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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 

 

Nodarbības plānojums: 

Nr.p.k. Plānotā darbība 
Metodiskie materiāli un 

organizatoriskās formas 
Piezīmes 

1. Skaidrojums ražošanas izmaksu 

veidiem, apzīmējumi, formulas, 

izmaksu grafiskie attēli 

Siņicins M.  Ekonomika– 

Rīga: RAKA, 2009 

Mācību stunda 

Monoloģiskā 

metode- 

audzēkņi saņem 

informāciju 

2. Robežizmaksu nozīme, 

apzīmējumi, Formula 

Siņicins M.  Ekonomika– 

Rīga: RAKA, 2009 

Mācību stunda 

Monoloģiskā 

metode- 

audzēkņi saņem 

informāciju 

3. Uzdevumi teorētisko zināšanu 

nostiprināšani. 

Uzdevumi.lv 

Mācību stunda 

Dialoģiskā 

metode: Kopīgi 

un individuāli 

tiek risināti 

uzdevumi 

4. Peļņas veidi, formulas, uzdevumi 

teorijas nosttiprināšani 

Uzdevumi.lv 

Mācību stunda 

Dialoģiskā 

metode: Kopīgi 

un individuāli 

tiek risināti 

uzdevumi 

 

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 

 

Izmantojamie avoti: 

1. Siņicins M.  Ekonomika– Rīga: RAKA, 2009.  

2. Uzdevumi.lv [skatīts 2021. gada 1. janvāris]. Pieejams: 
https://www.uzdevumi.lv/p/ekonomika/10-12-klase/uznemums-un-komercdarbiba-2158/    

3. Uzdevumi.lv [skatīts 2021. gada 1. janvāris]. Pieejams: 

https://www.uzdevumi.lv/p/ekonomika/10-12-klase/uznemums-un-komercdarbiba-

2158/ 
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