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 Nosaukums:  Mazā biznesa idejas 

● Anotācija:  

Pirms uzsākt mazo biznesu,jāņem vērā daudzi faktori. Šie materiāli piedāvās dažādas neliela biznesa 

idejas un izskaidros kā izvēlēties biznesa nozari, balstoties uz dažādiem faktoriem. 

 Galvenā kompetence: 

Izprast uzņēmējdarbības principus 

 Sagaidāmais rezultāts: 

Apmācāmie uzlabo savas zināšanas par mazo biznesu, viņi izvēlas kāds biznesa veids būtu 

piemērotāks vietējai kopienai. 

  Atslēgvārdi: 

Mazais bizness 

● Mērķi:  

Pārzināt un izvēlēties dažādos mazos biznesus balstoties uz vietējās sabiedrības 

nepieciešamībām. 

● Teorētiskā daļa – satura skaidrojums: 

Šī aktivitāte palīdzēs apmācāmajiem pārzināt dažādus mazos biznesu veidus un izvēlēties 

piemērotāko, balstoties uz sabiedrības vajadzībām. 

1. Nodemonstrē video 1,  vari ieslēgt automātiskos subtitrus savā dzimtajā valodā 

2.Pēc noskatīšanās, lūdz skolēniem individuāli atbildēt uz jautājumu nr 1 (Kurai idejai dodu 

priekšroku? Kāpēc?) 

3. Parādi video 2: vari ieslēgt automātiskos subtitrus savā dzimtajā valodā 

4. Pēc noskatīšanās lūdz skolēniem individuāli atbildēt uz jautājumiem 2 un 3 (Kura ideja, manuprāt, 

ir vairāk piemērota vietējām vajadzībām? Kāpēc? Kura ideja, manuprāt, būtu ienesīgāka? Kāpēc?) 

3.Sadali apmācāmos mazākās grupās pa 3 vai 4 cilvēkiem. Katrai grupai jāuzsāk diskusija par savām 

individuālajām atbildēm un jānonāk pie vienotas atbildes 1a, 2a un 3a jautājumiem (grupu atbildēm). 

Viņiem nepieciešams atgādināt, ka izvēloties biznesu būtu pieejams ļoti neliels investīciju apjoms. 

Kad tas ir pabeigts, viņiem individuāli jāatbild uz jautājumu nr 4. 
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4. Katrai grupai jāizvēl pārstāvis, kurš dalās ar pārējām grupām pieņemtajā gala lēmumā un to 

pamato. Ja kādam no grupas sākumā bija atšķirīgs viedoklis, viņam jāpaskaidro, kas lika to mainīt. 

 

Atsauces: 

Video 1 - 20 Small Business Ideas for College Students 

Video 2 - How To Choose A Market For Your Startup Or Small Business 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w5tsGqiQCdA
https://www.youtube.com/watch?v=b84wKeoQ0Oo

