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Moduļa “Produkta veidošana un pārdošana” apraksts 

 

Moduļa mērķis Sekmēt izglītojamā spējas radīt produktu (preci/pakalpojumu), piedāvāt radīto produktu tirgū un pārdot to.  

Moduļa uzdevumi 

 

Attīstīt izglītojamā prasmes:  

1. definēt produktu (preci / pakalpojumu), izskaidrot tā īpatnības, aktualitāti, veidojošus elementus, nepieciešamos 

resursus un izmantot tos produkta un piedāvājuma veidošanā; 

2. ievērot higiēnas prasības kvalitatīva produkta radīšanai; 

3. ievērot vides aizsardzības prasības un ilgtspējības pamatprincipus;  

4. noteikt preces/ pakalpojuma veidošanas izmaksas un cenu; 

5. novērtēt konkurentus, pārzināt produkta pieprasījuma un piedāvājuma ietekmējošos faktorus; 

6. izprast klientu vajadzības un motivāciju un veidot ilgtspējīgas attiecības ar klientiem; 

7. virzīt klientu apkalpošanas procesu, pielietot dažādas pārdošanas metodes; 

8. orientēties Latvijas Republikas saistošajos normatīvajos aktos. 

Moduļa ieejas nosacījumi Izpratne par darbības jomu un priekšstats par produktu, kas tiks pārdots. 

Moduļa apguves 

novērtēšana 

Noslēguma darbs: izstrādāto produktu (preču / pakalpojumu) izstāde – prezentācija. Izglītojamais veido savu 

produkta (-u) demonstrācijas (reklāmas) stendu un prezentē produktu potenciāliem klientiem. 
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Moduļa nozīme/ 

pielietojamība 

Pēc moduļa apguves izglītojamais varēs patstāvīgi vai sadarbībā ar attiecīgiem speciālistiem, ievērojot Latvijas 

Republikas likumdošanu, veidot, ieviest un pārdot (Tūrisma / Skaistumkopšanas) produktu, nodrošinot tā kvalitātes 

vadību: 

- individuālais skaistumkopšanas produkta piedāvājums – frizēšana, nagu kopšana, pirts, masāža, sejas kopšanas 

procedūras,  sejas / ķermeņa kopšanas līdzekļi; 

- tūrisma maršrutu izstrāde (lauku tūrisms, vienas pilsētas mērogā, ar transportlīdzekļiem (piemēram, zirgi, divriteņi, 

mašīnas, autobuss, segvejs), viesu nams (viesu uzņemšana/ pasākumu organizēšana), atpūtas (makšķerēšana, 

slēpošana, pirts) pasākumu organizēšana. 

Minimālais stundu skaits 46 stundas.  

  

 

  



 

Pieaugušo izglītības modulis “Produkta veidošana un pārdošana” 

4 

 

 

 

MODUĻA  “PRODUKTA VEIDOŠANA UN PĀRDOŠANA”  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: definēt 

produktu.  

Zina: saistošos LR 

normatīvos aktus un 

nozares (tūrisma / 

skaistumkopšanas) 

resursus.  

Izprot: produkta 

veidošanas principus 

un resursu 

izmantošanas 

iespējas.  

1. Produkta 

(preces/ 

pakalpojuma) 

veidošana. 

(25 %)  

1.1. Produkta 

definēšana. 

1.2. Produkta 

veidošanas 

pamatprincipi. 

1.3. Produkta 

veidojošo elementu 

noteikšana un 

pielietošana. 

1.4. Nozares 

(tūrisma / 

skaistumkopšanas) 

resursu noteikšana, 

to izmantošana 

produkta veidošanā.  

Nosauc produktu un to 

veidojošus elementus. 

Nosauc nozares resursus. 

Apraksta produkta 

veidošanas principus. 

Apraksta produkta 

veidošanas soļus, ievērojot 

likumdošanas un nozares 

normatīvos aktus (piem., 

higiēnas prasības kvalitatīva 

produkta radīšanai, vides 

aizsardzības prasības,  

ilgtspējības pamatprincipus). 

Apraksta produktu un 

nosaka to veidojošus 

elementus. 

Raksturo uz produktu 

attiecināmos nozares 

resursus. 

Izskaidro produkta 

veidošanas principus. 

Izstrādā produkta 

veidošanas plānu, ievērojot 

likumdošanas un nozares 

normatīvos aktus (piem., 

higiēnas prasības kvalitatīva 

produkta radīšanai, vides 

aizsardzības prasības, 

ilgtspējības 

Tūrisma produkta 

veidotājiem 

akcentēt: 

 kartogrāfisko 

materiālu 

pielietošanu; 

 ekskursiju 

plānošanas un 

tūrisma maršrutu 

izstrādes 

specifiku; 

 autobusu 

maršrutu izstrādi; 

 viesmīlības un 

ēdināšanas 

pakalpojumu 
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1.5. LR 

likumdošana 

saistībā ar produkta 

veidošanu un 

pārdošanu. 

pamatprincipus), pamato 

savu izvēli. 

novērtēšanas un 

izvēles nozīmi 

tūrisma 

pakalpojuma 

veidošanā. 

Skaistumkopšanas 

produkta 

veidotājiem 

akcentēt: 

 nepieciešamību 

iziet obligāto 

veselības 

pārbaudi; 

 klienta 

pirmsprocedūras 

izvaicāšanu 

(anamnēze) 

indikāciju un 

kontrindikāciju 

noteikšanai. 

 

Moduļa vadītājs 

izvēlas metodiskos 

paņēmienus un 

mācību organizācijas 

formas atbilstoši 

izglītojamā 

2.Spēj: aprēķināt 

produkta pašizmaksu 

un cenu. 

Zina: produkta 

izmaksu rašanās 

avotus un cenu 

kalkulācijas būtību. 

Izprot: produkta 

pašizmaksas un cenu 

veidošanās 

pamatprincipus. 

2. Produkta 

pašizmaksas un 

cenu kalkulācija. 

(10 %) 

2.1. Izmaksu 

noteikšana un 

klasifikācija. 

2.2. Pašizmaksas 

aprēķināšana un 

pārdošanas cenas 

noteikšana. 

Nosaka uz produktu 

attiecināmo izmaksu veidus, 

klasificē izmaksas. 

Raksturo uz produktu 

attiecināmos pašizmaksas 

veidus.  

Ievēro pārdošanas cenas 

veidošanās principus. 

Nosaka uz produktu 

attiecināmo izmaksu veidus, 

klasificē izmaksas. 

Aprēķina produkta 

pašizmaksu, pamato 

izmaksas rašanos avotus.  

Nosaka produkta cenu un 

izstrādā cenu stratēģiju. 

3.Spēj: noteikt esošo 

piedāvājumu un 

pamatot sava 

produkta unikalitāti. 

Zina: pieprasījumu 

un piedāvājumu 

ietekmējošos faktorus. 

Izprot: papildu 

produktu un 

konkurentu nozīmi 

3. Piedāvājuma 

veidošana. 

(20 %) 

3.1. Produkta 

izstrādes 

pamatprincipi, 

produkta dzīves 

cikls. 

3.2. Pieprasījumu 

un piedāvājumu 

ietekmējošo faktoru 

noteikšana. 

Ievēro produkta izstrādes 

pamatprincipus. 

Izskaidro pieprasījumu un 

piedāvājumu ietekmējošos 

faktorus. 

Veido sava produkta 

piedāvājumu. 

Veido savu produktu, 

ievērojot produkta izstrādes 

pamatprincipus, izskaidro 

produkta dzīves ciklu. 

Veido sava produkta 

piedāvājumu, ievērojot 

pieprasījumu un 

piedāvājumu ietekmējošos 

faktorus un ilgtspējības 
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piedāvājuma 

veidošanā. 

3.3. Produkta 

unikalitāte un 

ilgtspējība. 

3.4. Papildu 

produktu 

noteikšana. 

3.5. Konkurentu 

noteikšana nozarē. 

Apraksta sava produkta 

unikalitāti un ilgtspējības 

principus.  

Nosauc iespējamos papildu 

produktus. 

Nosaka ievērojamākos 

konkurentus nozarē Latvijā. 

principu, pamato produkta 

unikalitāti. 

Veido papildu produktu 

sarakstu. 

Nosaka ievērojamākos 

konkurentus nozarē.  

iepriekšējai 

sagatavotībai, dzīves 

pieredzei un 

izstrādājamiem 

produktiem. 

Pārrunas, diskusija, 

brīvais mikrofons, 

darbs individuāli un 

grupās, pētnieciskais 

darbs, informācijas 

apkopošana, 

prezentācija, kolāža 

„Mans produkts”, 

simulācijas un lomu 

spēles, situāciju 

analīze, praktiskais 

darbs, produkta 

portfolio, 

informācijas 

tehnoloģiju 

izmantošana, 

projektu metode, on-

line konsultācijas. 

 

4.Spēj: prezentēt savu 

produktu, pamatojot 

tā unikalitāti. 

Zina: produkta 

kvalitātes un 

unikalitāti. 

Izprot: vizuāla 

noformējuma, 

demonstrējuma un 

apraksta nozīmi 

produkta virzībai. 

4. Produkta 

prezentācija. 

(15 %) 

4.1. Informatīva 

apraksta izveide. 

4.2. Produkta 

apraksta vizuālais 

noformējums (un 

iesaiņojums). 

4.3. Stāstījums par 

produktu. 

4.4. Produkta 

demonstrējums.   

Apraksta un vizuāli noformē 

informāciju par produktu. 

Sagatavo produktu 

demonstrējumam (ja 

nepieciešams, sagatavo 

produkta iesaiņojumu). 

 

Sagatavo vizuāli noformētu 

informāciju par produktu, 

pamato savu vizuālo 

līdzekļu izvēli. 

Sagatavo un demonstrē savu 

produktu (ja nepieciešams, 

sagatavo produkta 

iesaiņojumu). 

5.Spēj: noteikt klienta 

vajadzības; pārdot 

produktu. 

Zina: klienta 

apkalpošanas cikla 

5. Produkta 

pārdošana un 

klienta 

apkalpošana. 

(25 %) 

5.1. Klientu 

vajadzības un 

motivācija. 

5.2. Pārdošanas 

kanāli, to 

Nosauc produkta īpašības, 

kas apmierina noteiktas 

klientu vajadzības. 

Apkalpo klientu, ievērojot 

apkalpošanas ciklu. 

Izvēlas un pamato produkta 

īpašības, atbilstoši klienta 

vajadzībām un motivācijai. 

Virza klienta apkalpošanas 

procesu, ievērojot 

apkalpošanas ciklu, 
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posmus un pārdošanas 

metodes. 

Izprot: ilgtspējīgu 

attiecību veidošanas 

nozīmi. 

pielietošanas 

iespējas. 

5.3. Pārdošanas 

metodes un 

pārdevēja prasmes. 

5.4. Apkalpošanas 

cikls (sagaidīšana, 

apkalpošana, 

atvadīšanās). 

5.5. Ilgtspējīgu 

attiecību veidošana 

ar klientiem.   

Nosauc ilgtspējīgu attiecību 

veidošanas paņēmienus, 

izvēlas vienu produktam 

piemērotu paņēmienu. 

izvēloties piemērotāko 

pārdošanas kanālu un 

metodi.  

Izvēlas produktam 

atbilstošus ilgtspējīgu 

attiecību veidošanas 

paņēmienus, pamato 

izdarīto izvēli. 

Noslēguma pārbaudījums (5 %)  
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Pārbaudes darbi 

 

1. Ievadvērtēšana 

 

Pārrunas par izvēlēto darbības jomu un produktu. Mācību tēmas apgūšanas secība un īpatsvars tiek individualizēts atbilstoši izglītojamā priekšzināšanām. 

 
2. Kārtējā vērtēšana (ja tāda ir paredzēta moduļa saturā) 

 

Vērtēšana notiek katras tēmas noslēgumā pēc praktisko darbu rezultātiem. Iespējama gan aprakstošā, gan summatīvā vērtēšana. Rekomendējama citu 

vērtējuma un pašvērtējuma iekļaušana. 

 
3. Noslēguma pārbaudes darbs (saturs, vērtēšanas kritēriji) 

 

3.1. Noslēguma pārbaudes darba apraksts: izglītojamais mācību laikā izstrādā sava produkta portfolio. Uz noslēguma pārbaudījumu tiek izveidots pats 

produkts un/vai tā reklāmas stends. Katram izglītojamajam tiek atvēlēta noteikta telpas platība savas tirdzniecības vietas iekārtošanai. 

 

3.2. Noslēguma pārbaudes darba saturs (uzdevumu skaits, izpildes nosacījumi): 

Noslēguma pārbaudījuma laikā notiek izstāde-tirdziņš, kura laikā izglītojamais prezentē savu izstrādāto produktu potenciāliem klientiem (ciemiņiem, 

grupas biedriem, skolotājiem).  Komisijas locekļi pienāk pie katra stenda un, tēlojot klientus, iztaujā izglītojamo par produktu (sastāvu, unikalitāti, 

pakalpojuma/ preces iegādes iespējām u.c.), vērtējot izglītojamā atbildes atbilstoši vērtēšanas kritērijiem.  

 

3.3. Noslēguma pārbaudes darba vērtēšanas kritēriji: 

Vērtēšanas komisija var noteikt vērtēšanas kritērijus atbilstoši produktiem. Kritēriju īpatsvars ir samērojams ar attiecīgās tēmas apguves īpatsvaru.  
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Ieteikts vērtēt:  

- prasmi demonstrēt savu produktu – stenda un produkta noformēšana;  

- prasmi atbildēt uz jautājumiem par produktu veidojošiem elementiem, īpašībām, unikalitāti, aktualitāti, pielietojamību; 

- prasmi argumentēti pamatot produkta cenu; 

- prasmi pārdot produktu atbilstoši klienta vajadzībām; 

- prasmi pielietot dažādas pārdošanas metodes, orientējoties uz ilgtspējīgu attiecību veidošanu; 

- prasmi nosaukt saistošos LR normatīvos aktus. 

 

Kad novērtēšana ir pabeigta, komisijas locekļi sanāk atsevišķā telpā un pārrunā savus iespaidus un vērtējumus, vienojas par izglītojamā noslēguma 

vērtējumu un aizpilda vērtēšanas protokolu. 
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Metodiskais nodrošinājums 
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