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Apstiprināta ar Rīgas brīvostas valdes
12.12.2006.g. lēmumu Nr.158

DARBĪBAS PROGRAMMAS STRUKTŪRA
pieteikuma sagatavošanai zemes nomāšanai un komercdarbībai
Rīgas brīvostā
NR.

1.

SADAěA

APRAKSTS

IETEICAMAIS
APJOMS

IEKěAUJAMĀ INFORMĀCIJA
UzĦēmuma nosaukums;
Biznesa plāna (projekta) nosaukums;
Izstrādes datums;
Biznesa plāna darbības termiĦš (5 gadu periodam).

Titullapa

Pamatinformācija par biznesa plānu

(1 lpp.)

•
•
•
•

Satura rādītājs

Biznesa plānā iekĜauto sadaĜu apkopojums un
lapaspušu numerācija

(1 lpp.)

•

NodaĜu nosaukumi ar lapaspušu numuriem

Kopsavilkums

Konspektīvs biznesa plāna svarīgākās
informācijas apkopojums, kas sniedz skaidru
priekšstatu par uzĦēmumu, tā esošo un/vai
plānoto darbību Rīgas brīvostā

(1-1.5 lpp.)

•
•
•

UzĦēmuma nosaukums;
Darbības profils, rezultāti;
Mērėi, plānotā darbība, attīstība Rīgas brīvostā;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

UzĦēmuma nosaukums;
UzĦēmējdarbības forma;
Dibināšanas datums;
UzĦēmuma adrese;
UzĦēmuma īpašnieki,
Statūtkapitāls, tā sadalījums pa īpašniekiem
UzĦēmuma vadība, strādājošo skaits;
Organizācijas shēma.
Svarīgākie darbības rezultāti pēdējo 2-3.g. laikā (kravu
apgrozījums, neto finanšu apgrozījums, tīrā peĜĦa /
zaudējumi pēc nodokĜiem, pašu kapitāls, bilances vērtība,
u.c.);
UzĦēmuma svarīgākie klienti.

•
•
•

Nozares raksturojums (produkti, pakalpojumi);
Galvenie nozares makroekonomiskie rādītāji;
Attīstības tendences nozarē pēdējo 3-5 gadu laikā;

Informācija par
uzĦēmumu

Īss uzĦēmuma vēstures, pašreizējās struktūras
un darbības profila apraksts, svarīgākie
darbības rezultāti (kravu apgrozījums, finanšu
rādītāji pēdējo 3-5 gadu laikā)

(1-2 lpp.)

2.

Nozares vispārējs
raksturojums

Īsa makroekonomiskās situācijas analīze
uzĦēmuma darbības nozarē, svarīgākās
attīstības tendences reăionā pēdējo gadu laikā

(2-3 lpp.)

3.

Tirgus un
konkurentu
izvērtējums

Tirgus raksturojums kopumā un galvenie
uzĦēmuma konkurenti, to darbības izvērtējums
(2-3 lpp.)

(1-2 lpp)

•
•

Vispārējs tirgus raksturojums;
Galvenie tirgus konkurenti, to piedāvāto pakalpojumu
salīdzinājums ar uzĦēmuma pakalpojumiem
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4.

5.

6.

7.
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SADAěA

APRAKSTS

UzĦēmuma
darbības stratēăija,
mērėi

UzĦēmuma darbības stratēăijas raksturojums
un mērėu identifikācija.

Plānotā attīstība

NodaĜā jāraksturo prognozētā attīstība, un
sagaidāmais ekonomiskais efekts.

Finanšu plāns

Plānoto ieguldījumu identifikācija sadalījumā pa
investīciju projektiem, laika posmiem un
finansējuma avotiem (tabulas formā).

IETEICAMAIS
APJOMS

(1-2 lpp)

(1-2 lpp)

(3-5 lpp.)

IEKěAUJAMĀ INFORMĀCIJA

•
•

IlgtermiĦa /īstermiĦa mērėi;
Plānotās aktivitātes, investīcijas mērėu īstenošanai;

•

•

Plānotais jūras kravu apgrozījums vai ražošanas apjomu
palielinājums tuvāko 5 gadu laikā;
Sagaidāmie sociāli ekonomiskie ieguvumi (jaunās darba
vietas, apgrozījuma pieaugums, u.c. rādītāji);
Plānotās investīcijas infrastruktūrā 5 gadu laikā (tabula);
Plānoto pamatlīdzekĜu nolietojuma uzskate (tabula);
Plānotais peĜĦas/zaudējumu aprēėins (tabula);
Plānotās naudas plūsmas aprēėins (tabula);
Plānotās bilances aprēėins (tabula);
Investīciju finansējuma avoti (pašu līdzekĜi un/vai
kreditori);
Plānotais kredītu atmaksas grafiks 5 gadu laikā;

•
•
•
•
•
•
•

Ietekmes uz vidi
novērtējums

Īsumā jāidentificē galvenie riski un projekta
paredzamā ietekme uz vidi

•
•

Galveno vides risku identifikācija;
Ietekmes uz apkārtējo vidi novērtējums.

Pielikumi

NodaĜā iekĜaujama būtiska papildus informācija,
kas paskaidro vai papildina aprēėinus, utt.

•
•
•
•

Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
...
Pielikums Nr.n

Edgars Sūna
Tālr.7030843
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