuras uzņēmums būtiski nevar 

ietekmēt (PL nolietojums, kredīta procenti, nekustamā īpašuma nodoklis u.tml.). 

Izmaksu struktūra atspoguļo atsevišķu izmaksu veidu īpatsvaru kopējā izmaksu 

apjomā (vai neto apgrozījumā). 

Ekonomiskās analīzes uzdevums ir atrast optimālu izmaksu struktūru, maksimāli 

samazināt izmaksas, jo tās tiešā veidā ietekmē uzņēmuma peļņu.  

Izmaksu struktūras rādītāji ir šādi: 

 

• materiālu izmaksu īpatsvars neto apgrozījumā: 

 

materiālu izmaksas 

neto apgrozījums 
× 100; 

 

• darba samaksas īpatsvars neto apgrozījumā: 

 

darba samaksa 

neto apgrozījums 
× 100; 

 

• izmaksu īpatsvars neto apgrozījumā: 

 

ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas 

neto apgrozījums 
× 100; 

 

 

Peļņa un tās veidi 
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Peļņa ir galvenais uzņēmuma darbības efektivitātes rādītājs. 

Peļņa kā uzņēmuma pašu kapitāla gada pieaugums ir starpība starp uzņēmuma 

ieņēmumiem no viena finansiālā gada darbības un izmaksām, kas radušās šajā periodā. 

Peļņu ietekmējošie faktori: 

� realizētās produkcijas cenu līmenis; 

� realizētās produkcijas daudzums; 

� izmaksas. 

Ekonomiskajā analīzē izmanto vairākus peļņas veidus: bruto peļņu, operatīvās 

darbības peļņu, finansiālās darbības peļņu, peļņu pirms nodokļiem, neto peļņu. 

 

Bruto peļņa ir starpība starp realizācijas ieņēmumiem un pārdotās produkcijas 

ražošanas izmaksām. To uzskata par peļņas aprēķina vissvarīgāko starprezultātu. Šis rādītājs 

ļauj analizēt ražošanas (pamatdarbības) efektivitāti. 

 

Bruto peļņa = neto apgrozījums — pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas. 

 

Bruto peļņas izmaiņas rodas gan apgrozījuma (ieņēmumu) svārstību ietekmē, gan 

ražošanas izmaksu dēļ. 

 

Finansiālās darbības peļņa ir starpība starp finansiālās darbības ieņēmumiem un 

izdevumiem. Šis rādītājs ir nepieciešams, lai atdalītu saimnieciskās darbības peļņu no tādiem 

peļņas avotiem kā procenti, dividendes, valūtas operācijas, pamatlīdzekļu pārdošana, saņemtā 

nomas maksa u.tml. 

 

Operatīvās (saimnieciskās) darbības peļņa ir peļņa pirms procentu un nodokļu 

atskaitīšanas, kurā netiek ietverti ieņēmumi un izmaksas, kas nav saistīti ar produkcijas 

ražošanu un pārdošanu, piemēram, saņemtie vai maksātie procenti, ārkārtas ieņēmumi un 

izmaksas u.tml. 

 

Neto peļņa (tīrā peļņa) ir uzņēmuma peļņas daļa, kas paliek uzņēmuma rīcībā pēc 

ienākuma un citu nodokļu atskaitīšanas. Tas ir svarīgākais uzņēmuma kopējās darbības 

rādītājs, no kura dinamikas ir atkarīga uzņēmuma eksistence, attīstības iespēja, dividenžu 

izmaksa. Tīrā peļņa ir galvenais avots jaunām investīcijām. 
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Bruto segums ir rādītājs, kuru izmanto uzņēmuma ekonomiskās darbības analīzei un 

plānošanai un kas raksturo kāda produkcijas veida tirgus vērtības pārsniegumu pār 

mainīgajām izmaksām. Bruto segums nozīmē starpību starp ieņēmumu summu un mainīgajām 

izmaksām, un tas tiek aprēķināts katrai atsevišķai produkcijas vienībai. Šī rādītāja 

aprēķināšana ļauj izanalizēt ražošanas programmu kopumā un pieņemt lēmumu par kāda 

produkcijas veida ražošanu vai tās izbeigšanu. 

 

Bezzaudējumu punkts ir situācija, kurā ieņēmumi no produkcijas realizācijas ir 

vienādi ar izdevumiem, bet vēl nedod peļņu. 

Bezzaudējumu punkta analīze balstās uz izmaksu iedalījumu pēc izmaksu dinamikas 

jeb atkarības no ražošanas apjoma — mainīgajās un pastāvīgajās izmaksās. 

Mainīgās izmaksas ir izmaksas, kuru kopējais līmenis mainās, palielinoties vai 

samazinoties ražošanas apjomam. 

Pastāvīgās izmaksas ir izmaksas, kas nemainās, noteiktās robežās palielinoties vai 

samazinoties ražošanas apjomam. 

Bezzaudējumu punkta analīze dod iespēju noskaidrot, 

� cik lielam jābūt preču pārdošanas apjomam, lai uzņēmumam nebūtu 

zaudējumu; 

� kādam jābūt pārdošanas apjomam, lai nodrošinātu plānoto peļņu; 

� kā uzņēmuma peļņu ietekmēs produkcijas realizācijas cenu, apjoma un 

izmaksu izmaiņas. 

Ja uzņēmums ražo un realizē vienu produkcijas veidu, tad bezzaudējumu punktu 

aprēķina pēc šādas formulas: 

 

pastāvīgās izmaksas 
bezzaudējumu punkts = 

cena – mainīgās izmaksas uz 1 vienību 
. 

 

Ja uzņēmums ražo vairākus produkcijas veidus, tad bezzaudējumu punktu aprēķina 

pēc formulas  

 

bruto peļņa 
bezzaudējumu punkts = pastāvīgās izmaksas : 

neto apgrozījums 
. 

 



 

 128

Rentabilitāte ir uzņēmuma darbības efektivitātes rādītājs. To nosaka, uzņēmuma 

peļņu dalot ar kādu rādītāju, kas ietekmē peļņu. Rentabilitātes vērtēšanai nav noteiktu 

kritēriju, to izsaka procentos. Jo augstāks procentu līmenis, jo uzņēmuma darbība ir 

efektīvāka. Zems rentabilitātes līmenis liecina par uzņēmuma neveiksmi. 

Rentabilitāti apskata trijos aspektos: 

� komerciālā (realizācijas) rentabilitāte — rāda, kādu peļņu uzņēmums ir ieguvis 

uz neto apgrozījuma vienību; 

� ekonomiskā (aktīvu) rentabilitāte — rāda, kāda peļņa ir iegūta, rēķinot uz 

uzņēmuma aktīvu vienību; 

� finansiālā (pašu kapitāla) rentabilitāte — rāda, kādu peļņu ir ieguvuši 

uzņēmuma īpašnieki uz ieguldītā kapitāla vienību. 

 

Realizācijas rentabilitāte atspoguļo ienesīgumu no preču un pakalpojumu pārdošanas. 

 

bruto peļņa 
Realizācijas rentabilitāte (bruto peļņas norma) = 

neto apgrozījums 
× 100. 

 

Bruto peļņa bieži vien tiek uzskatīta par peļņas — zaudējumu aprēķina vissvarīgāko 

starprezultātu. Šo lielumu izsaka ne vien absolūtā izteiksmē (latos), bet arī relatīvi (%), kā 

peļņas attiecību pret neto apgrozījumu. Bruto peļņas rentabilitāti parasti salīdzina ar 

iepriekšējo periodu līmeni: 

 

tīrā peļņa 
Realizācijas rentabilitāte (tīrās peļņas norma) = 

neto apgrozījums 
× 100. 

 

Šis rādītājs nesniedz pilnīgu informāciju, jo tas vienkopus atspoguļo kā produkcijas un 

pakalpojumu pārdošanas gaitā iegūto peļņu, tā arī ar ražošanu nesaistītās izmaksas un 

ieņēmumus (finansu, ārkārtas). Realizācijas rentabilitāte var paaugstināties arī sakarā ar peļņas 

nodokļa likmes pazemināšanos vai uzņēmuma finansu politikas pārmaiņu dēļ. Tāpēc 

ieteicams rēķināt tādu rentabilitātes koeficientu, kuru ietekmē tikai operatīvās darbības 

rezultāti, uzņēmuma cenu politikas un operatīvās darbības izmaksu efektivitāte. Tāds rādītājs 

ir operatīvās darbības rentabilitāte. 

operatīvās darbības peļņa* 
Operatīvās darbības rentabilitāte = 

neto apgrozījums 
× 100. 
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Aktīvu rentabilitāte atspoguļo ienesīgumu no kapitāla. Tā ir visbiežāk lietotais 

ekonomiskās rentabilitātes rādītājs. Aktīvu rentabilitāte izsaka operatīvās darbības peļņas 

attiecību pret aktīvu (kapitāla) kopsummu un parāda, cik naudas vienību bija nepieciešams 

uzņēmumam, lai iegūtu vienu peļņas naudas vienību neatkarīgi no šo līdzekļu piesaistīšanas 

avota. Šis rādītājs ir viens no svarīgākajiem uzņēmuma konkurētspējas indikatoriem. 

Konkurētspējas līmeni nosaka, salīdzinot analizējamā uzņēmuma aktīvus ar vidējo nozares 

rādītāju. 

peļņa pirms procentu un nodokļu atskaitīšanas 
Aktīvu rentabilitāte = 

aktīvu vidējā vērtība 
× 100. 

 

Finansiālā rentabilitāte atspoguļo ienesīgumu no pašu kapitāla un ļauj noteikt tā 

kapitāla izlietošanas efektivitāti, kuru ir investējuši uzņēmuma īpašnieki, kā arī salīdzināt šo 

rādītāju ar iespējamo ienākuma saņemšanu, ieguldot šos līdzekļus citos vērtspapīros. 

 

gada tīrā peļņa 
Finansiālā rentabilitāte = 

pašu kapitāla gada vidējā summa 
× 100. 

 

No īpašnieku viedokļa, šis ir pats svarīgākais rentabilitātes rādītājs, kas rāda, cik daudz 

peļņas iegūts uz katru īpašnieku uzņēmumā ieguldīto latu. 

 

Novērtējot uzņēmuma finansiālo stāvokli, jāņem vērā 

� ne tikai atsevišķu koeficientu nozīme, bet tie kopumā; 

� koeficientu nozīme ne tikai pašreizējā periodā, bet arī iepriekšējos periodos (tas 

ir, jāredz izmaiņas, tendences). 

 

 

9.3. Uzņēmuma līdzekļu izmantošanas rādītāji 
 

Uzņēmuma līdzekļu izmantošanas efektivitāti raksturo uzņēmuma līdzekļu aprites 

rādītāji. Līdzekļu aprites ātrumu var aprēķināt visiem uzņēmuma līdzekļiem vai tā atsevišķām 

daļām.  
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Visu aktīvu aprites koeficients rāda, cik efektīvi tiek izmantoti uzņēmuma aktīvi neto 

apgrozījuma veidošanai, t.i., cik reizes tiek veikts pilns ražošanas un apgrozības cikls, kurš 

rada atbilstošu efektu peļņas veidā. 

 

neto apgrozījums 
Visu aktīvu aprites koeficients = 

aktīvu kopsumma 
. 

 

Lai gan šis koeficents ir atkarīgs no nozares, tomēr ekonomisti uzskata, ka tam 

nevajadzētu būt mazākam par 3. Ja rādītājs ir pārāk zems, tas nozīmē, ka investīcijas ir bijušas 

pārmērīgas un arī sašaurinājies ražošanas apjoms vai apgrozījums. Šajā gadījumā 

uzņēmumam būtu ieteicams likvidēt daļu no pamatlīdzekļiem, kā arī daļu no ražošanas 

krājumiem. 

Krājumu aprites koeficients rāda, cik reizes gadā ir apritējuši ražošanas krājumos 

ieguldītie līdzekļi. 

 

pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 
Krājumu aprites koeficients = 

vidējā krājumu summa 
. 

 

Šis koeficients parāda ātrumu, ar kādu ražošanas krājumi tiek pārvērsti skaidras 

naudas formā. Zems šī koeficienta rādītājs liecina, ka krājumos ir ieguldīts daudz līdzekļu un 

iesaldēts kapitāls, kas nenes peļņu, augsts rādītājs, — ka preču krājumi ir pārāk mazi, kas var 

radīt sarežģījumus produkcijas ražošanā. Lai šo koeficientu izteiktu dienās, 360 vai 365 gada 

dienas dala ar aprites koeficientu. No tā var uzzināt, cik dienas nepieciešamas ražošanas 

krājumu pārdošanai un atjaunošanai. Sevišķi aktuāla ir krājumu aprites paātrināšana un 

krājumu samazināšana, ja uzņēmumam ir liela aizņemtā kapitāla summa. 

 

 

9.4. Uzņēmuma finanšu rādītāji 
 

Uzņēmuma finanšu analīzē izmanto dažādus rādītājus gan absolūtās, gan relatīvās 

izteiksmēs. Finanšu vadīšanā par svarīgākajiem tiek atzītas šādas finanšu koeficientu grupas: 

� likviditātes rādītāji; 

� lietišķās aktivitātes rādītāji; 

� kapitāla vai maksātspējas rādītāji; 



 

 131

� rentabilitātes rādītāji; 

� tirgus aktivitātes rādītāji. 

Finanšu rādītāju analīzes pamatā ir šo rādītāju aprēķināšana un salīdzinoša novērtēšana 

dinamikā. Šie rādītāji raksturo bilances aktīva un pasīva posteņus, bruto un neto finanšu 

rezultātus, kā arī attiecības starp peļņas — zaudējumu aprēķina un bilances sastāvdaļām. 

 

Informācija, ko dod finanšu rādītāju analīze, ir svarīga 

� uzņēmuma līdzekļu īpašniekiem, lai tie novērtētu, cik efektīvi tiek izmantoti 

viņu līdzekļi; 

� uzņēmuma kreditoriem; 

� uzņēmuma investoriem un piegādātājiem, lai novērtētu kapitāla ieguldīšanas 

izdevīgumu un sadarbības perspektīvu. 

 

Maksātspējas jeb kapitāla struktūras rādītāji 
 

Ja uzņēmums savas darbības finansēšanai izmanto arī aizņemtos līdzekļus, tas nozīmē, 

ka uzņēmums ir nonācis ārējās parādsaistībās. Tāpēc viens no svarīgākajiem uzņēmuma 

finansiālā stāvokļa rādītājiem ir maksātspēja, t.i. iespēja savlaicīgi un pilnā apmērā nokārtot 

savas parādu saistības. 

Uzņēmums skaitās maksātspējīgs, ja tā pašu kapitāls ir lielāks vai vienāds ar ārējo 

parādu summu. Kapitāla struktūras rādītāji raksturo kreditoru un investoru interešu 

aizsargāšanas pakāpi un uzņēmuma līdzekļu avotu struktūru. Šo rādītāju lielums sevišķi 

svarīgs ir kreditoriem, lai noteiktu uzņēmuma kredītspēju. Ja saistību (parādu) summas ir 

pārmērīgas, uzņēmumam var draudēt maksātnespēja. 

 

saistības 
Maksātspējas koeficients = 

pašu kapitāls 
. 

 

Šī koeficienta kritiskā robeža ir 1. 

Īpašuma koeficients raksturo pašu kapitāla īpatsvaru uzņēmuma kopējā kapitāla 

struktūrā, tātad uzņēmuma īpašnieku un kreditoru interešu attiecību. Īpašuma koeficentam, 

kurš raksturotu stabilu finansiālo stāvokli, investoru un kreditoru skatījumā būtu jābūt 

apmēram 60% līmenī. Jo augstāka ir pašu kapitāla daļa kopkapitālā, jo augstāka ir uzņēmuma 

finansiālā stabilitāte. 
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pašu kapitāls 
Īpašuma koeficients = 

kopējais kapitāls (bilances kopsumma) 
. 

 

Saistību īpatsvars bilancē tiek noteikts kā saistību kopsummas attiecība pret bilances 

kopsummu. Jo šis rādītājs būs zemāks, jo labprātāk kreditori izsniegs kredītu. Normālā līmenī 

šis rādītājs ir ap 0,4. Saistību īpatsvars bilancē raksturo uzņēmuma finansiālo atkarību no 

ārējiem aizņēmumiem. Jo augstāks tas ir, jo vairāk parādu ir uzņēmumam, jo riskantāka ir 

situācija, kas to var novest līdz bankrotam. 

 

saistību kopsumma 
Saistību īpatsvars bilancē = 

kopējais kapitāls (bilances kopsumma) 
. 

 

Tomēr uzņēmuma līdzekļu esamība vēl neliecina par tā reālo maksātspēju, jo 

nepabeigtā ražošana, gatavā produkcija noliktavā u.c. preču materiālās vērtības uzņēmuma 

bankrota gadījumā var izrādīties grūti realizējamas vai vispār nerealizējamas, lai tās pārvērstu 

naudā un dzēstu parādus. Ne vienmēr lielu īpašumu un kapitāla esamība liecina par 

uzņēmuma maksātspēju. Tāpēc svarīga ir ne tikai kapitāla esamība, bet arī šo kapitālu 

likviditātes pakāpe. Likvīds nozīmē — viegli realizējams, pārvēršams skaidrā naudā. 

Likviditāte vispārīgā nozīmē ir materiālo vērtību pārdošanas un pārvēršanas naudā 

viegluma pakāpe. Par likvīdiem sauc tos aktīvus, kuri jau atrodas vai kurus ātri var pārvērst 

naudas formā. 

 

Likviditātes rādītāji 
 

Likviditāte ir uzņēmuma spēja jebkurā laikā atmaksāt savas īstermiņa saistības. 

Ar kāda apgrozāmā līdzekļa likviditāti saprot tā spēju transformēties naudas līdzekļos. 

Likviditātes pakāpi nosaka laika perioda garums, kurā šī transformācija var notikt. Jo īsāks šis 

periods, jo likvīdāks ir dotais aktīvu elements. Vislikvīdākie apgrozāmo līdzekļu posteņi ir 

naudas līdzekļi uzņēmuma kasē un norēķinu kontā bankā. 

Uzņēmuma likviditāte liecina par to, kāds apgrozāmo līdzekļu daudzums teorētiski ir 

pietiekams, lai segtu īstermiņa saistības. 

Kopējās likviditātes koeficients raksturo uzņēmuma spēju segt īstermiņa saistības. Jo 

tas ir augstāks, jo augstāk jāvērtē uzņēmuma maksātspēja. 
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apgrozāmie līdzekļi 
Kopējās likviditātes koeficients = 

īstermiņa saistības 
. 

 

Pēc vispārpieņemtiem standartiem uzskata, ka šim koeficientam ir jāatrodas robežās 

starp 1 un 2 (dažreiz 3). Zemāko robežu nosaka tas, ka uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu 

daudzumam jābūt vismaz tik lielam, lai segtu īstermiņa saistības. 

Lielākajā daļā gadījumu visdrošākais likviditātes novērtējums ir pēc naudas līdzekļu 

lieluma, kurš ir uzņēmuma rīcībā. Šo rādītāju sauc par absolūtās likviditātes koeficientu. 

 

naudas līdzekļi kasē un bankā 
Absolūtās likviditātes koeficients = 

īstermiņa saistības 
. 

 

Ja likviditāte ir zema, 

� uzņēmuma darbošanās aktivitāte ir ierobežota; 

� nav pieejami naudas līdzekļi uzņēmuma darbības nodrošināšanai; 

� kreditori un investori atsaka savu kapitālu; 

� kopumā tas noved pie dārgiem kredītiem un nokavētiem kredīta procentu 

maksājumiem. 
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10.UZŅĒMUMA DARBĪBAS PLĀNOŠANA 
 

10.1. Plānošanas nozīme un plānu veidi 
 

Labi finanšu rezultāti uzņēmumā nerodas sagadīšanās dēļ, tos sasniedz ar reālistisku 

plānošanu un stingru izdevumu kontroli. Speciālistu atziņas un uzņēmēju praktiskā pieredze 

pierāda, cik ļoti nepieciešama ir kvalitatīva uzņēmējdarbības plānošana tirgus ekonomikas 

apstākļos. Vajadzību pēc uzņēmuma darbības plānošanas nosaka pieaugošā tirgus konkurence 

un ar ilgtermiņa ieguldījumiem saistītais finanšu risks. 

Lai uzņēmējdarbība būtu efektīva, uzņēmējam jāprot noteikt, ko un kādā apjomā ražot, 

kāds ir tam nepieciešamais kapitāls un kā to nodrošināt. Viņam jānosaka, cik lielas var būt 

produkcijas ražošanas izmaksas, lai uzņēmums varētu gūt pietiekamu peļņu, jānovērtē ne vien 

uzņēmuma darbības stiprās, bet arī vājās puses, kam pievēršot lielāku vērību, varēs nodrošināt 

uzņēmuma efektīvāku darbu.  

 

Plānošana ir uzņēmuma mērķu noteikšana un to sasniegšanai veicamo darbību un 

uzdevumu izpildes kārtības izstrāde. 

 

Plānošana ir iegūtās informācijas apstrāde un novērtējums, mērķu noteikšana, 

lēmumu sagatavošana un pieņemšana, lai konkrētos apstākļos varētu izvēlēties piemērotākos 

paņēmienus turpmākās darbības efektīvai nodrošināšanai. 

 

Plānot nozīmē raudzīties uz priekšu uzņēmuma darbības nākotnē, ievērojot dažādus 

faktorus, kuri spēj ietekmēt šo darbību kopumā vai kāda atsevišķa pasākuma rezultātu. 

Labākus panākumus gūst tie uzņēmumi, kuri plānojot izstrādā vairākus variantus jeb 

alternatīvas. Plānošana palīdz izvēlēties labāko variantu. 

Plānošanai ir sevišķi liela nozīme uzņēmuma veiksmīgas darbības attīstīšanā, jo tā liek 

uzņēmējiem izstrādāt uzņēmuma galvenos darbības virzienus un ražošanas attīstības 

proporcijas, ņemot vērā uzņēmuma resursus un tirgus pieprasījumu. Efektīva plānošana 

samazina laiku, ko vadītājs tērē lēmumu pieņemšanai. 

Plānošana pati par sevi nespēj nodrošināt sekmīgu uzņēmuma darbu. Plānus nevarēs 

īstenot, ja nebūs nodrošināti attiecīgie nosacījumi to  realizācijai: sekmīga plānošanas 

organizācija un plāna izpildes kontrole. 

 

Plānu veidi uzņēmumā 
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Daudzveidīgo uzņēmuma darbību nevar iekļaut un pilnīgi atsegt vienā plānā. Jo 

uzņēmums ir lielāks, tā darbība daudzveidīgāka un komplicētāka, jo vairāk ir plānojamo 

rādītāju. Šādos uzņēmumos ir nepieciešamība pēc daudziem plāniem.  

 

Pēc plānošanas termiņa (laika) uzņēmuma plānus iedala 

� ilglaicīgos jeb stratēģiskos plānos (3 gadi un ilgāk); 

� vidēja termiņa jeb taktiskos plānos (1—3 gadi); 

� īslaicīgos jeb operatīvos plānos, kuros realizējamos pasākumus paredz īsiem 

periodiem: pusgadam, ceturksnim, mēnesim, noteiktai darba sezonai. 

Jo ilgāku posmu plānošana aptver, jo vairāk mainīgo faktoru ir jāapskata, līdz ar to 

ilglaicīgie plāni ir nedrošāki. 

Pēc plānojamā apjoma (objekta) plāni var būt šādi:  

� uzņēmuma kopējais jeb biznesa plāns; 

� atsevišķu darbības sfēru (parciālie) plāni. 

Analogi tam, kā uzņēmuma ienākumi veidojas un cirkulē dažādās tā darbības jomās 

(ražošanas, sagādes, realizācijas, finansēšanas), arī uzņēmuma attīstības kopējais plāns 

veidojas no šo atsevišķo darbības jomu plāniem, tāpēc uzņēmuma kopplāns sadalās atsevišķos 

jeb parciālos plānos. Uzņēmuma parciālie plāni iedalās — realizācijas, ražošanas, finansu un 

sagādes plānos. Katrs no tiem savukārt tiek konkretizēts vai papildināts ar apakšplāniem. 

 

 10.2. Uzņēmuma produkcijas realizācijas, sagādes un ražošanas 
plānošana 

 

Ražošanas plānošanu parasti (19. attēls) sāk ar produkcijas realizācijas plānošanu       

(18. attēls). Plānošanā vispirms jānosaka produkcijas (pakalpojumu) realizācijas, kā arī tās 

noieta stimulēšanas iespējas (reklāma, firmas zīme, kvalitāte u.c.). Plānojot realizāciju, 

jāapsver uzņēmuma cenu politika. Paredzamais realizācijas apjoms ir visgrūtāk 

prognozējamais rādītājs, bet visas pārējās prognozes (resursi, izmaksas) balstās tieši uz šīm 

prognozēm. Tādēļ svarīgi ir sagādāt pierādījumus, kas apstiprina produkcijas pieprasījuma 

apjomus.   

 

Produkcijas realizācijas plānošana 
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Tirgus izzināšana  Noieta stimulēšanas plānošana 

   

 

      

Tirgus              Tirgus           Tirgus               Sortimenta     Reklāma    Noieta        Cenu 

informācijas     izpēte          prognoze             plānošana                    veicināšana    politika 

ievākšana 

 

18. att. Produkcijas realizācijas plānošana 

 

Ražošanas plānošana 

 

      

Ražošanas procesa plānošana  Ražošanas jaudu plānošana 

•  ražošanas apjomu noteikšana; 

•  darba procesu plānošana; 

•  nepieciešamo izejvielu un 

materiālu plānošana. 

  •  nepieciešamo iekārtu apzināšana; 

•  nepieciešamo ēku apzināšana;  

•  nepieciešamā darbaspēka plānošana. 

 

19. att. Ražošanas plānošana 

 

Sagādes plānošana 

 

      

Izejvielu un materiālu sagāde 
 Izejvielu un pašražotās produkcijas 

krājumu plānošana 

� izejvielu un materiālu veidu 

plānošana; 

� pasūtāmo izejvielu daudzumu 

plānošana;   

� pasūtījumu laika plānošana; 

� piegādātāju izvēle. 

 � pašražotās produkcijas krājumu 

noteikšana; 

� nepabeigtās ražošanas plānošana. 
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20. att. Sagādes plānošana 

 

 

Uzņēmuma finansēšanas 

plānošana 

 

      

Nepieciešamā kapitāla aprēķins  Kapitāla avotu plānošana 

 

• uzņēmuma pamatlīdzekļu un  

• apgrozāmo līdzekļu plānošana 

  

• iekšējās finansēšanas iespēju 

apzināšana; 

• ārējās finansēšanas avotu apzināšana 

 

 

21. att. Uzņēmuma finansēšanas plānošana 

 

 

 

 

 

 

 

Uzņēmuma saimnieciskās darbības un 

finanšu rādītāju plānošana 

 

      

Saimnieciskās darbības rādītāji  Finansu rādītāji 

• izmaksas, pašizmaksa, peļņa,  

• uzņēmuma līdzekļu izmantošanas  

• rādītāji    

 

 • rentabilitāte 

• likviditāte 

• maksātspēja 

 

22. att. Uzņēmuma saimnieciskās darbības un finanšu rādītāju plānošana 
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10.3. Uzņēmuma finanšu plānošana 
 

Finanšu plānošana ir svarīgs uzņēmuma plānošanas procesa elements. Tās galvenie 

uzdevumi ir šādi: 

� uzņēmumam nepieciešamā kapitāla lieluma noteikšana; 

� optimālas finanšu līdzekļu izmantošanas nodrošināšana; 

� pastāvīgas uzņēmuma maksātspējas nodrošināšana; 

� finansēšanas izdevumu samazināšana. 

Jebkuram uzņēmumam galvenā finanšu plānošanas problēma ir nodrošināt uzņēmuma 

likviditāti, jo uzņēmuma maksātnespēja nozīmē tā bojāeju. 

 

Lai savlaicīgi atrisinātu likviditātes problēmas un precīzi plānotu finanses, ir jāplāno 

maksājumu (naudas) plūsma. Šeit svarīga nozīme ir diviem jautājumiem: 

� kā noskaidrot vajadzīgā kapitāla daudzumu; 

� kā finansēt šo kapitāla daudzumu? 

 

Uzņēmumam nepieciešamā kapitāla lielums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem: 

uzņēmuma lieluma, nozares, ražošanas vai pakalpojuma veida, kapitālieguldījumu lieluma, 

maksāšanas noteikumiem u.c. Uzņēmumam nepieciešamā kapitāla lielumu ietekmē arī tas, vai 

uzņēmums atrodas dibināšanas fāzē vai attīstības fāzē. 

Uzņēmuma finansēšanas avoti var būt šādi: 

� pēc izcelsmes — iekšējie un ārējie; 

� pēc termiņa — īstermiņa un ilgtermiņa. 

 

Uzņēmuma kapitāla plānošanas pamatā ir trīs bilances zelta likumi, t.i. uzņēmuma 

finansēšanas noteikumi. 

 

Pirmais likums. 

Ilgtermiņa ieguldījumi jāfinansē no pašu kapitāla.  

 

Pašu kapitāls ir uzņēmuma rīcībā uz neierobežotu laiku, tāpēc ar to ir jāfinansē 

ilgtermiņa ieguldījumi. Tā nav kādas institūcijas noteikta prasība, bet gan īpašuma racionālas 

finansēšanas ieteikums. 
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Otrais likums. 

Ilgtermiņa ieguldījumi ir jāfinansē no pašu kapitāla un ilgtermiņa saistībām. 

 

Ilgtermiņa saistības ir jādzēš pēc viena gada vai vēlāk, tāpēc tās var izmantot 

ilgtermiņa ieguldījumu finansēšanai. 

 

Trešais likums. 

Uzņēmuma apgrozāmie līdzekļi ir jāfinansē ar īstermiņa saistībām. 

 

Uzņēmuma finanšu plāns 
 

Lai nodrošinātu uzņēmumam pietiekami daudz naudas līdzekļu plānā paredzētā 

darbības apjoma veikšanai, nepieciešams sastādīt finanšu plānu jeb naudas līdzekļu budžetu.  

 

Uzņēmuma finanšu plāns ir uzņēmuma naudas līdzekļu saraksts ar ieņēmumu un 

izdevumu kopsavilkumu, kurš sastādīts un pieņemts ilgākam laika periodam (8. tabula). 

 

Finanšu plānu izstrādā, lai salīdzinātu gaidāmos naudas maksājumus (izdevumus) ar 

gaidāmajiem naudas ieņēmumiem. Pēc tā var gūt priekšstatu par to, vai uzņēmuma 

finansiālais stāvoklis būs apmierinošs. 

 

  8. tabula 

Uzņēmuma finanšu plāns 
 

Summas 

 

1. mēnesis 2. mēnesis 3. mēnesis 

A. Ienākošās plāns faktiski plāns faktiski plāns faktiski 

1. Ieņēmumi no pamatdarbības 

produkcijas 

      

+ no pagājušā mēn. produkijas  

realizācijas 

      

+ no iepriekšējā mēn. produkcijas 

realizācijas 

      

+ procenti no finanšu ieguldījumiem       

+ par pārdoto iekārtu       
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2. Citi ieņēmumi       

3. Aizņēmumi       

+ ilgtermiņa kredīts       

4. Īstermiņa kredīts       

5. Iepriekšējā mēneša atlikums 

esošam uzņēmumam 

      

Kopā       

B. Izmaksājamās:       

+ preču iepirkumi       

+ darba alga       

+ apkure       

+ enerģija       

+ īre, gāze, ūdens       

+ transports       

+ telefons, pasts, fakss       

+ remonts       

+ apdrošināšana       

+ maksa par konsultācijām       

+ investīcijas pamatlīdzekļos       

+ kredītu dzēšana       

+ procenti par kredītu       

Kopā       

Naudas līdzekļu atlikums mēn. beigās 

Maksājumu rezerve skaidrā naudā = 

A—B 

      

 

Naudas līdzekļu atlikums katra mēneša sākumā līdzinās naudas līdzekļu atlikumam 

iepriekšējā mēneša beigās. 

 

 

10.4. Biznesa plāns, tā sastādīšanas principi 
 

Biznesa plāns ir uzņēmuma kopējais plāns, kurā ir izklāstīta plānotās uzņēmējdarbības 

būtība, uzņēmējdarbības mērķi, ieskicētas darbības šo mērķu sasniegšanai, kā arī ievērota tā 

atbilstība šī plāna lasītāja izvirzītajām prasībām. 
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Komercdarbības (biznesa) plāns ir iecerētā firma “uz papīra”. Tas ir “rasējums”, pēc 

kura tiks veidots uzņēmums. Tā ir “ceļa karte” ar iezīmētu “maršrutu”, lai nemaldītos 

“sānielās” un nenokļūtu “strupceļā”, bet tieši virzītos uz panākumiem. Tā ir iespēja izstrādāt 

stratēģiju un kļūdīties “uz papīra”, nevis reālajā dzīvē.  

Mazie un vidējie uzņēmumi parasti sastāda ikgadējos komercdarbības plānus, kuros 

koncentrē uzmanību uz tuvākajiem 12 mēnešiem. Lielo uzņēmumu biznesa plāni galvenokārt 

aptver piecus gadus un vairāk. Mazo un vidējo uzņēmumu komercdarbības plānošana, lai tie 

izdzīvotu, ir pat nozīmīgāka nekā lielajās firmās. Tas ir tāpēc, ka mazam uzņēmumam bieži 

vien nav tādu līdzekļu, kas tam ļautu ciest zaudējumus kļūdu dēļ. Biznesa plāna sastādīšana 

palīdz izvairīties no kļūdām lēmumu pieņemšanā. 

 

Biznesa plānu nepieciešams izstrādāt, lai 

� uzsāktu uzņēmējdarbību un noskaidrotu nepieciešamo resursu daudzumu un 

novērtētu biznesa idejas realitāti un izvēlētās darbības izdevīgumu; 

� izvērtētu esošu uzņēmumu un izanalizētu tālākas attīstības iespējas; 

� piesaistītu kompanjonu vai investoru; 

� saņemtu kredītu; 

� privatizētu kādu objektu. 

 

Biznesa plāns jāraksta atšķirīgi atkarībā no tā, kāds ir tā mērķis — pārliecināt citus 

aizdot vai ieguldīt naudu vai arī to izmantot firmas iekšējām vajadzībām, lai izvērtētu tās 

darbību un tālāko attīstību. 

Neviens uzņēmējs nevar pastāvēt nesadarbojoties ar bankām un citiem uzņēmumiem. 

Lai iegūtu to uzticību, nepieciešams argumentēts sava uzņēmuma tehniski ekonomiskais 

pamatojums jeb biznesa plāns.  

Ja biznesa plānu raksta citam, būtiski ir sagādāt pierādījumus, kas apstiprina tirgus 

pieprasījumu, tā apjomu un iespējamo pieaugumu. Šim plānam jābūt iespējami īsam, 

konkrētam, skaidri formulētam, viegli uztveramam un saprotamam. Tam ir jāpārliecina, ka 

piešķirtie līdzekļi tiks izmantoti mērķtiecīgi un lietderīgi. Biznesa plāna izklāsta veidam jābūt 

lietišķam, lakoniskam, ar speciālo terminu minimumu, pārdomātam, loģiski sakārtotam. 

Ieteicams lietot grafiskus materiālus vai uzņēmumu attēlot intriģējošā veidā, nevis vienmuļi 

un pelēcīgi. 

Ja biznesa plānu raksta sev, tam jābūt maksimāli reālam, balstītam uz pārbaudītiem 

faktiem, lietderīgam.  
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Biznesa plāna izstrādāšana dod uzņēmējam šādus pozitīvus ieguvumus: 

� pats plāna sagatavošanas process, iepriekšēja tā sastāvdaļu analīze liek bez 

aizspriedumiem un emocijām izvērtēt savu uzņēmējdarbības ideju, apsverot 

visas tās svarīgākās nianses; 

� biznesa plāns var kļūt par lielisku darba instrumentu, lai ar savām idejām 

iepazīstinātu tos cilvēkus, kam tās domātas; 

� plāna sastādīšanas procesā paaugstinās uzņēmēja kvalifikācija, jo ir daudz 

jādomā par savas produkcijas (pakalpojumu) realizāciju, konkurētspēju 

paaugstināšanu, peļņas palielināšanu, optimālu lēmumu pieņemšanu. 

 

Biznesa plānu var izstrādāt arī speciālisti no malas, taču tas, pirmkārt, izmaksās dārgi 

un, otrkārt, šis plāns būs vispārīgs un neatbildīs uzņēmuma īpatnībām, tajā nebūs jūtama 

īpašnieka attieksme. 

 

Biznesa plāna saturs 
 

1. Plāna kopsavilkums (rezumējums): 

- biznesa plāna izstrādāšanas mērķi; 

- īss uzņēmuma, projekta vai ieceres raksturojums; 

- darbības virziena raksturojums; 

- uzņēmuma stāvoklis un attīstības perspektīvas nākotnē. 

2. Uzņēmuma vispārējs raksturojums: 

- uzņēmuma nosaukums, rekvizīti; 

- īsa uzņēmuma darbības vēsture; 

- atrašanās vietas novērtējums (ekonomiskais un ģeogrāfiskais), vides faktoru 

vērtējums; infrastruktūra; 

- uzņēmuma juridiskais pamatojums (uzņēmējdarbības forma, uzņēmuma 

pamatkapitāls, īpašnieki, viņu ieguldījums un daļas uzņēmumā); 

- uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamo līdzekļu (pamatlīdzekļu un 

apgrozāmo līdzekļu) un kapitāla novērtējums (pašu un svešs); uzņēmuma 

reģistrēšanas un dibināšanas izmaksas; 

- uzņēmuma stratēģiskie mērķi un plāni, perspektīvas; 
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- nozares apraksts, tās perspektīvas, valdības pasākumi, kas regulē nozares 

attīstību; 

3. Produkcijas vai pakalpojuma raksturojums: 

- produkta ražošanas (pakalpojumu sniegšanas) pamatojums, produkta 

dzīvotspēja; 

- īss tehnoloģiskā procesa apraksts, lietojamās tehnoloģijas; 

- nepieciešamās iekārtas un aprīkojums, to pirkšanas vai nomāšanas iespējas; 

- produkta apraksts (izskats, iepakojums, preču zīmes, patenti, standarti, 

garantijas, serviss); kvalitāte, to nodrošinošie pasākumi; 

- pamatpakalpojumi un papildu pakalpojumi; 

- nepieciešamās izejvielas, materiāli, to iespējamie piegādātāji, sagādes procesa 

organizācija; 

- aptuveni produkcijas realizācijas apjomi, tos ietekmējošie faktori (sezonalitāte 

u. c.). 

4. Uzņēmuma vadība un personāls. 

- uzņēmuma darbībai nepieciešamo darbinieku skaita pamatojums, viņu 

kvalifikācija; 

- uzņēmuma organizatoriskā (pārvaldes) struktūra; 

- darbinieku motivēšana, plānotā darba samaksas sistēma; 

- plānotās personāla izmaksas (darba algas un sociālais nodoklis). 

5. Tirgus analīze: 

- potenciālie pircēji, klienti (mērķa tirgus novērtējums); 

- galvenie faktori, kas ietekmē pircēju rīcību (cena, kvalitāte, apkalpošana, 

atrašanās vieta, reputācija, reklāma u.c.); 

- konkurenti, to salīdzinošs vērtējums (priekšrocības un trūkumi); 

- ziņas par tirgus ietilpību (augošs, neitrāls, krītošs pieprasījums), tirgus 

tendences. 

6. Mārketinga stratēģija: 

- produkta koncepcija (produkta priekšrocības), tirgus niša; 

- preces (pakalpojuma) cenas veidošanās principi; cenu politika; 

- produkcijas realizācijas kanāli; 

- reklāma, pārdošanas veicināšana, sabiedriskās domas veidošana. 

7. Risks un galvenās problēmas: 

- galvenie riska faktori, kas ietekmē uzņēmējdarbību; 
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- pasākumu plāns riska samazināšanai. 

8. Finanšu plāns: 

- kredīta atmaksāšanas plāns; 

- bilance; 

- peļņas — zaudējumu aprēķins (ieņēmumu un izmaksu pamatojums). 

- naudas plūsmas pārskats; 

9. Secinājumi un priekšlikumi. 

 

Pielikums (nomas līgumi, preču piegādes līgumi, ekoloģiskās ekspertīzes slēdziens, 

uzņēmēja kompetenci apliecinošie dokumenti, patenti utt.). 
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II DAĻA. PRAKTISKO UN PATSTĀVĪGO DARBU 

UZDEVUMI 

PATSTĀVĪGAIS DARBS 

Uzņēmējdarbībā 
 

Tēma: 

 

Visas uzņēmējdarbības programmā iekļautās tēmas. 

Darba mērķi: 

 

� padziļināt zināšanas kādā ar komercdarbību saistītā jautājumā; 

� attīstīt prasmi iegūt un apstrādāt informāciju; 

� attīstīt radošās spējas un prasmi izteikties; 

� nostiprināt iemaņas darba noformēšanā ar datoru. 

Darba veikšanas 

laiks: 

 

8 stundas. 

Darba uzdevums: 

 

izstrādāt un nolasīt referātu par kādu no piedāvātajām tēmām. 

Prasības darba 

izstrādāšanā un 

noformēšanā: 

� izvēlētās referāta tēmas teorētisko izklāstu vēlams papildināt ar 

praktiskiem piemēriem, statistikas datiem, pētījumiem, pieredzi, 

aptaujām utt.; 

� darbs jānoformē datorrakstā; 

� minimālais darba apjoms — 5 lpp.; 

� tabulām un grafiskajiem attēliem jābūt noformētiem atbilstoši skolā 

izvirzītajām prasībām; 

� obligāti jānorāda izmantotās literatūras saraksts un citi izziņas avoti, 

tai skaitā www adreses; 

� ieteicams referātu papildināt ar atbilstošiem pielikumiem. 

Vērtēšana: Vērtēšanas kritēriji Punkti 

 Darba saturs (tēmas teorētiskais pamatojums, tās 

atspoguļošanas pakāpe, darba apjoms) 

0—30 

 Informācijas iegūšana un apstrāde (pētniecisko 

elementu pielietojums, izmantoto informācijas avotu 

apjoms un dažādība, prasme apstrādāt informāciju) 

0—20 
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 Noformējums (darba tehniskais noformējums, atbilstība 

prasībām, valoda, stils, lietvedības prasību ievērošana, 

darba struktūra, pielikumi) 

0—10 

 Secinājumi (vai sasniegts izvirzītais mērķis, secinājumu 

— kopsavilkuma pamatotība, konkrētība) 

0—5 

 Prezentācija (referāta publiska nolasīšana un atbildes uz 

jautājumiem) 

0—10 

 Kopā 75 

 

Vērtēšanas tabula 

Punkti 1—15 16—25 26—35 36—44 45—55 56—63 64—69 70—72 73—74 75 

Atzīme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

REFERĀTU  TĒMAS 

 

� Uzņēmējdarbības atbalsta fondi un programmas Latvijā. 

� Uzņēmējdarbības vide Latvijā, tās raksturojums un pasākumi vides uzlabošanā. 

� SAPARD projekts, tā mērķi un finansiālie pasākumi. 

� Mazie uzņēmumi, to nozīme tautsaimniecībā. Mazo uzņēmumu attīstība Latvijā. 

� Patērētāju tiesības Latvijā. Patērētāju tiesību aizsardzības organizācijas. 

� Latvijas valsts reģionālās attīstības politika. Īpaši atbalstāmie reģioni Latvijā. 

� Latvijas tautsaimniecības raksturojums un tautsaimniecības struktūrpolitika. 

� Celulozes rūpnīca Jēkabpils rajonā — ieguvumi un zaudējumi. 

� Biznesa organizācijas Latvijā, to darbības mērķi un virzieni. 

� Kredītu saņemšanas iespējas Jēkabpilī. Vietējo banku piedāvātie pakalpojumi, to 

salīdzinošs raksturojums. 

� Uzņēmuma ekonomiskā vērtība, tās noteikšana. Uzņēmumu pirkšana un pārdošana 

Latvijā. 

� Personāla vadīšana, tās galvenie uzdevumi. Personāla atlases formas. 

� Vadītājs, tā nozīme uzņēmuma veiksmīgā darbībā. Vadītāja lomas un vadītājam 

nepieciešamās īpašības. 

� Komandas (darba grupas) nozīme un komandas veidošanas principi. 
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� Prezentācijas, to veidi. Prezentāciju organizēšanas principi. 

� Uzņēmuma krīze, tās cēloņi un pārvarēšanas iespējas. Uzņēmuma maksātnespēja un 

bankrots. 

� SWOT analīze, tās būtība un lietošanas iespējas. 

� Kādas brīvi izvēlētas Latvijas tautsaimniecības nozares raksturojums. 
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PATSTĀVĪGAIS DARBS  

2. tēmai 

Uzņēmējdarbības vide 

 

Darba nosaukums: 

 

Iepazīšanās ar uzņēmējdarbības vidi veidojošiem 

faktoriem internetā. 

 

Darba mērķi: 

 

� paplašināt zināšanas uzņēmējdarbības vides 

jautājumos; 

� veicināt praktiskās iemaņas informācijas meklēšanā 

internetā. 

 

Darba izpildes laiks: 

 

2 stundas. 

Darba uzdevums: iepazīties ar informāciju, kas atrodama norādītājos WWW portālos un 

sniegt nelielu pārskatu rakstiskā veidā par sekojošiem jautājumiem: 

www.trade.lv 

1. Kādu informāciju uzņēmējs var iegūt šajā portālā? 

2. Kādas biznesa organizācijas un finansiālā atbalsta fondi ir pieejami Latvijas 

uzņēmējiem? 

www.financenet.lv 

3. Aprakstīt trīs jaunumus banku sfērā. 

4. Kādas aktuālākās diskusijas notiek šajā portālā? 

www.likumi.lv 

5. Kādi ir pēdējie grozījumi, kas izdarīti Komerclikumā? 

6. Kādi ir diskusiju temati par Komerclikumu, un vai šīs diskusijas ir aktīvas? 

www.bode.lv 

7. Kāda informācija par Latvijas uzņēmumiem ir pieejama šajā lappusē? 

8. Kādu informāciju piedāvā Patērētāja ceļvedis? 

 

Kādi vēl biznesa portāli ir pieejami internetā? 
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PRAKTISKAIS DARBS 

9. tēmai 

Komercdarbības formas 
 

Darba nosaukums: 

 

Kapitāla daļu un peļņas daļu aprēķināšana sabiedrībā ar 

ierobežotu atbildību. 

Pārskata sastādīšana par komercdarbības formām. 

 

Darba mērķi: 

 

� pielietot teorētiskās zināšanas praktisko aprēķinu veikšanā; 

� nostiprināt teorētiskās zināšanas par komercdarbības 

formām; 

� attīstīt prasmi apstrādāt un sistematizēt informāciju. 

 

Darba izpildes laiks: 

 

2 stundas. 

Darba uzdevumi:          izpildīt 1. un 2. uzdevumu. 

 

1. uzdevums 

Lai uzsāktu kopīgu uzņēmējdarbību, atverot kafejnīcu, I. Upīte un V. Ozola ir 

nolēmušas nodibināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību. 

I. Upīte ir gatava ieguldīt ledusskapi un virtuves kombainu 1400 Ls vērtībā, bet            

V. Ozola — kases aparātu 200 Ls vērtībā un naudas līdzekļus 600 Ls. 

Aprēķināt: 

� sabiedrības pamatkapitāla (statūtu fonda) lielumu; 

� kopējo daļu skaitu un katra dibinātāja daļu skaitu, ja vienas daļas vērtība ir           

20 Ls; 

� cik lielu peļņu saņems katra dalībniece gada beigās, ja uzņēmuma tīrā peļņa 

būs 800 Ls, no kuras 5% jāieskaita obligātajā rezervē, 15% — pārējās rezervēs, 

bet atlikušo tīrās peļņas daļu paredzēts sadalīt uzņēmuma īpašniecēm 

proporcionāli viņu ieguldījumam. 

 

2. uzdevums 
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Izmantojot jebkuru informācijas avotu, sastādīt pārskata tabulu par komercdarbības 

formām un salīdzināt tās pēc dažādām pazīmēm: 

    PS 

Pazīme IK SIA AS piln-

sabiedr. 

komandit-

sabiedr. 

Dibinātāji 

 

     

Minimālais pamatkapitāla 

lielums 

     

Dalībnieku mantiskā 

atbildība 

     

Ieguldījuma veids 

pamatkapitālā 

     

Galvenais dokuments, kas 

reglamentē darbību 

     

Pārvalde 

 

     

Peļņas sadales kārtība 

 

     

Galvenās priekšrocības 

(salīdzinājumā ar citām 

formām) 

     

Galvenie trūkumi 

(salīdzinājumā ar citām 

formām) 

     

 

Vērtēšana: 

maksimālā atzīme — 8 balles; 

1. uzdevums — 4 punkti; 2. uzdevums — 4 punkti; 

atzīme atbilst iegūtajam punktu skaitam. 
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PRAKTISKAIS DARBS 

3. tēmai 

Uzņēmējdarbības uzsākšana 
 

Darba nosaukums: 

 

Biznesa idejas formulēšana, 

mērķu un motivācijas noteikšana. 

 

Darba mērķi: 

 

� praktiski pielietot teorētiskās zināšanas ar 

komercdarbības uzsākšanu saistītajos jautājumos — 

biznesa idejas formulēšanā un uzņēmējdarbības vides 

faktoru novērtēšanā; 

� attīstīt savstarpējās komunicēšanās prasmes, 

strādājot darba grupā. 

 

Darba izpildes laiks: 

 

4 stundas. 

Darba uzdevums (darba gaita): 

1. izveidot darba grupu 2—4 cilvēku sastāvā, ievēlēt grupas vadītāju; 

2. attīstīt biznesa ideju (izvēlēties jauna uzņēmuma darbības veidu, 

pamatot to); 

3. pamatot iecerētā uzņēmuma lielumu (mērogu); 

4. izvēlēties atbilstošu uzņēmējdarbības formu, pamatot savu izvēli; 

5. izvēlēties atbilstošu uzņēmuma nosaukumu; 

6. pamatot uzņēmuma atrašanās vietu; 

7. novērtēt labvēlīgos un nelabvēlīgos vides faktorus šī biznesa 

realizēšanai; 

8. novērtēt galvenos riska faktorus, kas apdraud iecerēto uzņēmumu 

un izstrādāt pasākumu plānu to samazināšanai; 

9. prezentēt izstrādāto projektu. 

 

Vērtēšana: 

Vērtēšanas kritēriji: 

�  teorētiskais pamatojums, prasme sasaistīt teoriju ar praksi; 
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�  radoša attieksme. 

Uzdevums 
Maksimālais 

punktu skaits 

Biznesa idejas pamatojums 2 

Uzņēmuma mēroga pamatojums 1 

Uzņēmējdarbības formas pamatojums 1 

Uzņēmuma nosaukuma atbilstība 2 

Uzņēmuma atrašanās vietas pamatojums 1 

Vides faktoru novērtējums 2 

Riska faktoru novērtējums 2 

Darba prezentācija 2 

Kopā 13 

 

Vērtēšanas tabula: 

Punktu 

skaits 

13 12 un 

12,5 

10,5; 11 

un 11,5 

9; 9,5 un 

10 

8 un 8,5 7 un 7,5 Mazāk 

par 7 

Atzīme 9 8 7 6 5 4 Neiesk. 
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PRAKTISKAIS DARBS 

3. tēmai 

Uzņēmējdarbības uzsākšana 

 

Darba nosaukums: 

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibināšanas dokumentu 

izstrādāšana un tās reģistrēšana. 

 

Darba mērķis: 

 

praktiski pielietot teorētiskās zināšanas par uzņēmuma 

dibināšanu, sastādot uzņēmuma reģistrēšanas dokumentus un 

veicot uzņēmuma reģistrēšanas procedūru. 

 

Darba izpildes laiks: 

 

4 stundas. 

Darba uzdevums:                 sagatavot SIA dibināšanas dokumentus un reģistrēt to Uzņē-

mumu reģistrā. 

Nepieciešamie līdzekļi:        uzņēmējsabiedrības reģistrēšanas pieteikuma veidlapas,    

uzņēmuma dibināšanas dokumentu paraugi. 

 

Darba gaita: 

1. Izveidot darba grupu 2—3 cilvēku sastāvā. 

2. Attīstīt biznesa ideju un vienoties par sabiedrības izveidošanas pamatjautājumiem: 

� izvēlēties sabiedrības darbības virzienu (pamatdarbību un papildu darbību); 

� izvēlēties sabiedrības nosaukumu; 

� vienoties par sabiedrības pamatkapitāla lielumu; 

� vienoties par vienas daļas vērtību un katra dalībnieka ieguldījumu; 

� vienoties par sabiedrības pārvaldi. 

 

3. Noteikt un aprakstīt galvenos riska faktorus, kas “apdraud” izvēlēto darbības 

veidu. 

 

4. Uz esošās biznesa idejas bāzes izstrādāt un noformēt sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību dibināšanas un reģistrēšanas dokumentus: 

• statūtus (saīsinātu variantu); 
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• dibināšanas līgumu (saīsinātu variantu); 

• pieteikumu (UR veidlapa); 

• kapitāla daļu sarakstu; 

• ziņojumu par mantisko ieguldījumu; 

• attiecīgo personu parakstu paraugus; 

• valdes locekļu piekrišanu būt par valdes locekli; 

• valdes paziņojumu par uzņēmuma juridisko adresi.  

 

5. Veikt uzņēmuma reģistrēšanas procedūru (samaksāt “bankā” uzņēmuma 

reģistrēšanas valsts nodevu un maksu par publikāciju laikrakstā “Latvijas 

Vēstnesis”, iesniegt dokumentus “Uzņēmumu reģistrā” un saņemt 

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) Reģistrācijas apliecību.  
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PRAKTISKAIS DARBS 

4. tēmai 

Uzņēmuma līdzekļi un uzņēmuma finansēšana 

 

Darba nosaukums: 

 

Uzņēmuma līdzekļu un to avotu struktūras aprēķināšana. 

Kredīta atmaksāšanas grafika sastādīšana un kredīta 

izmaksu aprēķināšana. 

 

Darba mērķis: 

 

pielietot teorētiskās zināšanas un veicināt praktiskās 

iemaņas uzņēmuma līdzekļu struktūras un kredīta 

izmaksu noteikšanā. 

 

Darba izpildes laiks: 

 

4 stundas. 

Darba uzdevums:                 izpildīt 1.—5. uzdevumu. 

 

1. uzdevums 

Uzņēmuma bilance (vienkāršota) 

Aktīvs  Pasīvs  

1. Pamatlīdzekļi 

 

2. Apgrozāmie līdzekļi 

• krājumi 

• debitori 

• naudas līdzekļi 

 

 

5846 

3926 

1800 

120 

1. Pašu kapitāls 

 

2. Svešais kapitāls 

8560 

Kopā 13 492 Kopā 13 492 

 

Aprēķināt 

1. uzņēmuma līdzekļu struktūru (PL : AL). Pēc līdzekļu struktūras novērtēt, 

kuru tautsaimniecības nozari šis uzņēmums pārstāv; 

2. kapitāla struktūru (pašu kapitāls: svešais kapitāls); novērtēt to. 
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2. uzdevums 

Divi uzņēmēji izveido sabiedrību ar ierobežotu atbildību un iegulda tās pamatkapitālā 

šādus līdzekļus: 

� 1. dalībnieks — automašīnu 1000 Ls vērtībā un naudu — 500 Ls; 

� 2. dalībnieks — mēbeles 600 Ls vērtībā un datoru 800 Ls vērtībā. 

Lai nodrošinātu uzņēmuma darbības uzsākšanu, tiek ņemts arī bankas kredīts 1200 Ls, 

no kuriem 400 Ls tiek izlietoti pamatlīdzekļu, bet 800 Ls — apgrozāmo līdzekļu iegādei. 

Sastādīt vienkāršotu sākuma bilanci (ņemot vērā arī kredītu); 

Aprēķināt uzņēmuma līdzekļu struktūru un kapitāla struktūru. 

 

3. uzdevums 

Uzņēmējs plāno ieguldīt 10 000 Ls jaunā ražošanas iekārtā. Plānotais peļņas 

pieaugums, ko dotu jaunā iekārta, ir 2000 Ls gadā. 

Noteikt, vai ir izdevīgi šī projekta realizēšanai izmantot bankas ilgtermiņa kredītu uz      

5 gadiem ar likmi 14% gadā? 

 

4. uzdevums 

Sastādīt kredīta atmaksāšanas grafiku un noteikt kopējās kredīta izmaksas, ja 

aizdevuma līgumā paredzēti šādi nosacījumi: 

� kredīta pamatsumma — Ls 6000; 

� fiksētā kredīta procentu likme — 12% gadā; 

� kredīta termiņš — 2 gadi; 

� kredīta atmaksāšanas forma — pakāpeniskā, — pamatsumma jāatmaksā 

vienādās daļās reizi pusgadā, bet procenti jāmaksā katru ceturksni; 

� kredīta saņemšanas izmaksas: 

-  kredīta pieteikuma izskatīšana — 0,5% no kredīta pamatsummas; 

-  kredīta noformēšana — 0,5% no kredīta pamatsummas; 

-  komercķīlas reģistrēšana un apdrošināšana — Ls 50; 

-  kredīta konta atvēršana un apkalpošana — 20 Ls gadā. 

 

5. uzdevums 

Uzņēmējam jauna projekta realizēšanai nepieciešams kredīts Ls 15 000 uz 2 gadiem. 

Viņam ir vairākas izvēles iespējas: 
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� izmantot Latvijas Hipotēku bankas kredītu ar likmi 12% gadā ar 

noteikumu, ka pamatsumma jāatmaksā pakāpeniski vienādās daļās reizi 

pusgadā, bet procenti no atlikušās summas jāmaksā katru mēnesi. Kredīta 

noformēšanas un ķīlas apdrošināšanas izmaksas sastāda Ls 80; 

� izmantot Hansabankas kredītu ar kredīta procenta likmi 13% gadā, ar 

noteikumu, ka pamatsumma jāatmaksā pakāpeniski vienādās daļās katra 

gada beigās, bet procenti no atlikušās summas jāmaksā katru mēnesi. 

Kredīta noformēšanas un ķīlas apdrošināšanas izmaksas sastāda Ls 60. 

 

Kurš no abiem piedāvātajiem kredīta variantiem uzņēmējam izmaksā lētāk?            

Kuras bankas pakalpojumus jūs ieteiktu uzņēmējam izmantot? 

 

Vērtēšana: 

maksimālā atzīme — 10 balles; 

atzīme atbilst iegūtajam punktu skaitam. 

 

Vērtēšanas tabula 

Uzdevuma Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 
Kopā 

Punktu skaits (max) 1 2 2 3 2 10 
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PRAKTISKAIS DARBS 

5. tēmai 

Mārketinga darbība uzņēmumā 
 

Darba nosaukums: 

 

Mērķa tirgus un izvēles kritēriju noteikšana. Reklāmas 

projekta izstrādāšana konkrētam produktam. 

 

Darba mērķi: 

 

• pielietot teorētiskās zināšanas konkrētu mārketinga 

lēmumu pieņemšanā; 

•    mācīties strādāt grupā un attīstīt sadarbības prasmes. 

 

Darba izpildes laiks: 

 

2 stundas. 

Darba uzdevums:                izpildīt 1. un 2. uzdevumu. 

 

1. uzdevums 

Izveidot darba grupu 2—4 cilvēku sastāvā un izvēlēties vienu no piedāvātajiem 

darbības veidiem: 

� tirdzniecības pakalpojumu sniegšana (augļu veikals, gaļas veikals, apģērbu 

veikals, auto rezerves daļu veikals, auto salons, zooveikals u. tml.); 

� sadzīves pakalpojumu sniegšana (frizētava, kosmētiskais salons, auto               

serviss u.tml.); 

� sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (kafejnīca, picērija, restorāns           

u. c.); 

� citi pakalpojumi (bērnu pieskatīšana, mājas uzkopšana, datorpakalpojumi, 

grāmatvedības pakalpojumi u. c.). 

  

2. uzdevums 

Darba grupai, kopīgi apspriežoties, jāvienojas par sekojošo: 

1. jānoska un jāraksturo savs mērķa tirgus; 

2. jānosaka vismaz 5 kritēriji, kas būs svarīgi klientam (pircējam), izdarot 

izvēli (pazīmes, kas svarīgas pakalpojuma izvēlē no pircēja viedokļa); 
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3. jāapraksta, kādus pārdošanas veicināšanas pasākumus varētu izmantot 

izvēlētajā biznesā; 

4. jāizstrādā piedāvātā pakalpojuma reklāmas projektus (reklāmas veids, 

līdzekļi un sludinājuma teksts). 

 

Vērtēšana: 

maksimālā atzīme — 10 balles, visi grupas dalībnieki saņem vienādu vērtējumu. 

atzīme atbilst iegūtajam punktu skaitam. 

 

Vērtēšanas tabula 

Veicamie uzdevumi Mērķa tirgus Izvēles kritēriji 
Pārdošanas 

veicināšana 
Reklāma 

Papildu 

punkti* 
Kopā 

Punktu skaits 

(max) 
2 2 2 3 1 10 

* papildu punktus var iegūt par ideju oriģinalitāti, radošu pieeju, noformējumu. 
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PATSTĀVĪGAIS DARBS 

5. tēmai 

Mārketinga darbība uzņēmumā 
 

Darba nosaukums: 

 

Tirgus izpēte. 
 

Darba izpildes laiks: 

 

6 stundas. 

Darba mērķi: 

 

 

• nostiprināt zināšanas un veicināt praktiskā darba iemaņas;  

• veicināt pētnieciskā darba iemaņas; 

• attīstīt prasmi iegūt un analizēt informāciju un izdarīt pamatotus 

secinājumus. 

Darba uzdevums: 

 

 

� Izveidot darba grupu 2—3 cilvēku sastāvā. 

� Izvēlēties trīs vienāda tipa mazumtirdzniecības vai  

pakalpojumu sniegšanas uzņēmumus, veikt pētījumus un salīdzināt 

tos pēc šādiem kritērijiem: 

- atrašanās vieta (pozitīvie, negatīvie apstākļi); 

- izskats (iekšējais un ārējais noformējums); 

- sortiments vai piedāvātie pakalpojumi (kopīgais un atšķirīgais); 

- apkalpošana (attieksme pret klientu, serviss, papildu 

pakalpojumi); 

-  cenas (cenu līmenis, atlaides, salīdzinošs cenu apskats); 

- pircēju (klientu) piesaistīšanas metodes (reklāma, noieta 

veicināšanas pasākumi). 

� Iegūtos rezultātus atspoguļot tabulas veidā un analizēt tos. Novērtēt 

katra veikala konkurētspēju, priekšrocības, trūkumus un izstrādāt 

priekšlikums katra uzņēmuma mārketinga darbības uzlabošanai. 

 

Prasības darba 

noformēšanā: 

 

Darbs jāiesniedz rakstveidā, uz A4 formāta lapām (baltām vai rūtiņu), 

informācija jāapkopo tabulā. Vēlams noformēt datorrakstā (nav obligāti).

Vērtēšana: Vērtēšanas kritēriji Punkti 
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 Pētījumu pamatotība (informācijas ievākšana un apstrāde, 

pētniecisko elementu pielietojums, pētījumu apjoms). 
0—45 

 Noformējums (darba izskats, informācijas vizuālā uztvere).  0—5 

 Secinājumi un priekšlikumi (izdarītie secinājumi, to 

konkrētība, priekšlikumu pamatotība). 
0—20 

 Kopā 70 

 

Vērtēšanas tabula: 

Punkti 1—15 16—25 26—35 36—44 45—50 51—58 59—61 62—66 67—69 70 

Atzīme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 162

PRAKTISKAIS DARBS 

5. tēmai 

Mārketinga darbība uzņēmumā 
 

Darba nosaukums: 

 

Produkta dzīves cikls. 

Cenas aprēķināšana precei un pakalpojumam. 

 

Darba mērķis: 

 

pielietot teorētiskās zināšanas cenu aprēķinu veikšanā un 

mārketinga lēmumu pieņemšanā. 

 

Darba izpildes laiks: 

 

4 stundas. 

Darba uzdevums:            izpildīt 1.—10. uzdevumu. 

 

1. uzdevums 

Uzņēmums 2000. gada sākumā sāka ražot jaunu produkcijas veidu — diētisko jogurtu. 

Jogurta realizācijas ieņēmumu dinamika 2000. un 2001. gadā bija šāda: 

Gads Ceturksnis Ieņēmumi, Ls 

2000. 1. 11 890 

 2. 12 750 

 3. 11 868 

 4. 10 254 

2001. 1. 9 856 

 2. 10 116 

 3. 8 984 

 4. 7 243 

 

Uzzīmēt produkta dzīves cikla grafiku, noteikt krituma perioda iestāšanās laiku un 

izstrādāt priekšlikumus brieduma perioda pagarināšanai. 

 

2. uzdevums 

Uzņēmums, kas ražo sausās brokastis, plāno uzsākt jauna produkcijas veida ražošanu.  

Noteikt jaunā izstrādājuma optimālo cenu, ja tā mainīgās izmaksas ir 1,10 Ls/kg, bet 
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pastāvīgās izmaksas ir 1200 Ls/mēnesī. Tirgus pētījumu rezultātā par jaunā produkcijas veida 

iespējamo cenu un attiecīgo pieprasījuma apjomu iegūta šāda informācija: 

Cena, 

Ls/kg 

Pieprasījums 

(pārdošanas apjoms), 

kg/mēnesī 

1,6 2400 

1,8 2100 

2,0 1900 

2.1 1600 

2,2 1450 

 

3. uzdevums 

Uzņēmēja īpašumā ir FORD markas kravas automašīna, ar kuru tiek sniegti transporta 

pakalpojumi. Automašīnas bilances vērtība ir 12 000 Ls. Gadā ir plānots nobraukt 30 000 km. 

Uzņēmumā noteiktā kravas automašīnas nolietojuma likme ir 25%. 

FORD'a šoferim plānotā alga ir 80 Ls mēnesī, sociālais nodoklis — 26% no 

aprēķinātās darba algas. Transportlīdzekļa ikgadējā nodeva — 100 Ls/gadā, bet civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšana — 70 Ls/gadā. Tekošajam remontam un rezerves daļām gadā 

paredzēts iztērēt 100 Ls/gadā. Vidējais degvielas patēriņš ir 10 litri uz 100 km, degvielas cena 

— 0,38 Ls/litrā. 

Aprēķināt 

1. kravas automašīnas minimālo pakalpojuma cenu par 1 km, lai uzņēmējs 

neciestu zaudējumus; 

2. kravas  automašīnas vēlamo pakalpojuma cenu par 1 km, ja uzņēmējs vēlas 

gūt 20% peļņu (pret izmaksām).  

 

4. uzdevums 

Uzņēmējs ir specializējies biškopībā. Sezonas laikā plānots iegūt 600 kg medus. 

Mainīgās izmaksas uz 1 kg medus ir 2 lati. Fiksētās izmaksas biškopībā sezonas laikā sastāda 

Ls 850.  

Aprēķināt, 

1. kādai ir jābūt minimālajai 1 kg medus realizācijas cenai, lai nebūtu ne 

peļņas, ne zaudējumu; 

2. kādai ir jābūt 1 kg medus realizācijas cenai, lai sezonas laikā peļņa no 

biškopības būtu Ls 250. 
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5. uzdevums 

Uzņēmējs ir noorganizējis auto apmācības kursus. Izmaksas vienam mēnesim ir šādas: 

� telpu īre — Ls 60; 

� darba samaksa teorijas pasniedzējam — Ls 100; 

� darba samaksa braukšanas instruktoram — 0,60 Ls/stundā (katram kursu 

dalībniekam plānotas 15 braukšanas stundas); 

� nolietojums automašīnai — 60% no 1000 Ls/gadā; 

� reklāma — Ls 20; 

� bankas kredīta procenti — Ls 40. 

Aprēķināt 

1. minimālo maksu (pakalpojuma cenu) par kursiem no viena dalībnieka, ja 

grupā plānoti 25 dalībnieki; 

2. vēlamo maksu par kursiem, ja īpašnieks vēlas gūt peļņu 100 Ls/mēnesī. 

 

6. uzdevums 

Jums ir jāpieņem lēmums par cenu atlaides pielietošanas lietderību solārija 

pakalpojumu sniegšanā. Jūsu rīcībā ir šāda informācija: 

� vidējais klientu skaits mēnesī — 220 cilvēki; 

� vidējā pakalpojuma cena — Ls 2; 

� mainīgās izmaksas uz vienu klientu — Ls 0,8; 

� pastāvīgās izmaksas — Ls 160 mēnesī. 

Noteikt, vai solārija pakalpojuma cenas samazināšana par 10% būs ekonomiski 

izdevīga, ja klientu skaits tā rezultātā palielināsies par 25%. Par cik procentiem cenu atlaides 

ieviešanas gadījumā samazināsies vai palielināsies uzņēmuma peļņa? 

 

7. uzdevums 

Augļu un ogu uzpircējs noslēdzis līgumu ar zemnieku saimniecību par 15 tonnu ābolu 

piegādi par cenu 0,15 Ls/kg. Organizējot ābolu pirkšanu un pārdošanu, veidojas pastāvīgās 

izmaksas 300 Ls. Ābolus tālāk paredzēts pārdot konservu rūpnīcai.  

Aprēķināt, 

1. kādai jābūt minimālajai ābolu pārdošanas cenai, lai uzpircējs neciestu 

zaudējumus, pērkot un pārdodot 15 tonnas ābolu; 

2. kāda būs minimālā ābolu pārdošanas cena, ja uzņēmējs iepirks un pārdos       

20 tonnas ābolu; 



 

 165

� kādai jābūt ābolu pārdošanas cenai, ja uzpircējs, realizējot 15 tonnas ābolu, 

vēlas gūt 200 Ls lielu peļņu? 

 

8. uzdevums 

Uzņēmums ražo datorgaldus, kuru ražošanas pašizmaksa ir 32 Ls. Ražotāja plānotā 

peļņa ir 20% (pret pašizmaksu). Datorgaldus realizē veikalā, kur uzcenojums ir 24%. Gan 

ražotājs, gan tirgotājs ir PVN maksātājs. Kāda būs datorgalda cena veikalā? 

 

9. uzdevums 

Aprēķināt mazumtirdzniecības cenu precei, kas vairumtirdzniecības bāzē maksā              

Ls 10,80 (bez PVN), bet mazumtirdzniecības uzcenojums ir 30%. 

 

10. uzdevums 

Kāda ir bijusi preces iepirkšanas cena, ja veikalā tā maksā 51,20 Ls (ar PVN), bet 

mazumtirdzniecības uzcenojums ir 25%? 

 

Vērtēšana: 

maksimālā atzīme —10 balles; 

atzīme atbilst iegūtajam punktu skaitam. 

 

Vērtēšanas tabula 

Uzdevums 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kopā 

Punktu skaits 

(max) 
1 1 1,5 1 1 1,5 1 1 0,5 0,5 10 
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PRAKTISKAIS DARBS 

6. tēmai 

Uzņēmuma vadīšanas pamati 
 

Darba nosaukums: 

 

Vadības lēmumu pieņemšana (uzņēmuma 

organizatoriskās struktūras izstrādāšana, nedēļas darbu 

plānošana un karjeras kāpņu izveidošana). 

 

Darba mērķi: 

 

• pielietot teorētiskās zināšanas vadības lēmumu pieņemšanā; 

• attīstīt spēju pieņemt lēmumus, analizējot un novērtējot doto 

informāciju. 

 

Darba izpildes laiks: 

 

2 stundas. 

Darba uzdevums:           izpildīt 1.—2. uzdevumu. 

 

1. uzdevums 

 SIA RIETUMI ir divi īpašnieki, kuriem pieder ikdienas preču veikals un trenažieru 

zāle, bet viņi paši šo objektu vadīšanā nepiedalās. 

 Izveidot uzņēmuma RĪTS organizatoriskās struktūras shēmu, ja uzņēmumā strādā        

16 darbinieki: grāmatvedis, veikala vadītājs, noliktavas pārzinis, sagādnieks veikalā, divi 

palīgstrādnieki — preču sagatavotāji, vecākais pārdevējs, četri pārdevēji — kasieri, trenažieru 

zāles pārzinis, treneris, apkopēja trenažieru zālē, palīgstrādnieks noliktavā, uzņēmuma 

direktors. 

 

2. uzdevums 

Ir pirmdienas rīts, 29. maijs. Jūs esat kāda uzņēmuma komercnodaļas vadītājs. 

Aizvadītājā piektdienā esat sastādījis paveicamo uzdevumu sarakstu, bet, lai varētu sastādīt 

nedēļas plānu, jāsakārto uzdevumi pēc to prioritātes, tas ir jāizvēlas, kuri darbi jāizdara 

pirmkārt, kuri — otrkārt utt. Sanumurējiet sekojošos uzdevumus no 1 līdz 10 tā, lai 

steidzamākajam un svarīgākajam uzdevumam būtu 1. numurs, nākamajam — 2., bet      

pēdējam —10. numurs. 

Pamatojiet savu izvēli! 
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� Līdz 5. jūnijam jāuzraksta Kārļa Berga darba rekomendācija. 

� Sagatavoties otrdienas sarunai ar potenciālo sadarbības partneri Pēteri Lazdu. 

� Informēt direktoru par piektdienas auto negadījumu, kura rezultātā darbinieks Juris 

Egle nogādāts slimnīcā. 

� Sastādīt iepriekšējās piektdienas sēdes protokolu. 

� Kritiska saruna ar Jāni Bērziņu par piegādes termiņa neievērošanu. 

� Vadīt šīs nedēļas komercnodaļas darbu koordinācijas sapulci. 

� Līdz ceturtdienai sastādīt un nodot mēneša ziņojumu “Apgrozījums”. 

� Dot atbildi klienta reklamācijai, kas saņemta pagājušajā ceturtdienā. 

� Sastādīt nākamā nedēļā paveicamo uzdevumu sarakstu. 

� Sagatavot īsu referātu ceturtdienas sapulcei. 

 

3. uzdevums 

 Uzzīmēt karjeras kāpnes, pareizā secībā ievietojot šādus amatus: 

� ražošanas daļas vadītājs, 

� uzņēmuma direktors, 

� palīgstrādnieks, 

� iecirkņa meistars, 

� izpilddirektors, 

� meistara palīgs. 

 

Vērtēšana: 

maksimālā atzīme — 9 balles; 

atzīme atbilst iegūtajam punktu skaitam. 

 

Vērtēšanas tabula 

Uzdevuma Nr. 1. uzdevums 2. uzdevums 3. uzdevums Kopā 

Punktu skaits (max) 4 4 1 9 
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PRAKTISKAIS DARBS 

6. tēmai 

Uzņēmuma vadīšanas pamati 
 

Darba nosaukums: 

 

Vadības tests “Sonoras tuksnesis” 
 

Darba mērķis: 

 

attīstīt spēju risināt problēmsituācijas un pieņemt lēmumus  

individuāli un grupā. 

 

Darba izpildes laiks: 

 

1 stunda. 

Darba uzdevums:            atrisināt problēmsituāciju. 

 

Problēmsituācijas izklāsts 

 

18. jūlijā ap plkst. 10 jums ir nācies veikt piespiedu nolaišanos Sonoras tuksnesī (ASV 

dienvidrietumos). Jūsu divmotoru lidmašīna ir sadegusi pilnībā un patiesībā to, ka tā kādreiz ir 

bijusi lidmašīna, reti kurš varētu nojaust. Abi piloti gājuši bojā, taču viņiem ir izdevies 

nosēdināt lidmašīnu un tādējādi izglābt visus pasažierus. 

Pilotiem nebija laika sazināties ar lidojumu kontroles centru pirms piespiedu 

nosēšanās. Ir zināms vienīgi tas, ka pirms nosēšanās lidmašīna atpalikusi no plānotā lidojuma 

grafika par aptuveni 100 km. Tieši pirms nolaišanās pilots kartē ir atzīmējis lidmašīnas 

koordinātes, kas norāda, ka apmēram 115 km no nolaišanās vietas atrodas kāda naftas ieguves 

nometne — vienīgā apdzīvotā vieta šajā apkaimē. 

Jūs atrodaties tuksnesī. Daba nebūt nav nekāda pievilcīgā. Viss, ko jūs redzat, — 

smiltis un milzīgi kaktusi līdz pat apvārsnim. Nekādu civilizācijas pazīmju. Pēdējās saņemtās 

laika ziņas informēja, ka gaisa temperatūra būs ap 44 grādiem. Tas nozīme, ka 30 cm virs 

zemes tā sasniegs 55 grādus. Jūs esat ģērbts vieglā vasaras apģērbā. Jums ir pāris latu 

sīknaudā, salvete un pildspalva. 
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Problēma: grupai katastrofā ir izdevies izglābt 15 priekšmetus. Jūsu uzdevums ir 

sarindot šos 15 priekšmetus tādā secībā, cik svarīgi jums tie šķiet no izdzīvošanas viedokļa. 

Vissvarīgāko priekšmetu apzīmējiet ar 1., vismazāk svarīgo — ar 15. numuru. 

Izglābušos pasažieru skaits ir tikpat liels, cik liela ir jūsu grupa, un grupai vajadzētu 

turēties kopā. 

 

Priekšmeti: kabatas baterija, nazis, karte, lietusmētelis, kompass, pirmās palīdzības 

soma, šautene, balts izpletnis, 1 kg sāls, 1 litrs ūdens katrai personai, grāmata “Ēdamie 

dzīvnieki tuksnesī”,  1 saulesbrilles katram, 2 litri brendija, 1 mētelis katram, 1 spogulis. 

 

1. solis: individuālais vērtējums. 

Katrs grupas loceklis izdara savu individuālo izvēli. Jūs nedrīkstat pārrunāt situāciju 

vai apspriest problēmas, pirms visi grupas dalībnieki nav beiguši individuālo novērtējumu, kā 

arī nedrīkstat neko mainīt jūsu vērtējumā, kad grupas sarunas jau ir sākušās. 

 

2. solis: diskusija grupā. 

Šo pašu uzdevumu veic grupā, kopīgi diskutējot un kopīgi nonākot pie vienota 

lēmuma. 

1. tabula  

“Sonoras tuksneša” priekšmetu vērtējums 
 

 

Priekšmets 

Individuālais 

rezultāts 

Grupas 

rezultāts 

Pareizā 

atbilde 

Starpība starp 

1. un 3. 

Starpība starp 

2. un 3. 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Kabatas baterija      

Nazis      

Karte      

Lietusmētelis      

Kompass      

Pirmās palīdzības 

soma 

     

autene      

Izpletnis      

Sāls      
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Ūdens      

Grāmata      

Saulesbrilles      

Brendijs      

Mēteļi      

Spogulis      

  Kopējā starpība   

 

� Aprēķinot starpību starp 1. un 3., kā arī starp 2. un 3. kolonnu, zīmei nav nozīmes 

(no lielākā skaitļa atņem mazāko). 

� Jo mazāka ir kopējā summa 4. un 5. kolonnā, jo pareizāk ir pieņemts lēmums. 

� Ja 4. kolonnas summa ir lielāka par 5. kolonnas summu, tas nozīme, ka 

individuālais lēmums bija pareizāks par grupas lēmumu. 

2. tabula 

Pareizā atbilde, tās skaidrojums 
Vieta 

(reitings) 
Priekšmets Paskaidrojums 

1. Spogulis 
Ar spoguļa palīdzību var atstarot saules starus un tā pievērst 

citu lidmašīnu uzmanību 

2. Mētelis Samazina ūdens zudumu organismā 

3. Ūdens 
Nepieciešams, lai dzesētu slāpes un uzturētu šķidruma līmeni 

organismā 

4. Baterija Var izmantot signalizēšanai naktī 

5. Izpletnis Saredzams no liela augstuma, piesaista lidmašīnu uzmanību. 

6. Nazis 
Kaktusu, no kuriem var iegūt šķidrumu, kā arī izpletņa 

sagriešanai 

7. Lietusmētelis Rīta rasas savākšanai (apmēram litru dienā) 

8. Šautene 
Medībām. Problēma: to var izmantot kā slepkavības ieroci, ja 

kāds grupas dalībnieks zaudē psihisko līdzsvaru 

9. Saulesbrilles 
Vāja aizsardzība pret saules stariem (salvetes ar caurumiem ir 

daudz efektīvāks līdzeklis) 
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10. 

Pirmās 

palīdzības 

komplekts 

Marli var izmantot acu aizsardzībai, kā arī pirmās palīdzības 

sniegšanai 

11. Kompass Virziena noteikšanai 

12. Karte Pareizā ceļa atrašanai 

13. Grāmata Nekādas vērtības 

14. Brendijs 

Ir muļķīgi lietot alkoholu, jo tā pārstrādāšanai organismam ir 

nepieciešams ūdens — uz 1 cm3 alkohola nepieciešami 3 cm3 

ūdens 

15. Sāls Lietojot sāli situācijā, kad nav pieejams ūdens, radīsies krampji 

 

Vērtēšana:  

darbs netiek vērtēts ar atzīmi. Labāko individuālo rezultātu un labāko grupas rezultātu 

ieteicams atzīmēt un izcelt. 
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PRAKTISKAIS DARBS 

7. tēmai 

Personāla vadība 
 

Darba nosaukums: 

 

Personāla izvēle. 

Darba mērķi: 

 

 

• veicināt praktiskās iemaņas personāla atlases jautājumos; 

• attīstīt prasmi apstrādāt un analizēt informāciju; 

• aktivizēt radošās darba spējas. 

Darba izpildes laiks: 

 

2 stundas. 

Darba uzdevumi: 

1. Sagatavot četrus darba piedāvājumu sludinājumus (no pēdējā mēneša laikrakstiem), 

novērtēt tos un aizpildīt šādu tabulu: 

  

Piedāvāta 

darba vieta 

(amats) 

Informācija 

par uzņēmumu 

Prasības 

pretendentam 

Kas tiek 

piedāvāts 

pretendentam 

Pieteikšanās 

kārtība 

Sludinājuma 

analīze         

(+ un —) 

 

 

 

 

 

     

 

2. Sastādīt darba piedāvājuma sludinājuma tekstu vienam no piedāvātajiem 

darbiniekiem (šoferim, apkopējai, sekretārei, pārdevējam, sargam, reklāmas 

menedžerim, galdniekam, audzinātājai bērnudārzā; var izvēlēties arī savu 

variantu). 

 

3. Izstrādāt personības raksturojumu izvēlētajam darbiniekam. 

 

Informācijas avoti: 

� iepriekš sagatavotie četri darba sludinājumi; 

� lekciju materiāli; 

� skolotāja piedāvātie paraugi. 
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Prasības darba noformēšanā: 

� darbs jāizpilda rokrakstā uz atsevišķām A4 formāta lapām; 

� uz atsevišķas lapas jāpielīmē un kopā ar darbu jāiesniedz analizētie darba 

sludinājumi. 

 

Darba vērtēšana: 

darbs jāiesniedz nodarbības beigās; 

darba vērtējums (atzīme) atbilst iegūtajam kopējam punktu skaitam; 

maksimālā atzīme — 10 balles. 

 

Vērtēšanas tabula 

Uzdevums 1. 2. 3. Papildu punkti* Kopā 

Punktu skaits (max) 2 3 4 1 10 

* papildu punkti: 0,5 — par oriģinalitāti, 0,5 — par noformējumu. 
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PRAKTISKAIS DARBS 

9. tēmai 

Uzņēmuma darbības analīze 
 

Darba nosaukums: 

 

Uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītāju 

aprēķināšana un lēmumu pieņemšana. 

  

Darba mērķi: 

 

• attīstīt praktiskās iemaņas ekonomisko aprēķinu veikšanā un 

saimniecisku lēmumu pieņemšanā; 

• attīstīt ekonomisko domāšanu. 

 

Darba izpildes laiks: 

 

4 stundas. 

Darba uzdevums:                izpildīt 1.—4. uzdevumu. 

1. uzdevums 

Apģērbu šūšanas uzņēmumā 2002. gada 1. un 2. ceturksnī tika reģistrēti šādi 

ieņēmumi un izmaksas, Ls (bez PVN): 

Rādītājs 1. ceturksnis 2. ceturksnis 

Ieņēmumi: 

� Produkcijas realizācija 

� Pamatlīdzekļu realizācija 

� Telpu un iekārtu iznomāšana 

� Saņemtās dividendes no līdzdalības 

citās sabiedrībās 

� Saņemtās soda naudas 

 

16 400 

1200 

860 

— 

 

120 

 

15 800 

3100 

940 

2200 

 

187 
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Izmaksas: 

�  Izejvielu un materiālu iepirkšana 

�  Pārdošanas izmaksas 

�  Darba algas un sociālais nodoklis 

strādniekiem (attiecas uz ražošanas 

izmaksām) 

�  Darba algas un soc.nod. 

administrācijai (attiecas uz 

administrācijas izmaksām) 

�  Samaksātie kredīta procenti 

�  Administrācijas izmaksas 

�  Īpašuma nodoklis 

�  Apdrošināšana 

 

8060 

2150 

2366 

 

 

1094 

 

340 

4630 

— 

100 

 

7400 

2740 

2839 

 

 

1344 

 

286 

5187 

87 

100 

 

 

Aprēķināt, novērtēt un salīdzināt 1. un 2. ceturksnī šādus saimnieciskās darbības 

rādītājus: 

1. neto apgrozījumu, 

2. kopējos ieņēmumus, to struktūru, 

3. izmaksas, to struktūru, 

4. bruto peļņu un saimnieciskās darbības peļņu. 

 

2. uzdevums 

Uzņēmumā 2001. gadā tika reģistrēts šāds preču pārdošanas apjoms (produkcijas 

vienībās) pa gada mēnešiem: 

 

Mēnesis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Pārdoto 

preču 

daudzums 

 

1200 

 

1300 

 

1400 

 

1600 

 

1800 

 

1900 

 

2000 

 

2100 

 

2800 

 

3200 

 

4100 

 

4300 

Vienas preces vienības realizācijas cena  (bez PVN): 

1. ceturksnī — Ls 20; 

2. ceturksnī — Ls 21; 

3. ceturksnī — Ls 20,5; 

4. ceturksnī — Ls 22. 
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Mainīgās izmaksas (ražošanas izmaksas) uz vienu preces vienību ir Ls 16. 

Aprēķināt 

1. neto apgrozījumu gadā; 

2. bruto segumu vienai preces vienībai katrā ceturksnī; 

3. bruto peļņu (segumu) gadā; 

4. realizācijas rentabilitāti (bruto peļņas normu). 

 

3.uzdevums 

Uzņēmums ražo 120 000 gludekļu gadā, to izmaksas veido 

•   materiālu izmaksas: 

- plastmasu — 9050 kg par 0,25 Ls/kg; 

- alumīnija sakausējumu — 23 000 kg par 0,4 Ls/kg; 

1. citas detaļas — par Ls 13 200; 

2. kurināmais un enerģija — par Ls 55 000; 

3. pamatlīdzekļu nolietojums — Ls 170 000;  

4. darba algas izmaksas — Ls 140 000, no tiem 10% attiecas uz administrāciju; 

5. atskaitījumi sociālajai apdrošināšanai — 26,09% apmērā no darba algām; 

6. pārējās  izmaksas (pastāvīgās) Ls 75 000. 

 

Aprēķināt 

1. pastāvīgās, mainīgās un kopējās izmaksas gadā; 

2. bruto segumu uz vienu gludekli, ja tā realizācijas cena (bez PVN) ir Ls 8,5; 

3. viena gludekļa minimālo realizācijas (bezzaudējuma punkta cenu); 

4. viena gludekļa vēlamo realizācijas cenu, ja plānotā peļņa ir Ls 6000 gadā; 

5. minimālo gludekļu skaitu, kas ir jārealizē, lai uzņēmums būtu rentabls, ja viena 

gludekļa pārdošanas cena ir Ls 8; 

6. bruto peļņu gadā (ja gludekļa pārdošanas cena ir Ls 8,5). 

 

4. uzdevums 

Uzņēmuma neto apgrozījums ir Ls 27 810.  Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 

ir Ls 22 665. 
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Bilance (vienkāršota) 

Aktīvs  Pasīvs  

1. Pamatlīdzekļi 

 

2. Apgrozāmie līdzekļi 

• krājumi (vidējā 

summa) 

• debitori 

• naudas līdzekļi 

3610 

 

 

2330 

504 

212 

1. Pašu kapitāls 

 

2. Svešais kapitāls 

4124 

 

 

Kopā 6656 Kopā 6656 

 

Aprēķināt un novērtēt 

1. uzņēmuma līdzekļu un kapitāla struktūru; 

2. krājumu aprites koeficientu (zināms, ka iepriekšējā gadā tas bija 7,8); 

3. aktīvu aprites koeficientu. 

 

Vērtēšana: 

maksimālā atzīme — 10 balles (ja ir veikta analīze un izdarīti pamatoti secinājumi); 

atzīme atbilst iegūtajam punktu skaitam. 

 

Vērtēšanas tabula 

Uzdevums 1. 2. 3. 4. Kopā 

Punktu skaits (max) 2,5 2,5 3 2 10 
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PRAKTISKAIS DARBS 

9. tēmai 

Uzņēmuma darbības analīze 
 

Darba nosaukums: 

 

Uzņēmuma finansu rādītāju aprēķināšana un analīze. 

  

Darba mērķis: 

 

attīstīt praktiskās iemaņas ekonomisko aprēķinu veikšanā un 

uzņēmuma finansiālā stāvokļa rādītāju novērtēšanā 

 

Darba izpildes laiks: 

 

4 stundas. 

Darba uzdevums:                izpildīt 1.—3. uzdevumu. 

 

1. uzdevums 

Doti šādi uzņēmuma saimnieciskās darbības un finansu rādītāji uz 2001. un 2002. gada 

sākumu: 

Rādītājs 2001. gadā, 

Ls 

2002. gadā, 

Ls 

Neto apgrozījums 21 900 22 625 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 14 564 15 434 

Bruto peļņa 7336 7191 

Pārdošanas izmaksas 2280 2145 

Administrācijas izmaksas 3166 2866 

Peļņa pirms nodokļiem 1890 2180 

Tīrā (neto) peļņa 1170 1480 

Uzņēmuma aktīvu gada vidējā vērtība 35 675 34 554 

Uzņēmuma pašu kapitāla gada vidējā 

vērtība 

19 342 21 687 

 

Aprēķināt, salīdzināt un novērtēt, kā gada laikā ir mainījušies ir šādi rādītāji: 

1. realizācijas rentabilitāte; 

2. aktīvu (kapitāla) rentabilitāte; 

3. finansiālā (pašu kapitāla) rentabilitāte. 
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2. uzdevums 

Uzņēmuma bilance (saīsināta) 

Aktīvs     Pasīvs 

Posteņi Uz gada 

beigām 

Uz gada 

sākumu 

Posteņi Uz gada 

beigām 

Uz gada 

sākumu 

� Ilgtermiņa 

ieguldījumi 

 

2.Apgrozāmie 

līdzekļi 

• krājumi 

• debitori 

• vērtspapīri 

• naudas līdzekļi

27 569 

 

 

 

 

4600 

 11 356 

— 

1450 

31 344 

 

 

 

 

7400 

 9700 

— 

2800 

1. Pašu kapitāls 

 

2. Kreditori 

� ilgtermiņa 

kreditori 

� īstermiņa 

kreditori  

 

35 433 

 

 

2400 

7142 

 

35 433 

 

 

1288 

14 523 

Kopā 44 975  51 244 Kopā 20 728 21 684 

 

Aprēķināt šādus uzņēmuma finansiālā stāvokļa rādītājus: 

1. likviditātes rādītājus (kopējo un absolūto likviditāti); 

2. maksātspējas rādītājus (maksātspējas koeficientu un saistību īpatsvaru 

bilancē). 

Novērtēt, kā gada laikā ir mainījies uzņēmuma finansiālais stāvoklis. Kādi varētu būt 

šo izmaiņu iemesli? 

 

3. uzdevums 

Jums ir iespēja kļūt par līdzīpašnieku vienā no uzņēmumiem, kuru bilances par 2001. 

gadu izskatās šādi: 

 

1. uzņēmuma bilance (saīsināta) 

Aktīvs Summa Pasīvs Summa 
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1. Ilgtermiņa ieguldījumi 

 

2. Apgrozāmie līdzekļi 

• krājumi 

• debitori 

• naudas līdzekļi 

12 000 

 

 

5500 

1680 

960 

1. Pašu kapitāls 

• pamatkapitāls 

• nesadalītā peļņa 

2. Ilgtermiņa kreditori 

3. Īstermiņa kreditori  

• parādi piegādātājiem 

• aizņēmumi no 

kredītiestādēm 

 

8000 

1800 

4560 

 

3200 

2580 

Kopā 20 140 Kopā 20 140 

 

 

2. uzņēmuma bilance (saīsināta) 

 

Aktīvs Summa Pasīvs Summa 

1. Ilgtermiņa ieguldījumi 

 

2. Apgrozāmie līdzekļi 

• krājumi 

• debitori 

• naudas līdzekļi 

5200 

 

 

1880 

670 

980 

1. Pašu kapitāls 

• pamatkapitāls 

• nesadalītā peļņa 

2. Ilgtermiņa kreditori 

3. Īstermiņa kreditori  

• parādi piegādātājiem 

• aizņēmumi no 

kredītiestādēm 

 

4 500 

600 

1370 

 

1000 

1260 

Kopā 8730 Kopā 8730 

 

Kuru no abiem uzņēmumiem jūs izvēlētos, kāpēc? 

 

Vērtēšana: 

maksimālā atzīme — 10 balles (ja ir veikta analīze un izdarīti pamatoti secinājumi); 

atzīme atbilst iegūtajam punktu skaitam. 

 

Vērtēšanas tabula 

Uzdevums 1. 2. 3. Kopā 

Punktu skaits (max) 3 3 4 10 
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PATSTĀVĪGAIS DARBS 

9. tēmai 

Uzņēmuma darbības analīze 
 

Darba nosaukums: Divu veikalu saimnieciskās darbības rādītāju salīdzināšana 

un novērtēšana. 

 

Darba mērķi: 

 

 

• nostiprināt zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas ekonomisko 

rādītāju aprēķināšanā; 

• attīstīt prasmi analizēt ekonomiskos rādītājus un izdarīt pamatotus 

secinājumus. 

 

Darba veikšanas laiks: 

 

4 stundas. 

Darba uzdevums: 

 

 

 

 

 

 

 

izmantojot tabulā doto informāciju par divu veikalu uzskaitītajiem  

ieņēmumiem un izdevumiem maijā, aprēķināt, novērtēt un salīdzināt 

šādus ekonomiskās darbības rādītājus: 

1. kopējos realizācijas ieņēmumus mēnesī; sastādīt apgrozījuma 

grafiku (pa dienām); 

2. bruto peļņu un peļņu pirms nodokļiem abiem veikaliem; 

3. vidējo uzcenojumu un bruto peļņas procentu abiem 

veikaliem; 

4. ekonomiskās efektivitātes rādītājus (realizācijas rentabilitāti, 

tirdzniecības zāles rentabilitāti, vidējā pirkuma lielumu, 

ieņēmumus uz vienu strādājošo). 

Noteikt, kurš veikals strādā efektīvāk. Analizēt iegūtos rezultātus. 

 

Darba nobeigums: darbs rakstveidā jāiesniedz divu nedēļu laikā. Iesniedzot darbu, jāatbild 

uz skolotāja uzdotajiem jautājumiem par veiktajiem aprēķiniem. 
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Prasības darba 

noformēšanā: 

darbs jāiesniedz rakstveidā uz A4 formāta lapām (varbūt arī rūtiņu), kas 

kopā ar darba uzdevuma attiecīgo variantu ir ievietoti “kabatiņā”. Visiem 

aprēķiniem jābūt atšifrētiem. 

 

Vērtēšana: 9—10 balles — ja visi aprēķini veikti precīzi un ir veikta pilnīga analīze, 

rezultāti atspoguļoti uzskatāmā veidā, ir pamatoti secinājumi, darbs ir 

glīti noformēts un iesniegts noteiktajā termiņā, darba veicējs ātri un 

precīzi spēj atbildēt uz jautājumiem; 

8 balles — darbs atbilst izvirzītajām prasībām, ir iesniegts noteiktā 

termiņā, aprēķini ir pareizi, secinājumi — pamatoti, darba veicējs spēj 

atbildēt uz skolotāja jautājumiem. 

6—7 balles — nelielas kļūdas aprēķinos vai secinājumi nav pietiekami 

pamatoti. Darbs iesniegts noteiktā termiņā, darba veicējs nespēj 

pietiekami ātri un pārliecinoši atbildēt uz skolotāja jautājumiem; 

5 balles — kļūdas aprēķinos, darbs pilnībā neatbilst izvirzītajām 

prasībām, trūkst analīzes vai pamatotu secinājumu, nokavēts darba 

iesniegšanas termiņš par vismaz 5 dienām. Darba veicējs ar kavēšanos 

atbild uz skolotāja jautājumiem; 

4 balles — aprēķini ir kļūdaini, nav veikta analīze vai izdarīti secinājumi, 

darbs iesniegts ar vairāk nekā 5 dienu kavēšanos bez attaisnojoša iemesla. 

Darba veicējs ar grūtībām atbild uz skolotāja jautājumiem. 

Darbs, kura vērtējums ir zemāks par 4 ballēm, netiek ieskaitīts. 

 

Veikalu MĀJA un ROSME ieņēmumi un izdevumi maijā 

Datums Ieņēmumi un izdevumi, Ls Veikals  

MĀJA 

Veikals 

ROSME 

1. Ieņēmumi no realizācijas 

Iepirkta prece 

Samaksāts par reklāmu  

120 250 

220 

40 

2. Ieņēmumi no realizācijas 

Iepirkta prece 

Samaksāti komunālie maksājumi 

Nopirkti spoguļi (veikala inventārs) 

150 

 

360 

 

160 

270 

 

50 
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3. Ieņēmumi no realizācijas 180 130 

4. Ieņēmumi no realizācijas 150 110 

 Iepirkta prece 550  

 Alga vadītājam, grāmatvedim 850  

5. Ieņēmumi no realizācijas 120 160 

 Iegādātas kancelejas preces  20 

6. Ieņēmumi no realizācijas 195 150 

 Iepirkta prece 120 810 

 Transporta izdevumi 55  

7. Ieņēmumi no realizācijas  130 

8. Ieņēmumi no realizācijas 160 90 

 Iepirkta prece  305 

 Izdots par veikala inventāru  15 

9. Ieņēmumi no realizācijas 90 105 

 Izdevumi veikala jubilejas svinībām  60 

10. Ieņēmumi no realizācijas 100 135 

 Iepirkta prece 340  

 Soda nauda par tirdzn.noteikumu pārkāp.  60 

 Samaksāta īre  90 

 Algas darbiniekiem  10 0 

11. Ieņēmumi no realizācijas 100 180 

 Iepirkta prece  260 

 Reklāmas izmaksas  30 

12. Ieņēmumi no realizācijas 140 260 

 Iepirkta prece  240 

13. Ieņēmumi no realizācijas 160 220 

 Algas darbiniekiem 60  

 Transporta izmaksas 80 60 

14. Ieņēmumi no realizācijas  200 

 Iepirkta prece  680 

15. Ieņēmumi no realizācijas 100 240 

 Reklāmas izmaksas 80  

16. Ieņēmumi no realizācijas 120 220 
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 Iepirkta prece  135 

 Signalizācijas remonts 30  

17.  Ieņēmumi no realizācijas 130 230 

 Iepirkta prece 500 415 

 Soda nauda ugunsdzēsējiem 25  

18. Ieņēmumi no realizācijas 160 300 

 Reklāmas izmaksas  20 

19. Ieņēmumi no realizācijas 180 340 

 Samaksāts par elektrību  15 

 Samaksāts par apkuri  105 

20. Ieņēmumi no realizācijas 140 450 

 Algas darbiniekiem 50  

 Transporta izmaksas 45  

 Algas administrācijai  350 

22. Ieņēmumi no realizācijas 70 140 

 Iepirkta prece 120 330 

23. Ieņēmumi no realizācijas 50 140 

 Iegādāts veikala inventārs 30  

 Skatloga ekspozīcijas nomaiņa 20  

24. Ieņēmumi no realizācijas 90  170 

 Iepirkta prece 440 480 

25. Ieņēmumi no realizācijas 150 120 

 Samaksāts par telefonu  25 

26.  Ieņēmumi no realizācijas 130 230 

27. Ieņēmumi no realizācijas 160 380 

 Nopirkts inventārs 25  

 Algas darbiniekiem 50  

 Transporta izdevumi 80  

29. Ieņēmumi no realizācijas  200 

 Iepirkta prece  240 

30. Ieņēmumi no realizācijas 105 150 

 Iepirkta prece 580  

31. Ieņēmumi no realizācijas 135 190 
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 Transporta izmaksas  80 

 Preču krājumu atlikums mēneša sākumā 

Preču krājumu atlikums mēneša beigās 

Strādājošo skaits 

Veikala platība (kvadrātmetros) 

Vidējais pircēju skaits dienā 

Darba dienu skaits mēnesī 

560 

480 

3 

58 

55 

26 

620 

670 

5 

78 

70 

29 
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PRAKTISKAIS DARBS 

10. tēmai 

Uzņēmuma darbības plānošana 
 

Darba nosaukums: 

 

Uzņēmuma ekonomisko rādītāju aprēķināšana, 

novērtēšana un plānošana. 

 

Darba mērķis: 

 

attīstīt prasmes ekonomisko aprēķinu veikšanā un ekonomisko 

lēmumu pieņemšanā. 

 

Darba izpildes laiks: 

 

2 stundas. 

Darba uzdevumi:                 izpildīt 1.—4. uzdevumu. 

 

1. uzdevums 

SIA RĒNIJS ražo atskaņotājus, kuru realizācijas cena ir Ls 60, bet realizācijas       

apjoms — 5000 atskaņotāju gadā. Mainīgās izmaksas uz vienu atskaņotāju ir Ls 48, 

pastāvīgās izmaksas — Ls 40 000 gadā. 

Uzņēmuma komercdirektora veiktie tirgus pētījumi rāda, ka atskaņotāja realizācijas 

cenas pazemināšana par Ls 2 dotu iespēju palielināt pārdošanas apjomu par 30%. Šajā 

gadījumā pastāvīgās izmaksas palielinātos par Ls 10 000 gadā, bet mainīgās izmaksas uz 

vienu atskaņotāju būtiski nemainītos. 

Kāds lēmums būtu jāpieņem komercdirektoram par ražošanas apjoma palielināšanu?  

2. uzdevums 

Akciju sabiedrība MOLS ražo trīs izstrādājumus A, B un C. Kopējie gada ieņēmumi 

no produkcijas pārdošanas ir 5 miljoni latu. Pastāvīgās izmaksas ir 1,4 miljoni latu gadā. 

Papildus zināma šāda informācija: 

 

Izstrādājums 

Īpatsvars pašreizējā 

ieņēmumu 

kopapjomā 

Izstrādājuma 

realizācijas 

rentabilitāte, % 

A 30 45 

B 50 40 

C 20 32,5 
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Uzņēmums apsver iespēju reklamēt izstrādājumu A. Plānotās reklāmas izmaksas          

Ls 10 000 palielinās šī izstrādājuma pārdošanas apjomu par 10%, bet līdz ar to izstrādājuma B 

pārdošanas apjoms samazināsies par 4% un izstrādājuma C — par 2%. 

Noteikt, vai uzņēmumam vajadzētu turpināt izstrādājuma A reklamēšanu. 

 

3. uzdevums 

Grāmatvedim jāpieņem lēmums par jaunas automašīnas RENO iegādi firmas 

vajadzībām. Autosalonā šīs markas automašīna, kas darbojas ar benzīnu, maksā par 1000 Ls 

lētāk, nekā automašīna, kas darbojas ar dīzeļdegvielu. Ar jauno mašīnu plānots braukt 3 

gadus, vidējais nobraukums — 25 000 km/gadā.  

Benzīna patēriņš — 7 litri/100 km, A-95 benzīna cena — 0,398 Ls/litrā; dīzeļdegvielas 

patēriņš — 5 litri/100 km, dīzeļdegvielas cena 0,332 Ls/litrā. 

Kurš no abiem variantiem firmai izmaksātu lētāk? Kāda vēl informācija būtu 

nepieciešama, pieņemot šādu lēmumu? 

4. uzdevums 

Uzņēmums plāno saražot 120 000 kg makaronu gadā un pārdot tos par vidējo cenu 

0,32 Ls/kg. Plānotās izmaksas ir šādas: 

� izejvielu u. c. materiālās izmaksas — Ls 10 400; 

� darba algas un sociālās apdrošināšanas iemaksas — Ls 8640, no tiem 20% 

attiecas uz administrācijas (pastāvīgajām) izmaksām; 

� pārdošanas izmaksas — Ls 3200; 

� pamatlīdzekļu nolietojums — Ls 2240; 

� komunālie maksājumi un telpu uzturēšana — Ls 6800; 

� pārējās pastāvīgās izmaksas — Ls 1600; 

� pārējās mainīgās izmaksas — Ls 2400. 

 

Aprēķināt 

1. pastāvīgās, mainīgās un kopējās izmaksas gadā; 

2. bruto un neto peļņu gadā (UIN 23%); 

3. minimālo makaronu pārdošanas apjomu (bezzaudējumu punktu) gadā, lai 

atmaksātos to ražošana; 

4. sasniedzot kādu ražošanas apjomu, uzņēmums gadā gūs peļņu Ls 3000, ja 

vidējā makaronu pārdošanas cena būs 0,32 Ls/kg. 
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Vērtēšana: 
maksimālā atzīme — 10 balles (ja ir veikta analīze un izdarīti pamatoti secinājumi); 

atzīme atbilst iegūtajam punktu skaitam. 

 

Vērtēšanas tabula 

Uzdevums 1. 2. 3. 4. Kopā 

Punktu skaits (max) 3 3 2 2 10 
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PRAKTISKAIS DARBS 

10. tēmai 

Uzņēmuma darbības plānošana 
 

Darba nosaukums: 

 

Naudas plūsmas pārskata sastādīšana. 

Darba mērķis: 

 

praktiski pielietot teorētiskās zināšanas naudas plūsmas 

pārskata sastādīšanā. 

 

Darba izpildes laiks: 

 

2 stundas. 

Darba uzdevums:  izmantojot doto informāciju, sastādīt naudas plūsmas pārskatu un 

aprēķināt peļņu pirms nodokļiem. 

 

Uzdevums 

Veikals strādā 26 dienas mēnesī, dienas vidējie ieņēmumi (bruto apgrozījums) ir         

200 Ls dienā. Plānotās regulārās izmaksas katru mēnesi ir šādas: 

• preču iepirkšana —Ls 4000; 

• darba alga 5 darbiniekiem (vadītājam alga Ls 150, sagādniekam  Ls 100, 3 

pārdevējiem — katram  Ls 80 mēnesī); 

• sociālās apdrošināšanas iemaksas — 26%; 

• telpu īres maksa — Ls 50 (telpas tiek īrētas no fiziskas personas); 

• komunālie maksājumi — Ls 60 (paredzams, ka ar jūliju komunālo pakalpojumu 

cenas pieaugs par 10%); 

• maksa par telefonu — Ls 25; 

• reklāma — Ls 30; 

• apsardze (signalizācija) — Ls 30; 

• inventāra iegāde — Ls 50; 

• transports — Ls 130  (degviela un rezerves daļas); 

• pārējās izmaksas (neplānotās) — Ls 35; 

• pamatlīdzekļu nolietojums — Ls 1 200. 

 

Tiek plānoti šādi papildu izdevumi: 
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• maijā — obligātā transporta līdzekļu apdrošināšana — Ls 100; 

• maijā — automašīnas remonts — Ls 200; 

• oktobrī tiek plānots noliktavas kosmētiskais remonts, kas izmaksās Ls 300; 

• maijā un septembrī jāsamaksā zemes nodoklis — Ls 24 (katrā mēnesī Ls 12). 

  

Februārī plānots iegādāties jaunas saldējamās iekārtas Ls 1500 vērtībā. Tā kā 

uzņēmumam šādu naudas līdzekļu nav, plānots izmantot Unibankas kredītu Ls 1000 ar šādiem 

noteikumiem: procentu likme — 16% gadā, termiņš — 8 mēneši, kredīta pamatsumma 

jāatmaksā termiņa beigās — septembrī, bet procenti jāmaksā katru mēnesi. 

Augustā plānoti ieņēmumi Ls 600 no pamatlīdzekļu pārdošanas. 

 

Naudas sākuma atlikums uz janvāri ir Ls 20); 

 

Vērtēšana: 

maksimālā atzīme — 9 balles. 
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PRAKTISKAIS DARBS 

10. tēmai 

Uzņēmuma darbības plānošana 

 

Darba nosaukums: 

 

Finanšu plāna izstrādāšana biznesa uzsākšanai. 

Darba mērķis: 

 

attīstīt prasmi veikt ekonomiskos aprēķinus, kas saistīti 

ar biznesa plānošanu. 

 

Darba izpildes laiks: 

 

4 stundas. 

Darba uzdevums:                 izmantojot doto informāciju,  

1. sastādīt sākuma bilanci (vienkāršotu); 

2. sastādīt naudas plūsmas pārskatu, lai pārliecinātos, vai pietiks naudas kredīta 

atdošanai; 

3. aprēķināt 1. darbības gada peļņu. Izejvielu krājumu atlikums gada beigās          

Ls 1160. 

Uzņēmējs gatavojas uzsākt saldēto produktu ražošanas biznesu. Pamatkapitālā tiek 

ieguldīti Ls 3450, t.sk. automašīna Ls 1000 vērtībā un nauda Ls 2450. 

Lai iegādātos nepieciešamās saldēšanas iekārtas, uzņēmējam ir nepieciešams kredīts 

Ls 1200. Banka piedāvā šādu summu uz vienu gadu ar kredītprocentu likmi 14% gadā (kredīta 

pamatsumma jāatmaksā reizi pusgadā vienādās daļās, bet procenti jāmaksā katra ceturkšņa 

beigās). Sākot ar otro mēnesi, plānotie ieņēmumi no produkcijas realizācijas ir               

3200 Ls/mēnesī. 

Plānotās izmaksas un izdevumi ir šādi: 

� uzņēmuma dibināšanas un reģistrēšanas izmaksas — Ls 500 (1. mēnesī); 

� saldēšanas iekārtas iegāde — Ls 1200 (1. mēnesī); 

� kredīta saņemšanas izmaksas — Ls 20 (1. mēnesī); 

� izejvielas, iepakojamais materiāls — Ls 1650 mēnesī;  

� darba algas —Ls 720 mēnesī (sākot no 2. mēneša); 

� sociālās apdrošināšanas iemaksas — 26,09 % no darba algām (sākot no      

2. mēneša); 

� komunālie maksājumi — Ls 220 mēnesī (sākot no 2. mēneša); 
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� transporta izmaksas — Ls 140 mēnesī; 

� reklāma 1. mēnesī — Ls 40, pārējos mēnešos — Ls 20; 

� signalizācija — Ls 30 mēnesī (sākot no 2. mēneša); 

� inventāra iegāde — Ls 50 mēnesī; 

� procentu maksājumi bankai (aprēķināt); 

� pārējās (neplānotās) izmaksas — Ls 50 mēnesī. 

 

Piezīme: skaitļus noapaļot līdz veseliem latiem. 

 

Vērtēšana: 

maksimālā atzīme — 9 balles; 

atzīme atbilst iegūtajam punktu skaitam. 

 

Vērtēšanas tabula 

Uzdevums 1. 2. 3. Kopā 

Punktu skaits 

(max) 
1,5 4,5 3 9 
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PATSTĀVĪGAIS DARBS 

10. tēmai 

Uzņēmuma darbības plānošana 

 

Darba nosaukums: 

 

Finanšu plāna izstrādāšana biznesa uzsākšanai. 

Darba mērķis: 

 

attīstīt prasmi veikt ekonomiskos aprēķinus, kas saistīti 

ar biznesa plānošanu. 

 

Darba izpildes laiks: 

 

4 stundas. 

Darba uzdevums:     izmantojot doto informāciju,  

1. sastādīt kredīta atmaksāšanas grafiku 12 mēnešiem. 

2. sastādīt naudas plūsmas pārskatu (1. mēnesī ieņēmumos iekļaut arī 

bankas aizņēmumu un personīgo naudas ieguldījumu, bet izdevumos — 

pamatlīdzekļu iegādi un pārējās izmaksas, kas saistītas ar biznesa 

uzsākšanu). 

3. aprēķināt un novērtēt 1. darbības gada peļņu. 

4. novērtēt iegūtos rezultātus, izdarīt secinājumus, aprēķināt rentabilitāti 

un bezzaudējumu punktu. 

5. izanalizējot situāciju, novērtēt, vai V. Liepiņam būtu lietderīgi uzsākt šo 

biznesu?  

 

Uzņēmējs V. Liepiņš ir vienas personas SIA īpašnieks. Pēc neveiksmīga mēģinājuma 

darboties konditorejas izstrādājumu ražošanas biznesā viņam radusies jauna ideja — cept un 

piegādāt siltas picas vietējam sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu tīklam. 

V. Liepiņam jau ir reģistrēts uzņēmums, ir arī piemērotas telpas privātmājā un attiecīgi 

aprīkota automašīna. Lai uzsāktu jauno biznesu, vēl ir nepieciešams ieguldīt Ls 2800, no 

kuriem Ls 1200 ir paredzēti picas krāsns iegādei, Ls 600 — virtuves aprīkojumam, Ls 800 

inventāra iegādei un telpu remontam, bet Ls 200 — izejvielu iegādei. 

Lai finansētu šos ieguldījumus, V. Liepiņam ir nepieciešams kredīts Ls 2000. 

(Atlikušos Ls 800 viņš finansēs ar personīgiem ietaupījumiem). Banka piedāvā Ls 2000 lielu 

aizdevumu uz vienu gadu ar kredīta procentu likmi 12% gadā. Kredīta pamatsumma 
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jāatmaksā divās vienādās daļās reizi pusgadā (6. un 12. mēneša beigās), bet procenti jāmaksā 

katru mēnesi. 

Izstrādāt finansu aprēķinus biznesa plānam, lai noskaidrotu, vai šis bizness būs 

izdevīgs un vai nebūs problēmu ar kredīta atmaksāšanu, ja ir zināma šāda informācija: 

 

ieņēmumu plānošanai: 

� plānotais vidējais realizācijas apjoms — 300 picas dienā, vienas picas 

realizācijas cena 0,35 Ls/gab.; 

� ceptuve strādās vidēji 25 dienas mēnesī (1. mēnesī realizācijas ieņēmumi par 

20% mazāki nekā vidējie). 

 

izmaksu plānošanai: 

� izejvielu iepirkšanas izmaksas — Ls 1400 mēnesī; 

� iepakojamais materiāls — Ls 70 mēnesī; 

� apkure, elektrība u.c. komunālie maksājumi — Ls 130 mēnesī; 

� telefons — Ls 30 mēnesī; 

� transporta izmaksas — degviela Ls 100 mēnesī; apdrošināšana, ceļa 

nodoklis, tehniskā apskate  — Ls 100 (paredzēta aprīlī); 

� darba algas — Ls 300 mēnesī (sākot no 2. mēneša); 

� sociālās apdrošināšanas iemaksas — 26,09%; 

� reklāma — Ls 20 mēnesī; 

� kredīta procenti (aprēķināt!); 

� pārējās administrācijas izmaksas — Ls 50 mēnesī; 

� kredīta noformēšanas izmaksas — Ls 40 (1. mēnesī). 

 

Piezīmes 

� Mainīgajās izmaksās iekļaut tikai izejvielu un iepakojamā materiāla iegādes 

izmaksas. 

� Visas summas noapaļot līdz veseliem skaitļiem. 

� Pamatlīdzekļu bilances vērtība ir Ls 2600 (pamatlīdzekļu nolietojumā iekļaut 

25%). 

� Aprēķinos neņemt vērā PVN. 

� Izejvielu krājumu atlikums gada beigās ir Ls 800. 
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Vērtēšana: 

maksimālā atzīme ir 10 balles (ja ir pareizi veikti visi aprēķini un izdarīti pamatoti 

secinājumi). 
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III DAĻA. ZINĀŠANU PĀRBAUDES MATERIĀLI 

 

ZINĀŠANU PĀRBAUDES DARBS 

1. tēmai 

Ievads uzņēmējdarbībā 

 

1. Kura no minētajām darbībām ir attiecināma uz uzņēmējdarbību? 

A   dārzeņu audzēšana piemājas dārzā ģimenes vajadzībām; 

B   naudas noguldīšana bankā, lai saņemtu procentus; 

C   līdzekļu ieguldīšana apģērbu veikala darbības uzsākšanai; 

D   privātā dzīvokļa izīrēšana uz pusgadu, lai saņemtu īres maksu. 

2. Kurš no minētajiem apgalvojumiem nav pareizs? 

A  uzņēmējdarbība ir plašāks jēdziens nekā komercdarbība; 

B   uzņēmējdarbības tiešais mērķis var arī nebūt peļņas gūšana; 

C   uzņēmējdarbība ir jebkuras tautsaimniecības pamats; 

D   uzņēmējdarbība ir privāta lieta, tā valstij nav jāatbalsta. 

3. Komercdarbības uzsākšanas galvenais mērķis ir 

A   nodokļu maksāšana; 

B   peļņas gūšana; 

C   līdzekļu ieguldīšana; 

D   sabiedrības labklājības celšana. 

4. Kurā no dotajiem variantiem visprecīzāk formulēts jēdziens komercdarbība 

(saskaņā ar jauno Komerclikumu)? Komercdarbība ir 

A   cilvēka apzināta, saprātīga, taupīga darbība, kuras mērķis ir savu 

vajadzību apmierināšana; 

B   ar pirkšanu un pārdošanu saistīta saimnieciska darbība, kuru savā vārdā 

peļņas gūšanas nolūkā veic komersants; 

C   jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība pret atlīdzību; 

D   ilgstoša vai sistemātiska saimnieciska darbība un kapitāla ieguldīšana, 

kas vērsta uz preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu. 

5. Pabeigt shēmu… 
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  Cita saimnieciska 

darbība 

 Saimnieciska darbība 

(uzņēmējdarbība) 

 

 

 

  

 

6. Katram saimniekošanas subjektam atrast atbilstošu saimnieciskās darbības veidu 

(katram ciparam atrast atbilstošu burtu): 

1. Individuālā darba veicējs  

2. Katoļu baznīcas draudzes uzņēmums  

3. SIA, kas nodarbojas ar tirdzniecību A   komercdarbība; 

4. Garāžu kooperatīvs B   aroddarbība; 

5. Akciju sabiedrība “Rīgas Piensaimnieks” C   kooperatīvā darbība; 

6. Krājaizdevu sabiedrība D   cita saimnieciska 

darbība. 

7. Akciju sabiedrība Hansabanka  

8. Zemnieku saimniecība, kas nav reģistrēta 

Komercreģistrā 

 

 

7. Pabeigt teikumu… 

Katra sekmīga peļņu nesoša uzņēmuma darbība sabiedrībai dod šādus pozitīvus 

labumus: 

•  

•  

•  

•  

 

8. Lai sāktos uzņēmējdarbība (komercdarbība), ir nepieciešami šādi priekšnoteikumi: 

•  

•  

•  

•  
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9. Kurš no minētajiem faktoriem attiecas uz uzņēmējdarbības iekšējo vidi? 

A   ekonomiskā situācija valstī; 

B   preču piegādātāju finansiālais stāvoklis; 

C   demogrāfiskā situācija valstī; 

D   valsts nodokļu politika. 

10. Uzņēmuma darbību kontrolējošās iestādes, bankas un masu informācijas līdzekļi 

veido uzņēmuma 

A   ekonomisko vidi; 

B   biznesa partnerus; 

C   tiesisko vidi; 

D   kontaktauditoriju. 

11. Kurš no minētajiem faktoriem veido uzņēmējdarbības ārējo vidi (makrovidi)? 

A   valsts likumdošana; 

B   produkcijas pircēji; 

C   konkurenti; 

D   izejvielu piegādātāji. 

12. Kurš no minētajiem apgalvojumiem par uzņēmējdarbības vidi nav pareizs? 

A   valsts uzdevums ir radīt labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi; 

B   uzņēmuma iekšējā vide nav atkarīga no uzņēmēja lēmumiem; 

C   uzņēmējdarbības iekšējā vide apvieno uzņēmuma struktūrvienības un 

tos spēkus, kas vistiešākajā veidā ietekmē uzņēmuma darbību; 

D   uzņēmējdarbības ārējo vidi atsevišķi uzņēmumi nevar kontrolēt un tieši 

ietekmēt. 

13. Nosaukt 4 ekonomiskās un 4 administratīvās metodes (sviras), ar kuru palīdzību 

valsts regulē uzņēmējdarbību: 

ekonomiskās metodes administratīvās metodes 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

14. Nosaukt 4 pasākumus, ko Latvijas valdība šobrīd veic uzņēmējdarbības vides 

sakārtošanai. 
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•  

•  

•  

•  

 

15. Kura no minētajām institūcijām nenodarbojas ar uzņēmējdarbības licenču 

izsniegšanu? 

A  Latvijas Banka; 

B  Saeima; 

C  profesionālās savienības; 

D  Akcīzes preču pārvalde. 

16. Nosaukt 5 būtiskus faktorus, kas bremzē uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. 

•  

•  

•  

•  

•  

17. Kuru no minētajām var uzskatīt par privātā biznesa priekšrocībām salīdzinājumā ar 

algotu darbu? 

A  neatkarība no darba devēja prasībām; 

B  vairāk brīva laika; 

C  noteikts darba laiks; 

D  mazāks risks. 
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ZINĀŠANU PĀRBAUDES DARBS  

2. tēmai 

Komercdarības formas 

 

1. Uzņēmumā Rota strādā 22 cilvēki, tā pamatlīdzekļu vērtība ir Ls 85 000, vidējais 

mēneša neto apgrozījums ir  Ls 18 000. Vai Rota pēc Latvijas likumdošanas pieder 

pie mazajiem uzņēmumiem? 

Jā 

Nē 

2. Latvijā vairāk nekā 90% no visiem uzņēmumiem ir mazie un vidējie uzņēmumi. 

Jā 

Nē 

3. Kuri no minētajiem pieder pie pilnas mantiskas atbildības uzņēmumiem? 

A  individuālais uzņēmums (komersants); 

B  SIA; 

C  pilnsabiedrība; 

D  akciju sabiedrība. 

4. Šobrīd Latvijā visizplatītākā uzņēmējdarbības forma ir: 

A  akciju sabiedrība;   C  zemnieku saimniecības; 

B  individuālais uzņēmums;  D  SIA. 

5. Pabeigt shēmu: 

 

 

Komercdarbības formas 

(pēc Komerclikuma) 

 

6. Fiziskā persona, kura kā komersants ierakstīta komercreģistrā, ir: 

A  individuālā darba veicējs; 

B  komersants; 

C  uzņēmējs; 

D  individuālais komersants. 
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7. Uzņēmējs veic saimniecisko darbību pastāvīgā vietā, nodarbinot 4 darbiniekus, gada 

apgrozījums ir Ls 24 000. Vai saskaņā ar Komerclikumu viņam ir pienākums 

reģistrēties Komercreģistra iestādē? 

 Jā 

 Nē 

8. Kurš no minētajiem apgalvojumiem par individuālo uzņēmumu (komersantu) nav 

pareizs? 

A IK dibināšanai Latvijas likumdošanā nav noteikts minimālais 

pamatkapitāls; 

B  IK īpašnieks par savām saistībām atbild  tikai ar komercdarbībā 

ieguldīto mantu; 

C  IK ir visīslaicīgākie savā darbībā, salīdzinot ar citām uzņēmējdarbības 

formām; 

D  IK īpašnieks vienpersoniski pieņem lēmumus un viņam ir pilnīgas 

tiesības uz visiem ienākumiem. 

9. Kura no atbildēm ir visprecīzākā? 

Kapitālsabiedrības dibinātājs ir 

A  fiziska persona, kas parakstījusi sabiedrības dibināšanas līgumu; 

B  juridiska persona, kas parakstījusi sabiedrības statūtus; 

C  fiziska vai juridiska persona, kas parakstījusi sabiedrības dibināšanas 

līgumu un statūtus; 

D  fiziska vai juridiska persona, kas iegādājusies sabiedrības kapitāla daļu. 

10. Kapitālsabiedrības pamatkapitālā nevar ieguldīt 

A  naudu;  

B  ķermenisku lietu; 

C  personīgo darbu; 

D  bezķermenisku lietu. 

11. Kapitālsabiedrības gada pārskatu apstiprina 

A  sabiedrības revidents; 

B  padome; 

C  valde; 

D  dalībnieku kopsapulce. 

12. Kurš no apgalvojumiem par dividendēm nav pareizs? 
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A  dividendēs var izmaksāt to tīrās peļņas daļu, kura paliek pēc            

atskaitījumiem obligātajā rezervē; 

B  dividendes izmaksā tikai naudā vienu reizi gadā; 

C  dividendes izmaksā visiem dalībniekiem vienādās daļās; 

D  dividendes izmaksā, pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu. 

13. Saskaņā ar Komerclikumu, parastas akciju sabiedrības minimālais pamatkapitāla 

lielums ir 

A  Ls 25 000;  

B  Ls 5000; 

C  Ls 2000;  

D  Ls 1000. 

14. Kura no SIA pārvaldes institūcijām ir izpildinstitūcija, kas reāli vada SIA darbību? 

A  dalībnieku kopsapulce; 

B  komiteja; 

C  padome;   

D  valde. 

15. SIA pamatkapitāls ir Ls 8800, vienas daļas vērtība Ls 200. Pirmais dalībnieks 

ieguldījis Ls 4000, bet otrais — Ls 4800. SIA peļņa pirms nodokļiem ir Ls 1420. 

  

Cik lielu dividendi saņems katrs dalībnieks, ja atskaitījumi obligātajā rezervē ir 5% no 

tīrās peļņas, bet atskaitījumi citiem mērķiem ir 15% no tīrās peļņas? 

 

16. Akciju daudzumu, kas nodrošina vadību akciju sabiedrībā, sauc par 

A  dividendi; 

B  akciju kursu; 

C  akciju kontrolpaketi; 

D  obligāciju.   

17. Kurš no apgalvojumiem par akciju sabiedrībām nav pareizs? 

A  lai izveidotu AS, jābūt vismaz vienam dibinātājam; 

B  AS ir trīs pakāpju pārvaldes sistēma; 

C  akciju sabiedrības dibinātājiem ir jābūt šīs sabiedrības akcionāriem; 

D  akcionāru kopsapulcei ir jānotiek vismaz divas reizes gadā. 

18. Kurš no apgalvojumiem par akcijām nav pareizs? 

A  jebkura akcija dod tās īpašniekam balsstiesības akcionāru kopsapulcē; 
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B  akciju nominālvērtību nosaka statūtos; 

C  akcija ir mazākā AS kapitāla vienība; 

D  akcijas reālo tirgus vērtību nosaka akciju kurss. 

19. Kompānija, kuras galvenais uzdevums ir pārvaldīt meitasuzņēmumu akciju 

kontrolpaketes un veikt uzraudzību, lai tās īstenotu mātesuzņēmumu intereses, ir 

A  akciju sabiedrība; 

B  personālūnija; 

C  kopuzņēmums; 

D  holdings. 

20. Kurš no minētajiem apgalvojumiem par personālsabiedrībām (PS) nav pareizs? 

A  PS darbības mehānisms un pārvalde ir noteikta sabiedrības statūtos; 

B  PS izveido divas vai vairākas fiziskas vai juridiskas personas saskaņā ar 

noslēgto līgumu; 

C  PS kapitālā var ieguldīt naudu, mantu un personīgo darbu; 

D  sadalot PS peļņu, tā tiek pievienota katra dalībnieka kapitālam atbilstoši 

ieguldījumam. 

21. Kura no minētajām pazīmēm nav raksturīga mazajiem uzņēmumiem? 

A  uzņēmuma īpašnieki parasti ir arī tā vadītāji; 

B  tie parasti darbojas vietējā tirgū; 

C  tie darbojas galvenokārt finansu un lielražošanas jomā; 

D  īpašnieku skaits ir neliels. 

22. Nosaukt vismaz 4 apgalvojumus, kas pamato mazo uzņēmumu nozīmi 

tautsaimniecībā: 

•  

•  

•  

•  

23. Kādā veidā izpaužas valsts atbalsts mazajiem uzņēmumiem Latvijā? 

 

•  

•  

•  

•  
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ZINĀŠANU PĀRBAUDES DARBS  

3. tēmai 

Uzņēmējdarbības uzsākšana un risks 

 

1. Nosaukt 5 svarīgus uzdevumus, kas jārisina, uzsākot uzņēmējdarbību: 

•  

•  

•  

•  

•  

2. Nosaukt 5 faktorus, kas ietekmēs liela šūšanas uzņēmuma atrašanās vietas izvēli: 

•  

•  

•  

•  

•  

3. Jaunajā Komerclikumā ir noteikts, ka Komercreģistrā ierakstīts komersanta 

nosaukums, ko viņš izmanto komercdarbībā, slēdzot darījumus un parakstoties, ir 

A  firma; 

B  firmas zīmogs; 

C  logotips; 

D  firmas zīme. 

4. Ja piekrītat apgalvojumam, pasvītrojiet Pareizi; ja nepiekrītat — Nepareizi: 

Uzņēmuma nosaukumā obligāti jāatspoguļo uzņēmuma raksturs (darbības sfēra). 

  Pareizi   Nepareizi 

Labs uzņēmuma nosaukums ir viegli iegaumējams un labskanīgs. 

  Pareizi   Nepareizi 

Uzņēmuma nosaukumā jābūt norādei uz komersanta veidu (IK, SIA, AS, KS). 

  Pareizi   Nepareizi 

Uzņēmuma nosaukumam ir jāatšķiras no līdzīgu uzņēmumu nosaukumiem. 

  Pareizi   Nepareizi 

Ministru kabinets nosaka ierobežojumus vārda Latvija ietveršanai uzņēmuma 

nosaukumā. 
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  Pareizi   Nepareizi 

Individuālā komersanta nosaukumā obligāti ir jāietver komersanta vārds vai uzvārds.  

  Pareizi   Nepareizi 

 

5. SIA dibināšanas pamatdokumenti ir 

•  

•  

6. Kurš no minētajiem dokumentiem nav nepieciešams, reģistrējot individuālo 

komersantu (uzņēmumu)? 

A  pieteikums;   

B  dibinātāja pases kopija; 

C  notariāli apstiprināts paraksta paraugs;  

D  statūti. 

7. Reģistrējot SIA, kuras pamatkapitāls ir Ls 6000, jāsamaksā valsts nodeva: 

A  Ls 1000; 

B  Ls 250; 

C  Ls 100; 

D Ls 200. 

8. Uzņēmumu reģistra funkcijas ir 

•  

•  

•  

•  

•  

 

9. Kurš no apgalvojumiem par uzņēmuma reģistrēšanas procedūru nav pareizs 

(saskaņā ar Komerclikumu)? 

A  lēmums par personas ierakstīšanu Komercreģistrā tiek pieņemts 7 dienu 

laikā no    pieteikuma  saņemšanas dienas; 

B  atteikumu par ieraksta veikšanu Komercreģistrā var izdarīt, ja 

pieteikums vai tam pievienotie dokumenti neatbilst likuma prasībām; 

C  visus Komercreģistra ierakstus izsludina, tos publicējot laikrakstā 

“Latvijas Vēstnesis”; 
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D  atteikumam par ieraksta izdarīšanu Komercreģistrā ir jābūt motivētam 

(paskaidrotam). 

10. Kurš no minētajiem faktoriem attiecas uz tirgus risku? 

A  uzņēmuma darbinieku  bezatbildīga rīcība; 

B  nelabvēlīgas nodokļu izmaiņas; 

C  jaunu konkurentu parādīšanās; 

D  nekvalitatīvu izejvielu iepirkšana. 

11. Kurš no minētajiem faktoriem attiecas uz finansu risku? 

A  nepietiekama apgrozāmo līdzekļu aprite; 

B  uzņēmuma vadītāja pēkšņa slimība; 

C  nelaimes gadījums darba vietā; 

D  neparedzētas cenu izmaiņas. 

12. Nosaukt trīs pasākumus tirgus riska samazināšanai: 

•  

•  

•  

 

13. Paskaidrot, ko nozīmē riska sadalīšana! 
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ZINĀŠANU PĀRBAUDES DARBS  

4. tēmai  

Uzņēmuma līdzekļi un uzņēmuma finansēšana 

 

1. Kurš no minētajiem pieder pie uzņēmuma pamatlīdzekļiem? 

A  telpu uzkopšanas inventārs; 

B  1 tonna degvielas; 

C  dators; 

D  gatavā produkcija noliktavā. 

2. Kurš no minētajiem pieder pie uzņēmuma apgrozāmiem līdzekļiem? 

A  nauda; 

B  automašīna; 

C  tehnoloģiskā iekārta; 

D  noliktavas ēka. 

3. Kura no minētajām pazīmēm raksturo uzņēmuma apgrozāmos līdzekļus? 

A  tie nolietojas pakāpeniski; 

B  tiem ir tikai fiziskā, bet nav morālās nolietošanās; 

C  tie ilgstoši piedalās ražošanas procesā; 

D  izlietotie līdzekļi pilnībā ietilpst saražotās produkcijas ražošanas 

izmaksās. 

4. Pamatlīdzekļus raksturo šāda pazīme: 

A  pamatlīdzekļu vērtība tiek kompensēta pakāpeniski, atbilstoši to 

nolietojumam; 

B  pamatlīdzekļi piedalās tikai vienā ražošanas vai pakalpojumu 

sniegšanas ciklā; 

C  pamatlīdzekļiem raksturīga tikai fiziskā nolietošanās; 

D  pamatlīdzekļu vērtība uzreiz pēc to iegādes tiek iekļauta ražošanas 

izmaksās. 

5. Kurš no apgalvojumiem par pamatlīdzekļu nolietojumu nav pareizs? 

A  amortizācijas atskaitījumu izmantošanu reglamentē LR likumdošana; 

B  PL nolietojuma daļa tiek iekļauta ražošanas izmaksās; 

C  uzkrāšanas periodā amortizācijas atskaitījumus var izmantot citām 

saimnieciskām vajadzībām; 
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D  amortizācijas atskaitījumi ir būtisks līdzekļu ieguves avots jaunām 

investīcijām. 

6. Kurš no apgalvojumiem par līdzekļu apriti nav pareizs? 

A  līdzekļu aprites ātrums nav atkarīgs no PL un AL proporcijas 

uzņēmumā; 

B  katrā AL aprites ciklā veidojas noteikts pievienotās vērtības lielums; 

C  līdzekļu apriti var paātrināt, saīsinot gan ražošanas laiku, gan pirkšanas 

un pārdošanas laiku; 

D  jo ātrāka būs līdzekļu aprite, jo lielāku peļņu uzņēmums gūs ar tiem 

pašiem līdzekļiem. 

7. Minēt vismaz četras iespējas, kā uzņēmumā, kas ražo mēbeles, varētu paātrināt 

kapitāla apriti: 

�  

�  

�  

�  

8. Kura no minētajām proporcijām starp PL un AL ir raksturīga mazumtirdzniecības 

uzņēmumiem? 

A  20% : 80%; 

B  70% : 30%; 

C  40% : 60%; 

D  50% : 50%. 

9. Pašu kapitāla avots uzņēmumā ir 

A  statūtkapitāls;     B  komerckredīts; 

C  īstermiņa aizņēmumi;  D  obligācijas. 

10. Aizņemtā kapitāla avots uzņēmumā ir 

A  amortizācija; 

B  rezerves kapitāls; 

C  banku kredīti; 

D  nesadalītā peļņa. 

11. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 

A  uzņēmuma īpašnieku ieguldītais kapitāls uzņēmējdarbības veikšanai; 

B  pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu kopsumma; 

C  uzņēmuma pamatlīdzekļi; 
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D  uzņēmuma peļņa un rezerves kapitāls. 

12. Uzņēmuma kapitāla struktūra parāda attiecību starp 

A  pamatlīdzekļiem un apgrozāmajiem līdzekļiem; 

B  īstermiņa un ilgtermiņa kredītu; 

C  pamatkapitālu un apgrozāmo kapitālu; 

D  pašu kapitālu un aizņemto kapitālu. 

13. SIA pamatkapitālu nevar palielināt 

A  esošajiem dalībniekiem izdarot jaunus ieguldījumus; 

B  palielinot esošo daļu vērtību; 

C  pamatkapitālā iekļaujot uzņēmuma peļņu; 

D jauniem dalībniekiem izdarot jaunus ieguldījumus. 

14. Uzņēmuma likvidācijas gadījumā tā īpašniekam ir tiesības uz 

A  visu uzņēmuma īpašumu; 

B  to uzņēmuma īpašuma daļu, kas paliek pāri pēc norēķināšanās ar 

kreditoriem; 

C  pašu līdzekļiem; 

D  uzņēmuma saistībām. 

15. Vai piekrītot sekojošiem apgalvojumiem? 

 Apgalvojums Jā Nē 

1. Peļņas sadales kārtību individuālajos uzņēmumos  regulē 

Komerclikums. 

  

2. Individuālajos uzņēmumos, tāpat kā sabiedrībās,  no peļņas 

ir jāveido rezerves fondi. 

  

3. Peļņas sadales kārtība SIA ir jānosaka speciālā nolikumā.   

4. Dividendes tiek aprēķinātas no bruto peļņas.   

16. Ja uzņēmums iegulda savus līdzekļus citu uzņēmumu daļās, tās tiek klasificētas kā 

A  reālās investīcijas; 

B  finansu investīcijas; 

C  materiālās investīcijas; 

D  nominālās investīcijas. 

17. Reinvestīcijas ir līdzekļu ieguldīšana 

A  pamatlīdzekļu atjaunošanai; 

B  jaunu objektu izveidošanai; 

C  jaunu pamatlīdzekļu iegādei; 
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D  esošo pamatlīdzekļu daudzuma papildināšanai. 

18. Kāda ir atšķirība starp jēdzieniem investēšana un finansēšana? 

 

 

 

 

19. Par kredīta nodrošinājumu nevar kalpot: 

A citu uzņēmumu galvojumi; 

B  vērtspapīri; 

C  automašīna, kas reģistrēta kā komercķīla; 

D  biznesa plāns. 

20. Nosaukt vismaz 5 faktorus, kas, ņemot bankā kredītu, ietekmēs kredīta procenta 

likmes lielumu 

�  

�  

�  

�  

�  

21. Kredīta veids, kas izpaužas kā pēcmaksa par precēm un pakalpojumiem, ir 

A  patēriņa kredīts; 

B  overdrafts; 

C  komerciālais kredīts; 

D  faktorings. 

22. Īstermiņa kredīts, ko banka bez īpašas garantijas piešķir pastāvīgajiem klientiem, ir 

A  faktorings; 

B  līzings; 

C  komerciālais kredīts; 

D  overdrafts. 

23. Ilgtermiņa aizdevums darījumiem ar nekustamo īpašumu ir 

A  hipotekārais kredīts; 

B  valsts kredīts; 

C  baņķieru kredīts; 

D  komerciālais kredīts. 

24. Kuru no minētajiem izdevumiem nevar iekļaut uzņēmējdarbības izmaksās? 
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A  samaksātos kredīta procentus; 

B  maksu par bankas pakalpojumiem kredīta saņemšanā; 

C  komercķīlas reģistrēšanas izmaksas; 

D  atmaksāto kredīta pamatsummu.  

25. Nosaukt vismaz četrus uzņēmējdarbības finansiālā atbalsta fondus Latvijā! 

�  

�  

�  

�  
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ZINĀŠANU PĀRBAUDES DARBS  

5. tēmai 

Mārketinga darbība uzņēmumā 

 

1. Mārketings ir…… 

 

 

2. Mārketinga pasākumu komplekss jeb m—mix elementi ir 

A  produkts, prece, pircējs, patērētājs; 

B  produkts, vieta tirgū, cena, produkta virzīšana tirgū; 

C  prece, pircējs, cena, reklāma; 

D  produkts, vieta tirgū, reklāma, pārdošanas veicināšana. 

 3. Cilvēku grupa ar līdzīgām vēlmēm un vajadzībām, kas sastāda attiecīgā produkta 

galveno pircēju daļu, ir 

A tirgus segments; 

B  pircēji; 

C  patērētāji; 

D  mērķa tirgus. 

4. Tirgus niša ir ….. 

 

 

 

5. Kurš no minētajiem attiecas uz primāro informāciju mārketinga pētījumiem? 

A  attiecīgās nozares statistikas dati; 

B  biznesa katalogs; 

C  uzņēmuma gada pārskats; 

D  pircēju aizpildītās anketas. 

6. Produkta diferenciācija ir …… 

 

 

7. Kurā produkta dzīves cikla stadijā ir raksturīgi lieli ieguldījumi un mazi ieņēmumi? 

A  augšanas; 

B  ieviešanas; 
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C  brieduma; 

D  norieta. 

8. Vai piekrītat sekojošiem apgalvojumiem: 

• Jo lielāka produkta cena, jo lielāka ir peļņa. 

 Jā  Nē 

• Uz pieprasījumu orientētas cenu veidošanas metodes būtība ir tāda, ka, plānojot 

kāda produkta cenu, uzņēmums vadās pēc konkurentu cenām. 

 Jā  Nē 

 

• Mārketingā ar jēdzienu produkts apzīmē ne tikai preci, bet arī pakalpojumu. 

 Jā  Nē 

• Jebkurš preces pircējs reizē ir arī šīs preces patērētājs. 

 Jā   Nē 

• Jebkura produkta dzīves ciklam ir četras stadijas. 

 Jā   Nē 

• Norieta stadijā produkta kopējais pārdevuma apjoms pieaug, tomēr tā pieauguma 

tempi krītas. 

 Jā   Nē 

9. Cenu atlaide par noteikta darījuma apjoma sasniegšanu ir 

A  bonuss; 

B  personālrabats; 

C  skonto; 

D  daudzuma rabats. 

10. Nosaukt vismaz 5 faktorus, kas ietekmē jebkura produkta cenu: 

•  

•  

•  

•  

•  

11. Kāda informācija ir nepieciešama, lai aprēķinātu bezzaudējuma punkta cenu? 

A  pastāvīgās izmaksas, mainīgās izmaksas, plānotais pārdošanas apjoms; 

B  mainīgās izmaksas un plānotais pārdošanas apjoms; 

C  pastāvīgās izmaksas, mainīgās izmaksas un plānotā peļņa; 
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D  pastāvīgās izmaksas un plānotais pārdošanas apjoms. 

12. Kurš no minētajiem mārketinga pasākumiem neattiecas uz m—mix elementu 

produkta virzīšana tirgū? 

A  produkta reklamēšana; 

B  produkta iepakojuma uzlabošana; 

C  sponsorēšana un labdarība; 

D  degustāciju organizēšana. 

13. Mārketinga pasākumi, kuru mērķis ir veidot sabiedrības labvēlīgu attieksmi pret 

konkrēto uzņēmumu, attiecas uz 

A  pārdošanas veicināšanu; 

B  tiešo reklāmu; 

C  publicitāti (sabiedriskās domas veidošanu); 

D  noieta stimulēšanu. 

14. Uzņēmums vēlas reklamēt kokapstrādes darbgaldus. Kurš no piedāvātajiem 

reklāmas līdzekļiem tam būtu vispiemērotākais? 

A  reklāma televīzijā; 

B  reklāma vietējā radio; 

C  reklāma nozares katalogā; 

D  reklāma uz transporta līdzekļiem. 

15. Tirdzniecības aģentu izmantošana, lai potenciālos klientus pārliecinātu nopirkt 

preci, ir 

A  tiešā pārdošana; 

B  publicitāte (propaganda); 

C  pārdošanas veicināšana; 

D  reklāma. 

16. Kura no minētajām mārketinga aktivitātēm attiecas uz publicitāti (sabiedriskās 

domas veicināšanu)? 

A  maksas reklāma televīzijā; 

B  jauna iesaiņojuma radīšana; 

C  preces degustācijas organizēšana vietējā veikalā; 

D  sabiedrisko pasākumu atbalstīšana. 

17.  Nosaukt piecus pasākumus, kas attiecas uz pārdošanas veicināšanu: 

•  

•  
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•  

•  

•  

 

18. Kuram no minētajiem reklāmas līdzekļiem ir vislielākais iedarbības efekts? 

A  avīzēm; 

B  radio; 

C  reklāmas plakātiem uz ielām; 

D  televīzijai. 

19. Kuram no reklāmas līdzekļiem galvenā priekšrocība ir plaša izplatība un 

operativitāte (ātrums)? 

A  radio; 

B  žurnāliem; 

C  avīzēm; 

D  reklāmas plakātiem. 

20. Kāds produkta virzības pasākums būtu vispiemērotākais precei, kura atrodas 

produkta ieviešanas dzīves cikla stadijā? 

A  publicitāte; 

B  reklāma, noieta veicināšana; 

C  tiešā pārdošana; 

D  sponsorēšana. 

21. Kura no minētajām darbībām visticamāk nepalielinās atsaucību uz reklāmas 

sludinājumu laikrakstā? 

A  reklāmas laukuma formāta dubultošana; 

B  reklāmas teksta apjoma palielināšana; 

C  reklāmas teksta izvietošana apgrieztā veidā — “kājām gaisā”; 

D  reklāmas laukuma ierāmēšana ar platāku svītru. 
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ZINĀŠANU PĀRBAUDES DARBS  

6. tēmai 

Vadīšanas pamati 

 

1. Pabeigt teikumu: 

Menedžments (vadīšana) ir ……… 

 

 

 

2. Kura no sekojošajām kombinācijām vispilnīgāk nosauc vadīšanas funkcijas? 

A  plānošana, vadīšana, kontrole, motivācija; 

B  organizēšana, plānošana, personāla vadīšana, koordinēšana; 

C  plānošana, organizēšana, motivēšana, kontrole; 

D  organizēšana, plānošana, motivēšana, personāla vadība, kontrole. 

3. Vadīšanas funkcija, kuras uzdevums ir organizācijas dalībnieku stimulēšana 

darboties saskaņā ar plānu, ir 

A  kontrole; 

B  motivēšana; 

C  organizēšana; 

D  plānošana. 

4. Organizācijas mērķu noteikšana un darbības programmas sastādīšana šo mērķu 
sasniegšanai ir 

A  plānošana; 

B  organizēšana; 

C  koordinēšana; 

D  programmēšana. 

5. Kura no minētajām attiecas uz vadības administratīvajām metodēm? 

A  darbinieku materiālā stimulēšana; 

B  darba instrukcijas izstrādāšana; 

C  individuālu pārrunu organizēšana ar uzņēmuma darbiniekiem; 

D  soda naudas piemērošana. 

6. Vadītājs, kura darba stilam ir raksturīga vienpersoniska lēmumu pieņemšana un 

neieklausīšanās darbinieku viedokļos, pārstāv 

A  demokrātisko vadības stilu; 
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B  autoritāro vadības stilu; 

C  liberālo vadības stilu; 

D  koleģiālo vadības stilu. 

7. Nosaukt 4 faktorus, kas ietekmē vadītāja vadības stilu 

�  

�  

�  

�  

8. Uzņēmuma vadītāja spēja organizēt, koordinēt un vadīt uzņēmumu vai tā 

apakšvienību kopumā, risināt stratēģiskās problēmas un analizēt situāciju, attiecas 

uz 

A  konceptuālajām prasmēm; 

B  cilvēciskajām prasmēm; 

C  tehnoloģiskajām prasmēm; 

D  speciālajām prasmēm. 

9. Ražošanas procesa tehnoloģijas pārzināšana visvairāk ir nepieciešama 

A  augstākā līmeņa vadītājam; 

B  vidējā līmeņa vadītājam; 

C  zemākā līmeņa vadītājam; 

D  visu līmeņu vadītājiem. 

10. Organizācija ir 
A  pēc īpašnieka vai vadītāja gribas izveidotas grupas, kuru uzdevums ir 

organizēt darbību; 

B  cilvēku grupa, kas apzinīgi darbojas kopēja mērķa sasniegšanai; 

C  spontāni izveidotas cilvēku grupas, kas regulāri sadarbojas; 

D  cilvēku grupa, kas kopīgi veic kādu darbu. 

11. Organizācijas resursu koncentrēšana, sadale un organizācijas struktūras 

izveidošana, lai labāk izpildītu plānu, ir 

A  plānošana;  

B  koordinēšana; 

C  organizēšana; 

D  centralizēšana. 

12. Nosaukt organizācijas resursu veidus: 

�  

�  
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�  

�  

13. Organizatoriskā struktūra atspoguļo 

A  organizācijas sadalījumu atsevišķās struktūrvienībās; 

B  organizācijas mērķi un uzdevumus; 

C  organizācijā strādājošo skaitu. 

14. Pilnvaru un varas koncentrēšana augstākās pakāpes vadītāju līmenī ir raksturīga 
A  centralizētai organizācijai; 

B  visām organizācijām; 

C  decentralizētai organizācijai; 

D  gan centralizētai, gan decentralizētai organizācijai. 

15. Nosaukt vismaz četrus faktorus, kas ietekmē organizācijas struktūras veidu 
�  

�  

�  

�  

16. Tiesību un pienākumu piešķiršana padotajam kādas noteiktas darbības veikšanai ir 
A  koordinēšana; 

B  specializācija; 

C  centralizācija; 

D  pilnvaru deleģēšana. 

7. Organizatoriskās struktūras veids, kuras pamatā ir darbinieku apvienošana nodaļās 
atkarībā no ražotās produkcijas vai veiktajiem pakalpojumiem, ir 

A  teritoriālā struktūra; 

B  produktu grupu struktūra; 

C  patērētāju grupu struktūra; 

D  funkcionālā struktūra. 

18. Viens no trūkumiem darbinieku apvienošanai nodaļās atbilstoši organizācijas 
funkcijām ir 

A  nepieciešamība palielināt augstāka līmeņa vadītāju skaitu; 

B  apgrūtināta augstākā līmeņa vadītāju darba kontrole; 

C  neiespējamība precīzi definēt patērētāju grupas; 

D  grūtības ātri pielāgoties ārējo apstākļu izmaiņām. 

19. Plānošanas galvenie posmi ir 
�  

�  

�  
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�  

�  

 

20. Stāvoklis vai rezultāts, ko izvirza un cenšas sasniegt organizācija, ir 

A  plāns; 

B  misija; 

C  mērķis; 

D  programma. 

21. Vai piekrītat sekojošiem apgalvojumiem? 

 

 Apgalvojums Jā Nē 

1. Organizēšanas process var sākties tad, kad ir noteikti mērķi 

un plāni 

  

2. Organizēšana ir cilvēku stimulēšana , lai viņu aktivitātes 

atbilstu plānam 

  

3. Motivēšana ir vadīšanas funkcija, kas saistās ar resursu 

piešķiršanu un līdzekļu izlietošanu plāna izpildei 

  

4. Kontroles uzdevums ir stimulēt darbiniekus strādāt labāk   

5. Standartu noteikšana ir kontroles procesa noslēguma posms   

6. Zemākā līmeņa vadītāji nodarbojas ar operatīvo plānošanu   

7. Uzņēmējs un vadītājs nozīmē vienu un to pašu   

8. Jo plašāks informācijas apjoms pieejams vadītājam, jo 

kvalitatīvāks būs lēmums 

  

 

22. Pabeigt teikumu: 

Kontroles kā vadīšanas funkcijas uzdevums ir ……… 
 

 

 

 

23. Kontrole, kas tiek īstenota darba izpildes gaitā, lai novērstu novirzes no paredzētā 

plāna, ir 

A  iepriekšējā kontrole; 

B  tekošā kontrole; 
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C  rezultātu novērtēšana; 

D  paškontrole. 

24. Kura no minētajām darbībām neattiecas uz kontroli kā vadības funkciju? 

A ekonomisko sankciju pielietošana par darbu neizpildi paredzētajā 

termiņā; 

B  standartu un kritēriju noteikšana; 

C  darba izpildes uzraudzība un salīdzināšana ar standartiem; 

D  konstatēto noviržu cēloņu noskaidrošana un novēršana. 

25. Kurš no minētajiem kontroles procesa posmiem notiek pirms pārējiem? 

A sasniegto rezultātu salīdzināšana ar standartu; 

B  iegūto rezultātu novērtēšana; 

C  standartu noteikšana; 

D  darbu izpildes uzraudzība. 

26. Paskaidrojiet (2—3 teikumos) jēdzienus stratēģija un taktika. 

Stratēģija ir ... 

 

 

 

Taktika ir ... 

 

 

27. Organizācijas stratēģiskie mērķi ir 

A  vidēja termiņa mērķi, kurus nosaka vidējā līmeņa vadītāji; 

B  īstermiņa mērķi, kurus nosaka zemākā līmeņa vadītāji; 

C  ilgtermiņa mērķi, kurus nosaka augstākā līmeņa vadītāji; 

D  visu mērķu kopums. 

28. Stratēģijas procesa posmus  sakārtot pareizā secībā (katram psomam pretī ierakstīt 

atbilstošu kārtas numuru). 

Uzdevuma 

nr. pēc kārtas 
Uzdevums 

 Darbības mērķu izvirzīšana, uzdevumu noteikšana 

 Rezultātu novērtēšana, korekciju veikšana 

 Uzņēmējdarbības koncepcijas definēšana, misijas formulēšana 

 Stratēģijas plāna īstenošana 
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 Stratēģijas izstrādāšana, balstoties uz analīzi 

 

29. Uzņēmuma pastāvēšanas vispārējs mērķis, apzināta un publiski izteikta 

organizācijas esamība ir 

A  stratēģiskais mērķis; 

B  misija; 

C  vīzija; 

D  mērķis. 

30. Nosaukt vismaz 6 uzņēmuma konkrēto mērķu piemērus — 3 finansiālos un 3 

stratēģiskos mērķus. 

Finansiālie mērķi Stratēģiskie mērķi 

�  

�  

�  

 

�  

�  

�  

 

31. Ko nozīmē apzīmējums SWOT? 

S   — 

W —  

O  —  

T  — 

32. Kurš no minētajiem faktoriem SWOT analīzē attiecas uz iekšējo vidi? 

A  jaunu konkurentu parādīšanās; 

B  atbilstošas kvalifikācijas darbinieki; 

C valūtas kursa izmaiņas; 

D  patērētāju maksātspējas paaugstināšanās. 
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ZINĀŠANU PĀRBAUDES DARBS  

7. tēmai 

Personāla vadība un motivēšana 

  

 

1. Izskaidrojiet (3—4 teikumos) personāla vadības būtību un nozīmi. 

 

 

 

2. Kura no minētajām vadītāja darbībām neattiecas uz personāla vadīšanu? 

A  darba apstākļu novērtēšana; 

B  darba piedāvājuma sludinājuma publicēšana vietējā laikrakstā; 

C  darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana; 

D  darbinieku savstarpējās pakļautības shēmas izstrādāšana. 

3. Kura no minētajām personāla vadības pazīmēm ir raksturīga mazajiem 

uzņēmumiem? 

A  netiek veidota atsevišķa struktūrvienība — personāla daļa; 

B  vadītājam ir vieglāk formāli veidot savu autoritāti; 

C  vadītāja statuss ir krasi izteikts; 

D vadīšanas funkcijas ir nodalītas no ražošanas funkcijām. 

4. Personāla nepieciešamības noteikšana nākotnes periodam ir 

A  personāla atlase;  

B  personāla analīze; 

C  personāla plānošana; 

D  stratēģiskā plānošana 

5. Darbinieka stimulēšana noteiktai rīcībai, lai sasniegtu organizācijas un personīgos 

mērķus, ir 

A  kontrole;  

B  motivēšana; 

C  aktivizēšana;  

D  pilnvaru deleģēšana. 

6.  Dokuments, kurā tiek raksturota izpildāmā darba specifika, reglamentēti konkrētā 

darbinieka pienākumi un atbildība, ir 
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A  personības raksturojums; 

B  iekšējās darba kārtības noteikumi; 

C  darba līgums;  

D  amata apraksts. 

7. Kādā veidā vadītājs var sameklēt potenciālos darbiniekus ārpus uzņēmuma? Minēt 

vismaz 5 personāla piesaistes veidus: 

�  

�  

�  

�  

�  

8. Minēt trīs nepilnības vai kļūdas, kas pieļautas sekojošā darba sludinājumā: 

Sakarā ar paplašināšanos firma izsludina konkursu uz 

grāmatveža — kasiera amatu. 

 

Prasības pretendentam: 

� darba pieredze specialitātē; 

� balansa zināšanas; 

� Word, Excel, interneta zināšanas; 

� Latviešu un krievu valodas zināšanas. 

 

CV lūdzam sūtīt pa faksu 7867655 vai e-pastu: office@oil.lv 

 

9. Uz jūsu ievietoto darba sludinājumu ir atsaukušies 30 pretendenti. Kā jūs noteiktu 

piemērotāko kandidātu? Minēt vismaz trīs atlases metodes. 

�  

�  

�  

10. Adaptācijas galvenais uzdevums ir 

A  pēc iespējas īsākā laikā iekļaut jauno darbinieku komandā; 

B  paaugstināt darbinieka spējas un kvalifikāciju; 

C  izvērtēt jaunā darbinieka piemērotību darbam; 

D  kontrolēt jauno darbinieku. 

11. Nosaukt trīs priekšrocības un trīs trūkumus darbinieku apmācībai ārpus uzņēmuma 

salīdzinājumā ar darbinieku apmācību savā uzņēmumā. 
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Priekšrocības Trūkumi 

�  

 

�  

 

�  

 

�  

 

�  

 

�  

 

12. Ikdienas process, kura laikā informācija par konkrētā darbinieka veikumu un 

attieksmi pret darbu nepārtraukti nonāk pie vadītāja, ir 

A formālā vērtēšana;   

B  iepriekšējā kontrole; 

C  diagnosticējošā kontrole;  

D  neformālā vērtēšana. 

13. Kura no minētajām pazīmēm personāla vērtēšanā attiecas uz sociāli 

psiholoģiskajiem kritērijiem? 

A darbinieka disciplinētība un iekšējās darba kārtības noteikumu 

ievērošana; 

B  darbinieka reakcija un spēja koncentrēties darbam; 

C  darbinieka kompetence; 

D  darbinieka attiecības ar kolēģiem. 

14. Darbinieku profesionalitātes vērtēšana ļauj noskaidrot, 

A  vai darbinieks spēj strādāt komandā; 

B  vai darbinieka veselības stāvoklis ļauj pildīt pienākumus; 

C  vai darbinieks ievēro iekšējās kārtības noteikumus; 

D  cik kompetents ir darbinieks, pildot savas funkcijas. 

15. Kurš no apgalvojumiem par personāla pilnveidošanas pārrunu organizēšanu ar 

darbiniekiem nav pareizs? 

A pārrunām jābūt pēc iespējas formālākām, tām jānotiek vadītāja kabinetā; 

B  pārrunas var notikt ar vairākiem darbiniekiem vienlaikus; 

C  pārrunu laikā vadītājam nav ieteicams uzdot jautājumus par darbinieka 

personīgo dzīvi; 

D  pārrunas ieteicams organizēt regulāri, vēlams — reizi gadā. 

16. Lietišķā komunikācija ir 
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A  atsevišķa vadīšanas funkcija; 

B  informācijas un domu apmaiņas process starp cilvēkiem viņu darbības 

procesā; 

C  saziņas līdzeklis; 

D  cilvēkam izmantojamo datu, faktu un ziņu kopums. 

17. Ar simbolu palīdzību izteikti dati, paziņojumi un vēstījumi ir 

A  komunikāciju kanāls; 

B  fakts; 

C  atgriezeniskā saite; 

D  informācija. 

18. Nosauciet vismaz 5 informācijai izvirzāmās prasības (kādai tai ir jābūt 

informācijai, lai varētu pieņemt kvalitatīvus lēmumus): 

•  

•  

•  

•  

•  

 

19. Informācijas apmaiņa, izmantojot verbālos un neverbālos līdzekļus, ir 

A  empātija;  

B  klausīšanās; 

C  rīcība; 

D  komunikācija. 

20. Informācijas nodošanas līdzeklis jeb ceļš, pa kuru informācija tiek nosūtīta 

saņēmējam, ir 

A  informācijas plūsma; 

B  atgriezeniskā saikne; 

C  komunikāciju kanāls;  

D  komunikāciju tīkls. 

21. Verbālā komunikācija ir 

A  jebkuras informācijas nodošana, lietojot vārdus; 

B  tiešs informācijas atspoguļojums apziņā; 

C  jebkuras informācijas nodošana, nelietojot vārdus; 

D  informācijas nodošana, izmantojot e-pastu. 
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22. Kurš no minētajiem saziņas paņēmieniem attiecas uz neverbālo komunikāciju? 

A  saruna pa telefonu; 

B  īsziņa, kas nosūtīta pa mobilo telefonu; 

C  rakstisks paziņojums, kas atrodas uz informācijas stenda; 

D vadītāja balss un intonācija pārrunu laikā. 

23. Ja uzņēmuma grāmatvedis apspriedīsies ar mārketinga nodaļas vadītāju par 

reklāmas izdevumiem, tā būs: 

A  horizontālā komunikācija;  

B  augšupvērstā komunikācija; 

C  lejupvērstā komunikācija;   

D  vertikālā komunikācija. 

24. Kurš no minētajiem komunikāciju veidiem ir klasificējams kā tiešais 

komunikācijas kanāls? 

A  saruna pa telefonu; 

B  īsziņa mobilajā telefonā; 

C  vēstule, kas nosūtīta pa pastu; 

D  vēstule, kas nosūtīta pa e—pastu. 

25. Vadītāja tikšanās ar padotajiem kopīgā pasākumā ārpus darba laika tiek uzskatīta 

par 

A  netiešo komunikāciju; 

B  neverbālo komunikāciju; 

C  horizontālo komunikāciju; 

D  neformālo komunikāciju. 

26. Nosauciet 5 iespējamos komunikāciju šķēršļus. 

•  

•  

•  

•  

•  

27. Informācijas saņemšanas fakta apstiprinājums un informācijas saprašanas pakāpes 

raksturojums ir 

A  atgriezeniskā saite;    

B  lietišķā komunikācija; 

C  informācijas kodēšana;  
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D  pozitīvā atbilde. 

28. Kura no konfliktu risināšanas metodēm balstās uz to, ka abas konfliktējošās puses 

upurē daļu savu interešu otras puses labā? 

A  piekāpšanās taktika;   

B  sadarbības taktika; 

C  izvairīšanās no konflikta;    

D  kompromisa taktika. 

29. Piespiešana jeb konkurences taktika konfliktu atrisināšanā izpaužas tā, ka 

A  konflikta partneris konflikta risināšanu cenšas atlikt uz vēlāku laiku; 

B  neviena no konfliktējošām pusēm nerēķinās ar otras viedokli, aktīvi 

aizstāv savu pozīciju; 

C  tiek apmierinātas vienas konfliktējošās puses intereses, otrai pusei 

piekāpjoties; 

D  abas puses meklē optimālu konflikta risinājumu, respektē un izzina 

viena otras intereses. 

30. Vai piekrītat sekojošiem apgalvojumiem?  

 Apgalvojums Jā Nē 

1. Vārds motīvs ir identisks vārdam stimuls.   

2. Motīvs ir apstāklis, kas pamudina uz kādu darbību.   

3. Motivēšanas pamatā ir cilvēku vajadzības.   

4. Motivēšana ir darbinieku rīcības ierobežošana.   

 

31. Saskaņā ar A. Maslova motivēšanas teoriju cilvēku vajadzības ir izkārtotas šādā 

secībā: 

A  fizioloģiskās, cieņas, drošības, pašapliecināšanās; 

B  drošības, fizioloģiskās, sociālās, cieņas, pašapliecināšanās; 

C  fizioloģiskās, drošības, cieņas, sociālās, pašapliecināšanās; 

D  fizioloģiskās, drošības, sociālās, cieņas, pašapliecināšanās vajadzības. 

32. Sociālās vajadzības ir 

A  vajadzības pēc sabiedrības, draudzības; 

B  vajadzības pēc cieņas un atzīšanas; 

C  sevis kā personības realizēšanas vajadzības; 

D  vajadzības pēc drošības. 

33. Pēc F. Hercberga divfaktoru teorijas faktori — motivētāji ir 
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A  darba vietas saglabāšanas garantija;   

B  darba apstākļi; 

C  attiecības ar kolēģiem un vadītājiem;  

D  darba alga. 

34. Pēc F. Hercberga divfaktoru teorijas higiēnas faktori ir: 

A  profesionālā izaugsme;  

B  panākumu atzīšana; 

C  atbildības pakāpe;   

D  darba apstākļi. 

35. Nosaukt vismaz 6 svarīgākās darbinieka rīcības motivācijas. 

 

•  

•  

•  

 

•  

•  

•  

 

36. Kurš no apgalvojumiem par prēmijām nav pareizs? 

A  prēmijām ir nepastāvīgs raksturs, tās ir atkarīgas no uzņēmuma darbības 

rezultātiem; 

B  prēmija ir papildu atalgojums, apbalvojums, atzinība par sasniegumiem 

darbā; 

C  prēmijas ieteicams piešķirt darbiniekiem sakarā ar apaļām jubilejām, 

aiziešanu pensijā; 

D  nav pareizi prēmijas piešķirt par darbiem, kuri ietilpst darbinieka 

tiešajos pienākumos. 
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ZINĀŠANU PĀRBAUDES DARBS  

8. tēmai 

Uzņēmuma dzīves cikls  

 

1. Uzzīmēt uzņēmuma dzīves līniju, atzīmējot galvenās cikla fāzes. 

2. Katrai minētajai uzņēmuma dzīves cikla stadijai atrast atbilstošu raksturojumu 

 

Stadija Raksturojums 

1. Augšana A  Pastāvīgs, nemainīgs, noteiktā stāvoklī nostiprinājies, noturīgs process, kas 

nevar izraisīt lielas novirzes uzņēmuma dzīvē. 

2. Stabilitāte 

 

B  Daudz naudas, bet nav labu priekšlikumu, ko ar to vislabāk darīt. Attīstība ir 

apstājusies, zudusi ieinteresētība un darba motivācija, ir iestājusies 

pašapmierinātība. 

3. Aristokrātija C Uzņēmuma dibināšanas idejas funkcionē, ir pārvarētas pirmās grūtības, 

apgrozījums aug, uzņēmuma vadītāji mācās pēc izmēģinājumu un 

kļūdīšanās metodes. 

4. Ziedu laiki D Uzņēmums ir sasniedzis prognozējamus, ļoti labus rezultātus, tajā ir 

sakārtota sistēma, uz klientu vajadzībām orientēta darbība. 

 

3. Paskaidrojiet, kāda ir galvenā atšķirība starp uzņēmumu kooperāciju un integrāciju. 

 

 

 

 

4. Ja trīs zemnieku saimniecības, kas specializējušās eļļas rapša audzēšanā, noslēdz 

sadarbības līgumu, to var uzskatīt par 

A  horizontālo integrāciju;  

B  vertikālo kooperāciju; 

C  laterālo integrāciju; 

D  horizontālo kooperāciju. 

5. Kuru no minētajām nevar uzskatīt par integrācijas priekšrocību? 

A  integrācija paver iespējas kapitāla paplašināšanā un tā racionālas 

struktūras veidošanā; 
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B  uzņēmums daļēji zaudē savu patstāvību; 

C  uzņēmumiem apvienojoties, ir vieglāk iekarot tirgu; 

D  lielākas iespējas preču zīmju ieviešanā un patentu iegūšanā. 

6. Paskaidrot svešvārdus: 

• integrācija — 

 

• kooperācija — 

 

• sanācija — 

7. Tādu uzņēmumu apvienošanās, kuri ražo pilnīgi atšķirīgu, neradniecīgu preci (vai 

piedāvā atšķirīgus pakalpojumu), var uzskatīt par 

A  vertikālo integrāciju; 

B  vertikālo kooperāciju; 

C  konglomeratīvo integrāciju; 

D  horizontālo integrāciju. 

8. Kurš no apgalvojumiem par kooperāciju nav pareizs? 

A  kooperācijas rezultātā uzņēmums zaudē savu neatkarību; 

B  kooperācija ir sadarbības līdzeklis, kas palīdz atrisināt mazo uzņēmumu 

ekonomiskās problēmas; 

C  kooperācija kā organizēta kustība pasaulē pastāv jau vairāk nekā 150 

gadu; 

D  kooperatīvi ir masveidīgākā fermeru ekonomiskā organizācija Eiropā; 

E  Kooperācija veicina uzņēmuma izmaksu samazināšanos, tātad tā dod 

ekonomiju. 

9. Krājaizdevu sabiedrības pieder pie 

A  patērētāju kooperatīviem; 

B  finanšu kooperatīviem; 

C  ražošanas kooperatīviem; 

D  tehnikas koplietošanas kooperatīviem. 

10. Kura no minētajām integrācijas formām attiecas uz pilnīgu integrāciju, t.i. 

uzņēmums šādā apvienībā pilnībā zaudē savu patstāvību? 

A  trests;   

B  sindikāts; 

C  holdings;  
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D  kartelis. 

11. Nosaukt 4 atšķirības, ar ko krājaizdevu sabiedrība atšķiras no bankas: 

•  

•  

•  

•  

 

12. Kuru no uzņēmumu integrācijas formām var raksturot šādi: Juridiski un 

saimnieciski patstāvīgu vienas nozares uzņēmumu horizontālā apvienošanās 

forma, kuras dalībnieki uz līguma pamata vienojas par realizācijas apjomiem, 

tirgiem vai cenām? 

A  sindikāts;  

C  trests; 

B  koncerns;   

D  kartelis. 

13. Paskaidrot, kāda ir atšķirība starp maksājumu grūtībām un maksātnespēju? 

 

 

 

14. Nosaukt vismaz trīs uzņēmumu reorganizācijas iemeslus. 

•  

•  

•  

 

15. Katram uzņēmuma reorganizācijas procesa aprakstam piemeklēt atbilstošu 

reorganizācijas veidu: 

1.  Process, kad sabiedrība beidz pastāvēt bez likvidācijas 

procesa, nododot visu savu mantu divām vai vairākām 

sabiedrībām. 

 

2.  Process, kad divi uzņēmumi visu savu mantu nodod 

jaundibināmai sabiedrībai. 

A apvienošana 

3.  Process, kad viena veida sabiedrība, piemēram SIA, tiek 

pārveidota par cita veida sabiedrību, piemēram AS. 

B  pārveidošana 
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4.  Process, kad viena sabiedrība visu savu mantu nodod 

citai sabiedrībai un beidz pastāvēt bez likvidācijas 

procesa. 

C  sadalīšana 

5.  Process, kad viena sabiedrība nodod daļu savas mantas 

vairākām citām sabiedrībām. 

 

16. Kurš no apgalvojumiem par uzņēmuma reorganizāciju nav pareizs? 

A pārveidotais uzņēmums ir jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā; 

B  reorganizācijas process, kurā iesaistītas vismaz divas sabiedrības, 

parasti notiek, balstoties uz līgumu; 

C uzņēmuma reorganizācijas rezultātā uzņēmums tiek likvidēts; 

D  reorganizācijas galvenais mērķis ir uzlabot uzņēmuma saimniecisko 

darbību. 

17. Uzņēmuma likvidācija ir ………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 

18. Kādu iemeslu dēļ Latvijā var notikt uzņēmuma piespiedu likvidācija? 

•  

•  

19. Kādas darbības jāveic uzņēmuma brīvprātīgas likvidācijas procesā (kādi ir 

likvidācijas posmi)? 

�  

�  

�  

�  

�  

20. Kurš likums Latvijā regulē kreditoru un parādnieku savstarpējās attiecības? 

A  likums “Par bankrotu”; 

B  LR Kredītiestāžu likums; 

C  LR Komerclikums; 

D  LR likums “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”. 

21. Katram maksātnespējas stāvokļa risinājuma veidam atrast atbilstošu skaidrojumu: 
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veids raksturojums 

1.  Sanācija Izpaužas kā uzņēmuma parādnieka likvidācija un tā mantas izpārdošana ar 

mērķi iegūt līdzekļus kreditoru prasību apmierināšanai. 

2.  Mierizlīgums Izpaužas kā plānveidīgu pasākumu veikšana nolūkā atjaunot uzņēmuma 

maksātspēju un apmierināt kreditoru prasības. 

3.  Bankrots Izpaužas kā vienošanās starp kreditoriem un parādnieku par saistību izpildi. 

 

22. Kas var iesniegt tiesā prasību par uzņēmuma maksātnespēju? 

•  

•  

•  

23. Nosaukt bankrota kā ekonomiskas kategorijas priekšrocības un trūkumus: 

priekšrocības trūkumi 

�  �  

 

�  �  

 

24. Kurš no minētajiem nav maksātnespējas procesa administratora pienākums? 

A  pārvaldīt parādnieka mantu; 

B  atskaitīties kreditoru sapulcē; 

C  vadīt maksātnespējas procesa tiesas sēdi; 

D  nodrošināt maksātnespējas procesa likumīgu un efektīvu gaitu. 

25. Kā tiek izpārdota uzņēmuma parādnieka manta, un kādā secībā tiek apmierinātas 

kreditoru prasības? 
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ZINĀŠANU PĀRBAUDES DARBS  

9. tēmai  

Uzņēmuma darbības analīze 

 

1. Kurš no minētajiem apgalvojumiem par ekonomisko analīzi nav pareizs? 

A saimnieciskās darbības analīze ir neaizstājams priekšnoteikums 

plānošanā; 

B  skonomiskās analīzes kvalitāte nav atkarīga no uzņēmumā organizētās 

finanšu uzskaites un pārskatu kvalitātes; 

C skonomiskajā analīzē kā informācijas avotus izmanto arī inventarizācijas 

datus, līgumus un pasūtījumus; 

D analīzes uzdevums ir ne tikai novērtēt uzņēmuma darbības efektivitāti, 

bet arī noteikt tā darbības attīstības virzienus. 

2. Kompleksa ekonomiska analīze, kuras uzdevums ir dot nepieciešamo analītisko 

materiālu uzņēmuma vadītājiem ekonomisko lēmumu pieņemšanā, ir 

A  iekšējā analīze; 

B  ārējā analīze; 

C  vispārējā analīze; 

D  kompleksā analīze. 

3. Ekonomiskās analīzes metode, kuras pamatā ir dažādu ekonomisku rādītāju 

aprēķināšana un salīdzinoša novērtēšana dinamikā, ir 

A  faktoru analīze; 

B  indeksu un koeficientu metode; 

C  bilanču metode; 

D  salīdzināšana. 

4. Skaitlisko rādītāju apkopošana tabulās, diagrammās u.c. attēlos, kas analīzes 

rezultātus padara uzskatāmus un viegli salīdzināmus, ir 

A  ekonomiski matemātiskā metode; 

B  grafiskā metode; 

C  statistiskā metode; 

D  vizuālā metode. 
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5. Rādītājs, kas atspoguļo uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumus no preču vai 

pakalpojumu realizācijas, no kuriem atskaitīti nodokļi, kurus aprēķina no 

apgrozījuma, ir 

A  bruto apgrozījums; 

B  kopējie ieņēmumi; 

C neto apgrozījums; 

D  bruto peļņa. 

6. Ja kokapstrādes uzņēmums iznomās citai firmai savas ražošanas iekārtas, tad 

palielināsies uzņēmuma 

A  kopējās izmaksas; 

B  finansiālās darbības ieņēmumi; 

C  bruto peļņa; 

D  pamatdarbības ieņēmumi. 

7. Kurš no minētajiem ieņēmumu veidiem neattiecas uz ieņēmumiem no finansiālās 

darbības? 

A  ieņēmumi no uzņēmuma pamatlīdzekļu pārdošanas; 

B  ieņēmumi no zemes iznomāšanas; 

C  ieņēmumi no līdzdalības citās sabiedrībās; 

D  ieņēmumi no preču pārdošanas. 

8. Kurš no minētajiem faktoriem būtiski neietekmē bruto peļņas lielumu? 

A  uzņēmuma mainīgo izmaksu pieaugums; 

B  realizētās produkcijas cenu izmaiņas; 

C  uzņēmuma pastāvīgo izmaksu pieaugums; 

D  realizētās produkcijas daudzums. 

9. Starpība starp kādas preces tirgus cenu un mainīgajām izmaksām šīs preces 

ražošanā ir 

A  pastāvīgās izmaksas; 

B  bezzaudējumu punkts; 

C  peļņa; 

D  bruto segums. 

10. Svarīgākais uzņēmuma kopējās darbības rādītājs, no kura ir atkarīga tā attīstības 

iespējas un dividenžu izmaksas, ir 

A  bruto peļņa; 

B  neto apgrozījums; 
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C  neto peļņa; 

D  peļņa no finansiālās darbības. 

11. Starpība starp realizācijas ieņēmumiem un pārdotās produkcijas ražošanas 

(mainīgajām)  izmaksām ir 

A  bruto peļņa; 

B  neto apgrozījums; 

C  neto peļņa; 

D  realizācijas rentabilitāte. 

12. Vai piekrītat sekojošiem apgalvojumiem? 

 Apgalvojums Jā Nē 

1. Ja uzņēmumā noteiktā laika periodā pieaug bruto peļņa, tad 

vienlaicīgi pieaug arī neto peļņa. 

  

2. Uzņēmuma pamatdarbības rezultātus atspoguļo neto peļņa.   

3. Tīrā peļņa ir galvenais iekšējais avots jaunām investīcijām.   

4. Neto peļņa ir starpība starp finansiālās darbības ieņēmumiem 

un izmaksām. 

  

 

13. Kurš no rentabilitātes veidiem rāda, kādu peļņas daļu ieguvuši uzņēmuma 

īpašnieki uz ieguldītā kapitāla vienību: 

A  aktīvu rentabilitāte; 

B  ekonomiskā rentabilitāte; 

C  realizācijas rentabilitāte; 

D  pašu kapitāla rentabilitāte. 

14. Kurš no sekojošiem rādītājiem atspoguļo uzņēmuma ekonomisko potenciālu 

(lielumu)? 

A  neto peļņa; 

B  neto apgrozījums; 

C  pašu kapitāls; 

D  izmaksu struktūra. 

15. Kurš no sekojošiem rādītājiem atspoguļo uzņēmuma darbības efektivitāti? 

A  rentabilitāte; 

B  neto apgrozījums; 

C  uzņēmuma pamatkapitāla lielums; 

D  likviditātes koeficients. 
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16. Vai piekrītat sekojošiem apgalvojumiem? 

 Apgalvojums Jā Nē 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Bezzaudējumu punkts ir situācija, kurā ieņēmumi no 

produkcijas realizācijas ir vienādi ar izmaksām. 

Bezzaudējumu punktu ietekmē pastāvīgo izmaksu izmaiņas. 

Bezzaudējumu punktu neietekmē ražošanas apjoma izmaiņas. 

Bezzaudējumu punkts norāda, kādam jābūt pārdošanas 

apjomam, lai uzņēmumam nebūtu zaudējumu. 

  

 

17. Ienesīgumu no preču un pakalpojumu pārdošanas atspoguļo 

A  ekonomiskā rentabilitāte; 

B  finansiālā rentabilitāte; 

C  realizācijas rentabilitāte; 

D  aktīvu rentabilitāte. 

18. Kurš no realizācijas rentabilitātes veidiem tiek aprēķināts pēc dotās formulas? 

 

peļņa pirms % un nodokļiem 
R = 

neto apgrozījums 
× 100 

 

A  operatīvās darbības rentabilitāte; 

B  bruto peļņas norma; 

C  tīrās peļņas rentabilitāte; 

D  finansiālā rentabilitāte. 

19. No kreditoru un investoru viedokļa svarīgākais uzņēmuma finansiālā stāvokļa 

rādītājs ir 

A  uzņēmuma bruto peļņa; 

B  uzņēmuma maksātspējas rādītāji; 

C  uzņēmuma līdzekļu aprites rādītāji; 

D  likviditātes rādītāji. 

20. Krājumu aprites koeficients rāda, 

A  cik reizes gadā ir apritējuši ražošanas krājumos ieguldītie līdzekļi; 

B  cik efektīvi tiek izmantoti uzņēmuma aktīvi; 

C  cik liels ir krājumu atlikums gada beigās; 

D  kāds ir krājumu īpatsvars apgrozāmo līdzekļu struktūrā. 
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21. Stabils uzņēmuma finansiālais stāvoklis kreditoru skatījumā ir tad, ja uzņēmuma 

pašu kapitāla īpatsvars kopējā kapitālā ir vismaz: 

A  40%; 

B  20%; 

C  60%; 

D  80%. 

22. Kurš no minētajiem rādītājiem raksturo uzņēmuma spēju jebkurā laikā atmaksāt 

savas īstermiņa saistības? 

A  likviditāte; 

B  maksātspēja; 

C  kapitāla struktūra; 

D  naudas atlikums kasē un bankā. 

23. Maksātspējas rādītāji atspoguļo uzņēmuma spēju savlaicīgi nokārtot 

A  visas savas ilgtermiņa saistības; 

B  visas savas saistības; 

C  visas savas īstermiņa saistības; 

D  tās saistības, kurām ir beidzies maksājuma termiņš. 

24. Kuram no minētajiem līdzekļiem ir visaugstākā likviditātes pakāpe? 

A  gatavās produkcijas krājumiem; 

B  debitoru parādiem; 

C  vērtspapīriem; 

D  naudai. 
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ZINĀŠANU PĀRBAUDES DARBS  

10. tēmai  

Uzņēmuma darbības plānošana 

 

1. Pamatojiet (3—4 teikumos) plānošanas nozīmi uzņēmējdarbībā. 

 

 

2. Kura no minētajām darbībām nav saistīta ar plānošanas procesu? 

A  informācijas analīze; 

B  mērķa noteikšana; 

C  labākās alternatīvas izvēle; 

D  uzņēmuma darbības kontrole. 

3. Uzņēmuma saimnieciskās darbības plānus, kuros realizējamos pasākumus paredz 

īsiem laika periodiem, sauc par 

A  operatīvajiem plāniem; 

B  taktiskajiem plāniem; 

C  parciālajiem plāniem; 

D  stratēģiskajiem plāniem. 

4. Saimnieciskās darbības plānošanas procesam ir jāsākas ar 

A  finansu līdzekļu plānošanu; 

B  realizācijas plānošanu; 

C  sagādes plānošanu; 

D  saimnieciskās darbības rādītāju plānošanu. 

5. Kura no minētajām darbībām attiecas uz ražošanas plānošanu? 

A  tirgus informācijas iegūšana; 

B  cenu politikas izstrādāšana; 

C  piegādātāju izvēle; 

D  ražošanas apjomu noteikšana. 

6. Pasūtāmo izejvielu un materiālu veidu plānošana attiecas uz 

A  realizācijas plānošanu; 

B  ražošanas plānošanu; 

C  finansēšanas plānošanu; 

D  sagādes plānošanu. 



 

 240

7. Racionālas uzņēmuma finansēšanas noteikums jeb bilances zelta likums izsaka šādu 

prasību: 

A  ilgtermiņa ieguldījumi ir jāfinansē no pašu kapitāla; 

B  apgrozāmie līdzekļi ir jāfinansē no ilgtermiņa saistībām; 

C  ilgtermiņa ieguldījumi ir jāfinansē no ilgtermiņa saistībām; 

D  apgrozāmie līdzekļi ir jāfinansē no  pašu kapitāla. 

8. Kurš no minētajiem ir uzņēmuma finansu plānošanas uzdevums? 

A  aprēķināt un analizēt saimnieciskās darbības rādītājus; 

B  noteikt optimālus ražošanas apjomus; 

C  izvēlēties izdevīgākos preču piegādātājus; 

D  nodrošināt racionālu naudas līdzekļu izmantošanu. 

9. Uzņēmuma finansu plāns (budžets) ir 

A  uzņēmuma aktīvu un pasīvu uzskaitījums; 

B  saimnieciskās darbības ieņēmumu un izmaksu uzskaitījums noteiktā 

laika periodā; 

C  naudas ieņēmumu un izdevumu uzskaitījums noteiktā laika periodā; 

D  uzņēmuma biznesa plāns. 

10. Nosauciet vismaz četrus gadījumus, kad uzņēmumam ir lietderīgi vai obligāti 

jāizstrādā biznesa plāns. 

�  

�  

�  

�  

11. Vai piekrītat sekojošiem apgalvojumiem? 

 Apgalvojums Jā Nē 

1. Biznesa plāna izstrādāšana palīdz izvairīties no kļūdām 

lēmumu pieņemšanā. 

  

2. Vislabākais veids, kā izstrādāt biznesa plānu, ir izmantot 

profesionālu biznesa plānošanas speciālistu pakalpojumus. 

  

3. Izstrādājot biznesa plānu, ieteicams izmantot pēc iespējas 

vairāk specifiskos, attiecīgai nozarei raksturīgos terminus. 

  

4. Biznesa plāna saturs un forma nav atkarīga no tā, vai plānu 

izstrādā sev vai citam (bankai, investoram). 
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12. Nosauciet biznesa plāna galvenās sastāvdaļas. 

13. Naudas plūsmas pārskatā mēneša beigu atlikumu (saldo) aprēķina pēc šādas 

formulas: 

A  sākuma saldo + ieņēmumi — izdevumi = beigu saldo; 

B  ieņēmumi + izdevumi — sākuma saldo = beigu saldo; 

C  sākuma saldo — ieņēmumi + izdevumi = beigu saldo; 

D  sākuma saldo + izdevumi — ieņēmumi = beigu saldo. 

14. Nosauciet trīs galvenos dokumentus, kas, sastādot biznesa plānu, ir jāiekļauj 

finanšu plānā: 

�  

�  

�  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


