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STUDIJU KURSA APRAKSTS  

 
Studiju kursa nosaukums Sabiedriskā sektora finanses 
Programma Finanses 
Studiju gads 1. 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Maģistra studiju programma  
Studiju kursa kods MF003 
Studiju kursa docētājs/i Kārlis Ketners 
ECTS kredītpunktu apjoms 
(1 Latvijas KP atbilst 1,5 
ECTS) 

6ECTS 

Kursa apjoms 4KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 
Studiju īstenošanas valoda latviešu 
Studiju kursa veids 
(obligātais, izvēles) 

obligāts 

Semestris, kad kurss tiek 
īstenots 

2. 
 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Sniegt nepieciešamās zināšanas, iemaņas, padziļinātas prasmes un       
kompetences par sabiedriskā sektora funkcionēšanu, valsts budžeta un        
nodokļu sistēmu Latvijā un ārvalstīs. Attīstīt prasmi radoši un kritiski domāt,           
novērtēt un analizēt valsts budžeta un nodokļu politiku reģionālo un          
starptautisko dimensiju kontekstā, sniegt studentiem zināšanas un praktiskās        
iemaņas nodokļu normatīvo aktu piemērošanai. 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Vēlams iepriekšējais kurss - Nodokļu sistēma 

Studiju kursa saturs 
 

I daļa Sabiedriskā sektora ekonomika un finanses 
1. Sabiedriskā sektora ekonomika un finanses, teorijas pamatprincipi.       

Sabiedriskā sektora ekonomikas priekšmets. Valsts būtība tirgus       
ekonomikā. Tirgus trūkumi un iejaukšanas nepieciešamība. Tirgus       
efektivitāte un labklājības valsts ekonomikas principi. Sabiedriskie       
labumi un valsts sektors. Sabiedriskā izvēle. Valsts sektora        
neefektivitāte un institucionālie trūkumi. Valsts sektora politikas       
izmaksas un efektivitāte.  

2. Sabiedriskā sektora finanses. Valsts finanšu teorijas un to attīstība.         
Valsts budžeta teorijas. Valsts finanšu teorijas un makroekonomiskie        
procesi. Sabiedriskā sektora finanses. Budžeta sistēma. Budžeta       
struktūra un fondi. Budžeta normatīvā bāze. 

3. Budžeta ieņēmumi un izdevumi. Valsts izdevumu politika. Valsts        
izdevumu prioritātes. Valsts parāds. Sociālo programmu īstenošana.       
Valsts ieņēmumu politika. Nodokļu slogs. Nodokļu sistēmas veidi un         
organizācija. Budžeta sektora organizācija. Budžeta federālisms.      
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Valsts un pašvaldību sektora mijiedarbība. Fiskālās un monetārās        
politikas aspekti Eiropas Savienības mērogā. 

4. Nekomerciālā un komerciālā sektora saimnieciskā darbība.      
Nekomerciālā (bezpeļņas) sektora darbības sociāli ekonomiskais      
pamats. Nekomerciālā sektora resursi un finansēšanas formas 

II daļa Nodokļu politika Eiropas vidē 
1. Nodokļu jēdziens un evolūcija. Nodokļu teoriju attīstība; Nodokļa        

elementi, funkcijas, klasifikācija. Nodokļu politikas vispārējie principi;       
Nodokļu administrēšanas politika un administratīvā informācijas      
apmaiņa Eiropas Savienībā. 

2. Starptautiskie nodokļu aspekti. Nodokļu konvencijas. Latvijas      
noslēgtās un spēkā esošās nodokļu konvencijas. Starptautiskās nodokļu        
tiesības. 

3. Ienākuma nodokļu politika. Ienākuma nodokļu harmonizācija ES.       
Tiešo nodokļu politikas pilnveidošanas aspekti. 

4. Netiešo nodokļu politika. Netiešo nodokļu harmonizācija Eiropas       
Savienībā. Muitas politika. 

5. Ārvalstu nodokļu sistēmas. Zemo nodokļu teritorijas nodokļu       
īpatnības. Nodokļu plānošanas iespējas. Nodokļu riski. 

Semināru tēmas: 
1. Ekonomiskās Attīstības un Sadarbības Organizācijas valstu Nodokļu       

konvencijas modelis, tā komentāri. Apvienoto Nāciju Organizācijas       
Nodokļu konvencijas modelis, tā komentāri. 

2. Pastāvīgā pārstāvniecība.  
3. Nodokļu dubultās uzlikšanas novēršana. 
4. Nodokļu plānošanas aspekti (Nepilnīgā kapitalizācija, transferta cenu       

manipulācijas, ārzonu izmantošana, cīņa ar izvairīšanos no nodokļu        
maksāšanas). 

5. Rietumeiropas valsts nodokļu sistēma (Austrija, Vācija, Francija). 
6. Centrāleiropas valsts nodokļu sistēma (Čehija, Ungārija, Polija). 
7. Skandināvijas valsts nodokļu sistēma (Zviedrija, Dānija, Norvēģija,       

Somija). 
8. Baltijas valstu nodokļu sistēmas  

Studējošo patstāvīgā darba 
organizācija un uzdevumi / 
Plānotās studiju formas un 
mācīšanas metodes 

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros, prezentē individuālos un        
grupas darbus. 

Studiju metodes Studenta darba apjoms  
I daļa II daļa 

Lekcijas 24 24 
Rakstveida grupas darbs 8 12 
Semināri 0 12 
Patstāvīgā darba/prezentācijas sagatavošana 16 16 
Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 24 16 
 Kopā 160 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 
 

1. Demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par finanšu procesiem, 
to daudzveidīgās norises kopsakarībām, attīstības tendencēm 
globalizācijas kontekstā; Spēj salīdzināt un pretstatīt dažādas 
teorētiskās un praktiskās pieejas nodokļu sistēmu funkcionēšanā 
vietējā un starptautiskajā uzņēmējdarbības vidē. 
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2. Spēj radoši un kritiski domāt, novērtēt un analizēt valsts finanšu 
politiku, budžeta iekārtu, nodokļu politiku reģionālās un starptautiskas 
vides globalizācijas kontekstā; 

3. Spēj izprast valsts budžeta un publisko finanšu sistēmas uzbūvi, 
identificēt problēmas, prot veikt aprēķinus, kas ir izmantojami 
lēmumu pieņemšanā, pielietot zināšanas un aprēķinu prasmes 
sabiedriskā sektora lēmumu pamatošanā.  

4. Prasme patstāvīgi teorētiskās zināšanas izmantot praktiskajā 
uzņēmējdarbībā,  un uzņēmumu vadīšanā, salīdzināt un pretstatīt 
dažādas teorētiskās un praktiskās pieejas nodokļu sistēmu 
funkcionēšanā vietējā un starptautiskajā uzņēmējdarbības vidē. 

5. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem profesionālās 
jomas jautājumus gan speciālistiem, gan nespeciālistiem. Prasme 
strādāt komandā, spēja izprast dažādu grupu intereses, argumentēti 
izskaidrot un diskutēt viedokli, labas komunikācijas un konflikta 
vadīšanas prasmes. 

Studiju rezultātu 
vērtēšanas metodes un 
kritēriji 
 
 

       Studiju rezultāti 
Pārbaudes forma 1. 2.  3. 4.  5. 

Patstāvīgā darba 
prezentācija I I, II II II I, II 

Grupas darba prezentācija I I, II I, II I, II I, II 
Grupas darbs auditorijā 
(seminārs) I, II I I, II I I, II 

Rakstiskais eksāmens II    I 
Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Pamatliteratūra  
1. Hyman, D. N. (2008) Public finance : a contemporary application of           

theory to policy - 9th ed. - Mason, OH : Thomson/South-Western 
2. Ketners, K. (2014) Eiropas Savienības nodokļu politika. - Rīga : RTU           

Izdevniecība 
3. Ketners, K., Titova, S. (2013) Nodokļu politika Eiropas Savienības         

vidē. 2.izd. 
4. Rosen, H. S. (2014) Public finance. New York, NY : McGraw-Hill 

Education 
Papildliteratūra: 

5. Autoru kolektīvs (2003) Budžeta reformas: Valsts budžeta veidošanas        
attīstības tendences Latvijā un pasaulē. - Rīga: Valsts kanceleja, Polit.          
koordinācijas dep., 2003. - 79 lpp.: il.  

6. Bernardi, L. (2012) Tax systems and tax reforms in new EU members.            
New York : Routledge. 

7. Brigsa, S. (2011) Publiskās finanses [Rīga]: Vidzemes Augstskola. 
8. Dennis-Escoffier, Sh. (2006) Taxation for Decision Makers. Upper        

Saddle River : Pearson Education : Prentice Hall. 
9. Kavale, L. (2008) Budžets un finanses: mācību līdzeklis (tiem, kas          

mācās sabiedrības vadības un ekonomikas maģistra programmās)       
Rīga LU Akadēmiskais apgāds. 

10. Kavale, L. (2008) Nodokļu politikas un administrēšanas pamati.        
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds. 
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11. Kees van Raad (2013) Materials on international & EU tax law           
2013/2014 / selected and edited by Kees van Raad.  13th ed. Leiden :             
International Tax center 

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 
 
Docētāji ___________________/K.Ketners/ 
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