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Uzņēmējdarbības vidē vienmēr aktuāla bijusi jaunu biznesa ideju 

pieteikšana un realizēšana. Arī tehnikuma audzēkņiem bija iespēja 

iepazīstināt plašāku sabiedrību ar savām biznesa idejām, jo 25.aprīlī notika 

Biznesa plānu konkurss. To organizēja vispārizglītojošo mācību priekšmetu 

„Ekonomika’’, ‘’Svešvaloda (angļu)” un profesionālā mācību priekšmeta 

‘’Komercdarbība” skolotāji. Konkursā piedalījās 27 tehnikuma audzēkņi. 

Konkursa dalībnieki prezentēja dažādas interesantas un pat pārdrošas 

idejas par kafejnīcu, brīvdabas kino, mākslas foto salonu, dažādu 

skaistumkopšanas salonu izveidi. Tika prezentēts arī slieku audzēšanas un 

izlietotās plastmasas pārstrādes bizness.  

Katrs konkursa dalībnieks centās saistoši izklāstīt savu biznesa ideju, 

izceļot īpašo, ar ko iecerētajam uzņēmumam piesaistīt pēc iespējas vairāk 

klientu. Gatavojot biznesa plānu, konkursa dalībnieki bija veikuši biznesa 

vides izpēti, izstrādājuši sākotnējo mārketinga stratēģiju, veikuši aprēķinus, 

cik jāiegulda biznesa uzsākšanā un kad uzņēmums sāks darboties ar 

pozitīvu bilanci. Protams, bija izvērtēti arī iespējamie biznesa riski. 

Audzēkņiem bija jāsagatavo mājas darbs - buklets angļu valodā, lai 

starptautiskā līmenī radītu interesi par savu uzņēmumu.  

Pasākumā valdīja intelektuāli radoša gaisotne, jo gan dalībniekiem, gan 

konkursa vērotājiem šķita saistoša visu biznesa ideju prezentēšana. 

Atraktivitāti radīja dalībnieku atbildes uz konkursa žūrijas āķīgajiem 

jautājumiem.  



 
 

Pirms rezultātu paziņošanas bija neliels izklaides mirklis, kurā ar savu 

uzstāšanos priecēja tehnikuma audzēkņi Kristiāna Švanka un Ivo Zīle.  

Katram konkursa dalībniekam tika piešķirta nominācija par savu 

biznesa ideju, pasniegts Atzinības raksts un piemiņas velte. Tika noteiktas 

arī vislabākās biznesa idejas, kuru autori saņēma Diplomus un balvas:  

- 1.vieta izglītības programmas „Grāmatvedība” 3.kursa 

audzēknei Alīnai Liepiņai par biznesa ideju un plānu SIA 

„Lotus tree”, kas nodarbotos ar sabiedrisko ēdināšanu; 

- 2.vieta izglītības programmas „Reklāmas dizains” 3.kursa 

audzēkņiem Oskaram Farino un Kasparam Olehno par 

biznesa ideju un plānu SIA „Brauc un skaties”, kas piedāvātu 

brīvā dabā skatīties kino, vienlaikus atrodoties savā transporta 

līdzeklī; 

- 3.vieta izglītības programmas „Mežsaimniecība” 2.kursa 

audzēkņiem Rolandam Laizānam un Mārim Brokam par 

biznesa ideju un plānu „Plastmasas materiālu sagatavošana un 

nodošana otrreizējai pārstrādei”.  

Šis konkurss paver iespēju labākajiem biznesa ideju un plānu autoriem 

piedalīties valsts mēroga Biznesa plānu konkursā profesionālo skolu 

audzēkņiem, kas notiks 2013.gada sākumā.  

Konkursa norises sekmīgā nodrošināšanā iesaistījās gan skolotāji un 

grupu audzinātāji, gan arī izglītības programmas „Grāmatvedība” 1.kursa 

audzēknes. Paldies par atsaucību un organizatorisko līdzdalību! Paldies 

konkursa žūrijai par izturību un atbildīgumu, uzklausot un izvērtējot 

konkursa dalībniekus! 

Īpašs paldies ekonomikas un komercdarbības skolotājām par 

ieguldījumu audzēkņu sagatavošanā dalībai biznesa plānu konkursā! 

 



 
 

 

Biznesa plānu konkursa profesionālā žūrija labvēlīgā noskaņojumā: (no kreisās) Ieva 
Šūpola, Evita Stumpe, Inese Orbidāne, Ilze Ozola, Ginta Garkalne, Linda Pastare, Aiga 
Pastare.  

 
Savu biznesa ideju un plānu prezentē IP „Grāmatvedība” 3.kursa audzēkne Alīna 
Liepiņa. 



 
 

 
Ar savu biznesa ideju iepazīstina IP „Reklāmas dizains” 3.kursa audzēkņi Oskars 
Forino un Kaspars Olehno. 
 
 

 
Biznesa ideju un plānu reklamē IP „Mežsaimniecība” 2.kursa audzēkņi Māris  
Broks un Rolands Laizāns. 
 
 



 
 

 

  
   Visu konkursa dalībnieku kopbilde. 
 

 
Vispārizglītojošo mācību priekšmetu kopas vadītāja Daiga Zvirbule 


