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Moduļa “ Ilgtspējīga resursu izmantošana uzņēmumā” apraksts 

 

Moduļa mērķis Izglītības procesa rezultātā attīstīt izglītojamā kompetences ilgtspējīgai resursu 

izmantošanai darba vidē.  
 

Moduļa uzdevumi 

 

Pilnveidot izglītojamā zināšanas, kompetences un prasmes: 

- raksturot ilgtspējības ideju, tās pamatprincipu ieviešanas nozīmi jebkurā uzņēmumā;  

- novērtēt un izvēlēties resursu ilgtspējīgas izmantošanas veidus; 

- novērtēt un izvēlēties ierīču, produktu efektīvus izmantošanas paņēmienus; 

- novērtēt un izvēlēties materiālu racionālas izmantošanas paņēmienus; 

- raksturot videi draudzīgu produktu marķējumu. 

Moduļa ieejas nosacījumi Iegūta pamatizglītība.  

Moduļa apguves novērtēšana Pēc moduļa apguves paredzēts pārbaudes darbs: prezentācija vai apraksts ar saviem 

priekšlikumiem un secinājumiem par ilgtspējīgu resursu izmantošanu kādā uzņēmumā. 

Moduļa nozīme/ pielietojamība Pēc moduļa apguves izglītojamais var patstāvīgi vai sadarbībā ar kolēģiem veikt ilgtspējīgu 

pasākumu ieviešanas darbus uzņēmumā. 

Minimālais stundu skaits 35 stundas.  
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MODUĻA “ ILGTSPĒJĪGA RESURSU IZMANTOŠANA UZŅĒMUMĀ” SATURS 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Temats 

(apjoms% no 

kopējā moduļa 

apjoma) 

Ieteicamais 

saturs 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Idejas īstenošanai 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: izvēlēties 

informāciju par 

ilgtspējīgu attīstību, 

nodalīt būtiskākos, 

konkrētai situācijai 

svarīgākos 

ilgtspējīgas 

attīstības kritērijus. 

Zina: ilgtspējīgas 

attīstības jēdziena 

skaidrojumu.  

Izprot: ilgtspējīgas 

attīstības 

nozīmīgumu vides 

un dabas 

daudzveidības 

saglabāšanā. 

1. Ilgtspējas 

jēdziens, tās 

nodrošināšanas 

nozīmīgums 

apkārtējās vides 

saglabāšanā. 

(20%) 

1.1.Ilgtspējas 

jēdziens. 

1.2. Latvijas 

ilgtspējīgas 

attīstības 

stratēģijas pārskats 

(Latvija 2030). 

1.3. Ilgtspējīgas 

attīstības kritēriji 

uzņēmumā. 

Izprot ilgtspējības 

pamatideju. 

Izvēlas un definē 

būtiskākos 

stratēģijas 

kritērijus 

konkrētam 

uzņēmumam.  

Prot izvērtēt 

ilgtspējības 

stratēģiju 

uzņēmumā. 

Izvēlas, definē un 

pamato būtiskākos 

stratēģijas kritērijus 

konkrētam 

uzņēmumam. 

Prāta vētra par jēdziena 

Ilgtspēja pamatideju. 

Rezultātu apkopojums. 

Secinājumi. 

Pedagoga stāstījums, 

izskaidrojums par Latvijas 

ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju – Latvija 2030. 

Darbs grupās par  

būtiskākajiem, pedagoga 

norādītajiem vai pēc 

izglītojamo izvēles konkrētai 

situācijai svarīgākajiem 

ilgtspējīgas attīstības 

kritērijiem. Piemēram: kurus 

no stratēģijas punktiem var 

izmantot uzņēmuma darbībā. 
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2. Spēj: izvēlēties 

informāciju par 

dažādiem 

uzņēmuma resursu 

pārvaldības 

veidiem. 

Zina: uzņēmuma 

resursu iedalījumu.  

Izprot: resursu 

ilgtspējīgas 

izmantošanas 

nozīmīgumu 

apkārtējās vides 

saglabāšanā. 

2. Resursu 

ilgtspējīga 

izmantošana. 

(20%) 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Uzņēmuma 

resursi, to 

iedalījums. 

2.2.Uzņēmuma 

resursu ilgtspējīga 

pārvaldība.  

 

Izmanto 

sadarbības 

prasmes, izvēlas 

resursu 

ilgtspējīgas 

izmantošanas 

paņēmienus. 

Prezentē darbu, 

nosauc resursu 

ilgtspējīgas 

izmantošanas 

paņēmienus. 

Izmanto  

sadarbības 

prasmes, strādā ar 

iniciatīvu,  izvēlas 

un pamato resursu 

ilgtspējīgas 

izmantošanas 

paņēmienus.  

Prezentējot darbu, 

sniedz 

priekšlikumus par 

uzņēmuma resursu 

ilgtspējīgu 

izmantošanu un 

izvērtē to 

nozīmīgumu. 

Pedagogs izklāsta 

informāciju par uzņēmuma 

resursiem, to iedalījumu un 

ilgtspējīgu izmantošanu. 

Izglītojamais uztver 

informāciju, pieraksta lai 

varētu to izmantot pāru 

darbā. 

Pāru darbs par konkrēta 

uzņēmuma resursu 

ilgtspējīgas izmantošanas 

veidiem. Darbu 

prezentēšana. Informācijas 

apkopošana darbu mapēs. 

3. Spēj: izvēlēties 

informāciju par 

dažādu ierīču un 

produktu efektīvas 

izmantošanas 

veidiem.  

Zina: ierīču, 

produktu efektīvas 

izmantošanas 

paņēmienus.  

3. Ierīču, 

produktu 

efektīva 

izmantošana. 

(20%) 

 

3.1.Kalpošanas 

ilguma 

pagarināšana.  

3.2. Uzturēšana un 

atjaunošana. 

3.3. Atkārtota 

izmantošana. 

 

Atpazīst ierīču, 

produktu efektīvas 

izmantošanas 

paņēmienus. 

Sniedz konkrēta 

uzņēmuma 

izmantojamo 

ierīču, produktu 

efektīvas 

Izvērtē ierīču, 

produktu efektīvas 

izmantošanas 

paņēmienus. 

Sniedz konkrēta 

uzņēmuma 

izmantojamo 

ierīču/produktu 

efektīvas 

izmantošanas 

Izmantojot dažādu 

uzņēmumu darbības 

piemērus, stāsta un 

demonstrē ierīču, produktu 

efektīvas izmantošanas 

paņēmienus. 

Izglītojamais individuāli 

veic uzdevumu – kā 

konkrēta uzņēmuma 

ikdienas darbībā nodrošināt 
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Izprot: ierīču, 

produktu racionālas 

izmantošanas 

nozīmīgumu 

apkārtējās vides 

saglabāšanā un 

uzņēmuma darbības 

efektivitātē. 

izmantošanas 

priekšlikumus. 

 

priekšlikumus, 

pamato to 

nozīmīgumu 

apkārtējās vides 

saglabāšanā un 

uzņēmuma 

darbības 

efektivitātē. 

ierīču, produktu efektīvu 

izmantošanu. 

4. Spēj: radoši 

darboties ar 

materiāliem,  

racionāli izmantojot 

tos dažādos veidos. 

Zina: materiālu 

racionālas 

izmantošanas 

paņēmienus. 

Izprot: materiālu 

racionālas 

izmantošanas 

nozīmīgumu 

apkārtējās vides 

saglabāšanā. 

4. Materiālu 

racionāla 

izmantošana.  

(20%) 

4.1. Materiālu 

atkārtota 

izmantošana. 

4.2. Materiālu 

otrreizējā 

pārstrāde. 

4.3.Materiālu 

aizvietošana ar 

videi 

draudzīgākiem 

produktiem.  

Demonstrē 

materiālu 

racionālas 

izmantošanas 

paņēmienus un 

sniedz 

priekšlikumus, kā 

darboties ar tiem, 

izmantojot tos 

taupīgi un efektīvi. 

Definē materiālu 

racionālas 

izmantošanas 

paņēmienus un 

pamato to nozīmi 

apkārtējās vides 

saglabāšanā un 

uzņēmuma 

darbības 

efektivitātē. Sniedz 

priekšlikumus un 

demonstrē 

materiālu 

racionālas 

izmantošanas 

piemērus. 

Pedagoga stāstījums un 

demonstrējums par 

materiālu racionālas 

izmantošanas paņēmieniem. 

Pedagogs sniedz piemērus 

par dažādu uzņēmumu 

materiālu neracionālu un 

racionālu izmantošanu. 

Izglītojamais veic uzdevumu 

– analizē kāda konkrēta 

uzņēmuma materiālu 

racionālas izmantošanas 

paņēmienus, praktiski 

demonstrē kādu piemēru.  



 

Pieaugušo izglītības modulis “ Ilgtspējīga resursu izmantošana uzņēmumā” 

6 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5. Spēj: atšķirt 

dažādus 

marķējumus un 

skaidrot to nozīmi. 

Zina: videi 

draudzīgu produktu 

marķējumu 

nosaukumus. 

Izprot: videi 

draudzīgu produktu 

marķējumu 

nozīmīgumu 

uzņēmuma 

kvalitātes 

nodrošināšanai un 

apkārtējās vides 

saglabāšanai.  

5. Videi 

draudzīgu 

produktu 

marķējumi. 

(10%) 

5.1.Ekomarķējumu 

būtība. 

5.2. Populārāko 

ekomarķējumu 

skaidrojumi. 

 

Pazīst praktiski 

izmantojamos 

ekomarķējumus. 

Pazīst 

ekomarķējumus un 

prot izvēlēties 

atbilstošākos 

konkrētai situācijai. 

Pedagoga stāstījums, 

skaidrojums jēdzienam 

“ekomarķējums”. 

Izglītojamais veic 

individuālu darbu par 

populārāko ekomarķējumu 

veidiem, analizē 

ekomarķējumu nozīmīgumu 

uzņēmuma kvalitātes 

nodrošināšanai un apkārtējās 

vides saglabāšanai. 

Nobeiguma pārbaudījums (10%)  
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Pārbaudes darbi 
 

1. Ievadvērtēšana  

Pārrunas ar izglītojamo par iepriekšējo pieredzi vides saglabāšanā un moduļa apguvi. 

 

2. Noslēguma pārbaudes darbs: 

 - Darba mape ar mācību materiāliem. 

-  Prezentācija vai apraksts ar saviem priekšlikumiem un secinājumiem par ilgtspējīgu resursu izmantošanu kādā uzņēmumā.  

Darba vērtēšanā izmanto pašvērtējumu un kolēģu vērtējumu. 

 


