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Metodiskā materiāla nodarbības vai tās daļas apraksts
Nodarbības temats: Ražošanas izmaksas
Stundu skaits (pēc mācību plāna): 4 stundas
Mērķis: Uzzināt kas ir ražošana un darba ražīgums? Kas ir ražošanas izmaksas un to
iedalījums? Kas ir peļņa un peļņas veidi?
Uzdevumi:
1. Sagrupēt ražošanas izmaksas pastāvīgajās un mainīgajās izmaksās.
2. Aprēķināt pastāvīgās mainīgās, kopējās izmaksas, galējās un vidējās izmaksas
3. Iepazīt uzņēmuma iekšējos un ārējos līdzekļus.
4. Iemācīties aprēķināt grāmatvedības un ekonomisko peļņu.
5. Attēlot grafiski pastāvīgās mainīgās un kopējās izmaksas.
Nozīmīgākie jēdzieni (profesionālā terminoloģija): mainīgās izmaksas, pastāvīgās izmaksas,
kopējās izmaksas, robežizmaksas, peļņa ( grāmatvedības), ekonomiskā peļņa
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Kontroljautājumi (par tēmas apguvi):
1. Kas ir pastāvīgās izmaksas, kā tās apzīmē?
2. Kas ir mainīgās izmaksas, kā tās apzīmē?
3. Kās ir kopējās izmaksas, kā tās apzīmē, kā tās aprēķina?
4. Kā aprēķina vidējās izmaksas, Kas ir pašizmaksa?
5. Kas ir robežizmaksas, kā tās apzīmē, kā tās aprēķina?
6. Kas ir Grāmatvedības peļņa, kā to aprēķina?
7. Kas ir ekonomiskā peļņa, kā to aprēķina?
Sasniedzamais rezultāts:
1. Spēj: Izrēķināt ražošanas izmaksas, produkta pašizmaksu
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2. Zina: No kā ražošanas izmaksas sastāv, izmaksu apzīmējumus un aprēķināšanas
formulas, grāmatvedības peļņas un ekonomiskās peļņas aprēķināšanas formulu.
3. Izprot: Pašizmaksas aprēķināšanas nozīmi, peļņas nozīmi un ekonomiskās peļņas
aprēķināšanas nepieciešamību
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Metodiskā materiāla izmantoto avotu saraksts
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