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3 alternatīvas  
ko apsvērt pirms  

uzsākt savu biznesu   



2012 



2012 





Kādas prasmes man 
nepieciešamas lai 
mans bizness būtu 

veiksmīgs? 
 
a.  Izglītība attiecīgajā jomā 
b.  Biznesa pieredze attiecīgajā jomā 
c.   Prasmei vadīt darbiniekus 
d.  Prasmei pārdot 
e.   Labai veselībai/izturībai 
f.   Prasmei komunicēt ar cilvēkiem 



Kādas personiskās 
īpašības 

nepieciešamas lai 
mans bizness būtu 

veiksmīgs? 
 
a.  Spēja strādāt patstāvīgi 
b.  Piemīt pašdisciplīna 
c.   Spēja strādāt stresa apstākļos 
d.  Neatlaidība 
e.   Optimisms 



Kādi ir  
mīnusi (riski)? 

 
a.  Pazaudēt naudu 
b.  Neregulāri ienākumi  
c.   Bizness var neizdoties 
d.  Var pazaudēt esošo darbu 
e.   Personiskā atbildība  



Kādi ir  
plusi (ieguvumi)? 

 
a.  Kļūt bagātam 
b.  Brīvība iet un nākt kad gribi 
c.   Ieviest savas idejas 
d.  Būt sev boss 
e.   Neviens Tevi nevar atbrīvot no darba 
f.   Vēlāk var pārdot biznesu un 

iespējams nopelnīt  



Kādi finanšu līdzekļi 
ir manā rīcībā? 

 
a.  Bankas kontā  
b.  Skaidrā naudā  
c.   Ieguldījumos  
d.  Vai ģimene/draugi var aizdot (ja tas 

būs nepieciešams)? 
e.   Vai būs iespējams paņemt aizdevumu 

bankā (ja tas būs nepieciešams)? 
 



Kā izlietošu finanšu 
līdzekļus? 

 
a.  Komerctelpu īre 
b.  Iekārtas 
c.   Mēbeles 
d.  Ofisa aprīkojums 
e.   Izejvielas 
f.   Mājas lapa 
g.  Atļaujas/Licences 
h.  Datori  
i.   Apgrozāmie līdzekļi  



Kādas darbības jāveic 
lai izveidotu savu 

biznesu? 
 

a.  Izstrādāt biznesa plānu 
b.  Nolīgt grāmatvedi 
c.   Nolīgt juristu (līgumu sagatavošanai, 

u.tml.) 
d.  Pieņemt un apmācīt darbiniekus 
e.   Saprast vai biznesu veidos viens vai 

kopā ar partneri/-iem 
f.   Izdomāt biznesam nosaukumu  
g.  Reģistrēt kompāniju  
h.  Iegūt nepieciešamās atļaujas/licences 
i.   Izvēlēties tirdzniecības vietu  
j.   Veikt komerctelpu remontu 
k.  Iegādāties datorus u.c. iekārtas 
l.   Sākt reklamēties (sākt mārketinga 

aktivitātes) 
m.   u.t.t. 



BUY AN EXISTING  
BUSINESS  



Pirms iegādāties esošu 
biznesu 

 
a.  Rūpīgi izvērtējiet biznesa pēdējo 3 

gadu finanšu rādītājus  
b.  Pārbaudiet vai nav bijušas tiesvedības 
c.   Aprunājieties ar darbiniekiem 
d.  Aprunājaties ar klientiem 
e.   Kopā ar profesionāļiem, izvērtējiet vai 

prasītā cena ir adekvāta?  





Priekšrocības 
iegādājoties franšīzes 

biznesu 
 

a.  Gatavs bizness 
b.  Atpazīstams zīmols  
c.   Apmācības  
d.  Palīdzība tirdzniecības vietas izvēlē 
e.   Gatava mārketinga programma 
f.   Pats sev boss 
g.  Labākas iepirkuma cenas 
h.  Izstrādātas vadlīnijas kā vadīt 

biznesu 
i.   Palīdzība plānošanā/prognozēs 
j.   Labākas cenas uz iekārtām/

inventāru 
k.  Pārpārdošanas iespēja 
l.   Gatavas finanšu un grāmatvedības 

sistēmas 
m.   Nepārtraukts atbalsts un 

konsultācijas 
n.  Nav nepieciešama iepriekšēja 

pieredze 
o.  Zemāks risks  
p.  Var uzsākt biznesu ar mazāku 

kapitālu 
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