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Moduļa „Zaļā biznesa idejas mazā uzņēmuma darbības uzsākšanā” apraksts 

Moduļa mērķis Izglītības procesa rezultātā attīstīt izglītojamā kompetenci uzsākt videi draudzīgu mazo 

biznesu. 

Moduļa uzdevumi 

 

Pilnveidot izglītojamā zināšanas, kompetences un prasmes: 

- uzsākt uzņēmējdarbību; 

- izmantot dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas pamatprincipus;  

- novērtēt zaļā biznesa priekšrocības; 

- izvēlēties savu, videi draudzīgā biznesa veidu un veidot biznesa plāna idejas aprakstu. 

Moduļa ieejas nosacījumi Vidējā izglītība.  

Moduļa apguves novērtēšana Moduļa pārbaudes darbs ir izglītojamā zaļā biznesa plāna idejas apraksta prezentācija. 

Moduļa nozīme/ pielietojamība Pēc moduļa apguves izglītojamais spēs izvērtēt videi draudzīga biznesa nozīmīgumu, 

patstāvīgi veidot sava biznesa idejas aprakstu un pieņemt lēmumus tā uzsākšanai. 

Minimālais stundu skaits 40 stundas.  
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MODUĻA “ZAĻĀ BIZNESA IDEJAS MAZĀ UZŅĒMUMA DARBĪBAS UZSĀKŠANĀ” 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: sastādīt 

biznesa plānu mazam 

uzņēmumam. 

Zina: biznesa plāna 

struktūru, mazā biznesa 

uzsākšanas 

pamatprincipus. 

Izprot: biznesa 

plānošanas nozīmi. 

1. Mazā 

uzņēmuma 

darbības 

plānošana. 

(20%) 

 

1.1. Uzņēmējdarbības un 

komercdarbības formas. 

1.2. Biznesa plāna 

sastādīšanas metodika. 

1.3. Mazā uzņēmuma 

darbības uzsākšanas 

rīcības plāns. 

 

 

 

Raksturo mazā 

uzņēmuma 

darbības 

uzsākšanas 

posmus, 

uzņēmējdarbības 

un 

komercdarbības 

formas. Izvēlas 

vienu no 

komercdarbības 

formām sava 

biznesa plāna 

veidošanai. 

 

Raksturo un 

pamato mazā 

uzņēmuma 

darbības 

uzsākšanas 

posmus,  

uzņēmējdarbības 

un 

komercdarbības 

formas. Izvēlas 

vienu no 

komercdarbības 

formām sava 

biznesa plāna 

veidošanai, 

pamato savu 

izvēli. 

 

Pedagogs sniedz 

sagatavotu 

informāciju – 

stāstījums, 

skaidrojums, rāda 

tekstus, piemērus, 

izmanto ilustratīvus 

uzskates līdzekļus 

(vizuālus, 

audiovizuālus), mazā 

uzņēmuma darbības 

piemērus, biznesa 

plāna sastādīšanas 

metodiku. 

Pedagogs sagatavo 

uzdevumus, kuru 

izpildē izglītojamais 

reproducē iepriekšējās 

un iegūtās zināšanas. 
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Izglītojamais 

demonstrē darbības, 

kas parāda izpratnes 

pakāpi. 

2. Spēj: analizēt un 

novērtēt zaļā biznesa 

priekšrocības. 

Zina: zaļā, ekosistēmai 

draudzīgā biznesa 

pamatprincipus.  

Izprot: zaļā biznesa 

pozitīvo ietekmi uz 

apkārtējās vidi un 

cilvēka veselību. 

2. Zaļā biznesa 

priekšrocības 

un 

pamatprincipi. 

(20%) 

 

2.1. Zaļais bizness, tā 

priekšrocības ilgtspējas 

nodrošināšanā. 

2.2. Zaļā jeb ekosistēmai 

draudzīgā biznesa 

pamatprincipi. 

Definē zaļā 

biznesa 

priekšrocības. 

Definē zaļā 

biznesa, videi 

draudzīgās 

uzņēmējdarbības 

pazīmes un to 

ievērošanu.  

 

Izprot zaļā 

biznesa 

priekšrocības. 

Definē zaļā 

biznesa, videi 

draudzīgās 

uzņēmējdarbības 

pazīmes. Analizē 

uzņēmējdarbības 

piemēru un 

novērtē videi 

draudzīgas 

uzņēmējdarbības 

ievērošanu.  

 

Prāta vētra par zaļā 

biznesa priekšrocībām 

un  inovatīvām 

idejām, secinājumi. 

Pedagogs kopā ar 

kursu dalībniekiem 

definē un analizē zaļā 

jeb ekosistēmai 

draudzīgā biznesa 

pamatprincipus: 

atjaunojamās enerģijas 

izmantošana, ēku 

energoefektivitātes 

principi, ekoloģiski 

tīrs transports, ūdens, 

atkritumu un 

apkārtējās vides 

apsaimniekošana. 
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3. Spēj: raksturot 

dažādus dabas 

resursus, to ilgtspējīgas 

izmantošanas 

pamatprincipus. 

Zina: dabas resursu 

iedalījumu un 

ilgtspējīgas 

izmantošanas 

pamatprincipus.  

Izprot: dabas resursu 

ilgtspējīgas 

izmantošanas nozīmi.  

 

 

3. Dabas 

resursi, to 

ilgtspējīga 

izmantošana.  

(20%) 

3.1. Dabas resursu 

iedalījums. 

3.2. Dabas resursu 

ilgtspējīgas izmantošanas 

pamatprincipi. 

 

Raksturo dabas 

resursus, to 

izmantošanas 

iespējas, ņemot 

vērā ilgtspējības 

pamatprincipus.  

Raksturo dabas 

resursus, to 

izmantošanas 

iespējas, ņemot 

vērā ilgtspējības 

pamatprincipus, 

pamato 

ilgtspējīgas 

izmantošanas 

nozīmi.  

Pedagogs sniedz 

sagatavotu 

informāciju – 

stāstījums, 

skaidrojums par dabas 

resursiem, to 

iedalījumu, 

daudzveidīgās 

izmantošanas 

iespējām, racionālas 

izmantošanas 

nozīmīgumu. 

Izglītojamie 

individuāli vai pāros 

atbild uz testa 

jautājumiem par 

atjaunojamiem un 

neatjaunojamiem 

dabas resursu 

ilgtspējīgas 

izmantošanas 

pamatprincipiem. 

Testa rezultātu 

analīze. 

4. Spēj: raksturot 

dažādus ilgtspējīgas 

dabas resursu 

4.  Ilgtspējīgas 

dabas resursu 

izmantošanas 

4.1. Ilgtspējīgu 

būvmateriālu 

izmantošana. 

Raksturo 

ilgtspējīgu 

Raksturo 

pakalpojumu, 

pamato to 

Pedagogs sniedz 

sagatavotu 

informāciju – 
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izmantošanas piemērus 

un formulēt savas 

idejas zaļā biznesa 

uzsākšanai. 

Zina: ilgtspējīgu 

būvmateriālu 

izmantošanas, 

ekoloģisko tīrīšanas 

līdzekļu gatavošanas, 

saules un vēja 

izmantošanas iespējas.  

Izprot: dabas resursu 

ilgtspējīgas 

izmantošanas nozīmi. 

piemēri un 

idejas mazā 

uzņēmuma 

darbības 

uzsākšanai. 

(30%) 

 

4.2. Ekoloģiski tīrīšanas 

līdzekļi, to gatavošana. 

4.3. Saules un vēja 

enerģijas izmantošanas 

iespējas sadzīvē. 

 

būvmateriālu 

priekšrocības. 

Apraksta ideju 

par salmu vai 

kaņepju 

izmantošanu kāda 

pakalpojuma vai 

produkta 

izveidei. 

nozīmīgumu un 

izdevīgumu. 

Apraksta ideju 

par salmu vai 

kaņepju 

izmantošanu 

kāda 

pakalpojuma vai 

produkta 

izveidei. 

stāstījums, 

skaidrojums par 

ilgtspējīgiem 

būvmateriāliem, to 

nozīmi vides 

saglabāšanā. 

Izglītojamais vāc un 

apkopo informāciju un  

veido aprakstu par  

salmu vai kaņepju 

izmantošanu, kāda 

pakalpojuma vai 

produkta izveidei. 

Raksturo 

pakalpojumu. 

Apraksta ideju 

par ražošanas 

procesu, izdara 

secinājumus. 

Raksturo 

pakalpojumu, 

pamato tā 

nozīmīgumu un 

izdevīgumu. 

Veido detalizētu 

biznesa idejas 

aprakstu,  izdara 

secinājumus. 

Pedagogs sniedz 

sagatavotu 

informāciju – 

stāstījums, 

skaidrojums par 

ekoloģiskajiem 

tīrīšanas līdzekļiem, to 

gatavošanu, bioloģiski 

aktīvu vielu 

izmantošanu. Izvirza 

izglītojamam 

uzdevumu veidot 

pakalpojuma aprakstu 

par ekoloģisko 
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tīrīšanas līdzekļu 

gatavošanu. 

Raksturo saules 

un vēja enerģijas 

izmantošanas 

veidus sadzīvē. 

Apraksta ideju 

par saules vai 

vēja izmantošanu 

kāda 

pakalpojuma vai 

produkta 

izveidei. 

Raksturo  saules 

un vēja enerģijas 

izmantošanas 

veidus sadzīvē, 

pamato to 

nozīmīgumu. 

Apraksta ideju 

par saules vai 

vēja izmantošanu 

kāda 

pakalpojuma vai 

produkta 

izveidei. 

Pedagogs sniedz 

sagatavotu 

informāciju – 

stāstījums, 

skaidrojums par saules 

un vēja enerģijas 

izmantošanu sadzīvē.  

Izglītojamais apkopo 

informāciju un veido 

aprakstu par saules vai 

vēja enerģijas 

izmantošanu kāda 

pakalpojuma vai 

produkta izveidei. 

Noslēguma pārbaudījums (10 %)  
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Pārbaudes darbi 
 

1. Ievadvērtēšana. Vārdiskās kontroles metodes. Ievada nodarbībā ieteicams noskaidrot katra izglītojamā iepriekšējās zināšanas un 

pieredzi par uzņēmējdarbību un dabas resursiem. Izglītojamais analizē savas personīgās vadīšanas un organizēšanas prasmes un 

zināšanas par dabas resursiem un videi draudzīga biznesa iespējām. 

 

2. Kārtējā vērtēšana. 

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

Rekomendējama citu vērtējuma un pašvērtējuma iekļaušana, diskusijas.  

 

3. Noslēguma pārbaudes darbs. 

3.1. Noslēguma pārbaudes darba apraksts: iesniegt sava zaļā biznesa plāna idejas aprakstu, kura pamatā būs videi draudzīgu principu 

ievērošana. 

3.2. Noslēguma pārbaudes darba saturs un vērtēšanas kritēriji: 

3.2.1. Ideja un tās pamatojums. 

3.2.2. Plusu un mīnusu izvērtējums. 

3.2.3. Idejas izklāsts. 

3.2.4. Mērķauditorijas apraksts. 

3.2.5. Nepieciešamie resursi īstenošanai. 

 

 


