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Ievads

Četras biznesa simulācijas spēles izstrādāja seši partneri no Latvijas un Lietuvas 
pārrobežu reģioniem1 projekta “Gatavs biznesam” ietvaros, kuru līdzfinansē Interreg VA 
Latvija – Lietuva programma 2014. – 2020. gadam.

Spēles, kuras ietver visu partneru pieredzi, idejas, zinātību, viedokļus un priekšstatus, tika 
izveidotas, izmantojot integrētu pieeju, kas sastāv no vairākiem elementiem: a) neformālie, 
uz spēlēm balstītie mācību principi; b) biznesa disciplīnu galvenie principi; c) esošo 
uzņēmēju pieredze; d) reālās uzņēmējdarbības gadījumi. Izstrādātajās spēlēs tika apskatīti 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, ražošanas un pakalpojumu nozares jautājumi.

Spēles galvenokārt ir paredzētas studentiem un uzņēmējdarbības programmu nesenajiem 
absolventiem, jauniešiem, kuriem ir biznesa ideja un/vai kuri vēlas uzsākt savu biznesu, 
jaundibināto uzņēmumu dibinātājiem. Spēļu mērķis ir likt jauniešiem sagatavoties biznesa 
pasaulei un gūt panākumus tajā, palīdzot viņiem nostiprināt zināšanas, kas ir saistītas ar 
uzņēmējdarbību, un attīstīt tādu svarīgu starpnozaru prasmju kopumu kā sistemātiska 
domāšana, stratēģiskais redzējums, analītiskās prasmes, problēmu risināšanas prasmes, 
radošums un komunikācijas prasmes. Spēļu formāts ļauj aplūkot uzņēmējdarbību no 
dažādiem aspektiem, tādējādi nodrošinot visaptverošu tās izpratni.

Šīs vadlīnijas ir vērstas uz izglītības iestādēm, mācību centriem, reģionālās attīstības 
centriem, biznesa inkubatoriem, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām, jauniešu 
centriem un visām citām ieinteresētajām personām, kuras vēlas spēles vadīt pašas.

1   Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Klaipēdas Zinātnes un tehnoloģijas parks, Daugavpils 
Universitāte, Visaginas Radošuma nams, Ventspils Jaunatnes padome, Valsts institūcijas 
Paņevežas darba tirgus apmācības centrs
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1. Vispārējs spēļu apraksts 

Katra izstrādātā biznesa simulācijas spēle sastāv no 
sesijām, kā parādīts zemāk:

— Ievada sesija
• Komandu prezentācijas

— Sesija Nr.1 
• Pamatinformācijas izpēte
• Īsais verbālais uzdevums Nr. 1
• Galvenais uzdevums Nr.1/ Komandas darba metode

— Sesija Nr.2
• Īsais verbālais uzdevums Nr. 2
•  Galvenais uzdevums Nr.2 / Komandas darba 

metode
— Sesija Nr.3

• Īsais verbālais uzdevums Nr.3
•  Galvenais uzdevums Nr.3 / Pasaules kafejnīcas 

(“World Cafe”) metode
— Noslēguma sesija

• Apkopošana, apbalvošanas procedūra

Spēles ilgums ir 6-7 stundas atkarībā no komandu 
skaita. Minimālais spēlētāju skaits ir 20 cilvēki vai 4 
komandas pa 5 spēlētājiem katrā. Maksimālo spēlētāju 
skaitu ieteicams ierobežot līdz 36 (6 komandas pa 
6 spēlētājiem katrā). Spēlētājiem ir jābūt vismaz 
pamatzināšanām uzņēmējdarbībā, spējīgiem darboties 
kā komandas spēlētājiem, jābūt motivācijai mācīties un 
idejai par sava biznesa uzsākšanu. Speciāls aprīkojums 
nav nepieciešams, jo visi nepieciešamie materiāli ir 
jāsniedz organizatoram.

Spēles vadīšanai ir nepieciešami šādi cilvēki: 
moderators, moderatora palīgi, žūrijas locekļi un 
organizators, kas atbild par administratīvajiem 
uzdevumiem. Ļoti ieteicams arī pieaicināt neatkarīgos 
ekspertus, kuriem ir padziļinātas zināšanas dažādos ar 
uzņēmējdarbību saistītos aspektos.
 
Sīkāku informāciju par spēles dalībnieku funkcijām 
skatiet zemāk esošajā nodaļā.

2. Spēles dalībnieki un viņu funkcijas

Spēles spēlētāji un komandas
Lai nodrošinātu viedokļu un pieeju daudzveidību un 
padarītu spēli aizraujošu, spēlē ir jāpiedalās 20-36 
spēlētājiem. Spēlētāji tiek sadalīti 4-6 komandās pa 5-6 
personām katrā. Komandu sastāvs tiek noteikts pirms 
spēles sākuma izlozes kārtībā. Visi spēlētāji saņem 
nozīmītes ar savas komandas numuru. Pēc tam katra 
komanda sēž pie atsevišķa galda.

Komandu vadītāji
Katrā komandā jābūt vadītājam. Sākumā vadītājus 
ieceļ brīvprātīgi. Ja neviens nevēlas kļūt par komandas 
vadītāju, tiek izmantota izlozes metode. Tiek veikta tāda 
pati procedūra, ja vairāki komandas dalībnieki vēlas kļūt 
par vadītāju. Katrs komandas vadītājs saņem papildu 
nozīmīti.

Komandas vadītājs organizē uzdevumu apspriedi un 
prezentāciju sagatavošanu komandas ietvaros. Pēc 
tam viņš vai viņa auditorijas priekšā uzstājas ar mutisku 
prezentāciju vai arī var uzdot jebkuram komandas 
loceklim to darīt. Komandas vadītājs 3sesijas Nr.3 laikā 
veic “saimnieka” lomu, izmantojot pasaules kafejnīcas 
(World Cafe) metodi (skatiet šī dokumenta nodaļu 
“Spēles gaita”) un sagatavo prezentāciju.

Ja nepieciešams, komandu vadītāji nodrošina saziņu 
ar moderatoru / viņa palīgiem, ekspertu, spēles 
organizatoru un žūrijas priekšsēdētāju.

Moderators un viņa palīgi
Moderatoram ir jābūt pieredzei publiskajā runā, spējai 
piesaistīt un noturēt auditorijas uzmanību un būt 
informētam par biznesa procesiem. Viņa palīgiem ir 
jābūt spēcīgām komunikācijas prasmēm un izpratnei 
par uzņēmējdarbību. Moderators un viņa palīgi (vēlams 
2 personas) vada spēli: izskaidro spēlētājiem tās gaitu, 
noteikumus un uzdevumus, koordinē spēles gaitu, 
kontrolē spēles grafiku, risina strīdus un piedalās 
diskusijās par komandu prezentācijām un rezultātiem.

Neatkarīgie eksperti
Neatkarīgie eksperti ir pieredzējuši uzņēmēji, 
universitāšu pārstāvji vai cilvēki, kas veiksmīgi vada 
nesen izveidotus uzņēmumus. Eksperti pārvietojas no 
viena galda uz otru un īsi piedalās komandu diskusijās 
par biznesa situācijām. Viņi arī piedalās komandu 
prezentāciju vispārējā apspriešanā un var sniegt žūrijai 
savu viedokli gan par kopējo rezultātu summēšanu, gan 
par atsevišķu spēles dalībnieku novērtēšanu (piemēram, 
balva aktīvākajam spēlētājam).



5

BIZNESA SIMULĀCIJAS SPĒĻU SAGATAVOŠANAS UN VADĪŠANAS VADLĪNIJAS

Žūrija 
Žūrijā ir 3–5 locekļi un to vada priekšsēdētājs. Katras 
trīs darba sesijas (1 - 3) beigās žūrija novērtē īso verbālo 
uzdevumu un uzdevumu / prezentāciju risinājumus un, 
izmantojot speciālas novērtējuma veidlapas, piešķir 
punktus atbilstoši dotajai skalai. Kad spēle ir pabeigta, 
žūrija summē rezultātus un apbalvo uzvarētājus kopā ar 
organizatoru.

Organizators
Organizators ir atbildīgs par atbalsta funkcijām: vietas 
izvēli, izlozes procedūru, sagatavošanu, novērtējuma 
veidlapu un izdales materiālu sagatavošanu, izplatīšanu 
un apkopošanu, prezentāciju aprīkojuma nodrošināšanu, 
kafijas un pusdienu pārtraukumu organizēšanu, balvu 
sagatavošanu utt.

3. Biznesa simulācijas spēļu sagatavošana

Organizatoriskie jautājumi
Organizators ir atbildīgs par šādiem uzdevumiem:
•  Piemērotas vietas izvēle un rezervēšana;
•  Galdu izvietojums 4-6 komandām, kurās ir 5-6 

spēlētāji;
•  Galda izvietojums žūrijai, kurā ir 3-5 locekļi;
•  Tehniskā aprīkojuma (klēpjdatoru, ekrānu, lāzerrādītāja 

utt.) sagatavošana;
•  Dažādu materiālu sagatavošana (papīrs, plakāti 

piezīmēm, pildspalvas, marķieri, nozīmītes, komandu 
numuri galdiem, skaitļi un soma izlozes procedūrai);

•  Dalībnieku saraksta sagatavošana;
•  Spēles izdales materiālu drukāšana spēlētājiem:
 - 1 grafiks uz galdu (pielikums Nr.1)
 -  uzņēmuma pamatinformācija (pielikums Nr.2-

5, daļa Uzņēmuma pamatinformācija) katram 
spēlētājam

 -  uzdevumi (pielikums Nr. 2-5, daļa Uzdevumi, 
katrs uz atsevišķas lapas) katram spēlētājam

•  Spēles novērtējuma veidlapu drukāšana (pielikums 
Nr.7, pa 1 katram spēlētājam)

•  Novērtējuma veidlapu drukāšana katram žūrijas 
loceklim (pielikums Nr.6);

•  2 kafijas paužu un pusdienu nodrošināšana;
•  Balvu nodrošināšana.

Laika grafika izstrāde
Biznesa simulācijas spēļu laika grafika projekts ir sniegts 
pielikumā Nr.1. Organizators dokumentu var pielāgot 
atkarībā no plānotā dalībnieku skaita, spēles sākuma 
laika un tās rīkošanas apstākļiem.

Gatavošanās spēles prezentācijai
Lai spēle būtu saprotamāka un pievilcīgāka tās 
dalībniekiem, pasākuma organizators izstrādā savu 
prezentāciju. Spēles vadīšana balstās uz šo prezentāciju 
(sk. nodaļu Nr.6). Prezentācijas piemērs, pamatojoties uz 
izstrādāto spēli “Ražošana”, ir sniegts pielikumā Nr.8.

Spēles dalībnieku piesaiste
Semināru organizatoram ir jāsāk darbs pie tā dalībnieku 

piesaistīšanas vismaz mēnesi pirms pasākuma datuma. 
Pietiekama dalībnieku saraksta izveidošanai tiek 
izmantoti dažādi reklāmas un komunikācijas kanāli, 
piemēram:
•  sociālie plašsaziņas līdzekļi: Facebook lapa, 

organizatora vietne, Facebook pasākums ar 
reģistrācijas saiti;

•  Tiešie e-pasti uz izglītības iestādēm, mācību centriem, 
biznesa inkubatoriem, biznesa attīstības un atbalsta 
organizācijām, darba biržām utt.;

•  Informatīvie paziņojumi;
•  Informācijas izplatīšana par semināru rīkotāja vai tā 

sociālo partneru rīkoto pasākumu laikā.

Informācijas blokā jābūt īsam spēles aprakstam, 
ielūgumam piedalīties tajā, ziņojumam par spēlētāju 
iegūstamajiem labumiem, dalības pasākumā 
nosacījumiem, kā arī prasībām potenciālajiem 
dalībniekiem (interese uzņēmējdarbībā, biznesa idejas 
utt.). Informācijā jābūt norādītam arī e-pastam, uz kuru 
cilvēki var sūtīt savus jautājumus un / vai nosūtīt dalības 
pieprasījumus.

Dalībnieku reģistrāciju var veikt, izmantojot e-pastu, 
Facebook, tālruni. Tajā pašā laikā ņemiet vērā, ka 
atbiruma koeficients var būt aptuveni 10%.

Darbs ar neatkarīgajiem ekspertiem
Organizators ir atbildīgs par 2 neatkarīgo ekspertu 
piesaisti spēlei. Organizators skaidro spēles būtību, tās 
vadīšanas procesu un ekspertu lomu, kā arī atbild uz 
jautājumiem un sniedz norādījumus nepieciešamības 
gadījumā.

Darbs ar spēles moderatoru un palīgiem, kā arī žūriju
Iepriekš pirms spēles organizators sniedz norīkojumus 
moderatoram, viņa palīgiem un žūrijas priekšsēdētājam 
par spēles gaitu un viņu lomu tajā. Organizators 
iepazīstina žūriju ar novērtējuma veidlapām un apspriež 
to aizpildīšanas principus.
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4. Spēles gaita

Katra spēle sastāv no sākuma posma, trim darba 
sesijām un noslēguma sesijas saskaņā ar izstrādāto 
grafiku. Plānoti arī pārtraukumi.

Reģistrācijas posms
Spēles dalībnieki ierodas, reģistrējas sagatavotajā 
sarakstā, saņem nozīmīti ar vārdu un komandas numuru 
(izlozes kārtībā).

Dalībnieki apsēžas jebkurā pieejamajā vietā pie 
konkrētiem galdiem ar savu komandas numuru, kas 
ir sniegti atbilstoši klastera shēmai. Spēlētāji izvēlas 
komandas vadītāju.

Ievada sesija
Šīs sesijas laikā moderators lūdz spēlētājus nākt klajā ar 
komandas nosaukumu un devīzi, sagatavot interesantu 
un, iespējams, humoristisku prezentāciju par komandas 
biedriem. Šī uzdevuma mērķis ir lauzt ledu dalībnieku 
starpā un palīdzēt viņiem iepazīties.

Ievada sesijas ilgums ir 25 minūtes: 7 minūtes 
komandas darbam un 3 minūtes katras 
komandas prezentācijai.

Sesija Nr.1
Sesijas Nr.1 sākumā moderators spēlētājiem piešķir 
vienu īso verbālo uzdevumu (Nr. 1) (skat. pielikumu 
Nr.2-5, daļa Īsais verbālais uzdevums Nr. 1). Uzdevums 
sastāv no 2–6 teksta rindām, kas apraksta neparastu 
situāciju attiecīgajā biznesā un jautājumu formātā “Ko 
jūs darītu?”. Tā kā uzdevums ir salīdzinoši viegls un tā 
risināšanai nav nepieciešams ilgs laiks, tā mērķis ir 
spēles laikā radīt draudzīgu un atvērtu atmosfēru, kā 
arī atgādināt spēlētājiem par nepieciešamību domāt 
loģiski un būt radošiem. Komandu vadītāji mutiski sniedz 
atbildes.

Šī uzdevuma atbildes laiks ir 10 minūtes: 
3 minūtes diskusijām komandu iekšienē un 
1 minūte komandu vadītājiem atbilžu sniegšanai.

Tad komandas saņem pamatinformāciju par biznesu, 
kuru tās analizēs spēles laikā (skat. pielikumu Nr. 2-5, 
daļa Uzņēmuma pamatinformācija konkrētai spēlei). 
Dokumentā ir tādas tēmas kā vide, kurā darbojas 
uzņēmums, piedāvātie produkti vai pakalpojumi, 
komanda un viņu pienākumi, biznesa modelis, klienti 
un partneri, finanses. Ārkārtīgi svarīgi atcerēties, 
ka informācijai ir jāatbilst mērķa grupas pārstāvju 
– jauniešu – interesēm un spējām, kuriem jāspēj 
sevi saistīt ar aprakstīto biznesu. Skaitļiem ir jābūt 
reālistiskiem par Latvijas un Lietuvas pārrobežu 
reģioniem.

Komandām ir 10 minūtes, lai izpētītu 
pamatinformāciju un uzdotu jautājumus 
moderatoram, viņa palīgiem un / vai ekspertam.

Pēc tam komandas saņem uzdevumu Nr.1 ar 
izaicinājuma aprakstu, ar kuru pašlaik saskaras 
bizness, un 4-5 risinājumus tam, tas ir 4-5 iespējamos 
turpmākās biznesa attīstības variantus (skat. pielikumu 
Nr. 2-5, attiecīgo uzdevumu Nr.1). Uzdevumu risina 
komandas darba metode, nozīmējot, ka visi dalībnieki ir 
iesaistīti diskusijās, kuras vada komandas vadītāji.

Spēles dalībnieki apspriež visus iespējamos pasākumus, 
ko var veikt uzņēmums, un piedāvā risinājumu, izvēloties 
vienu vai vairākas atbildes variantus, pamatojoties uz 
padziļinātu diskusiju komandas ietvaros. Komandas 
tiek arī aicinātas sniegt savus risinājumus. Diskusijas 
laikā katra komanda sagatavo prezentāciju uz lielām 
papīra loksnēm un prezentē to auditorijas priekšā. 
Komandas vadītāji rezultātus var prezentēt paši vai 
piesaistīt citus komandas dalībniekus. Prezentācijas ir 
jāsagatavo papīra formātā un jāiesniedz moderatoram, 
lai nodrošinātu, ka spēlētāji nekopē prezentācijas daļas 
viens no otra.

Pēc visu prezentāciju sniegšanas eksperti komentē 
piedāvātos risinājumus, visi dalībnieki iesaistās brīvā 
un atklātā diskusijā par prezentācijām, žūrija apkopo un 
paziņo sesijas rezultātus.

Šī uzdevuma atbildes laiks ir 50 minūtes: 
25 minūtes diskusijām komandu iekšienē 
un 4 minūtes katras komandas prezentācijai.  
Ekspertu komentāri un kopīga diskusija: 15 minūtes.
Kopējais sesijas ilgums: 1h 25m.

Sesija Nr.2
Sesijas Nr.2 formāts ir tāds pats kā sesijai Nr.1, izņemot 
pamatinformāciju, kas spēles laikā tiek sniegta tikai 
vienreiz un attiecas uz visiem turpmāk dotajiem 
uzdevumiem. Īso verbālo uzdevumu Nr.2 skatiet 
pielikumā Nr. 2-5 (konkrēta spēle). Uzdevumu Nr. 2 
skatiet pielikumā Nr. 2-5, konkrēta spēle).

Īsā verbālā uzdevuma atbildes laiks ir 10 
minūtes: 3 minūtes diskusijām komandu 
iekšienē un 1 minūte komandu vadītājiem atbilžu 
sniegšanai. Uzdevuma Nr.2 atbildes laiks ir 50 
minūtes: 25 minūtes diskusijām komandu iekšienē 
un 4 minūtes katras komandas prezentācijai. 
Ekspertu komentāri un kopīga diskusija: 15 
minūtes.
Kopējais sesijas ilgums: 1h 15m.
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Sesija Nr.3
Sesija Nr.3 sākas ar īso verbālo uzdevumu Nr.3 (skat. 
pielikumu Nr.2-5, konkrēta spēle). Pēc tam tiek sniegts 
uzdevums Nr.3, kas ir jāatrisina, izmantojot pasaules 
kafejnīcas (World Cafe) metodi (skat. pielikumu Nr. 2-5, 
konkrēta spēle, uzdevums Nr.3). Šīs metodes būtība ir 
šāda: katrs no sešiem galdiem saņem tēmu diskusijai / 
risināmo problēmu. Komandu vadītāji automātiski iegūst 
“kafejnīcu saimnieku” lomu un visas sesijas laikā paliek 
pie viena galda. Katrā kārtā citi spēlētāji pārvietojas 
no viena galda pie otra, kas ilgst četras minūtes. Kad 
grupa apsēžas pie jauna galda, kafejnīcas saimnieks 
vispirms viņiem stāsta, kas tika apspriests ar iepriekšējo 
grupu, kādas idejas tika ģenerētas un lēmumi tika 
pieņemti. Pēc tam diskusija turpinās. Pēc sešām kārtām 
komandas atgriežas pie sākotnējiem galdiem un veido 
prezentācijas kopā ar komandu vadītājiem.

Šāda pieeja ļauj savā labā izmantot citu idejas un radīt 
plašāku risinājumu klāstu.

Pēc tam, kad visas prezentācijas ir sniegtas auditorijas 
priekšā, eksperti komentē piedāvātos risinājumus, 
visi dalībnieki iesaistās brīvā un atklātā diskusijā 
par prezentācijām, žūrija apkopo un paziņo sesijas 
rezultātus.

Īsā verbālā uzdevuma atbildes laiks ir 10 
minūtes: 3 minūtes diskusijām komandu 
iekšienē un 1 minūte komandu vadītājiem atbilžu 
sniegšanai. Uzdevuma Nr.3 atbildes laiks ir 1 
stunda 10 minūtes: 24 minūtes 6 diskusijām ar 
kafejnīcu saimniekiem, 10 minūtes prezentāciju 
sagatavošanai un 4 minūtes katras prezentācijas 
sniegšanai. Ekspertu komentāri un kopīga 
diskusija: 10 minūtes.
Kopējais sesijas ilgums: 1h 20m. 

Spēles rezultātu summēšana un apbalvošana
Apkopojot rezultātus, žūrija ņem vērā tādus faktorus 
kā spēja pieņemt efektīvus lēmumus komandā, loģiskā 
domāšana, izpratne par biznesa procesu pamatiem, 
biznesa situāciju stratēģiskais redzējums par biznesa 
situācijām un to turpmāko attīstību, visu komandas 
locekļu dalība spēles procesā, komunikācija, radošums, 
prezentāciju novatoriskums un oriģinalitāte. Tika 
izveidota šāda uzdevumu vērtēšanas skala:

Īsi verbālie uzdevumi:
• Radošums – maksimāli 3 punkti;
• Loģiskā domāšana – maksimāli 3 punkti;
• Situācijas izpratne – maksimāli 2 punkti.

Novērtēšanas kritēriju apraksts ir sniegts tabulā:

VĒRTĒŠANAS 
KRITĒRIJS

REZULTĀTS

1 2 3

Radošums Zems radošuma līmenis Dažas radošas idejas Pilnīgi radoša pieeja

Loģiskā domāšana Slikti Vidēji Teicami

Situācijas izpratne Slikta izpratne Laba izpratne

Garie uzdevumi:
•  Stratēģiskā pieeja – maksimāli 5 punkti;
•  Iespējamo biznesa scenāriju redzējums – maksimāli 5 

punkti;
•  Komunikācijas prasmes – maksimāli 5 punkti;
•  Prezentācijas radošums un novitāte – maksimāli 5 

punkti.

Neatkarīgi no tā, ka gariem uzdevumiem ir 3-4 iepriekš 
noteikti atbilžu varianti, tie tikai nosaka virzienu 
turpmākai domāšanai. Spēlētāji var brīvi grozīt vai 
apvienot dažus virzienus vai izdomāt savu virzienu. 
Komandām ir jāsniedz spēcīga argumentācija, lai 
pierādītu savu unikālo atbildi un sagatavoti labi 
pārdomātu rīcības plānu. Šāda pieeja ļauj novērtēt 
radošumu noteiktajos virzienos vai ārpus tiem.

Novērtēšanas kritēriju apraksts ir sniegts tabulā:
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VĒRTĒŠANAS 
KRITĒRIJS

REZULTĀTS

1 2 3 4 5

Stratēģiskā pieeja Slikti Taisnīgi, bet ir 
jāuzlabo Labi Ļoti labi Teicami

Iespējamo biznesa 
scenāriju redzējums

Slikts biznesa 
attīstības 
scenāriju 

redzējums

Pastāv zināms 
redzējums, 
taču ne visi 
paredzētie 

scenāriji tiek 
balstīti uz 

pierādījumiem

Laba spēja 
definēt biznesa 

attīstības 
scenārijus, bet 
trūkst zināšanu 
uzņēmējdarbībā

Laba spēja 
definēt biznesa 

attīstības 
scenārijus un 

pamatot tos ar 
pierādījumiem

Lieliska spēja 
paredzēt 
vairākus 
biznesa 

scenārijus

Komunikācijas prasmes Slikti Taisnīgi, bet ir 
jāuzlabo Labi Ļoti labi Teicami

Prezentācijas radošums un 
novitāte

Nav vai ir maz 
radošuma un 

novitātes

Dažas jaunas 
radošas idejas

Vairākas 
radošas un 

jaunas idejas, 
bet ne visas ir 

reālas

Vairākas 
radošas, jaunas 
un reālas idejas

Pilnīgi radoša 
un novatoriska 

pieeja

Katras sesijas sākumā žūrijas locekļi saņem 
novērtējuma veidlapas, aizpilda tās un nodod žūrijas 
priekšsēdētājam, kurš aprēķina sesijas kopējos 
rezultātus un paziņo tos auditorijai. Spēles beigās 
priekšsēdētājs aprēķina kopējos spēles rezultātus 
un apbalvo uzvarētājus kopā ar organizatoru. Žūrijas 
novērtējuma veidlapas un kopsavilkuma veidlapa ir 
sniegtas pielikumā Nr.6.

Papildus komandām, kas ierindojas 1.-3. vietās, tiek 
nodrošinātas papildu balvas aktīvākajam dalībniekam, 
drosmīgākajam spēlētājam un oriģinālākajam 
risinājumam.

Labākais komandas vadītājs tiek apbalvots atsevišķi. 
Žūrija viņu izvēlas, pamatojoties uz šādiem kritērijiem: 
spēja organizēt efektīvu un produktīvu komunikāciju 
un diskusijas komandā, sagatavoto prezentāciju 
līmenis, “kafejnīcas saimnieka” lomas īstenošana 
sesijas Nr.3 laikā.

Spēlētāju spēles vērtējums 
Visiem spēlētājiem tiek dota novērtējuma veidlapa 
spēles novērtēšanai pēc tās pabeigšanas; turklāt var 
rīkot nelielu atklātu diskusiju par spēles rezultātiem. 
Spēles novērtējuma veidlapa ir sniegta pielikumā Nr.7.

5. Biznesa simulācijas spēļu saturs

Biznesa simulācijas spēļu saturs sastāv no šādiem 
dokumentiem: pamatinformācija par uzņēmumu 
izskatīšanai, 3 uzdevumi par uzņēmuma uzņēmējdarbību 
un 3 īsie verbālie uzdevumi par uzņēmējdarbību no 
filiāles kopumā.

Biznesa simulācijas spēles mazumtirdzniecībā saturs ir 
sniegts pielikumā Nr.2.
Biznesa simulācijas spēles vairumtirdzniecībā saturs ir 
sniegts Pielikumā Nr.3.
Biznesa simulācijas spēles ražošanā saturs ir sniegts 
Pielikumā Nr.4.
Biznesa simulācijas spēles pakalpojumu jomā saturs ir 
sniegts Pielikumā Nr.5.
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6. Spēles vadīšana

Spēle tiek vadīta saskaņā ar prezentāciju. Biznesa 
simulācijas spēles ražošanā pilnīgas prezentācijas 
piemērs ir sniegts pielikumā Nr.8.

(1)
Spēles dalībnieki:
•  6 spēlētāju / vadītāju komandas
•  Moderators un 2 palīgi
•  Eksperts
•  Organizators
•  Žūrija

(2) 
Komandu prezentācijas
 
•  Komandas nosaukums
•  Komandas devīze
•  Komandas dalībnieku prezentācijas
•  7 minūtes komandas darbam
•  3 minūtes katras komandas prezentācijai

(3)
 Kritēriji
•  Žūrijas novērtējums
•  Īsi verbālie uzdevumi:
•  Radošums – maks. 3 punkti
•  Loģiskā domāšana – maks. 3 punkti
•  Situācijas izpratne – maks. 2 punkti 
•  Biznesa situācijas: 
•  Stratēģiskā pieeja – maks. 5 punkti
•  Iespējamo biznesa scenāriju redzējums – maks. 5 

punkti
•  Komunikācijas prasmes – maks. 5 punkti
•  Prezentāciju radošums un novitāte – maks. 5 punkti

(4) 
•  Īsais verbālais uzdevums: Jautājums → 3 minūtes 

diskusijai → 1 minūte atbildes sniegšanai (katra 
komanda)

•  Uzņēmuma un tā vides prezentācija (10 ‘)
•  Uzdevums Nr.1: Komandas darba metode
•  apraksts un iespējamās atbildes → diskusijas un 

prezentāciju sagatavošana uz plakātiem (25 ‘) → 
prezentācijas (4 ‘katrai komandai) → kopīga diskusija 
(10 ‘) → žūrija (5 ‘)

(5)
•  3 īpašnieki: Inga, Arturs un Raimonds
•  Pienākumi:

Inga – rīkotājdirektore, ideju ģenerēšana ilustrācijām 
un tekstiem, informācijas apstrāde, tekstu 
sagatavošana
Arturs – dizains, iepakojums, ilustrāciju izveide, 
fotografēšana
Raimonds – darbs ar konsultantu-pārdevēju (Ivars) 
Ivars – komunikācija ar esošajiem klientiem un jaunu 
klientu piesaistīšana

(6)
Uzņēmējdarbības modelis:
•  Spēles vispārējās koncepcijas izstrāde
•  Spēles satura sagatavošana
•  Karšu un kastu dizaina izveidošana
•  Karšu un kastu drukāšana un montāža
•  Preču piegāde no tipogrāfijas uz uzņēmuma noliktavu
•  Spēļu piegāde klientiem

(7)
Klienti:
•  Latvijas grāmatnīcas
•  Galda spēļu veikali
•  Rotaļlietu veikali bērniem
•  Suvenīru veikali
•  Lielveikali
•  Korporatīvie klienti

(8)
Komandu prezentācijas 
•  4 minūtes katrai komandai
•  Kopīga diskusija

(9)
Žūrijas lēmums

(10)
 Apkopošana un apbalvošana
•  Pateicamies par dalību!
•   Aizpildiet novērtējuma veidlapu 
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6. Atsauksmes

Projekta realizācijas laikā Jelgavā (Latvija) notika 
izmēģinājuma spēle mazumtirdzniecības jomā, pēc tam 
katra izstrādātā spēle tika spēlēta divreiz: vienu reizi 
Lietuvā un vienu reizi Latvijā.

Visas spēles tika rīkotas augstā organizatoriskajā un 
profesionālajā līmenī, ko projekta partneri atzīmēja 
īsās diskusijās pēc pasākumu beigām. Atsevišķi 
izteiktie komentāri tika ņemti vērā, sagatavojot un 
vadot nākamās biznesa simulācijas spēles. Zināma 
problēma diskusijās komandās bija atsevišķo dalībnieku 
nepietiekamās angļu valodas zināšanas. Tajā pašā laikā 
abi spēles moderatori, palīgi un pieaicinātie eksperti 
centās palīdzēt spēlētāju savstarpējā komunikācijā.

Pēc katras spēles organizatori izsniedza novērtējuma 
veidlapas un pēc tam sagatavoja atbilstošus pārskatus. 
Gandrīz visi pasākuma dalībnieki aizpildīja veidlapas un 
izteica savu viedokli jautājumos gan ar brīvām atbildēm, 
gan vairākiem atbilžu variantiem. Izstrādātie pārskati 
parādīja ārkārtīgi augstu spēles dalībnieku atzinību gan 
par notikumu kopumā, gan tā atsevišķiem elementiem.

Daudzi dalībnieki runāja par to, cik svarīgi viņiem bija 
piedalīties spēlē, ka viņi pārbaudīja savas biznesa idejas 
darbā / tic tām, ieguva jaunus draugus un iepazinās ar 
līdzīgi domājošiem cilvēkiem.
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PIELIKUMS NR.1 

Grafiks

BIZNESA SIMULĀCIJAS SPĒLE 

DATUMS: 

VIETA: 

nosaukums

09.30 – 10.00 Reģistrācija, komandas veidošana, komandu vadītāju atlase 
Sasveicināšanās kafija

10.00 – 10.10 Pasākuma atklāšana un spēles ievads

10.10 – 10.35 Ievada sesija
Komandu prezentācijas

10.35 – 12.00

Sesija Nr.1
Īsais verbālais uzdevums Nr. 1 (10’)
Pamatinformācija par uzņēmējdarbību (10 ‘)
Uzdevums Nr.1: Diskusijas un prezentācijas (Komandas darba metode, 1h 5 ‘)

12.00 – 12.20 Kafijas pauze 

12.20 – 13.35
Sesija Nr.2
Īsais verbālais uzdevums Nr. 2 (10’)
Uzdevums Nr.2: Diskusijas un prezentācijas (Komandas darba metode, 1h 5‘)

13.35 – 14.30 Pusdienas

14.30 – 15.50

Sesija Nr.3
Īsais verbālais uzdevums Nr.3 (10’)
Uzdevums Nr.3: Diskusijas un prezentācijas (Pasaules kafejnīcas (World 
Cafe) metode, 1h 10 ‘)

15.50 – 16.10 Noslēguma sesija
Apkopošana, apbalvošanas procedūra

16.10 – 16.20 Spēles novērtējums 
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PIELIKUMS NR.2

BIZNESA SIMULĀCIJAS SPĒLE MAZUMTIRDZNIECĪBĀ:

DAĻA NR.1 PAMATINFORMĀCIJA

Stella

Mazs uzņēmums Stella tika nodibināta pilsētā N pirms 
3 gadiem. Šobrīd Stella ir reģistrēts kā PVN maksātājs 
(21% likme gan Latvijai, gan Lietuvai).

N pilsētā ir apmēram 100 000 iedzīvotāju, no kuriem 
46% ir vīrieši un 54% ir sievietes. Iedzīvotāju vidējais 
vecums ir 38–40 gadi.

Iedzīvotāju vidējie ienākumi ir par 10% lielāki nekā vidējie 
ienākumi pilsētās valstī sakarā ar to, ka pilsētā atrodas 
vairāki lielie vadošo ekonomikas nozaru uzņēmumi.
Pilsētas centrā ir tradicionālās iepirkšanās ielas, bet 
tagad galvenais mazumtirdzniecības bizness tiek 
pārcelts uz tirdzniecības centriem.

Uzņēmums Stella atvēra tējas un kafijas veikalu vienā 
no pilsētas galvenajiem tirdzniecības centriem.
Tirdzniecības centrā atrodas liels slavena tīkla lielveikals, 
kā arī vairākas vispārējas nozīmes veikali, pakalpojumu 
uzņēmumi un izklaides vietas.

Veikals ir atvērts 12 stundas dienā, 7 dienas nedēļā.

Bizness attīstās veiksmīgi, uzņēmumā strādā 6 cilvēki: 
direktors (pilda arī grāmatveža funkcijas), mārketinga 
speciālists, 4 pārdevēji-konsultanti. Vadība uzsver šādas 
pozīcijas: motivēts personāls, lieliska atrašanās vieta 
tirdzniecības centrā, kvalitatīvs produkts par atbilstošu 
cenu un augsts apkalpošanas līmenis.

Veikala platība ir 40 m2, ieskaitot nelielu biroju un 
noliktavu, nomas maksa ir 30 EUR / m2. Nomas maksā 
ietilpst arī veikala komunālo pakalpojumu rēķini, 
apsardzes pakalpojumi un internets.

Veikala pamata preces ir augstas kvalitātes beramā lapu 
tēja un kafija pēc svara, kā arī fasēta tēja un kafija no 
vadošajiem tirdzniecības zīmoliem, kas nav pārstāvēti 
lielveikalā.

Oriģinālās tējas (bez piedevām) cena ir EUR 6,00 - 7,00 / 
100 gr, tēja ar piedevām – EUR 4,50 - 5,80 / 100 gr. 100 
g kafijas pupiņu cena ir EUR 3,50 - 4,00. Turklāt veikalā 
tiek piedāvātas tējas krūzes, tējkannas un piederumi 
tējas dzeršanas ceremonijām.

Tirdzniecības centrā uzņēmumam nav tiešu konkurentu, 
tradicionālajā lielveikalā tiek pārdota vidēja kvalitātes 
līmeņa fasēta tēja un kafija. Tiešie Stella konkurenti 
atrodas divos citos tirdzniecības centros, tomēr to 
piedāvātais produktu klāsts ir daudz mazāks, un 
pakalpojums nav tik orientēts uz klientu.

Vidējais kases čeks ir 11 EUR, veikalā vidēji tiek veikti 4 
pirkumi stundā. Bruto peļņas procents ir 63,6%.

Veikala mēbeles un aprīkojums tika pasūtīts no vietējā 
ražotāja par cenu EUR 15 000, saņemot bankas 
aizdevumu.
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Sākotnējie preču un piegādātāju pirkumi tika veikti 
uz piesaistīto līdzekļu rēķina no uzņēmuma īpašnieka 
radiniekiem (bez procentiem). Šobrīd parāds ir atdots 
un uzņēmuma darbība nodrošina regulāru naudas 
plūsmu, veidojot stabilas finanšu attiecības ar preču 
piegādātājiem.

Uzņēmuma vidējie mēneša izdevumi ir attēloti šajā 
tabulā (pēdējais darbības gads, bez PVN):

Izdevumi Summa / EUR

Algas ar nodokļiem 4200.00

Nomas maksa 1200.00

Komunikāciju izmaksas 60.00

Pārdošanas izmaksas 250.00

Administratīvie izdevumi 100.00

Reklāmas izmaksas 400.00

Pamatlīdzekļu amortizācija 250.00

Citi izdevumi 100.00

Aizdevuma procenti 70.00

Kopējie izdevumi 6630.00

Daļa Nr.2 ĪSIE VERBĀLIE UZDEVUMI

Īsais verbālais uzdevums Nr. 1

Jūs esat maza veļas veikala īpašnieks vienā no 
galvenajām pilsētas iepirkšanās ielām.

No rīta jūs ieejat veikalā un redzat, ka logs, kas vērsts uz 
ielu, ir sadauzīts.

Kāda ir jūsu rīcība?

Īsais verbālais uzdevums Nr. 2

Jūs esat maza veikala, kas atrodas lielā tirdzniecības 
centrā, direktors.

Jūs stāvat autobusa pieturā un gaidāt autobusu, kas 
aizvedīs jūs uz darbu. Jūs gandrīz kavējaties. Garām 
braucošs motociklists izrauj somu jums no rokām un 
pazūd. Somā jums bija maks, telefons un veikala atslēgas.

Ko jūs pirmām kārtām darīsiet?

Īsais verbālais uzdevums Nr.3

Pirms veikala atvēršanas mārketinga kompānijas 
pārstāvji nāk un pakarina reklāmas materiālus uz logiem 
ar kļūdu informācijā, kas neatbilst reklāmas saturam, 
kas ir paredzēts veikala personālam.

Kāda būs veikala vadības rīcība?
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Daļa Nr.3 UZDEVUMI

Uzdevums Nr.1

Decembra sākumā divi Stella konsultanti-pārdevēji 
paziņoja par nodomu atkāpties no amata pēc 2 nedēļām. 
Kāda ir jūsu rīcība šajā gadījumā?

•  Sagatavojiet priekšlikumu no jaunā gada palielināt šo 
divu pārdevēju algas par 20% un apspriediet ar viņiem 
iespēju turpināt darbu.

•  Piedāvājiet viņiem prēmiju algas apmērā, ja viņi turpina 
strādāt līdz decembra beigām;

•  Izveidojiet grafiku intensīvākam darbam “karstajā” 
sezonā visiem citiem veikala darbiniekiem, kā arī 
uzaiciniet skolēnus strādāt (bez atbildības);

•  Vērsieties pie ārpakalpojumu sniedzējiem, lai steidzami 
meklētu jaunus pārdevējus-konsultantus;

•  Jūsu ierosinājumi

Uzdevums Nr.2
Divus mēnešus pirms telpu nomas līguma beigām 
uzņēmums Stella no tirdzniecības centra vadības 
saņēma paziņojumu, kurā teikts, ka nomas cena 
strauji pieaugs (100 EUR / m2, nevis 30 EUR / m2). Kā 
šajā gadījumā darboties uzņēmumam, kurš trīs gadus 
veiksmīgi attīsta savu biznesu tirdzniecības centrā:

•  Sagatavojiet argumentus un vienojaties ar 
tirdzniecības centra vadību par labāko nomas maksu;

•  Palieciet tirdzniecības centrā, ņemot vērā jauno nomas 
maksu, bet palieliniet preču cenu piedāvājumu, lai 
saglabātu veikala rentabilitātes rādītājus.

•  Sāciet meklēt citu vietu ārpus tirdzniecības centra, lai 
veikalu pārvietotu uz turieni pārvietotu, sagatavojot 
nepieciešamo raksturlielumu sarakstu.

•  Aizveriet veikalu un pārceliet darbību uz interneta 
veikalu.

•  Jūsu ierosinājumi.

Uzdevums Nr.3
Apgrozījums veikalā Stella , salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu, ir ievērojami samazinājies. Kādus risinājumus jūs 
piedāvājat?

Galds Nr.1: analizējiet tirgu kopumā un konkurentus
Galds Nr.2: Rīkojiet reklāmas kampaņu
Galds Nr.3. Apsveriet sezonalitātes problēmu un 
ierosiniet pasākumus, lai palielinātu peļņu “klusajā” 

periodā (sezonas produkti veikala sortimentā, samazināt 
pārdevēju-konsultantu darba laiku, veikalā organizēt 
vasaras grāmatu lasītāju klubu utt.)
Galds Nr.4: Ievērojami paplašiniet piedāvāto (papildu) 
preču klāstu, ieviesiet dāvanu komplektus 
Galds Nr.5: Veikalā atveriet nelielu kafejnīcu
Galds Nr.6. Pārskatiet cenu politiku (cenu pieaugums, 
produktu kategorijas maiņa, atsevišķu preču cenu 
izmaiņas – princips?)
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PIELIKUMS NR.3

BIZNESA SIMULĀCIJAS SPĒLE VAIRUMTIRDZNIECĪBĀ:

DAĻA NR.1 PAMATINFORMĀCIJA

BLOOM

Anna un Edgars studēja ekonomikas fakultātes 
pēdējā kursā. Katru dienu viņi bija aizņemti, rakstot 
savus diplomdarbus un internetā pārskatot darba 
sludinājumus. Turpmāk bija jāsasniedz svarīgs mērķis – 
jāatrod pirmais darbs! Tomēr viss notika citādāk...

Annas brālis Ivo tikko atgriezās no komandējuma 
Dienvidkorejā, kur pavadīja gandrīz mēnesi. Pārņemts ar 
emocijām un iespaidiem viņš uzaicināja pāri vakariņās 
un sāka garu, garu stāstu par apbrīnojamo Āzijas 
valsti. Viņš atveda dažas dāvanas: cūkas formas gaisa 
mitrinātāju Annai un skūšanās komplektu visam, 
izņemot seju, Edgaram (Ivo bija labi pazīstams ar savu 
īpatnējo humora izjūtu). Viņš pastāstīja arī par citiem 
Dienvidkorejā populāriem produktiem, ko uzskatīja par 
pārsteidzošiem. Tobrīd Anna un Edgars saprata, ka 
viņiem ir biznesa ideja – neparasti korejiešu produkti 
Latvijā un Lietuvā.

Anna sāka pētīt korejiešu produktus un to ražotājus, 
savukārt Edgars veica pētījumu par vietējā 
tirgus iespējām un konkurentiem. Pāris nolēma 
neaprobežoties tikai ar savas dzīvesvietas pilsētu, bet 
gan paplašināt uzņēmējdarbību citās pilsētas no sava 
reģiona, kā arī kaimiņu rajonos. Edgars atcerējās par 
Dariu, ar kuru viņš bija ticies biznesa simulācijas spēles 
laikā un kuram tagad piederēja vairumtirdzniecības 
uzņēmums Kauņā. Darius piekrita sadarboties un izplatīt 
korejiešu produktus Lietuvā.

Anna un Edgars uzsāka savu biznesu un kļuva par 
uzņēmuma BLOOM Ltd. līdzīpašniekiem, balstoties uz 6 
pīlāriem.

(1) Biznesa modelis
Uzņēmums darbojas saskaņā ar zemāk sniegto shēmu.
Preču ražotāji / piegādātāji → Piegāde (jūra / gaisa 
satiksme) → BLOOM (noliktava) → Izplatīšana → Klienti

BLOOM pasūta preces no ražotāja / piegādātāja. Tad tas 
veic priekšapmaksu par precēm un to piegādi. Ražotāji 
nodrošina preču piegādi uz uzņēmuma noliktavu, jo 

viņiem ir pastāvīgi līgumi ar loģistikas uzņēmumiem. Preču 
piegāde pa jūru ilgst apmēram 40 dienas un maksā 5% 
no kravas vērtības, savukārt piegāde ar gaisa transportu 
vidēji ilgst 1 nedēļu un maksā 15% no kravas vērtības.

BLOOM maksā muitas nodevas un izvieto preces 
savā noliktavā. Pēc tam preces tiek izplatītas 
mazumtirgotājiem, kuri maksā par precēm pēc to 
pilnīgas pārdošanas saskaņā ar rēķinu (parasti šis 
periods ir vienāds ar 1 mēnesi). Parasti atkarībā no 
transporta veida paiet 7–12 nedēļas no brīža, kad nauda 
tiek samaksāta ražotājam / piegādātājam, līdz brīdim, 
kad nauda tiek saņemta no mazumtirgotājiem. Lietuvas 
vairumtirgotājs veic priekšapmaksu par precēm un 
ierodas ar savu transportu, lai tās savāktu.

(2) Produktu klāsts
Pārdošanā tika izvēlēti šādi korejiešu produkti: 
rīsu vārāmie katli dažādu veidu rīsiem, kas saglabā 
rīsus svaigus un siltus līdz 3 dienām, smieklīgi 
dzīvnieku formas gaisa mitrinātāji, pārnēsājamie 
mini ventilatori, kurus var izmantot ārpus telpām un 
telpās, un elektriskās segas. BLOOM konkurētspējīga 
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priekšrocība ir unikāli produkti par saprātīgu cenu un to 
novatoriskums Latvijas un Lietuvas tirgū.

(3) Ražotāji / piegādātāji 
BLOOM nodibināja kontaktus ar 2 Dienvidkorejas 
ražotājiem, kuri piekrita piegādāt preces salīdzinoši 
nelielos daudzumos, un 2 lieliem vairumtirgotājiem 
(starpniekiem), kuri apstiprināja plaša produktu klāsta 
piegādi līdzīgos daudzumos.

(4) Klienti
Uzņēmuma klienti ir mazumtirdzniecības veikalu ķēdes, 
atsevišķi veikali un vairumtirgotājs Lietuvā (Darius).
Pirms 2 gadiem Darius nodibināja savu uzņēmumu, kas 
specializējas mājsaimniecības precēs no Skandināvijas 
valstīm, un ir veiksmīgi piegādājis produktus vairumā 
mazumtirdzniecības ķēdēm un atsevišķiem veikaliem 
Lietuvā. Viņš pērk preces no BLOOM ar mazāku 
uzcenojumu un ir pilnībā atbildīgs par to reklamēšanu un 
pārdošanu Lietuvā.

(5) Personāls
BLOOM uz pilnu slodzi nodarbina 4 personas. Stratēģiskie 
jautājumi joprojām ir jārisina Annai un Edgaram. Turklāt 
Anna sadarbojas ar ražotājiem / piegādātājiem un 
risina mārketinga uzdevumus. Viņa ir arī atbildīga par 

administratīvajām funkcijām. Edgars komunicē ar 
esošajiem klientiem un piesaista jaunus. Viņš ir arī 
atbildīgs par jautājumiem, kas skar muitu. Noliktavas 
darbinieks sagatavo rēķinus un vāc pasūtījumus. Vadītājs 
piegādā preces klientiem ar savu mikroautobusu.

BLOOM ir arī parakstījis līgumus ar 2 ārštata 
darbiniekiem, kuri veic tirdzniecības pārstāvju 
pienākumus un saņem komisiju par radīto apgrozījumu.

(6) Finanses
Lai aktīvi uzsāktu uzņēmējdarbību, Annai un Edgaram 
bija nepieciešami EUR 20 000 kārtējiem izdevumiem 
un avansa maksājumiem ražotājiem. Pēc biznesa plāna 
iesniegšanas viņi saņēma aizdevumu EUR 7 000 apmērā 
ar gada likmi 5% no finanšu iestādes ar valsts atbalstu 
(piemēram, Altum Latvijā / Invega Lietuvā). Viņi pārliecināja 
savus radiniekus aizņemties atlikušos EUR 13 000.

Šobrīd BLOOM uzņēmums strādā jau 1 gadu. Uzņēmums 
parāda stabilu izaugsmes dinamiku un šādus skaitļus (par 
pēdējo ceturksni): vidējais mēneša apgrozījums ir EUR 26 
200, ieskaitot pārdošanas apjomus mazumtirgotājiem 
(Pārdošana = EUR 18 200, Uzcenojums = 72,4%, 
Bruto peļņa – 42%) un pārdošanas apjomi Lietuvas 
vairumtirdzniecības uzņēmumam (Pārdošanas apjomi 
– EUR 8 000, uzcenojums – 25%, bruto peļņa – 20%). 
BLOOM izdevumi ir parādīti tabulā zemāk.

Ņemiet vērā: COGS (pārdoto preču izmaksas) = produkta 
iepirkuma cena + nosūtīšanas izmaksas + muitas 
nodevas
Uzcenojums,% = (pārdošanas cena – COGS) / COGS
Bruto peļņa,% = (pārdošanas apjomi – COGS) / 
pārdošanas apjomi

Izdevumi mēnesī Summa, € 

Darbinieku algas (ieskaitot nodokļus) 5 400

Komisijas maksas ārštata darbiniekiem 400

Biroja nomas maksa + komunālie 
maksājumi 130

Noliktavas nomas maksa 300

Komunikāciju izmaksas 100

Administratīvie izdevumi 100

Ārpakalpojumu izmaksas 
(grāmatvedība un IT pakalpojumi) 150

Reklāmas izmaksas 600

Pamatlīdzekļu amortizācija (IT) 80

Transporta izdevumi 600

Aizdevuma procenti 30

Citi izdevumi 100

Iš viso išlaidų 7 990
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Daļa Nr.2 ĪSIE VERBĀLIE UZDEVUMI

Īsais verbālais uzdevums Nr. 1
Vairumtirgotājs ir pasūtījis 13 paletes ar tualetes papīra 
iepakojumiem. Kad prece tiek atsūtīta, uzņēmējs redz 33 
paletes, nevis 13, jo, veicot pasūtījumu, viņš ir kļūdījies 
vienā ciparā. Noliktavā nav vietas tik daudzām paletēm, 
un kravu nav iespējams nosūtīt atpakaļ. Kāda ir jūsu 
rīcība šajā gadījumā?

Īsais verbālais uzdevums Nr. 2
Dārzeņu izplatītājs ir saņēmis gurķus, kuriem ir daudz 
dažādu formu un izmēru. Lielie pārtikas veikali pasūta 
tikai garus un taisnus gurķus, savukārt mazāki pārtikas 
veikali piekrīt iegādāties vidēja un liela izmēra taisnus 
gurķus. Pēc visas loģistikas īstenošanas jums ir atlikuši 

lieki gurķi , kas jums ir jāpārdod, bet jums nav ne 
jausmas, kā. Kāda ir jūsu rīcība šajā gadījumā?

Īsais verbālais uzdevums Nr.3
Neliels Lietuvas un Latvijas vairumtirdzniecības 
uzņēmums, kas pārdod ķīniešu produktus 
mazumtirgotājiem, plāno dažādot savu sortimentu 
un sākt pārdot apavu iekšzoles, kas palielina vīrieša 
augumu. Tomēr dažiem pircējiem šis produkts ir ļoti 
jutīgs, jo neviens nevēlas atzīt, ka auguma dēļ viņiem 
ir kompleksi. Tātad uzņēmumam ir jāatrod pareizā tā 
pārdošanas pieeja un pareizie mazumtirgotāji. Kādi ir 
jūsu ieteikumi viņiem?

Daļa Nr.3 UZDEVUMI

Uzdevums Nr.1
Anna, kura ir atbildīga par mārketingu, pamanīja 
komentāru vienā no populārajām Facebook grupām par 
negadījumu saistībā ar BLOOM segu – kaķa apdegumu. 
Maz ticams, ka tā ir taisnība, bet pieaug kopīgošanas 
un komentāru vilnis par nedrošiem produktiem. Daži 
mazumtirgotāji un viņu klienti arī zina šo informāciju. Kā 
jūs risināsiet šādu situāciju?

•  Ignorējiet to un ņemiet vērā, ka pat negatīva 
informācija var būt labvēlīga plašākas produktu 

atpazīstamības ziņā.
•  Nesteidzīgi sagatavojiet detalizētu un pamatotu 

noliegumu, ievietojiet Facebook un izplatiet starp 
mazumtirgotājiem.

•  Mēģiniet noteikt informācijas avotu un pieprasīt izņemt 
viltus vai maldinošas atsauksmes.

•  Steidzami rīkojiet aktīvu reklāmas kampaņu par 
produktu drošību un pozitīvām atsauksmēm no 
klientiem.

•  Sniedziet savu ideju.

Uzdevums Nr.2
Darius, BLOOM partneris, ieradās uz tikšanos ar 
Annu un Edgaru. Viņš lūdza samazināt cenas savam 
uzņēmumam par 15%. “Konkurence ir sīva, – viņš teica, 
– un produktu reklamēšana ir dārga. Tajā pašā laikā 
pēdējais, ko vēlos darīt, ir paaugstināt cenas Lietuvā.” Ko 
jūs darīsiet šajā situācijā? 

•  Piekrītiet priekšlikumam ar nosacījumu, ka Darius 
dubultos iepirkumu apjomus no BLOOM.

•  Noraidiet priekšlikumu un sāciet meklēt citu 
vairumtirgotāju Lietuvā, lai aizstātu Darius uzņēmumu.

•  Paņemiet pauzi un sagatavojiet analīzi, kur skaidrojat 
Darium, kāpēc BLOOM var samazināt cenas viņam 
maksimāli par 8%. 

•  Piekrītiet priekšlikumam, jo baidāties zaudēt uzticamu 
partneri.

•  Sniedziet savu ideju.

Uzdevums Nr.3
Šobrīd BLOOM uzņēmums strādā jau gadu. Anna un 
Edgars analizēja uzņēmuma panākumus un problēmas un 
izvirzīja tālejošu mērķi – līdz otrā gada beigām palielināt 
pārdošanas apjomus par 100%. Kādas darbības jūs 
iesakāt veikt BLOOM īpašniekiem mērķa sasniegšanai?

Galds Nr.1. Būtiski paplašiniet produktu klāstu.
Galds Nr.2. Izveidojiet savu interneta veikalu (riski un 
iespējas).

Galds Nr.3: Izveidojiet veikalu plaši pazīstamās interneta 
pārdošanas platformās (Amazon, Ebay utt.).
Galds Nr.4: Analizējiet iespēju atvērt uzņēmumu Igaunijā 
(personāls, investīcijas utt.) vai atrodiet vairumtirgotāju 
partneri.
Galds Nr.5. Rīkojiet iespaidīgu reklāmas kampaņu 
noteikta veida produktiem.
Galds Nr.6. Algojiet papildu tirdzniecības pārstāvjus un 
ārštata darbiniekus (motivācijas shēmas).
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PIELIKUMS NR.4

BIZNESA SIMULĀCIJAS SPĒLE RAŽOŠANĀ:

DAĻA NR.1 PAMATINFORMĀCIJA

PlayGame

Inga, Arturs un Raimonds ir tuvi draugi kopš vidusskolas. 
Viņi visi dzīvē izvēlējās dažādus ceļus, bet viņiem tomēr 
patika satikties pie kafijas tases vai iecienītās spēles 
“Monopols”. Inga strādāja par žurnālisti pazīstamā 
sieviešu izdevumā, taču viņai mazliet apnika rakstīt 
neskaitāmus ieteikumus par to, kā likt puisim iemīlēties. 
Arturs strādāja par grafisko dizaineri tīmekļa studijā 
un brīvajā laikā aizrāvās ar zīmēšanu, gleznošanu un 
fotogrāfiju uzņemšanu. Raimonds bija pārdošanas 
vadītājs uzņēmumā, kas specializējas sadzīves tehnikā.

Reiz draugi pārrunāja stāstu par “Monopola” izveidi un to, 
kā spēle ātri kļuva populāra visā pasaulē. Inga norādīja uz 
to, ka fiziskās galda spēles šodien, digitālajā pasaulē kļūst 
ar vien vērtīgākas, jo tās ļauj cilvēkiem satikties klātienē, 
socializēties un dalīties emocijās, vienlaikus noliekot malā 
elektroniskās ierīces uz kādu laiku.

“Izgudrosim paši savu spēli un kļūsim bagāti,” – jokoja 
Raimonds. Tomēr Arturs to uztvēra nopietnāk. Viņš 
piedāvāja izstrādāt atmiņas spēli ar smieklīgiem 
zīmējumiem, kas derētu gan pieaugušajiem, gan bērniem. 
Pārējie divi izskatījās pārsteigti, bet Arturs īsi paskaidroja, 
ka katram no viņiem trijiem ir unikālas prasmes un talanti, 
kas ir jāapvieno kopā, lai panāktu sinerģisku efektu un 
tādējādi gūtu panākumus biznesā.

(1) Produkti
Pagāja viens gads ... Draugi nodibināja savu uzņēmumu 
“PlayGame” un izgatavoja trīs galda spēles: Atmiņas 
(Memo) spēli, “Radi savu pasaku” spēli un Rīgas ostas 
viktorīnu. Sīkāku informāciju skatiet pielikumā Nr.1.

(2) PlayGame komanda un viņu pienākumi
Uzņēmuma rīkotājdirektore ir Inga. Viņa ir arī atbildīga 
par ilustrāciju un tekstu ideju ģenerēšanu, vajadzības 
gadījumā informācijas vākšanu, analīzi un apstrādi, kā arī 
visu ar spēlēm un mārketinga materiāliem saistīto tekstu 
sagatavošanu.

Arturs ir atbildīgs par dizainu, iepakojumu, ilustrāciju 
izveidi, fotografēšanu vai atbilstošu attēlu izvēli 
fotogrāfiju katalogos.

Raimonds uzņēmumā PlayGame piedalās mazāk aktīvi. 
Tomēr viņš ieteica savu bijušo kolēģi Ivaru pārdevēja-
konsultanta amatam. Šobrīd Ivars strādā uzņēmumā, 
savukārt Raimonds veic viņa mentora un trenera 
pienākumus, nosaka mērķus un izvērtē starpposmu 
rezultātus. Raimonds ir arī atbildīgs par sadarbību ar 
apakšuzņēmējiem (piemēram, tipogrāfiju, iepakošanas 
uzņēmumiem).

Ivars ir atbildīgs par saziņu ar esošajiem klientiem un 
jaunu klientu meklēšanu un piesaisti ar e-pasta, tālruņa 
starpniecību un personīgo tikšanos.

Grāmatvedības funkciju veic ārpakalpojumu sniedzēji.

Pašlaik Inga, Arturs un Raimonds PlayGame strādā tikai 
nepilnu darba laiku, jo viņi nolēma, ka būtu pārāk riskanti 
pamest pamatdarbu.

(3) Biznesa modelis
Spēles izveides sākuma posmā tiek izstrādāta vispārīgā 
koncepcija. Pēc tam tiek sagatavots saturs (ilustrācijas 
/ teksti / fotogrāfijas). Tiek izstrādātas kartes un kastes. 
Materiālus tālāk iesniedz tipogrāfijā, kur tiek drukātas 
un saliktas kartes un kastes. Preces tiek piegādātas uz 
PlayGame noliktavu ar tipogrāfijas transportu. Visbeidzot, 
spēles tiek piegādātas klientiem ar savu transportu. 

PlayGame veic avansa maksājumus tipogrāfijai pēc 
pasūtījuma veikšanas (20%) un galīgo maksājumu veic 
pēc darbu pabeigšanas (80%).

Klienti maksā PlayGame pēc preču partijas pārdošanas 
(parastās spēles). Ja spēle tiek pielāgota, klients maksā 
50% avansu un 50% pēc preces piegādes. 
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(4) Klienti
PlayGame klienti ir Latvijas grāmatnīcas, galda spēļu 
veikali, rotaļlietu veikali bērniem, suvenīru veikali un 
lielveikali. Šobrīd PlayGame bija tikai viens klients, kurš 
pasūtīja pielāgotas spēles. 

(5) Finanses
Uzņēmējdarbības uzsākšanai uzņēmēji aizņēmās EUR 10 
000 no ģimenes locekļiem. Lai samazinātu izdevumus 
drīz pēc uzņēmuma dibināšanas viņi nolēma strādāt 
no mājām un īrēt tikai nelielu noliktavu, kā arī noteikt 
pieticīgas algas visiem iesaistītajiem.

Rezultāti pēc 1 darbības gada Summa, €

Pārdošanas apjomi 36,000

Izdevumi 28,460

Drukas un montāžas pakalpojumi 10,200

Algas 15,200

Noliktavas noma 600

Ārpakalpojumu izmaksas 
(grāmatvedība) 600

Reklāmas izmaksas 1,200

Transporta izdevumi 360

Citi izdevumi 300

Rezultāts 7,540

Pielikums par pamatinformāciju

Atmiņas (Memo) spēle
Spēlē ir 72 kārtis ar ilustrācijām (36 atbilstošie pāri). 
Kārtis tiek sajauktas un novietotas ar virspusi uz leju 
uz līdzenas virsmas. Pēc tam spēlētāji viens pēc otra 
pagriež jebkuras divas kārtis ar attēliem uz augšu. 
Spēlētājs saliek pāri, ja abas kārtis ir identiskas. Kad 
pāris ir salikts, spēlētājs ņem divas kārtis un noliek tās 
sev priekšā. Uzvar spēlētājs, kurš savāc visvairāk kāršu.

Spēle “Radi savu pasaku”
Spēle ir lielisks līdzeklis bērniem, kas palīdz radīt savas 
pasakas, nejauši izvēloties kārtis un sacerot stāstus 
saistībā ar tām. Spēlē ir 20 kārtis (puzles gabali), kas 
ir apdrukātas no abām pusēm un var mainīt, lai varētu 
dažādot scenārijus.

Rīgas ostas viktorīna
Spēlē ir 50 kārtis ar jautājumu un četriem atbilžu 
variantiem priekšpusē un otrā pusē ir pareizā atbilde ar 
tās detalizētu aprakstu. Spēlētāji pēc kārtas ņem kārtis 
un atbild uz jautājumiem. Uzvar tas, kurš atbildēja uz 
visvairāk jautājumiem.

Spēle ir pielāgota un īpaši radīta Rīgas brīvostas 
pārvaldei, aptverot tādas tēmas kā ostas ikdiena 
mūsdienās un tās vēsture, Rīga, Baltijas jūra, jūra utt. 
Visa preču partija (1000 latviešu valodā, 500 angļu 
valodā, 500 krievu valodā) tika piegādāta Iestādei, kura 
pēc tam spēles izmantoja kā dāvanas darbiniekiem, 
klientiem un partneriem, kā arī valsts svētku laikā.
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Daļa Nr.2 ĪSIE VERBĀLIE UZDEVUMI

Īsais verbālais uzdevums Nr. 1
Jums pieder neliela mākslas studija, kas no japāņu 
gaisā cietējoša polimēru māla veido ziedus, pušķus, 
aksesuārus un figūriņas. Kādu dienu jūsu veidotā 
piespraude tiek pamanīta piesprausta pie slavena TV 
šova viesa. Interneta veikalā pasūtījumi skaits zibenīgi 
pieaug, bet jums nav cilvēkresursu, lai izpildītu vismaz 
trešdaļu no tiem. Ko Jūs darītu?

Īsais verbālais uzdevums Nr. 2
Jūsu uzņēmums ražo rokām gatavotus konfektes bez 
konservantiem un mākslīgām krāsvielām. Jūs piegādājāt 
preču partiju savam jaunajam klientam – bioloģiskās 
pārtikas veikalam. Pēc mēneša jūs saņēmāt zvanu no 
veikala vadītāja, kurš pieprasīja visu partiju ņemt atpakaļ, 
jo tās derīguma termiņš ir beidzies. Jūs ieradāties 
veikalā un atklājāt, ka konfektes visu šo laiku tika 
glabātas noliktavā un patērētāji tās pat nebija redzējuši. 
Kādas ir jūsu darbības? Ko jūs darīsit, lai turpmāk 
izvairītos no šādām situācijām?

Īsais verbālais uzdevums Nr.3
Jūsu uzņēmums ražo kokvilnas somas ar smieklīgām 
frāzēm, kurus jūs pats izdomājat. Somas kļūst ļoti 
populāras jauniešu vidū, dažreiz viņiem pieder divas 
vai trīs šādas somas. Tomēr vienā brīdī jūs pārslogo 
darbs, ģimenes pienākumi un maģistra grāda iegūšana, 
jūsu iedvesma pazūd. Jūs vairs nevarat nākt klajā ar 
humoristiskām frāzēm. Ko jūs darīsiet šajā situācijā?

Daļa Nr.3 UZDEVUMI

Uzdevums Nr.1
Inga, Arturs un Raimonds analizēja uzņēmuma darbību 
pēdējā gada laikā un secināja, ka visrentablākā biznesa 
līnija ir pielāgotu spēļu ražošana. Viņi saskata lielu 
potenciālu šī biznesa virziena tālākā attīstībā; tomēr 
viņi nespēja panākt vienošanos par pielāgoto spēļu 
reklamēšanas korporatīvajiem klientiem veidu. Kas 
viņiem jādara? Sniedziet spēcīgu argumentāciju un 
izstrādājiet rīcības plānu jūsu izvēlētajam variantam/ 
variantiem.

1. Izveidojiet savu Latvijas lielo uzņēmumu datu bāzi 
un nosūtiet detalizētus piedāvājumus to mārketinga 
nodaļām.

2. Piedalieties starptautiskās korporatīvo un 
reprezentācijas dāvanu izstādēs.
3. Atlieciet visus reklāmas pasākumus un 
koncentrējieties uz vismaz 6-7 spēļu paraugu ražošanu.
4. Nosūtiet informāciju plaši pazīstamiem plašsaziņas 
līdzekļiem, sludinot, ka korporatīvās viktorīnas ir 
novatoriska metode, kā prezentēt uzņēmumu klientiem 
un partneriem, kā arī palielināt klientu lojalitāti.
5. Jūsu ierosinājumi.

Uzdevums Nr.2
PlayGame ir saņēmis bērnu spēles pasūtījumu no lielas 
grāmatnīcu ķēdes. Potenciālais klients ir uzsvēris, 
ka viņus jo sevišķi interesē grāmatas stila kaste ar 
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magnētisko aizdari. Tomēr sākotnējās sarunās ar 
tipogrāfiju tās pārdošanas vadītājs paziņoja par nodomu 
paaugstināt cenu par šāda veida kasti par 50%. Kas 
viņiem būtu jādara?

1.  Organizējiet otro sarunu kārtu ar tipogrāfijas direktoru 
un pārlieciniet viņu nepalielināt cenas, sniedzot 
pārdomātu argumentāciju. Kādus argumentus viņi 
varētu sniegt?

2.  Pārlieciniet klientu izvēlēties vienkāršāku un līdz ar to 
lētāku kasti. Kādu dizainu PlayGame varētu piedāvāt 
un kā viņi varētu pārliecināt klientu mainīt savas 
domas?

3.  Izprotiet grāmatas stila kastu ar magnētisko aizdari 
ražošanas procesu un pasūtījuma veikšanai nolīgstiet 
pagaidu darbinieku komandu. Ar kādiem riskiem 
PlayGame varētu saskarties?

4.  Atrodiet apakšuzņēmēju ar zemākām cenām Ķīnā un 
izlemiet par pārvadāšanas veidu: EUR 1 200 par 1000 
kastēm ar gaisa transportu (piegāde 5 dienās) un EUR 
550 par 1000 kastēm pa jūru (piegāde 40 dienu laikā). 
Kā PlayGame varētu atrast uzticamu apakšuzņēmēju 
Ķīnā?

5. Jūsu ierosinājumi.

Uzdevums Nr.3
Šobrīd PlayGame strādā jau gadu. Inga aizvien vairāk 
aizraujas ar uzņēmējdarbību un vēlas pamest savu otru 
darbu, veltot visu savu laiku PlayGame. Tajā pašā laikā 
viņa saprot, ka uzņēmumam ir jāpalielina pārdošanas 
apjomi, lai varētu maksāt viņai pienācīgu algu. Kādas 
darbības būtu jāveic? Sniedziet spēcīgu argumentāciju.

Galds Nr.1. Izgudrojiet un publicējiet jaunus spēļu veidus 
(piemēram, svešvalodu apguves spēles pieaugušajiem).
Galds Nr.2. Izveidojiet veikalu slavenās interneta 
tirdzniecības platformās (Amazon, Ebay utt.).
Galds Nr.3. Atrisiniet ar valodu saistītus jautājumus un 
pārdodiet jau izstrādātas spēles ārvalstu tirgiem.
Galds Nr.4. Laidiet klajā produktus, kas papildina bērnu 
spēles, piemēram, krāsojamās grāmatas un 3D figūriņas.
Galds Nr.5. Piesaistiet sponsorus / reklāmdevējus un 
publicējiet spēli par Latviju, kas bez maksas tiks izplatīta 
tūrisma vietās visā valstī.
Galds Nr.6. Izstrādājiet realizējamu mārketinga stratēģiju 
korporatīvo klientu sasniegšanai un piedāvājiet viņiem 
pielāgotas spēles.



22

BIZNESA SIMULĀCIJAS SPĒĻU SAGATAVOŠANAS UN VADĪŠANAS VADLĪNIJAS

PIELIKUMS NR.5

BIZNESA SIMULĀCIJAS SPĒLE PAKALPOJUMU NOZARĒ

DAĻA NR.1 PAMATINFORMĀCIJA

Skaistumkopšanas salons

Ivo un Vilius ir uzņēmējdarbības vadības fakultātes 
studenti. Pēc trešā kursa universitātē viņi nolēma 
pavadīt divus akadēmiskos gadus Āzijā. Iegūtā pieredze 
un nopelnītā nauda pamudināja viņus atgriezties Baltijā 
un meklēt iespējas šeit izveidot savu biznesu. 
Viņi satika Lunu, kura jutās izdegusi pēc vidusskolas, 
apsverot turpmākās karjeras iespējas. Vecāki un 
skolotāji pārliecināja viņu izvēlēties prestižas medicīnas 
vai tiesību zinātņu studijas universitātē, taču viņa 
uzskatīja, ka vēlētos kļūt par frizieri kā viņas mīļā tante.

Viņa pabeidza īsu profesionālās apmācības kursu 
un nolēma turpināt pilnveidot savas profesionālās 
zināšanas dažādos specializētos frizieru kursos. Ivo 
ieguva bārddzinēja pieredzi Singapūrā, un Vilium bija 
iespēja stažēties šeit slavenajā grima mākslinieku 
akadēmijā.

Šī pakalpojumu biznesa izvēlētā vieta bija Klaipēda. 
Klaipēda ir trešā lielākā pilsēta Lietuvā, atrodas 
blakus jūrai. Mūsdienās Klaipēda ir rūpniecības, 
uzņēmējdarbības, izglītības un zinātnes, veselības, 
tūrisma un atpūtas centrs ar vairāk nekā 154 000 
iedzīvotāju (54% sieviešu un 46% vīriešu). Vidējā neto 
alga ir EUR 730. Vidējais vīriešu vecums ir 38 gadi, 
sieviešu - 44 gadi.

Viņi ieskicēja biznesa plānu, vienojās par kopīgu 
redzējumu un nolēma to īstenot. Viņi nāca klajā ar ideju 
par skaistumkopšanas salonu: pilna pakalpojumu klāsta 
skaistumkopšanas salons, kas ir paredzēts pastāvīgai 
klientu apmierinātības nodrošināšanai, izmantojot 
oriģinālu pieeju un uz klientu orientētu apkalpošanu, 
patīkamu atmosfēru par pieņemamu cenas un vērtības 
attiecību.

Tirgus izpēte parādīja, ka Klaipēdas apriņķī ir maz līdzīga 
stila salonu, kuriem jau ir pastāvīgs klientu loks un 
zīmolu nosaukumi, tāpēc komanda nolēma sākt aktīvu 
mārketinga kampaņu, veidojot savu salona stāstu – 
jauna, entuziasma pilna komanda, gatava reaģēt pat 
uz pārgalvīgām klientu idejām. Noteiktā mērķa grupa – 
18-35 gadus vecas sievietes un vīrieši, kuri rūpējas par 
savu personīgo stilu, bet nevar atļauties zīmolu salonus.

Komanda vienojās sniegt šāda veida skaistumkopšanas 
pakalpojumus nedaudz lētāk salīdzinājumā ar tirgus 
vidējo līmeni un pakāpeniski paaugstināt cenas atkarībā 
no pieaugošā salona klientu skaita.

Izvēlētā uzņēmuma juridiskā forma – neliela 
uzņēmējsabiedrība. Sākuma kapitālam, kas tiek veidots 
no uzņēmuma partneru individuālajām iemaksām, nav 
noteiktas summas. Ivo un Vilnius bija savi uzkrājumi, un 
Luna šādu summu aizņēmās no savas ģimenes.

Partneru iemaksas uzņēmuma kapitālā tika sadalītas 
šādi:

Ivo € 4000
Vilius € 4000
Luna € 2000

Persona, kas rīkojas kā uzņēmuma direktors, ir Vilius, 
tomēr komanda vienojās pieņemt vissvarīgākos 
lēmumus kopā kā partneri. Komercuzņēmuma juridiskās 
prasības tika atrisinātas ar vietējā biznesa konsultāciju 
centra palīdzību, un Lunas tante palīdzēja atrisināt 
jautājumus, kas ir saistīti ar skaistumkopšanas salona 
juridiskajām prasībām.
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Divus mēnešus pacietīgi meklējot ideālu atrašanās 
vietu, viņi beidzot atrada to pilsētas centrā. Šī atrašanās 
vieta (120 kvadrātmetri) nodrošina viegli pieejamu vietu 
mērķa grupas klientiem.

Sākuma izmaksas / segums:

Izmaksas Cena EUR Resursi

Nomas īpašuma 
uzlabojumi 4,500 Pašu kapitāls 

Nomas depozīts 2,000 Pašu kapitāls

Salona aprīkojums 
/ piederumi

1,170
+

6,630

Total :7,500

Pašu kapitāls  

Vietējā 
nodarbinātības 
biroja dotācija *

Kopā 14,000

Kopš skaistumkopšanas salona darbības sākuma viņi 
cenšas radīt draudzīgu un aicinošu atmosfēru, būt ļoti 
uzmanīgiem un vērīgiem pret detaļām un vienlaikus 
demonstrēt radošu un atvērtu vidi. Komanda mēģina 
veidot klientu lojalitāti, piešķirot atlaides nākamajiem 
iespējamiem seansiem un / vai skaistumkopšanas 
produktiem, ielūgumus piedalīties skaistumkopšanas 
salona pasākumos (tikšanās ar jaunajiem modes 
ekspertiem, blogeriem, skaistumkopšanas produktu 
piegādātājiem),

* Dotācija personām vecumā līdz 29 gadiem, kuri vēlas 
atvērt mikrouzņēmumus un izveidot darba vietu(-as)

Šodien, strādājot jau 1 gadu, skaistumkopšanas salons 
piedāvā plašu skaistumkopšanas pakalpojumu klāstu: 
kvalitatīvus matu, nagu, ādas kopšanas pakalpojumus.
-  Mati: griezumi, matu taisnošana, ķīmiskie ilgviļņi, 

mazgāšana ar šampūnu, kondicionieri, cirtu veidošana, 
atjaunošana, pīšana, viļņu veidošana, ieveidošana.

-  Nagi: manikīrs, pedikīrs, laka, pieaudzēti nagi.
-  Ādas kopšana: Eiropas līmeņa kosmetoloģijas 

procedūras, ķermeņa vaksācija, masāža, relaksācijas 
procedūras.

-  Grima mākslinieks: parastais un tematiskais grims.

Darba laiks ir no plkst. 7:00 līdz 21:00, no pirmdienas līdz 
sestdienai. Viņi strādā arī pēc pieprasījuma (piemēram, 
ballītes, citi īpaši pasākumi) ārpus salona.
Personāls: 2 frizieri Luna un vēl viens kolēģis), 1 
bārddzinis (Ivo), 1 grima mākslinieks – Vilius, 2 nagu 
speciālisti, 1 kosmetologs un 1 masieris. Kopumā strādā 
8 skaistumkopšanas pakalpojumu profesionāļi. Luna, 
Ivo un Vilius kolēģi tika uzaicināti tūlīt pēc mācībām 
profesionālajā skolā, un viņiem nav pastāvīgu klientu 
bāzes – visa komanda piekrita, ka tas atbilst viņu 
stratēģijai.

Luna, Ivo un Vilius kā mazās uzņēmējdarbības dalībnieki, 
strādā bez darba līgumiem un spēj izņemt līdzekļus 
personīgām vajadzībām (no šīs summas tiek aprēķināti 
personīgie nodokļi). 1 frizieris, 2 nagu speciālisti, 1 
kosmetologs un 1 masieris īrē darba vietu (EUR 250 
mēnesī) salonā un strādā kā pašnodarbinātas personas. 
Viņi arī noslēdza līgumus ar 1 salona administratoru / 
pārdevēju-konsultantu (FB, citas reklāmas).

Skaistumkopšanas profesionāļu kvantitatīvie izpildes 
rādītāji

Frizieris vidēji EUR 30 par klientu Apmēram 4 klienti dienā

Bārddzinis vidēji EUR 35 par klientu Apmēram 2 klienti dienā

Nagu speciālists vidēji EUR 26 par klientu Apmēram 4 klienti dienā

Kosmetologs un masieris vidēji EUR 30 par klientu Apmēram 3 klienti dienā

Uzņēmuma MĒNEŠA 
pārdošanas apjomi

Vidējais čeks / klientu skaits / darba dienu 
skaits Kopā, EUR

Frizieris, Luna 30x4x21 2 520 

Bārddzinis, Ivo 35x3x21 2 205

Grima mākslinieks, Vilius 30x3x21 1 890 

Nomas maksa 250x5 1 250 

Skaistumkopšanas produktu 
tirdzniecība

80x26 2 080

Pārdošanas apjomi kopā: 9,945
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Parasti izdevumi mēnesī VIDĒJI Summa, EUR

1. Administratora alga 1,000

2. Luna, Ivo un Vilius algas ar nodokļiem 3,300

3. Skaistumkopšanas salona īre / komunālie 
pakalpojumi (vidēji, apkures sezonā)

1,400

4. Komunikāciju izmaksas un IT pakalpojumi 120

5. Administratīvie izdevumi (ieskaitot atlīdzību 
grāmatvedim – 100 EUR / mēnesī)

250

6. Reklāmas izmaksas 150

7. Pamatlīdzekļu amortizācija 215

8. Palīgmateriāli un citi izdevumi 1,500

9. Skaistumkopšanas produkti (uzcenojums – 20%). 1,665

Kopējie izdevumi: 9,600

Daļa Nr.2 ĪSIE VERBĀLIE UZDEVUMI 

Īsais verbālais uzdevums Nr. 1
Jūs esat interjera dizainers studijā ar četriem 
darbiniekiem. Jums patīk sava profesija, bet uzņēmuma 
īpašniece, kura ir arī jūsu priekšniece, ir ļoti autoritāra un 
tirāniska, bieži pazemo darbiniekus un kliedz uz visiem. 
Tāpēc jūs aizejat un izveidojat savu mazo biznesu. Jūsu 
bijusī priekšniece regulāri zvana jums un draud nodarīt 
pāri, ja jūs nozagsiet viņas klientus un idejas. Kā jūs 
plānojat piesaistīt klientus? Ko jūs darītu, lai atrisinātu 
situāciju ar savu bijušo priekšnieku?

Īsais verbālais uzdevums Nr. 1
Restorāns “Oliver” jau 3 gadus ir viens no labākajiem 
pilsētā. Tomēr jaunākās atsauksmes internetā ir 
pasliktinājušas tā tēlu: cilvēki sūdzas par apkalpošanas 
kvalitāti, jo sevišķi par lēno viesmīļu darbu. Iedomājieties, 
ka esat šī restorāna īpašnieks vai vadītājs. Kādas ir jūsu 
darbības?

Īsais verbālais uzdevums Nr. 1
Jūs esat populārā fitnesa kluba, kas atrodas pilsētas 
centrā, īpašnieks. Nesen saņēmāt vairākas sūdzības par 
jaunajām māmiņām, kuras ņem līdzi mazus bērnus uz 
sporta zāli. Bērni skraida apkārt, kliedz un traucē kluba 
biedriem. Turklāt dažas mātes dēlus ved uz sieviešu 
ģērbtuvēm. Kāda būtu jūsu rīcība šajā gadījumā?
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Daļa Nr.3 UZDEVUMI

Uzdevums Nr.1
Skaistumkopšanas salona friziere Luna sniedza 
pakalpojumus jaunam klientam – slavenai blogerei 
Klaipēdā. Luna, kā parasti, darīja visu iespējamo, un 
klients aizgāja no salona, priecājoties par platīna matu 
krāsu un modernu matu griezumu. Pēc vienas nedēļas 
klients sāka publicēt sarkastiskus ierakstus sociālajā 
tīklā Facebook, sakot, ka viņas matu krāsa kļuvusi 
neglīti dzeltena un vainoja skaistumkopšanas salonu. 
Luna, kura bija ļoti noraizējusies, pārrunāja situāciju ar 
matu krāsas piegādātāju, kurš sacīja, ka tas ir vienkārši 
neiespējami. Ko jūs šajā gadījumā darītu? Sniedziet 
spēcīgu argumentāciju.

1.  Iesaistieties diskusijā Facebook un izskaidrojiet, kāpēc 
šāda situācija nav iespējama.

2.  Uzaiciniet blogeri uz salonu, sniedziet viņai 
bezmaksas skaistumkopšanas pakalpojumu klāstu un 
lūdziet viņai sniegt pozitīvu atsauksmi par salonu.

3.  Sniedziet bezmaksas skaistumkopšanas 
pakalpojumus citiem populāriem blogeriem un 
pārlieciniet viņus piedalīties “blogeru karā”.

4.  Nolīgstiet privātu detektīvu, lai pierādītu, ka blogeris 
rīkojās pēc konkurenta rīkojuma.

5. Jūsu ierosinājumi.

Kādi ir riski katrā gadījumā un kā jūs tos pārvarēsiet?

Uzdevums Nr.2
Kādu dienu pa ceļam uz darbu Luna pamanīja 
sludinājumu uz loga “Drīzumā atvērsies jauna frizētava!” 
Apmeklējiet mūsu lapu Facebook @TopHair.” Jaunais 
salons atradās tieši aiz Lunas un viņu draugu salona 
stūra, tāpēc viņa nolēma tuvāk iepazīties ar konkurentu. 
Viņa atvēra Facebook un atklāja, ka studiju ir izveidojusi 
Lietuvā pazīstama uzņēmēja sieva. Viņa iegādājās 
dārgas ultramodernas mēbeles un aprīkojumu un 
piesaistīja labākos speciālistus pilsētā. Tajā pašā laikā 
sākuma cenas bija vidējas. Pēc pāris mēnešiem draugi 
pamanīja klientu skaita samazināšanos. Abi nagu 
speciālisti izbeidza nomas līgumus un pārcēlās uz 
TopHair salonu. Ko jūs šajā gadījumā darītu? Sniedziet 
spēcīgu argumentāciju.

1.  Samaziniet dažu vai visu skaistumkopšanas 
pakalpojumu cenas. / Aprakstiet savu cenu politiku.

2.  Izveidojiet iespaidīgu mārketinga kampaņu, izmantojot 
dažādus kanālus. / Sniedziet mārketinga plāna 
projektu.

3.  Pilnīgi mainiet skaistumkopšanas salona vispārējo 
stratēģiju. / Aprakstiet tās galvenos raksturlielumus.

4.  Piedāvājiet TopHair īpašniekam sadarboties, nevis 
konkurēt. / Aprakstiet nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem abi saloni var sadarboties.

5. Jūsu ierosinājumi.

Uzdevums Nr.3
Pašlaik uzņēmuma vidējie pārdošanas apjomi 
mēnesī ir EUR 9945, ko veido ieņēmumi no Luna, 
Ivo un Vilius, nomas maksājumi par darba vietām un 
skaistumkopšanas līdzekļu pārdošana. Pēc viena 
darbības gada kopīpašnieki apsver iespējas palielināt 
uzņēmuma finanšu rādītājus. Tika ieskicētas vairākas 
iespējas. Kādas darbības būtu jāveic? Sniedziet spēcīgu 
argumentāciju.

Galds Nr.1. Nolīgstiet vēl vienu bārddzini un izveidojiet 
īpašu vīriešu vietu ar modernu un brutālu dizainu, kas 
populārs vīriešu vidū.
Galds Nr.2: Vadiet meistarklases un seminārus par 
tēmām, kas ir saistītas ar skaistumkopšanu (piemēram, 
mūsdienu tendences kosmētikā, rūpes par krāsotiem 
matiem utt.)
Galds Nr.3: Definējiet brīvās tirgus nišas un izstrādājiet 
stratēģiju, kā tās iekļūt.
Galds Nr.4: Precīzāk definējiet mērķa grupas un 
izstrādājiet plānu katras grupas piesaistīšanai. Šobrīd 
mērķa klienti tiek raksturoti kā sievietes no 18 līdz 35 
gadiem un vīrieši.
Galds Nr.5: Palieliniet cenu dažiem skaistumkopšanas 
pakalpojumiem.
Galds Nr.6: Groziet līgumus ar speciālistiem, kuri tikai 
nomā darba vietu salonā: papildus nomas maksai EUR 
250 sāciet iekasēt procentus no pārdošanas apjomiem.
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PIELIKUMS NR.6

BIZNESA SIMULĀCIJAS SPĒLE

VIETA, DATUMS 

PROJEKTA PARTNERIS: 

1. KOMANDA 4. KOMANDA

2. KOMANDA 5. KOMANDA

3. KOMANDA 6. KOMANDA

SESIJA NR.1. ĪSAIS VERBĀLAIS UZDEVUMS.

ŽŪRIJAS LOCEKLIS:

Žūrijas novērtējuma veidlapa

Faktors 1 2 3 KOPĀ (summa)

Radošums

Loģiskā 
domāšana

Situācijas 
izpratne

Faktors 1 2 3 KOPĀ (summa)

Radošums

Loģiskā 
domāšana

Situācijas 
izpratne

Faktors 1 2 3 KOPĀ (summa)

Radošums

Loģiskā 
domāšana

Situācijas 
izpratne

Faktors 1 2 3 KOPĀ (summa)

Radošums

Loģiskā 
domāšana

Situācijas 
izpratne

Faktors 1 2 3 KOPĀ (summa)

Radošums

Loģiskā 
domāšana

Situācijas 
izpratne

Faktors 1 2 3 KOPĀ (summa)

Radošums

Loģiskā 
domāšana

Situācijas 
izpratne
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SESIJA NR.1. UZDEVUMS NR.1. 

1. KOMANDA

2. KOMANDA

3. KOMANDA

4. KOMANDA

5. KOMANDA

6. KOMANDA

Faktors 1 2 3 4 5 KOPĀ (summa)

Stratēģiskā pieeja

Scenāriju redzējums

Komunikācijas prasmes

Prezentācijas radošums un novitāte

Faktors 1 2 3 4 5 KOPĀ (summa)

Stratēģiskā pieeja

Scenāriju redzējums

Komunikācijas prasmes

Prezentācijas radošums un novitāte

Faktors 1 2 3 4 5 KOPĀ (summa)

Stratēģiskā pieeja

Scenāriju redzējums

Komunikācijas prasmes

Prezentācijas radošums un novitāte

Faktors 1 2 3 4 5 KOPĀ (summa)

Stratēģiskā pieeja

Scenāriju redzējums

Komunikācijas prasmes

Prezentācijas radošums un novitāte

Faktors 1 2 3 4 5 KOPĀ (summa)

Stratēģiskā pieeja

Scenāriju redzējums

Komunikācijas prasmes

Prezentācijas radošums un novitāte

Faktors 1 2 3 4 5 KOPĀ (summa)

Stratēģiskā pieeja

Scenāriju redzējums

Komunikācijas prasmes

Prezentācijas radošums un novitāte
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BIZNESA SIMULĀCIJAS SPĒLE

VIETA, DATUMS 

KOPSAVILKUMS

Kopsavilkums: Žūrijas novērtējuma veidlapa

 1. sesija Īsais verbālais uzdevums Uzdevums Nr.2

Komanda/
žūrija LP PP3 PP4 PP5 PP6 Kopā LP PP3 PP4 PP5 PP6 Kopā Gala 

rezultāts

1

2

3

4

5

6

2. sesija Īsais verbālais uzdevums Uzdevums Nr.2

Komanda/
žūrija LP PP3 PP4 PP5 PP6 Kopā LP PP3 PP4 PP5 PP6 Kopā Gala 

rezultāts

1

2

3

4

5

6

3. sesija Īsais verbālais uzdevums Uzdevums Nr.3

Komanda/
žūrija LP PP3 PP4 PP5 PP6 Kopā LP PP3 PP4 PP5 PP6 Kopā Gala 

rezultāts

1

2

3

4

5

6

Komanda/ 
Sesija 1 2 3 Rezultāts

1

2

3

4

5

6
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PIELIKUMS NR.7

BIZNESA SIMULĀCIJAS SPĒLE

VIETA, DATUMS 
Spēles novērtējuma dokumenti spēles dalībniekiem

Aizpildiet novērtējuma veidlapu. Jūsu atsauksmes ir ļoti svarīgas, lai uzlabotu spēles. 
Vērtējiet savas atbildes (diapazonā no 1 – ļoti slikti līdz 10 – teicami).

Sniedziet savus priekšlikumus spēles uzlabošanai. 

Pateicamies par dalību spēlē un novērtējuma veidlapas aizpildīšanu!

No. Jautājums 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Cik ļoti jums kopumā patika spēle?

2 Novērtējiet spēles grafiku.

3 Sniedziet savu novērtējumu uzņēmuma biznesa 
aprakstam.

4 Cik interesanti bija īsie verbālie uzdevumi?

5 Novērtējiet uzdevumu Nr.1.

6 Novērtējiet uzdevumu Nr.2.

7 Novērtējiet pasaules kafejnīcas (World Cafe) 
metodes piemērošanu spēles laikā.

8 Novērtējiet kopējo komandas darba līmeni.

9 Cik skaidri ir žūrijas darba principi un shēma?

10 Novērtējiet moderatora un viņa palīgu darbu.

11 Novērtējiet spēles organizācijas līmeni.

12 Novērtējiet pirms spēles sniegto informāciju.

13 Novērtējiet pusdienu / kafijas pārtraukumus.

14 Vai jums izdevās iemācīties kaut ko jaunu un 
interesantu sev? 
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PIELIKUMS NR.8

Prezentācija 
pievienota pielikumā Annex8.pptx


