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Moduļa “Tirdzniecības vietas iekārtošana” apraksts 
                 

  

Moduļa mērķis Sekmēt izglītojamā spēju iekārtot un uzturēt mūsdienīgas tirdzniecības vietas.  

Moduļa uzdevumi Attīstīt izglītojamā prasmes: 

- izprast tirdzniecības uzņēmuma darba organizāciju;  

- pārzināt preču iedalījumu, to uzglabāšanas prasības un izvietojumu tirdzniecības vietā; 

- ievērot preču atbilstību tirdzniecības prasībām; 

- uzturēt kārtībā darba vietu, tirdzniecības iekārtas un inventāru.                           

Moduļa ieejas nosacījumi Apgūta pamatizglītība, izpratne par darbības jomu un priekšstats par pircēju apkalpošanu 

tirdzniecības vietā. 

Moduļa apguves novērtēšana Pēc moduļa apguves paredzēts pārbaudes darbs: izstrādāt tirdzniecības vietas plānojumu, 

iekārtu un preču izvietojumu un prezentēt to. 

Moduļa nozīme Pēc moduļa apguves izglītojamais var patstāvīgi vai sadarbībā ar kolēģiem veikt tirdzniecības 

vietas iekārtošanas darbus kādā no tirdzniecības uzņēmumiem vai strādāt kā individuālais 

komersants. Iespējams pilnveidot prasmes profesionālās kvalifikācijas “Komercdarbinieks” 

iegūšanai, novērtējot ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci.  

Minimālais stundu skaits 24 stundas.  
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MODUĻA “TIRDZNIECĪBAS VIETAS IEKĀRTOŠANA” SATURS 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Temats 

(% no moduļa 

kopējā apjoma) 

Ieteicamais saturs Mācību sasniegumu apguves līmeņu apraksti Idejas īstenošanai 

Vidējs apguves 

(pietiekams) līmenis 

Optimāls apguves 

līmenis 

1. Spēj: izskaidrot 

tirdzniecības uzņēmuma 

darba organizāciju. 

Zina: tirdzniecības vietas 

iekārtošanas prasības. 

Izprot: pareizas 

tirdzniecības 

organizācijas 

nozīmīgumu veiksmīgā 

uzņēmējdarbībā. 

1.Tirdzniecības 

uzņēmuma darba 

organizācija. 

(15%) 

 

1.1. Tirdzniecības 

uzņēmums un tā 

funkcijas saistībā ar 

moderno tehnoloģiju 

izmantošanu. 

1.2. Vajadzības 

moderno tehnoloģiju 

izmantošanā. 

1.3. Tendences 

tirdzniecības 

tehnoloģiju 

izmantošanā.  

Vispārīgi raksturo 

tirdzniecības 

uzņēmumu darbību.  

Nosauc būtiskākās 

tehnoloģijas, kas 

veicina tirdzniecības 

uzņēmuma darbību. 

 

Raksturo un pamato 

tirdzniecības 

uzņēmuma  darba 

formas.  

Nosauc un izskaidro 

jauno tehnoloģiju 

izmantošanu 

tirdzniecības vietā. 

Vārdiskās metodes (stāstījums, 

izskaidrojums, pārrunas, analīze, 

apspriede) lietojums nozīmē  

lakoniski izmantot pareizu 

terminoloģiju un saistību ar dažādām 

uzskates metodēm. Tās uzdevums ir 

radīt izglītojamajam priekšstatu par 

apgūstamo tematu, terminoloģiju, 

vingrinājumiem. Ar šīs metodes 

palīdzību tiek iegūtas teorētiskās 

zināšanas.  

Pedagogs rosina izzināt situāciju par 

kādu jautājumu. Izglītojamais vāc 

informāciju un apkopo rezultātus. 

Pedagogs (vai izglītojamais) piedāvā 

apspriešanai kādu problēmu, 

izglītojamais iesaistās sarunā, 

argumentēti aizstāvot savu viedokli. 

2. Spēj: noteikt preču 

iedalījumu un īstenot to 

uzglabāšanu atbilstoši 

prasībām. 

2. Preču iedalījums 

un uzglabāšanas 

prasības.  

(30 %) 

2.1. Preču 

iedalījums.  

2.2. Preču 

uzglabāšanas 

noteikumi un 

termiņi. 

Atpazīst preču grupas.  

Orientējas preču 

uzglabāšanas 

noteikumos.  

Atpazīst, nosauc un 

raksturo preču grupas. 

Orientējas un ievēro 

preču uzglabāšanas 

noteikumus un prasības. 
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Zina: preču iedalījumu 

un raksturojumu, 

uzglabāšanas prasības. 

Izprot: preču 

uzglabāšanas un 

realizācijas termiņu 

prasības. 

 Pedagogs rosina izmantot datoru 

informācijas iegūšanai un 

apkopošanai no interneta.  

Pedagogs piedāvā izglītojamo 

grupām uzdevumu vai projekta 

darbu, kura veikšanai nepieciešama 

izglītojamo produktīva sadarbība, jo 

rezultāti ir atkarīgi no katra grupas 

dalībnieka paveiktā. Grupas 

dalībnieki ir ar dažādām zināšanām 

un spējām, mācās cits no cita, 

apmainās ar idejām un atbilstošu 

informāciju. Notiek aktīva 

mijiedarbība arī starp grupām. 

Pedagogs organizē norisi un konsultē 

izglītojamos. 

Grupu darba mērķis ir panākt, lai visi 

strādātu kopīgi, lai katrs izteiktu 

savas domas un pamazām visi kopīgi 

nonāktu pie secinājumiem. 

Pedagogs vai izglītojamais rakstiski 

vai mutiski piedāvā izglītojamajam 

reālas situācijas aprakstu un uzdod 

atbildēt uz jautājumiem par šo 

situāciju. Izglītojamais pārrunā, 

analizē, pieraksta, secina, veido 

kopsavilkumus vai ieteikumus. 

3. Spēj: pieņemt preces 

un  izvietot preces pēc 

preču grupām un veidiem.                                                                                                                                                                                          

Zina: preču pieņemšanas 

un izvietošanas 

pamatprincipus.                                                                                                                                                                  

Izprot: pareizas preču 

pieņemšanas, izvietošanas 

un uzglabāšanas 

nozīmīgumu. 

3. Preču 

pieņemšana un  

izvietojums 

tirdzniecības vietā. 

 (30 %) 

3.1. Preču 

pieņemšana, vizuālā 

novērtēšana. 

3.2.Preču 

transportēšana 

pārdošanai. 

3.3. Preču 

realizācijas termiņu 

ievērošana. 

3.4. Preču 

izvietošanas principi. 

 

Orientējas preču 

pieņemšanas un 

nodošanas 

dokumentācijā. 

Izmanto tirdzniecības 

uzņēmuma aprīkojumu 

un palīgierīces preču 

pārvietošanai un 

izvietošanai. 

Ievēro preču 

izvietošanas principus 

Ievēro preču 

uzglabāšanas un 

realizācijas termiņus. 

 

Veic preču pieņemšanu 

atbilstoši 

dokumentācijai.  

Veic  vizuālo 

novērtējumu un preču 

uzskaiti atbilstoši 

uzņēmuma kvalitātes 

prasībām. 

Izvieto preces vitrīnās, 

plauktos un citur 

tirdzniecības vietā.  

Ievēro preču 

uzglabāšanas un 

realizācijas termiņus. 

4. Spēj: organizēt/iekārtot 

darba vietu tirdzniecības 
4. Darba vietas 

organizēšana. 

4.1. Darba vietas 

iekārtošana ar 

Sagatavo darba vietu un 

darbam nepieciešamo 

Sagatavo darba vietu un 

darbam nepieciešamo 



 

Pieaugušo izglītības modulis “Tirdzniecības vietas iekārtošana” 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uzņēmumā, izmantojot 

nepieciešamo 

aprīkojumu.  

Zina: ekspluatācijas 

noteikumus tirdzniecības 

uzņēmuma aprīkojumam. 

Izprot: darba drošības 

noteikumu nozīmīgumu 

darba vietā. 

(20 %) 

 

 

 

 

 

darbam 

nepieciešamo 

aprīkojumu un 

inventāru. 

4.2. Darba vietas 

uzturēšana. 

4.3. Darba un vides 

aizsardzības 

noteikumi. 

4.4. Personīgās 

higiēnas un iekārtu 

higiēnas normu un 

noteikumu 

ievērošana. 

aprīkojumu un 

inventāru.  

Orientējas tehnoloģisko 

iekārtu lietošanas 

noteikumos. 

Seko elektroiekārtu 

drošai ekspluatācijai un 

orientējas atbilstīgos 

ekspluatācijas 

noteikumos. 

Ievēro personīgās 

higiēnas noteikumus, 

telpu un iekārtu 

higiēnas normas. 

aprīkojumu un 

inventāru, ievērojot 

tehnoloģisko iekārtu 

lietošanas noteikumus. 

Seko elektroiekārtu 

drošai ekspluatācijai un 

kopj aprīkojumu  

atbilstoši ekspluatācijas 

noteikumiem.  

Ievēro personīgās 

higiēnas noteikumus, 

telpu un iekārtu 

higiēnas normas. 

Metodiskie paņēmieni un mācību 

organizācijas formas 

 

Metodiskos paņēmienus un mācību 

organizācijas formas moduļa vadītājs 

izvēlas atbilstoši izglītojamo 

iepriekšējai sagatavotībai, dzīves un 

darba pieredzei, ieceres īstenošanai.  

Pārrunas, diskusijas, individuālais 

darbs un darbs grupās, informācijas 

apkopošana, prezentācija, situācijas 

analīze, informācijas tehnoloģiju 

izmantošana.  

 

5.Noslēguma pārbaudījums (5%)  
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Pārbaudes darbi 
 

 

1. Ievadvērtēšana 

 

Pārrunas par izvēlēto darbības jomu un gala rezultātu. Ievada nodarbībā ieteicams noskaidrot katra izglītojamā iepriekšējās zināšanas. Izglītojamo grupa 

kopīgi ar pedagogu vienojas, kuriem moduļa tematiem pievērst vairāk uzmanības.  

 

 

2. Kārtējā vērtēšana  

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.   

 

Izglītojamajam jāizstrādā tirdzniecības vietas plānojums –  dokuments, kas strukturāli pamato iekārtu un preču izvietojumu.  
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Moduļa “Tirdzniecības vietas iekārtošana “ 

pārbaudes darbs 

 

Jūs plānojat atvērt saldumu veikalu Vecrīgas centrā:  

 

1.1. Izvēlieties tirdzniecības vietas/zāles plānojumu Jūsu veikalam, iekārtas tirdzniecības vietai/zālei, pārdodamo preču sortimentu un 

tirdzniecības vietas/zāles lielumu. 

1.2. Izmantojot dotās lapas, uzzīmējiet vietas/zāles plānojumu. Izvietojot iekārtas tirdzniecības vietā/zālē, ņemiet vērā pārdodamo preču 

sortimentu, pircēju plūsmu un tirdzniecības vietas/zāles lielumu. Izvietojiet preces pēc preču grupām un veidiem un izvēlieties pārdošanas 

metodes. 

1.3. Izmantojot uzzīmēto plānojumu, prezentējiet to un pamatojiet izvēli (ne ilgāk kā 5 min). 

 

Moduļa apguvi var uzskatīt par sekmīgi apgūtu, ja kopējais punktu skaits ir vismaz 20 (vērtējums ballēs – 5) 

 

Iegūto punktu skaits 20 - 21 22 - 23 24 - 25 26 - 27 28 - 29 30 

Vērtējums ballēs 5 6 7 8 9 10 
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Moduļa “Tirdzniecības vietas iekārtošana“ uzdevumu izpildes vērtēšanas kritēriji 

Pārbaudāmā 

vienība 

“Tirdzniecības vietas iekārtošana” 

Uzdevums Izvērtēt piegādātāju piedāvājumus un izvēlēties komunikācijas veidus. 

Veicamās darbības vērtēšanas kritēriji Maksimālais 

punktu skaits 

Iegūtie punkti 

Uzzīmē, izprot un spēj pamatot tirdzniecības vietas/zāles plānojumu. 

Uzzīmē tirdzniecības vietas/zāles plānojumu. 

Nav izpildīts uzdevums 

7 

3 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvēlas preču sortimentu, spēj izvietot preces pēc preču grupām un veidiem, spēj pamatot izvēli. 

Izvēlas preču sortimentu, spēj izvietot preces pēc preču grupām un veidiem. 

Izvēlas preču sortimentu. 

Nav izpildīts uzdevums  

8 

5 

3 

0 

Izvēlas iekārtas tirdzniecības vietai/zālei, spēj pamatot izvēli. 

Izvēlas iekārtas tirdzniecības vietai/zālei. 

Nav izpildīts uzdevums 

6 

2 

0 

Izvēlas preču pārdošanas metodes, spēj pamatot izvēli. 4 
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Izvēlas preču pārdošanas metodes 

Nav izpildīts uzdevums 

1 

0 

Prasme ievērot prezentācijai paredzēto laiku 

Nav izpildīts uzdevums 

1 

0 
 

Prasme nopietni, radoši un ar interesi attiekties pret doto uzdevumu 

Nav izpildīts uzdevums 

2 

0 
 

Prasme veidot tekošu, pamatotu stāstījumu 

Nav izpildīts uzdevums 

2 

0 
 


