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Studiju kursa nosaukums  Finanšu vadība un starptautiskās finanses  
Programma Finanšu vadība 
Studiju gads 1. 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Maģistra studiju programma 
Studiju kursa kods MFV001 
Studiju kursa docētāji Inese Mavļutova, Kristaps Lešinskis 
ECTS kredītpunktu apjoms 
(1 Latvijas KP atbilst 1,5 
ECTS) 

 
3 ECTS 

Kursa apjoms 2 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 
Studiju īstenošanas 
valoda 

 
latviešu 

Studiju kursa veids 
(obligātais, izvēles) 

 
obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 
īstenots 

1. 
 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtnē 

Kursa īstenošanas mērķis Gūt padziļinātu izpratni par mūsdienīgām finanšu vadības teorētiskām        
koncepcijām un modeļiem, sagatavot studentus pastāvošo finanšu vadības        
problēmu noteikšanai, moderno finanšu vadības modeļu pielietošanai 
Sniegt izpratni par starptautisko finanšu integrācijas procesiem pasaulē, to         
regulējumu, kā arī Latvijas vietu starptautiskajos finanšu procesos. 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Finanšu vadība, Finanšu sistēma, Finanšu analīze, Mikroekonomika, 
Makroekonomika, Vērtspapīru tirgus, Starptautiskās finanses un valūtas 
tirgus. 

Studiju kursa saturs 
 

I daļa Finanšu vadība 
1. Finanšu teorijas vēsturiskā attīstība un finanšu vadības kā zinātnes         

izveide. 
2. Naudas laika vērtības teorija, naudas plūsmu diskontēšana un to risku          

pakāpes ievērošana. Alternatīvo izmaksu koncepcija. 
3. Ideālais tirgus un efektīvā tirgus veidi. Asimetriskās informācijas        

koncepcija. 
4. Kapitāla struktūras koncepcija. Vidējās svērtās kapitāla cena (WACC),        

optimālā kapitāla struktūra -tradicionāla pieeja un Millera – Modiljani         
teorija. Dividenžu politikas koncepcijas. Dividenžu izmaksas modeļi. 

5. Riska un ienesīguma kopsakarība( risk/return). Ilgtermiņa finanšu       
instrumenti novērtēšanas modeļi: finanšu aktīvu novērtēšanas modelis       
(CAPM), Opciju novērtēšanas modelis( Option Pricing Model), arbitrāžu        
novērtēšanas modelis ( APT). 
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6. Finanšu stratēģijas mērķi un aģentu attiecību teorija. Korporācijas        
ilgtspējīgas attīstības finansiālā nodrošinājuma modelis. Iespējamo      
investīciju modelis( IOS). Marginālā kapitāla cena( MCC). Optimālās        
kapitāla budžets. 
 

 II daļa   Starptautisko finanšu regulējums un integrācija 
1. Finanšu integrācijas tendences pasaulē. 
2. Finanšu integrācijas radītās iespējas un problēmas. 
3. Monetārā integrācija. Starptautiskā valūtas (monetārā) sistēma. 
4. Optimāla valūtas zona. Roberta Mandela teorija. 
5. Starptautisko finanšu attiecību regulējums un regulējošās institūcijas. 

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

Students apmeklē lekcijas, piedalās individuālajos, grupu darbos un        
diskusijās klasē, kā arī izstrādā argumentētu eseju par sev nozīmētu tēmu,           
izpilda praktiskos darbus. 
Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 15% aktīva līdzdalība         
lekcijās, klases darbos un diskusijās; 40% argumentētās esejas vērtējums, kā          
arī 45% rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā. 

Studiju metodes Studenta darba apjoms  
I daļa II daļa 

Lekcijas 10 % 15% 
Klases darbi un diskusijas 5% 10% 
Patstāvīgā darba sagatavošana 10 %  15% 
Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 25 % 10% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 
 

Students iegūst: 
1. Kompetenci atpazīt un principiāli skaidrot mūsdienīgās finanšu vadības        

teorētiskām koncepcijas  un  modeļus, to priekšrocības un trūkumus  
2. Prasmi izvēlēties un izmantot noteiktai situācijai piemērotāko modeli vai         

metožu kombināciju, spēj sekot to attīstībai 
3. Prasmi analizēt pasaulē notiekošos finanšu un monetārās sadarbības un         

integrācijas procesus, un to ietekmi uzņēmuma finanšu vadībā. 
4. Zināšanas par aktuāliem starptautiskās finanšu integrācijas procesiem un        

regulējumu. 
Studiju rezultātu 
vērtēšanas metodes un 
kritēriji 
 
 

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

Grupas darbs  ● ●   
Rakstisks eksāmens  ● ●   
Klases darbs/diskusija auditorijā   ● ● 
Argumentētas esejas izstrāde   ● ● 

Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Pamata literatūra: 
1. Brigham, E. Financial Management: theory and practice, Cengage        

Learning, 2016. 
2. Pilbeam, K. International Finance (4th edition). Palgrave Macmillan,        

2013. 
3. Van Horne, J. and Vachowicz, J., Fundamentals of Financial         

Management (13th edition), Prentice Hall Inc., 2008 
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Papildliteratūra: 
4. Berk , D. And DeMarzo, P. Corporate Finance, Pearson international          

edition, 2007 
5.   Blank, I.A., Osnovi finansovogo menedžmenta.-Moskva, 2000. 
6. Brigham, E. and Ehrhard, M. Financial Management: theory and         

practice, Mason, Ohio : South-Western, 13 th edition, 2014. 
7. Brigham, E. and Gapenski, L., Intermediate Financial Management.-        

4th edition. The Dryden Press, 2008. 
8. Caune J., Dzedons A., Pētersons L., Stratēģiskā vadīšana : 

funkcionālā, biznesa un korporatīvā līmeņa stratēģija. - Rīga : 
De-Novo, 2004. - 120 lpp. : ISBN 9984-96839-1 

9. Copeland, L. Exchange Rates and International Finance. 4th edition.         
Great Britain: Prentice Hall, 2005 vai 5th edition, 2008 

10. Griffin R.W., Pustay M.W. International Business. 5th edition. 
Pearson Education, Upper Saddle River, New Jersey, 2007. 

11. Eiropas Centrālā banka. Vispārīgi par ECB monetāro politiku: 
www.ecb.int  

12. Ekonomikas ministrijas ziņojumi un statistika, tai skaitā par starptautiskā 
kapitāla plūsmām Latvijā (Ziņojums par tautsaimniecības attīstību): 
http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30353  

13. Glen, Arnold, Corporate financial management.- 4th edition, Prentice        
Hall, Financial Times, 2008. 

14. Katsioloudes M.I., Hadjidakis S. International Business. Elsevier, 
USA, 2007.(4. un 5.nodaļa) 

15. Krugman P., Obstfeld M. International Economics: Theory and 
policy. 6th ed.- Addison Wesley, 2002. 

16. Latvijas Bankas mājas lapa. Sadaļa „Par Latvijas Banku”, izvēlne 
„Starptautiskā sadarbība”, tālāk- „Starptautiskais Valūtas fonds”: 
www.bank.lv ;  

17. Latvijas maksājumu bilances statistikas datu bāze Latvijas Bankas mājas 
lapā: 
http://www.bank.lv/statistika/datu-telpa/galvenie-raditaji/latvijas-maksajumu
-bilance  

18. Morrison J. The International Business Environment. Palgrave 
Macmillan, USA, 2006. (12.nodaļa – šis tas par starptautisko valūtas sistēmu, 
SVF un PB) 

19. Mundell R. A. A Theory of Optimum Currency Areas. 1961 
20. Par starptautisko finanšu palīdzību un tās struktūru Latvijai: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/latvia/index_en.htm  
www.fm.gov.lv/lv/sadalas/starptautiska_finansu_sadarbiba/starptautiska_aiz
devuma_programma/jautajumi_un_atbildes/  

21. Pasaules Bankas mājas lapa. Sadaļa „About”: www.worldbank.org  
22. Salvatore, D. International Economics. John Wiley & Sons, Inc., 

USA, 2007. (3.daļa, 4.daļa- par monetārās integrācijas jautājumiem) 
23. Starptautiskā Valūtas fonda mājas lapa. Sadaļa „About the IMF”: 

www.imf.org  
24. Starptautiskā Valūtas fonda mājas lapa. Sadaļa: 

http://www.imf.org/external/np/exr/key/global.htm - par globalizācijas 
procesiem, tai skaitā finanšu globalizāciju, krīzes mācībām attiecībā uz 
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finanšu globalizāciju, finanšu institūciju regulējumu, dažāda statistika, 
publikācijas 

25. Starptautiskā Valūtas fonda mājas lapa. Sadaļa: 
http://www.imf.org/external/country/lva/rr/index.htm - par Latvijas un 
SVF sadarbības jautājumiem 

26. Starptautiskā Valūtas fonda mājas lapa. Sadaļa: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2012/02/index.htm - „Global 
Financial Stability report.” 

27. Statistikas datu bāzes SVF izdevumiem „World Economic Outlook”: 
http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28  

28. William F. Sharpe, Gordon J. Alexander, Jeffrey V. Bailey,         
Investments,  5th ed.,- 1995-  Prentice Hall, 1028.pp 

29. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент. Теория и практика М: 
Проспект, 2008 – 1024с. 

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 
Docētāji ____________________/I.Mavļutova/ 
 

_________________/K.Lešinskis/ 
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