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1. VISPĀRĪGĀS NORĀDES 

 

Pārtikas tehnoloģijas fakultātes akadēmiskās studiju programmas „Pārtikas zinības” studenti 

izstrādā studiju projektu “Jaunu pārtikas produktu izstrāde”.  

Studiju projekts ir studentu patstāvīgs darbs, kurā saskaņā ar uzdevumu, tiek izmantotas citos 

studiju kursos iegūtās zināšanas. Izstrādājot studiju projektu, students iegūst specializētas 

zināšanas jaunu produktu izstrādē, ietverot izvēlēto produktu ražošanas tehnoloģiju un iekārtu 

komplektāciju, pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas principu izmantošanu un 

ekonomisko izmaksu kalkulēšanu uzņēmuma saimnieciskās darbības izvērtēšanā; prasmes 

formulēt problēmu un tās risinājumu atbilstošā pārtikas pārstrādes nozarē izmantojot studiju 

procesā gūtās atziņas un piedāvājot radošu tehnoloģisku risinājumu; kompetenci novērtēt 

projekta rezultātu, izvērtēt riskus un piedāvāt risinājumu jaunu produktu izstrādei, ražošanai, 

kvalitātes nodrošināšanai un pārdošanai. 

Izstrādājot studiju projektu, nepieciešams ievērot vienotas prasības darbu noformēšanā - skatīt 

PTF studiju darbu noformēšanas vadlīnijas.  

Studiju projekts tiek aizstāvēts un novērtēts ar atzīmi. Par studiju projekta nepamatotu 

nenodošanu norādītājos laikos pastāv iespēja samazināt vērtējumu. 

 

2. STUDIJU PROJEKTA NODOŠANA UN AIZSTĀVĒŠANA 

 

Studiju projektu nodod darba vadītājam studiju kursa atbildīgā docētāja noteiktajā termiņā. Ja 

darba vadītājs pēc pārbaudes to novērtē, kā izstrādātu, atbilstoši uzdevumam un noteiktajām 

prasībām, atbildīgais studiju kursa docētājs izveido komisiju (ne mazāk kā 3 cilvēku sastāvā) un 

organizē aizstāvēšanu.  

Ja students norādītajā laikā darbu neizstrādā un neaizstāv, vienojas ar darba vadītāju un 

komisijas locekļiem par darba aizstāvēšanu. 

Aizstāvot studiju projektu, students pamato tēmas aktualitāti, informē par izvēlētajiem 

tehnoloģiskajiem risinājumiem un ekonomisko pamatojumu. Uzstāšanās laiks 5 – 7 minūtes. 

Norādījumi studiju projekta prezentācijai 

Studiju procesā svarīgi ir apgūt labas komunikācijas prasmes, izteikt savu viedokli gan mutiski, 

gan rakstiski. Mutiskās komunikācijas iemaņu apguve ir būtiska profesionālajā darbībā. Prasmei 

argumentēti izklāstīt savu viedokli, to pamatot un aizstāvēt ir liela nozīme darba tirgū. Tādēļ šīs 

iemaņas studenti pilnveido, aizstāvot studiju projektu komisijas klātbūtnē. Sevišķi rūpīgi ir 

jāsagatavojas studiju projekta prezentācijai, lai atspoguļotu paveiktā darba apjomu un apliecinātu 

pretendenta zināšanas attiecīgajā jomā. Gatavojot prezentāciju, vēlams izmantot 

datorprogrammu Microsoft Office PowerPoint vai līdzvērtīgu programmu.  
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3. STUDIJU PROJEKTA STRUKTŪRA 

Studiju projekts strukturēts atbilstoši jaunu produktu veidošanas etapiem. Ideju posmā students 

no vairākām idejām izvēlas vienu, kurai prototipu izstrādes posmā izstrādā izvēlēto pārtikas 

produktu tehnoloģiju un pamato produktu tehnoloģisko operāciju izvēli. Produktu attīstības 

posmā students definē produkta kvalitātes rādītājus, veic nepieciešamos izejvielu un gatavā 

produkta aprēķinus un izvēlas atbilstošas ražošanas tehnoloģijas iekārtas. Komercializācijas 

posma pamatā ir pārdošanas plāna izstrāde un projekta ekonomiskā pamatojuma un novērtēšanas 

metodiskie pamatprincipi. Studiju projektu veido divas daļas: apraksta un grafiskās (ražošanas 

procesu tehnoloģiskās shēmas skices). 

Studiju projektā studenti pamato izvēlēto produktu ražošanas nepieciešamību, izstrādā jauno 

produktu ražošanas tehnoloģiju (pēc izvēles, piemēram, piena produktu, graudu pārstrādes 

produktu, gaļas produktu, augļu-dārzeņu pārstrādes produktu, zivju produktu u.c.), izvēlas 

produktu ražošanai nepieciešamās iekārtas, skicē produktu ražošanas tehnoloģisko shēmu. 

Studentiem studiju projekta virzienu ieteicams izvēlēties, atbilstoši praksēs iegūtām iemaņām. 

Pēc pārtikas nozares izvēles, studiju kursa atbildīgais docētājs nozīmē atbilstošu pasniedzēju - 

studiju projekta vadītāju. Studenti konsultējas ar attiecīgo pasniedzēju par studiju projekta tēmu, 

saskaņo jauno pārtikas produktu ražošanas apjomu un produkcijas sortimentu, kā arī par 

produkcijas aprēķina niansēm konkrētā nozarē.  

 

Apraksta daļa sastāv no šādām nodaļām: 

Ievads. Īsi raksturo pārtikas ražošanas nozares vai apakšnozares ekonomisko situāciju un 

attīstības virzienus, pamato jauno produktu izvēles nozīmīgumu. 

1. Ideju posms. Šajā nodaļā tiek aprakstīta jauno(ā) produktu(a) ideju izvēle, raksturota 

produkta ražošanas nepieciešamība, identificēti potenciālie patērētāji. Idejas rašanās balstīta uz 

patērētāju vai speciālistu ieteikumiem, jaunākām atziņām uzturzinātnē un pārtikas produktu 

ražošanā, konkrētā produkta tehnoloģisko īpašību pilnveidi, tehnoloģiju pilnveidi, uzglabāšanas 

laika pagarināšanas iespējām. Lai students varētu veiksmīgāk pamatot produktu izvēli, 

nepieciešama vismaz 5 ideju analīze, no kurām viena vai divas idejas tiks attīstītas studiju 

projektā. Ideju analīze sevī ietver jauno produktu ideju izvērtējumu 10 ballu sistēmā, vērtējot 

ideju oriģinalitāti, tehnoloģiju un tirgus pieejamību. Par attīstāmām idejām atzīst, kuras 

ieguvušas vismaz 20 balles. 

Izvēlētās idejas pamatošanai students sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem: 

 kādas cilvēka vajadzības produkts apmierina; kādas uzturvielas un īpašības nosaka tā 

lietošanas vērtību: īsi un konkrēti apraksta būtiskāko, kas produktā vērtīgs un kādēļ tas 

lietojams uzturā; 

 ar ko produkts atšķiras no citiem tirgū esošiem analogiem produktiem; kas nosaka tā 

konkurētspēju, ar ko tas ieinteresēs pircēju; iespējams veidot jaunā produkta profilu, tādējādi 

uzsverot atšķirīgās īpašības; 

 kā produkts noformēts un sagatavots realizācijai: 

 norāda iepakojuma lielumu, noformējumu, marķējumu – aprakstot marķējumu, jāievēro 

atbilstošu Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu un Eiropas Padomes regulu 

prasības; 

 izstrādā iepakojuma un etiķetes vizuālo noformējumu; 

 paredzot jauna produkta ražošanu, jāpaskaidro, ka receptūru izstrādājis autors un 

nepieciešamā dokumentācija (standarti, tehniskie noteikumi, tehnoloģiskās instrukcijas u.c.) 

tiks izstrādāta pirms ražošanas uzsākšanas. 

Students, izstrādājot šo darba sadaļu, konsultējas ar darba vadītāju par spēkā esošās 

likumdošanas normatīvo dokumentu prasību ietveršanu. 
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2.Prototipu izstrādes posms. Šajā posmā jaunajiem produktiem tiek izvēlēta atbilstoša 

tehnoloģija, un noteikti kvalitātes rādītāji. Apraksta daļā jābūt šādām apakšnodaļām: 

2.1.Izejvielu raksturojums. Raksturot produktu ražošanai nepieciešamās izejvielas, atzīmēt 

svarīgākos kvalitātes rādītājus, piegādes un uzglabāšanas nosacījumus, norādīt galvenos 

normatīvos dokumentus, kuri reglamentē izejvielu kvalitāti, kā arī kvalitātes rādītāju kontroles 

periodiskumu. Apzināt un norādīt iespējamo izejvielu ražotāju un piegādātāju firmas. 

2.2.Produktu aprēķini. Studenti patstāvīgi izvēlas jauno produktu ražošanas apjomu. Apjoma 

izvēle var balstīties uz tirgus analīzi par konkrētu produktu ražošanas nepieciešamību, par 

ražošanas praksē gūtām atziņām līdzīgu produktu ražošanā, vai citiem apsvērumiem. Tiek 

aprēķināti izejvielu, blakusproduktu un gatavās produkcijas daudzumi, ievērojot zudumus 

tehnoloģiskā procesa laikā. Aprēķinu saturs un struktūra ievērojami atšķiras dažādām pārtikas 

nozarēm, tādēļ nepieciešamā informācija iegūstama no studiju projekta vadītāja. 

2.3.Tehnoloģiskā procesa parametri. Šajā apakšnodaļā students izstrādā jauno produktu 

ražošanas tehnoloģisko shēmu, kurā tiek norādīti tehnoloģisko procesu etapi, parametri un 

kvalitātes kontroles punkti. 

Tabulā (2.tabula) apkopo tehnoloģiskā procesa parametrus, sākot no izejvielas pieņemšanas līdz 

gatavā produkta uzglabāšanai. 

 

2.tabula 

Konkrēta pārtikas produkta ražošanas tehnoloģiskā procesa parametri 

Tehnoloģisko operāciju nosaukums 
Parametri 

mērvienība lielums 

Pasterizācija oC 

s 

72-76 

15-20 

.... ....... ..... 

 

2.4.Galveno tehnoloģisko operāciju pamatojums. Pamatojumā skaidro tehnoloģiskās operācijas 

mērķi, norisi un iespējamās kvalitātes novirzes, neievērojot nepieciešamos parametrus. 

2.5.Ražošanas tehnoķīmiskā un mikrobioloģiskā kontrole. Šai nodaļā nepieciešamie dati tiek 

apkopoti tabulās. 

Tehnoķīmiskās kontroles tabulā (3.tabula) uzrāda visus rādītājus, kurus uzņēmumā kontrolē 

produktu ražošanas procesā, sākot no izejvielas līdz gatavā produkta uzglabāšanas parametriem.  

 

3.tabula 

Konkrēta pārtikas produkta ražošanas tehnoķīmiskā kontrole 

Tehnoloģiskās operācijas Nosakāmie rādītāji 

organoleptiskā 

pārbaude 
temperatūra, oC pH 

laiks, 

min 

 

u.c. 

Izejvielas pieņemšana 

Termiskā apstrāde 

Uzglabāšana 

.... 

.... 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

 

Mikrobioloģiskās kontroles tabulā (4.tabula) uzrāda, kādus mikrobioloģiskos rādītājus kontrolē 

izejvielai tehnoloģisko procesu laikā un gatavai produkcijai. 
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4.tabula 

Konkrēta pārtikas produkta ražošanas procesa mikrobioloģiskā kontrole 

Tehnoloģiskās operācijas Analīzes nosaukums Kontroles biežums 

Izejvielas pieņemšana Mezofīlo aerobo un fakultatīvi 

anaerobo mikroorganismu 

kopskaits 

2 reizes mēnesī 

 

 

3.Produkta attīstības posms. Šajā posmā tiek norādīti jaunā produkta kvalitātes prasības, 

aprēķināta uzturvērtība un enerģētiskā vērtība. Norādītas nepieciešamās iekārtas pārtikas 

produktu ražošanas tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai un produkta sagatavošana realizācijai. 

Šī nodaļa ietver šādas apakšnodaļas: 

3.1. Kvalitātes rādītāju raksturojums. Tabulās apkopo produkta(u) organoleptiskos (5.tabula), 

fizikāli – ķīmiskos (6.tabula) un mikrobioloģiskos rādītājus (7.tabula); tabulu forma un 

nepieciešamie dati atrodami attiecīgos normatīvi – tehniskajos dokumentos. Jaunajiem 

produktiem, kuriem šie rādītāji nav pārbaudīti, autors, atbilstoši līdzīgu produktu paraugiem, 

uzrāda nepieciešamos kvalitātes rādītājus. Bez produkta normatīvi tehniskajā dokumentācijā 

norādītiem kvalitātes rādītājiem, jāuzrāda arī obligātās nekaitīguma prasības.  

5.tabula 

Konkrēta pārtikas produkta organoleptisko īpašību raksturojums 

Produkts Ārējais izskats Smarža un garša Konsistence Krāsa 

     

     

 

6.tabula 

Konkrēta pārtikas produkta fizikāli–ķīmiskos īpašību kontrole 

Nosakāmie rādītāji Kritēriji, 

mērvienība 

Kontroles 

biežums 

Izmantotā 

metode 

Produkts 

Porainība    

Skābums    

...    

 

7. tabula 

Konkrēta pārtikas produkta mikrobioloģiskā kontrole 

Produkti 
Mikroorganismi/to 

toksīni, metabolīti 

Paraugu 

ņemšanas 

plāns (1) 

Robežvērtības(2) Analītiskā 

atsauces 

metode(3) 

Tehnoloģiskais 

process, uz 

kuru attiecas 

kritērijs n c m M 

(1) - n = paraugu veidojošo vienību skaits; c = parauga vienības, kuru vērtības pārsniedz m vai arī ietilpst intervālā 

no m līdz M. m=minimālā robežvērtība; M=maksimālā robežvērtība. 

(2) – Izmanto Eiropas Padomes regulas un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus. 
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3.2. Jauno produktu uzturvērtības un enerģētiskās vērtības aprēķins. Šajā nodaļā atbilstoši 

normatīvi tehniskajai dokumentācijai vaic jauno produktu uzturvērtības un enerģētiskās vērtības 

aprēķinus. 

3.3.Tehnoloģisko iekārtu izvēle. Iekārtu izvēli pamato, uzrādot tās priekšrocības, trūkumus, 

saražotās produkcijas kvalitātes rādītājus, ekonomisko novērtējumu. 

Paskaidrojumu un aprēķinu teksts, kurā ietilpst: 

 produkta ražošanas tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu izvēles 

pamatojums, atbilstoši izvēlētajai tehnoloģiskajai shēmai un plānoto pārstrādājamo 

izejvielu vai saražotās gatavās produkcijas daudzumam; 

 izvēlētās iekārtas raksturojums; 

 izvēlēto iekārtu apkopojums tabulā, uzrādot iekārtu marku, skaitu, ražīgumu, 

darbināšanas resursus (ūdens, tvaika, aukstuma patēriņu), iekārtas darbināšanas jaudu, 

gabarītus, iekārtas noslogojuma koeficientu dienā ražotnes plānotajā darba laikā; 

 gatavās produkcijas sagatavošana realizācijai; 

 iepakošanas materiāli un iepakojuma formas, to raksturojums; 

 iepakošanas iekārtas, to izvēle. 

Izvēlēto iekārtu raksturojumu apkopo tabulā (8.tabula). 

Iekārtas izmantošanas koeficientu k aprēķina kā attiecību starp faktisko iekārtā ražotās 

produkcijas daudzumu pret teorētiski iespējamo iekārtā ražotās produkcijas daudzumu plānotajā 

darba laikā. 

Izvēloties pildīšanas un citas iepakošanas iekārtas, jāņem vērā, ka to reālais ražīgums būs mazāks 

par teorētisko iekārtas raksturojumā doto ražīgumu. Parasti šo iekārtu maksimālais izmantošanas 

koeficients k = 0,7–0,8. 
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12. tabula 

Izvēlēto tehnoloģisko iekārtu kopsavilkuma tabula. 

Iekārta 
Marka, 

tips 

Ražīgums, 

ietilpība 

Iekārtu 

skaits 

Resursi Gabarīti, mm 

Laukums, 

ko aizņem 

viena 

iekārta, m² 

Kopīgais 

iekārtu 

aizņemtais 

laukums, m² 

Iekārtas 

izmanto-šanas 

koeficients, k 

D
ar

b
in

āš
an

as
 

ja
u
d
a,

 k
W

 

T
v
ai

k
a 

p
at

ēr
iņ

š,
  

k
g
 h

-1
 

Ū
d
en

s 
p
at

ēr
iņ

š,
 

k
g
 h

-1
 

G
ar

u
m

s 

P
la

tu
m

s 

A
u
g
st

u
m

s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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3.4.Gatavās produkcijas sagatavošana realizācijai 

Gatavās produkcijas sagatavošana realizācijai ir noslēdzošais process produktu attīstības posmā. 

Šajā nodaļā norāda kā produkts noformēts un sagatavots realizācijai. 

Iepakošanas materiāli un iepakojuma formas, to raksturojums 

Konvencionālie materiāli – metāls, papīrs, kartons, stikls, laminētie un saliktie materiāli un 

inovatīvie iepakojuma risinājumi. Materiālu pasūtīšana un piegāde uzņēmumam, uzglabāšana 

noliktavās, piegādātājfirmas, materiālu izgatavotāji Latvijā vai citās valstīs. Materiālus 

raksturojošie sertifikāti. 

Patērētājiepakojums un iepakojuma formas – stikla pudeles, burkas, metāla kārbas, polimēru 

materiālu trauki, maisiņi, PET pudeles vai to sagataves un pudeļu izgatavošana uzņēmumā, 

paplātes, kartona iepakojuma sagataves, kartona kārbas u.c. formas, pasūtīšana un piegāde 

uzņēmumam, uzglabāšana noliktavās, piegādātājfirmas, materiālu izgatavotāji Latvijā vai citās 

valstīs. Materiālus raksturojošie sertifikāti. Patērētājiepakojuma izvēlētais tilpums, forma un 

izmēri, izvēles pamatojums. 

Etiķetes – to dizaina izstrāde, pasūtīšana, piegāde. Nepieciešamā informācija uz etiķetēm (dot 

konkrētu piemēru no projektā paredzētā gatavā produkta sortimenta). Etiķešu izgatavošanas 

materiāli. Līmēšanai izmantotās līmes. Pašlīmējošās etiķetes. Svītru kods. 

Iepakojuma hermetizēšana vai aizvēršana – vāku un korķu izvēle, to raksturojums; 

pretaizskaršanas aizvākojums un citi produkcijas identitātes un pretviltojuma aizsardzības veidi; 

Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas Latvijā (piemēram: Zaļais punkts, zaļā josta, u.c.). 

Izvēlētās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas sīkāks raksturojums, konkrētā sadarbības forma.  

3.5. Iepakošanas iekārtas.  

Jauno produktu sagatavošanai realizācijai izvēlas iepakošanas iekārtas. Tās izvēlas atbilstoši 

iepakošanas materiālam, iepakojuma formai un paredzamajam ražošanas apjomam. 

Patērētājiepakojums: 

 iepakošanas iekārtu izvēle atbilstoši iepakojamo produktu īpašībām: sausiem beramiem, 

viskoziem un pastveida, šķidriem produktiem vai gabalveida produktiem; dozēšanas 

precizitāte, dozatora veida izvēles pamatojums, iepakojuma veidošana; 

 aizvākošanas iekārtas, to tehniskais raksturojums, lietošanas virzieni; maisiņu 

aizkausēšanas iekārtas, citi aizvēršanas līdzekļi; 

 etiķešu līmēšanas iekārtas; 

 iekārtas gatavās produkcijas sagatavošanai realizācijai sīkā iepakojumā – gaļas produktu, 

siera, svaigu dārzeņu iepakojumam vakuumā un aizsarggāzu vidē, ietīšana polimēru 

plēvē uz paplātēm atmosfēras spiedienā; griešanas iekārtas; 

 palīgiekārtas iepakošanas nodaļā – produkta padeves, gatavo iepakojumu aizvadīšanas 

transportieri, uzkrāšanas galdi u.c. 

Transportiepakojums: 

 iepakošanas iekārtas termosarukuma plēvē; iepakošana dažādu materiālu kastēs, maisos, 

mucās u.c., iepakojuma tilpums, izmēri; 

 paliktņi, to veidi, izgatavošanas materiāli, ieteicamie izmēri, transportiepakojuma 

veidošana uz paliktņiem, aptīšana ar plēvi, šim nolūkam izmantojamās iekārtas; 

 konteineri, to veidi, izgatavošanas materiāli, saliekamie konteineri; 

 ierīces darba mehanizēšanai noliktavās, iepakošanas materiālu piegādei. 
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Grafiskā daļa 

Grafiskā daļa sastāv no pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiskās shēmas skices. 

Grafisko daļu izpilda uz rasējamā papīra lapas datorsalikumā.  

Pārtikas produktu ražošanas shēmā uzskatāmi parāda izejvielu, starpproduktu, gatavo produktu 

plūsmu un iekārtas tehnoloģisko procesu secībā sākot no izejvielu pieņemšanas līdz produkcijas 

novietošanai noliktavā. Shēmu skicējot, nav jālieto noteikts mērogs, tomēr jāievēro iekārtu 

izmēru savstarpējās proporcijas. Tehnoloģiskajā shēmā arī norāda tehnoķīmiskās un 

mikrobioloģiskās kontroles vietas un kontrolējamos parametrus, saskaņā ar 2.5. nodaļas 

„Ražošanas tehnoķīmiskā un mikrobioloģiskā kontrole” tabulās uzrādīto. 

4.Komercializācijas posms – Šī ir jauno produktu izstrādes noslēdzošā nodaļa - 

komercializācijas posms, kura pamatā ir mārketinga plāna izveide un projektu ekonomiskā 

pamatojuma un novērtēšanas metodiskie principi. 

4.1.Uzņēmuma raksturojums 

Jāraksturo uzņēmums, kuram jaunais produkts tiek izstrādāts vai kuram paredzēts piedāvāt 

īstenot ideju. Raksturojums pēc būtības ir īss un koncentrēts tehnoloģiskā projekta apraksts. To 

ieteicams veidot pēc šāda plāna: 

 kādā uzņēmumā un kādēļ jaunais produkts paredzēts ražot; 

 kāda ir tā ražošanas jauda un darba režīms; 

 ko un cik paredzēts ražot; 

 kādas ir nepieciešamās izejvielas un kā tās sagādās; 

 kāda tehnoloģija tiks izmantota; 

 kādi būs atlikumprodukti un kā tos paredzēts izmantot; 

 kāds paredzēts tehnoloģiskais personāls; 

4.2. Preču pamatojums. 

Jāpamato pieprasījums (ekonomiskā situācija, pieprasījuma tendences un attīstība) pēc jaunā 

produkta. Jāraksturo preces no mārketinga viedokļa, akcentējot to sastāvu un īpašības, kas 

nosaka lietošanas vērtību un kas var ieinteresēt un piesaistīt pircēju. Jauno produktu aprakstā 

jāuzsver atšķirības no analogām un konkurējošām precēm. Ja uzlabota preces kvalitāte, tad 

jānorāda izmaiņas un jāmotivē, kāpēc tās izdarītas, un jāprognozē to ietekme uz pieprasījumu. Ja 

preces sortimenta un kvalitātes ziņā maz atšķiras no konkurentu ražotām, tad jāatrod citi faktori, 

kas nodrošinās to konkurētspēju un pieprasījumu. Piemēram, pircējus var ieinteresēt 

izmantojamās izejvielas un piedevas, ražošanas tehnoloģijas specifika, preču iesaiņojums un 

noformējums, izmantošanas ērtums un izdevīgums. 

4.3. Tirgus iespējas 

Jādefinē mērķtirgus jānosaka tā ietilpība, lai pamatotu preču pārdošanas iespējas un apjomus. 

Tirgus pamatojumam jādod atbildes uz jautājumiem: kas pirks un cik pirks? 

Vispirms jāraksturo attiecīgās nozares tirgus kopumā. Pēc tam jākonkretizē tirgus, kurā paredzēts 

pārdot preces, jānosaka mērķtirgus un jānovērtē pārdodamo preču pozīcija tajos. Saskaņā ar 

veikto analīzi jāprognozē pieprasījums un jānovērtē tā atbilstība ražošanas kvantitatīviem 

mērķiem. Ja paredzēts preces eksportēt, tad jāpamato eksporta prasību izpildes iespējas. 

4.4. Konkurences novērtējums 

Jānovērtē tirgus konkurence un konkurentus, lai nodrošinātu preču konkurētspēju. 

Novērtējumam jādod atbilde uz jautājumu: kāpēc pirks labāk nekā konkurentu preces? 
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Tirgus konkurences novērtēšanu ieteicams sākt ar konkurences pakāpes un tipa, kā arī tās 

ietekmējošo faktoru noteikšanu. Lai novērtētu konkurentu ietekmi, jāanalizē konkurējošo preču 

stiprās un vājās puses un jāsalīdzina ar jauno produktu, izdarot secinājumus par tā priekšrocībām 

un trūkumiem. Konkurences faktoru analīzei jāapstiprina, ka jauno produktu konkurences 

apstākļos, ievērojot attiecīgus nosacījumus un veicot atbilstošus pasākumus, ir iespējams pārdot. 

4.5. Mārketinga stratēģija 

Jānosaka mārketinga mērķi un sasniegšanas pamatprincipi, lai varētu izstrādāt konkrētus 

taktiskus pasākumus, kas nodrošina preču pārdošanu.  

Stratēģijas veidošanas pamats ir tirgus pētījumi, kas raksturo tā iespējas un uzņēmuma ražošanas 

potenciāls un preču politika. Nosakot mērķus ieteicams izmantot „tirgus – preces” matricas 

metodi. Saskaņā ar mērķiem jāizvēlas attiecīgi mārketinga organizēšanas pamatprincipi 

(koncepcija). Ieteicams izvēlēties kādu no mārketinga teorijā atzītajām koncepcijām, to 

konkretizējot un modificējot atbilstoši projekta specifikai. 

4.6. Pārdošanas taktika 

Jānosaka mārketinga mērķu sasniegšanas veidi un līdzekļi, izmantojot mārketinga 

organizatorisko un ekonomisko instrumentāriju. Galvenie teorijā atzītie un praksē lietotie 

mārketinga taktikas elementi ir cena, preču izplatīšanas un pārdošanas veids, pārdošanas stimuli 

un reklāma.  

4.7. Cena 

Jānosaka uzņēmuma cenu politika un pārdošanas cenas jaunajam produktam. Šis uzdevums 

reducējams uz jautājumu – par cik pirks? 

Lai noteiktu piedāvājuma cenas, vispirms ieteicams analizēt to ietekmējošos faktorus, pieņemot 

noteikšanas principus un izvēloties attiecīgu metodi. Izvēloties metodi, jāņem vērā uzņēmuma 

darbības un mārketinga mērķi. Saskaņā ar pieņemto metodi nosaka pārdošanas cenas projektā 

plānotām precēm. Turklāt vēlams prognozēt cenu izmaiņas pēc preču ielaišanas tirgū, ņemot 

vērā iespējamo konkurentu reakciju un pieprasījuma dinamiku. 

4.8. Pārdošana 

Jānosaka preču pārdošanas veids, izplatīšanas kanāli, pārdošanas un starpniecības struktūras. Šī 

uzdevuma mārketinga jautājums – kā pārdot? 

Projektējot un organizējot preču izplatīšanu un pārdošanu, jāņem vērā preču īpatnības, 

sortiments, daudzums, transportējamība, uzglabāšanas iespējas, pārdošanas izmaksas, 

starpniecības pakalpojumu cenas. Galvenie principi, kurus ieteicams ievērot, ir operatīva preču 

piegāde visiem patērētājiem un kvalitātes saglabāšana. 

4.9. Stimuli 

Jāparedz dažādi pārdošanu veicinoši pasākumi, lai paaugstinātu preču konkurētspēju pārdošanas 

procesā. Šī uzdevuma risinājumiem jādod atbildes uz jautājumu – kā pārdot labāk? 

Izvēloties konkrētus stimulēšanas veidus un formas, jāņem vērā mārketinga stratēģija un tirgus 

konkurence. Ieteicams paredzēt gan pircēju, gan mārketinga dienesta darbinieku stimulēšanu. 

Jāievēro stimulēšanas pamatprincips – efektīvi ir tie stimuli, kurus atzīst pircējs un kas atšķiras 

no konkurentu piedāvātiem. 

4.10. Reklāma 

Reklāma pēc būtības ir preču pārdošanas stimulēšanas veids, bet, ņemot vērā tās specifisko, 

raksturu, reklāmas pasākumus jāizdala atsevišķi. 
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Saskaņā ar mārketinga stratēģiju vispirms jānosaka konkrēti reklāmas uzdevumi, virzieni, 

raksturs, tad jāizvēlas reklāmas veidus un nesējus un jāizstrādā tās tekstuāli vizuālais saturs. 

Reklāmas saturam jāieinteresē pircējs un jārada pamudinājums iegādāties attiecīgo preci. Viens 

no reklāmas pamatprincipiem ir godīgums gan pret pircēju, gan pret konkurentiem. 

4.11. Ekonomiskie aprēķini. 

Nodaļas uzdevums ir sastādīt ražošanas programmu, aprēķināt ieņēmumus, izmaksas un peļņu. 

Ražošanas programmu sastāda saskaņā ar projektēto produktu ražošanas jaudu un ražošanas 

laiku. Plānošanas periods – gads. 

Ieņēmumus aprēķina saskaņā ar ražošanas programmā noteiktiem produktu ražošanas apjomiem 

un mārketinga plānā prognozētām cenām. 

Izmaksu aprēķinu pamatā izejvielu izmaksas. Tās aprēķina saskaņā ar tehnoloģiskajā projektā 

noteikto patēriņu un izejvielu tirgus cenām. Kopējās izmaksas aprēķina, ievērtējot izejvielu 

izmaksu īpatsvaru tajās, ko pieņem saskaņā ar nozares vidējiem rādītājiem. 

Peļņu aprēķina no ieņēmumiem, atskaitot izmaksas un peļņas nodokli. Rezultāta novērtēšanai 

aprēķina ieņēmumu rentabilitāti. 

4.12. Projekta novērtējums. 

Novērtējot jaunā produkta potenciālu ražošanā, izmanto SVID analīzes metodiku. Tā rada 

iespēju vispusīgi analizēt projektu, izvērtējot gan stiprās puses, gan vājās vietas un ņemot vērā 

gan attīstības iespējas, gan draudus un riskus projekta realizācijai. Analizējot stiprās puses, 

jāuzsver to labvēlīgā ietekme uz uzņēmuma darbību. Izvērtējot vājās vietas, jāparedz to 

novēršanas pasākumi nākotnē. Apskatot iespējas, svarīgi ir noteikt, kā tās paaugstinās uzņēmuma 

darbības efektivitāti un nodrošinās attīstību. Identificējot draudus, jānosaka pretpasākumi to 

ietekmei. Nodaļu pēc formas veido šādi: vispirms sastāda matricas tipa četrdaļīgu tabulu, kurā īsi 

un konkrēti uzskaita stiprās puses, vājās puses, iespēju un draudu faktorus; tad veic to loģisku 

analīzi, sniedz tekstuālu skaidrojumu un dod risinājumu problēmsituācijās.  

 


