
Komercdarbības formas

1. darba lapa

Mans 

vārds

 Atrodi laikrakstos dažādu uzņēmumu reklāmas  vai 

sludinājumus!

 Reklāmā vai sludinājumā  sameklē uzņēmuma nosaukumu un 

ieraksti to tabulā, minot dažus piemērus individuālajiem 
komersantiem (IK), sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (SIA) 
un akciju sabiedrībām (AS)!

Populārākās komercdarbības formas Latvijā

sabiedrība ar 
ierobežotu 
atbildību

individuālais 
komersants

akciju sabiedrība

Veiksmīgs uzņēmējs

INDIVIDUĀLAIS
UZŅĒMUMS

SABIEDRĪBA AR 
IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

AKCIJU SABIEDRĪBA

Nosaukums Ko piedāvā? Nosaukums Ko piedāvā? Nosaukums Ko piedāvā?

AS «Laima» saldumus



Ražošanas resursi
2. darba lapa

Mans 

vārds

 Sagrupē putnu barotavai un maizes ražošanai nepieciešamās 

lietas un citas iespējas! 

Veiksmīgs uzņēmējs

Putnu barotavu ražošanai 

nepieciešams

finieris

naglas

auklas

zāģis darba galds

koka līstes

āmurs

zināšanas 

prasme 

organizēt 

darbu

prasme 

izgatavot  

barotavas

.....

recepte

cukurs un garšvielas

krāsns

ūdens

trauki

maiznieks
Maizes ražošanai 

nepieciešams

milti

graudi

dzirnavas

uzņēmējs, kurš 
izveido 

uzņēmumu

raugs

.....

DARBASPĒKS ZEME KAPITĀLS UZŅĒMĒJSPĒJAS INFORMĀCIJA

maiznieks ūdens āmurs prasme organizēt zināšanas

.......



3. darba lapa

Mans 

vārds

 Aizpildi tabulu!

 Mana biznesa ideja 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

 Mana piedāvātā prece vai pakalpojums būs vajadzīga pircējiem 

tāpēc, ka 

                                                                                                 

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

Veiksmīgs uzņēmējs

Biznesa ideja – pamēģini arī tu!

Ko es protu ?
Kas man padodas 

vislabāk?

Ko man patīk 
darīt?

Kura prece vai 
pakalpojums būtu 
nepieciešams man 
pašam un maniem

vienaudžiem?

Kura prece vai 
pakalpojums būtu 

nepieciešams 
maniem vecākiem, 

skolotājiem un 
citiem 

pieaugušajiem?



Ražošanas izmaksas un cena

4. darba lapa

Mans 

vārds

 Palīdzi aprēķināt Madarai izdevumus, ienākumus, peļņu viņas 

uzņēmumam un viņas ražotās preces cenu!

IZDEVUMI

 Palīdzi Madarai izvēlēties, kuru preci izdevīgāk ražot un pārdot?

 Paskaidro, kā tu izdarīji izvēli!

Veiksmīgs uzņēmējs

Papīrs – 80 eiro centi

Krāsas – 1 eiro  20 centi

Līme   – 40 centi

Šķēres – 1 eiro 10 centi

Dekoratīvie 

rotājumi – 60 centi

KOPĀ  =    .... eiro .... centi

Madaras izdevumi par visiem materiāliem:  

4 eiro un 10 centi.

Kas Madarai vēl izdevumos jāieskaita?

.............................

Par darbu Madara vēlas nopelnīt 

2 eiro.

KOPĀ :       ....................

Nopirktie materiāli pietiek 

10 apsveikuma kartiņu izgatavošanai.

Cik lielai ir jābūt vienas apsveikuma 
kartiņas cenai?

 Vienas kartiņas augstākā 
pārdošanas cena – 65 
centi.

 Vienas apsveikuma kartiņas 
ražošanas izdevumi (bez 
peļņas) ir 41 cents. 

 Kopā var saražot un pārdot 
10 kartiņas.

 Vienas rokassprādzes 
augstākā pārdošanas 
cena – 1 eiro 10 centi.

 Vienas rokassprādzes 
ražošanas izdevumi (bez 
peļņas) ir 45 centi. 

 Kopā var saražot un 
pārdot   5 rokassprādzes.
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