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Semestris, kad kurss tiek 
īstenots 

1. 
 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Pilnveidot zināšanas uzņēmuma finanšu vadības jomā. Lielākā uzmanība tiek         
pievērsta teorētisko zināšanu pielietošanai praktiskajā darbā. Pēc kursa        
apgūšanas studenti spēs vadīt uzņēmuma finanses, pielietojot finanšu        
vadīšanas mūsdienīgas metodes un paņēmienus; iegūt vajadzīgo informāciju        
no finanšu pārskatiem, vērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli un attīstības         
perspektīvas, pieņemt pamatotus investīciju lēmumus, prognozēt un plānot        
uzņēmuma finanšu darbību. 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 
 

Finanšu vadība, Finanšu grāmatvedība, Uzņēmumu vadības grāmatvedība,       
Finanšu analīze, Uzņēmumu finanses, Statistika, Svešvalodu zināšanas 

Studiju kursa saturs 
 
 

I daļa 
1. Uzņēmuma finanšu vadības būtība un nozīmība uzņēmuma pārvaldē. 
2. Saimnieciskās darbības analīzes nozīme uzņēmuma vadības sistēmā.       

Uzņēmuma darbības analīzē pielietotās metodes.  
3. Aktīvu pārvaldīšana (pamatlīdzekļu un apgrozījuma aktīvu vadīšana). 
4. Pasīvu pārvaldīšana (pašu kapitāla, aizņemtā kapitāla pārvaldīšana,       

kapitāla cenas un struktūras novērtēšana). 
5. Peļņas pārvaldība: peļņu ietekmējošie faktori, izmaksu kontrole. 
6. Dividenžu politika uzņēmumā. 
7. Uzņēmuma finansiālā stāvokļa krīze, tās izraisošie faktori un        

optimizācijas sviras. Bankrota diagnostika. 
8. Naudas plūsmas rādītāju izmantošana uzņēmuma finansiālā stāvokļa       

diagnosticēšanā. 
9. Uzņēmuma tirgus vērtības noteikšana. 
10. Uz vērtības paaugstināšanu orientēta uzņēmuma vadība. Damodarana       

vērtības paaugstināšanas ķēde.  
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11. Uzņēmuma budžeta sastādīšana. 
12. Uzņēmējdarbības korporatīvā restrukturizācija. 

II daļa 
1. Finanšu tirgus teoriju pamati. Investīciju veidi. Investīciju procesa        

finansēšana. Finanšu tirgus veidi, īpatnības, attīstības tendences.       
Finanšu tirgus struktūra, darījumi. Atvasinātie finanšu instrumenti.       
Finanšu tirgus analīzes metodes - Fundamentālā un Tehniskā analīze. 

2. Investīciju process un investīciju tirgus mehānisms. Lēmumu       
pieņemšana investīciju procesā. Investīciju novērtēšanas metodes.      
Investīciju projektu vērtēšana, reālo un finanšu investīciju īpatnības.        
Investīciju rezultātu analīze.  

3. Investīciju darījumu finansēšana. Investīciju piesaiste finanšu tirgū.       
Riska kapitāls, Komercbanku kredītpolitika investīciju darījumu      
finansēšanā. 

4. Valsts loma ekonomikā. Valsts investīciju klimats. Valsts investīciju        
politika. Valsts atbalsta politika un instrumenti. 

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

Students apmeklē lekcijas , piedalās semināros, praktiskajās nodarbībās.        
Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido : mājas darbu izpilde,          
piedalīšanās praktiskajās nodarbībās un diskusijās 20%; 50% patstāvīgā darba         
sagatavošana un prezentācija; 30% rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā. 

Studiju metodes Studenta darba apjoms  
I daļa II daļa 

Lekcijas 7.5% 10% 
Semināri 2.5% 0% 
Praktiskie darbi 10% 10% 
Patstāvīgā darba/prezentācijas sagatavošana 40% 40% 
Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 40% 40% 
 Kopā 160 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 
 

1. Zināšanas par klasiskās un modernās finanšu analīzes un novērtēšanas         
metodēm un to piemērotāko izmantošanu noteiktai situācijai.  

2. Spēj pārvadīt uzņēmumu aktīvus un pasīvus, kā arī veikt atsevišķus          
nodokļu maksājumu vadības pasākumus. 

3. Spēj vadīt, plānot un koordinēt uzņēmuma finanses, novērtēt un         
izvēlēties uzņēmuma situācijai atbilstošu kapitāla struktūru.  

4. Spēj prognozēt uzņēmuma bankrota iespējamību un pamatot savu        
viedokli par finanšu resursu piesaisti un izmantošanu attīstības        
nodrošināšanai, kā arī veikt papildus analīzi un piedāvāt risinājumus         
finanšu riska samazināšanai. 

5. Spēj plānot investīciju projektus, analizēt uzņēmuma investīciju       
politiku, noteikt uzņēmuma tirgus vērtību, izstrādāt uzņēmuma       
vērtības palielināšanas priekšlikumus.  

Studiju rezultātu 
vērtēšanas metodes un 
kritēriji 
 
 

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

Praktisks darbs auditorijā ● ● ● ● ● 
Patstāvīgais darbs un tā 
prezentācija ● ● ● ● ● 

Rakstisks eksāmens ● ● ●   
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Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Pamata literatūra :  
1. Atrill, P. Financial Management for Decision Makers,6th ed. Harlow:         

Prentice Hall/Financial Times, 2009, p.624. ISBN 978-0-273-72362-2. 
2. Damodaran, A. Applied Corporate Finance, 2nd ed., USA: John         

Wiley&Sons,Inc., 2010.p.738. ISBN 0-471-66093. 
3. Lasher,W.R. Practical Financial Management, 5th ed., USA:       

South-Western College, 2007.p. 767. ISBN 0-324-26076-8 
4. Rurāne, M. Finanšu menedžments.-Rīga: RSEBAA,2006. 383 lpp. ISBN        

9984-7051-2-9. 
5. Van Horne,J., Wachowicz, J. Fundamentals of Financial Management, 

13th ed, Harlow: Prentice Hall/Financial Times, 2008. p. 760. ISBN 
9780273713630 

Papildliteratūra: 
1. Zvi Bodie, Investments / Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus. 10th            

edition, Berkshire, UK : McGraw-Hill Education, 2014. ISBN        
978-0077161149. 

2. Arnold, Glen  Corporate financial management.  Fifth Edition.       
Edinburgh Gate, Harlow, UK : Pearson Education Limited, 2013. ISBN          
9780273758839. 

3. Ludboržs, A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos.Rīga:       
Lietišķās informācijas dienests, 2007. 288 lpp. ISBN 9789984978956 

4. No idejas līdz panākumiem. R.: Lietišķas informācijas dienests, 2009  
5. Rupeika-Apoga R., Zelgalve E. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes.          

Mācību līdzeklis. R.:LU Akademiskais apgāds, 2009 – 118 lpp. 
6. Бригхэм, Ю., Хьюстон, Дж.  Финансовый менеджмент :       

экспресс-курс, 4-е изд., Москва : Питер ; Санкт-Петербург, 2007.         
541 с. ISBN 978-5-91180-169-4. 

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 
Docētāji ___________________/ T.Mavrenko/ 
 

________________/ K.Ketners/ 
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