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Biznesa plāna galvenais mērķis ir pierādīt Jūsu komercsabiedrības veiksmīgu darbību 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, atbilstoši Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 

likuma un pārējo Latvijas Republikas normatīvo aktu nosacījumiem.  

 

Biznesa plānā jāparāda kapitālsabiedrības spēja izpildīt uzņemtās saistības un plānoto 

projektu pietiekams finansējums.  

 

Zemāk - ieteikumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē iesniedzamā biznesa 

plāna struktūrai un tajā iekļaujamai informācijai. Lai paātrinātu un nodrošinātu kvalitatīvu 

plānotās komercdarbības izvērtēšanu, lūdzam pieturēties pie Liepājas speciālās ekonomiskās 

zonas pārvaldes izstrādātās biznesa plāna struktūras un ievērot ieteikumus par biznesa plānā 

iekļaujamo informāciju. 

 

Biznesa plānu ir nepieciešams iesniegt, ja īstermiņa zemes noma vai telpu noma ir 

paredzēta no viena līdz pieciem gadiem.  
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1. Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību 

1.1. Atbilstoši Uzņēmuma reģistrācijas apliecībai un statūtiem, biznesa plānā jānorāda 

precīzs kapitālsabiedrības nosaukums, komercdarbības juridiskā forma, juridiskā adrese 

un faktiskā adrese. 

1.2. Pamatkapitāls. 

1.3. Kapitālsabiedrības amatpersonas (dibinātāji, īpašnieki), to līdzdalība pamatkapitālā, 

izglītība un pieredze komercdarbībā; kontaktpersonas un to kontaktinformācija (tālr. nr., 

elektroniskā pasta adrese). 

1.4. Darbības pamatvirzieni (darbības veidi saskaņā ar NACE klasifikatoru), nozares 

raksturojums, produkta vai pakalpojuma apraksts. 

1.5. Vēlams parādīt kapitālsabiedrības līdzšinējās darbības rezultātus (atbilstoši 

pievienotajiem finansu pārskatiem – aprēķināt komercsabiedrības rentabilitātes un 

likviditātes koeficientus); īsi aprakstīt veiksmīgākos projektus un sasniegumus, 

ieguldījumus kultūrā un sociālajā sfērā. Jaunizveidotajām kapitālsabiedrībām iesakām 

atspoguļot galvenā – mātes komercsabiedrības ekonomiskos rādītājus, dibinātāju un 

sadarbības partneru biznesa sasniegumus. 

 

2. Mērķis komercdarbībai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā  

2.1. Minēt galvenos iemeslus – komercdarbības paplašināšana; jaunu tirgu apgūšana; 

darbaspēka vai vietas izdevīgums; izmaksu līmenis u.c. (jaunizveidotām 

kapitālsabiedrībām– arī pamatojums biznesa idejas veiksmei, dzīvotspējai). 

2.2. Izmantojamās ēkas un būves. 

2.3. Nepieciešamā infrastruktūra. 

 

3. Situācijas apraksts un pamatojums  

3.1. Aprakstīt kāds ir stāvoklis jomā, kur paredzēts projekts – potenciālie sadarbības partneri, 

klienti, eksporta tirgus valstis: 

3.1.1. nozares pamatrādītāji (oficiālā statistika); 

3.1.2. tirgus situācijas raksturojums; 

3.1.3. nozares tendences un to analīze, tigus segmentācija, cikliskums, sezonalitāte; 

3.1.4. komercsabiedrības stratēģija; 

3.1.5. plānotais kravu apjoms caur Liepājas ostu; 

   3.1.6. nozares attīstības perspektīvas. 

4. Komercdarbības dzīvotspēja 

4.1. Jānorāda investīciju finansēšanas avoti - kredīti, dāvinājumi un pašu līdzekļi. Norādīt, 

kāds finansēšanas apjoms sagaidāms no katra finansu avota, potenciālos kreditorus, ja 

uzsāktas sarunas par kredītiem - kādā stadijā tās ir, kādi sagaidāmi kredīta nosacījumi.  

 

5. Efekts no projektu realizācijas 

5.1. Kāds labums un zaudējumi sagaidāmi no projekta realizācijas; kas ir potenciālie ieguvēji, 

kas zaudētāji projekta realizācijas gadījumā. Kādus labumus iegūs kapitālsabiedrība, 

Liepājas speciālā ekonomiskā zona, pašvaldība un valsts? 
 

6. Konkurence 

6.1. Tirgus piesātinātības līmenis ar tādiem pašiem produktiem/pakalpojumiem. 

6.2. Tirgus daļas, nozīmīgākie konkurenti, to raksturojums, priekšrocības un trūkumi. 

6.3. Iekļūšanas barjeras. 
 

7. Produkta/ pakalpojuma raksturojums 

7.1. Ražošanas ķēde. 

7.2. Ražotnes intensitāte (jaudu izmantošana), kvalitāte un efektivitāte. 
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7.3. Produkta īpašības, kvalitāte, nozīmīgums.  

7.4. Mērķauditorijas raksturojums (kādas ir tās vēlmes, vajadzības, maksātspēja). 

7.5. Nākotnē plānotais produktu portfelis. 

7.6. Produkta ražošanas tehnoloģijas.  

7.7. Izejvielu un materiālu raksturojums. 

7.8. Piegādātāju raksturojums (vai tikai daži piegādātāji vai liela izvēle, piegādes termiņi). 

7.9. Patenti. 
 

8. Projekta ekonomiskie rādītāji un finanšu plāns 

8.1. Projekta realizācijas laiks (sadalījums pa gadiem vai mēnešiem). 

8.2. Ieņēmumu plāns. 

8.3. Peļņas un zaudējumu aprēķins. 

8.4. Bilance. 

8.5. Naudas plūsma (Sniegt naudas plūsmas plānu par zemes vai telpas nomāšanas periodu – 

ieņēmumu un izdevumu apjomu ar sadalījumu pa gadiem, pierādot līdzekļu 

pietiekamību plānotajām investīcijām. Aizņemto līdzekļu gadījumā parādīt kredīta 

atmaksas iespējas.). 

8.6. Pieņēmumi, uz kuriem balstīts finanšu plāns. 
 

9. Risku raksturojums 

9.1. Risku uzskaitījums (informācijas risks, nozares risks, personāla risks, finanšu risks, 

projekta realizācijas risks u.c.). 

9.2. Pasākumi risku mazināšanai un novēršanai. 
 

10. Citi Jūsu plāni un priekšlikumi, kas nav minēti, bet dotu Jūsu plānotajai darbībai 

priekšrocības Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā 

10.1. Vai paredzams devums pilsētas sociālās sfēras uzlabošanai (kādā veidā)? Kādas ir 

kapitālsabiedrības finansiālās iespējas atbalstīt kultūras, izglītības un veselības 

pasākumus? 
 

11.  Pielikumi 
 


