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Metodiskie ieteikumi uzņēmējdarbības prasmju integrācijai  

Lauksaimniecības mācību  programmās 
 

Lauksaimniecības mācību  programmas iegulda daudz pūļu ikdienā veicamo darbu apmācībā. Ļoti 

maz laika tiek pavadīts mācot izglītojamajiem lauksaimniecību uztvert kā uzņēmējdarbību, kā peļņas 

gūšanas līdzekli. 

 

Uzņēmējs ir mērķtiecīgs un radošs vadītājs, kurš vienmēr meklē iespējas pilnveidot un paplašināt savu 

uzņēmumu. Uzņēmīgiem lauksaimniekiem ir vajadzīgas prasmes, lai vadītu savu saimniecību kā peļņu 

nesošu uzņēmumu un meklētu ilgtermiņa izaugsmi. 

 

Analizējot un interpretējot izglītojamo  fokusgrupu intervijas, atklājās, ka viņi ir pārliecināti par savas 

izvēlētās profesijas nozīmi un iespējām, ir pārliecināti par teorētiskajām zināšanām, kas 

nepieciešamas lauksaimniecības darbu veikšanai, taču joprojām izjūt teorētisko un praktisko zināšanu 

trūkumu  lauksaimniecības uzņēmumu veidošanai.  

 

No veiktajām intervijām ar izglītojamajiem un uzņēmējiem secināts, ka veiksmīgas saimniecības 

vadīšanai jauniešiem nepieciešamas zināšanas un prasmes biznesa plāna veidošanā, informācija par 

pieejamo atbalstu. Vajadzīgas arī iemaņas savu resursu izvērtēšanā un racionālā saimniekošanā. 

Jaunie lauksaimnieki saskata, ka nepieciešamas zināšanas par produkcijas realizēšanas prasībām, 

peļņas gūšanas iespējām un iespēju pārvarēt konkurenci. Arī saimniecības sertificēšana prasa 

papildus zināšanas šajā jomā. Jaunieši atzīst, ka panākumi ir fragmentāri, balstās uz ārējiem 

notikumiem vai nejaušībām. Saskata, ka saliedētā kolektīvā ir vieglāk strādāt, tāpēc viņiem nākotnē 

varētu noderēt līdera prasmes.  

 

Profesionālās izglītības mācību iestādēs uzņēmējdarbības teorētiskie pamati tiek integrēti mācību 

procesā, tomēr izglītojamajiem netiek dota iespēja izsekot lielāka vai mazāka uzņēmuma reālai 

darbībai. 

 

Uzņēmējdarbība nav saistīta tikai ar vadības prasmēm, liela daļa no tā ir domāšanas veids. Lai būtu 

veiksmīgam lauksaimniekam, ir jābūt šādām uzņēmējdarbības kompetencēm: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAUKSAIMNIEKS UZŅĒMĒJS 

 
INICIATĪVA    ELASTĪBA UN PIEEJAMĪBA 

AMBĪCIJAS    STARPPERSONĀLĀS SPĒJAS 

MOTIVĀCIJA UN APŅĒMĪBA SADARBĪBAS TĪKLU VEIDOŠANA 

PROBLĒMU RISINĀŠANA  GATAVS  MĀCĪTIES 

RADOŠĀ DOMĀŠANA  RISKA UZŅEMŠANĀS 



 

 

 

 
Lauksaimniecības mācību programmās jācenšas attīstīt šīs lauksaimnieku - uzņēmēju kompetences. 

 

Profesionālās un vispārējās vidējās izglītības skolotāji uzskata, ka, mācot priekšmetus, var sagatavot jauniešus 

centralizētajiem un kvalifikācijas eksāmeniem, savukārt, lai sagatavotos neskaitāmiem dzīves eksāmeniem, 

skolotājiem jāveido integrēta pieeja profesijas iegūšanai. 

 

Metodes un pieejas, ko var izmantot jebkurā priekšmetā un integrēt jebkurā mācību programmā: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lai gan visas iepriekš minētās pieejas var izmantot atsevišķi, ieteikums ir veidot mācību uzņēmumus, 

lai jaunieši varētu praktiski piedalīties uzņēmuma izveidē, darbībā un darba novērtēšanā. Šī metode 

ietver visu iepriekš minēto un attīsta būtiskās uzņēmējdarbības kompetences.  

• MĒRĶU NOTEIKŠANA UN PROBLĒMU RISINĀŠANA 

• PRĀTA VĒTRAS 

• GADĪJUMU IZPĒTES ANALĪZE 

• DEBATES 

• GRUPU DARBA METODES 

• UZ PROJEKTIEM BALSTĪTA MĀCĪŠANĀS 

• PRAKSTISKAS MĀCĪBAS 


