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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums  Audits I 
Programma Finanses 

Studiju gads 3 

Akadēmiskais gads 2017./2018. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma 

Studiju kursa kods BF015 

Studiju kursa docētājs/i Ieva Kozlovska 

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 
5 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  
Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Kursa mērķis ir sniegt studentam vispārēju izpratni, teorētiskas un praktiskas 

zināšanas auditā. Students tiek iepazīstināts ar audita būtību un procesu, 

auditoru neatkarības un ētikas pamatnostādnēm, saistīto likumdošanu, kā arī ar 

audita kvalitātes nodrošināšanu iegūstot auditoram nepieciešamās 

pamatzināšanas un prasmes. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 
Ievads finansēs, Finanšu grāmatvedība I, Finanšu analīze, Grāmatvedības 

pamati. 

Studiju kursa saturs 

 

 

1. Audits, auditors: 

a. ievads – audits, auditors kā profesija, vēsture; 

b. finanšu pārskatu audits, auditora un audita klienta atbildība; 

c. auditora profesionālā ētika un neatkarība; 

d. auditam un auditoram saistošā likumdošana (Latvijas, 

starptautiskā). 

 

2. Audita Process:  

a. audita mērķi, pierādījumi, darba dokumenti; 

b. stratēģija (audita projekts un komunikācija ar audita klientu); 

c. plānošana (audita projekta plānošana, materialitāte, audita riski 

un iekšējās kontroles); 

d. audita pierādījumu iegūšana; 

e. analīze (pārbaudes procedūras un novērtēšana); 

f. audita ziņojums; 

g. izskatīšana (pēc-audita aktivitātes). 

 

3. Piemēri (audita cikli): 

a. ieņēmumu cikls; 

b. izdevumu cikls; 

c. ražošanas cikls; 



VD_SKA  2 (3) 
 

d. ieguldījumu un finansēšanas cikli; 

e. naudas atlikumi; 

f. u.c. 

Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi / 

Plānotās studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros, prezentē individuālos un grupas 

darbus, nokārto gala pārbaudījumu. 

Studiju metodes Studenta darba apjoms  

Lekcijas 30% 

Rakstveida grupas darbs 15% 

Semināri 15% 

Patstāvīgā darba sagatavošana 30% 

Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 10% 

 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

1. Spēt novērtēt un analizēt organizācijas darbību, analizēt, sistematizēt 

un integrēt iegūto informāciju.  

2. Prasme patstāvīgi teorētiskās zināšanas izmantot praktiskajā darbībā 

sagatavojot un veicot uzņēmuma audita programmu. 

3. Efektīvi strādāt gan individuāli, gan arī komandā un uzņemties 

atbildību par savu un grupas darbu. 

Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji 

 

 

        Studiju rezultāti 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Rakstisks darbs auditorijā ● ● ● 

Patstāvīgais darbs  ● ● ● 

Rakstisks eksāmens ● ● ● 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Lekciju ietvaros students papildus lekcijas prezentāciju slaidiem tiks 

nodrošināts arī ar papildus informāciju par konkrēto lekcijas tēmu (video, 

praktiski piemēri, papildus materiāli, literatūra, u.c.).  

Kursa ieteicamo literatūru, lūdzu, skatīt zemāk. 

Studenti tiek aicināti izmantot arī citas grāmatas un materiālus par auditu, kas 

pieejami Banku Augstskolas bibliotēkā. 

 

Obligātā literatūra: 

1. Jaunzeme S. (2016), “Starptautiskie  finanšu pārskatu standarti: 

standartu apkopojums un pielietojuma piemēri”, Lietišķās Informācija 

Dienests. 

2. Willian F. Messier Jr., Stven M. Glover, Douglas F. Prawitt (2016), 

“Auditing and assurance services: a systematic approach”, 10th 

edition, New York, NY : McGraw-Hill Education, ISBN: 

9780077732509. 

3. Beasley M.S., Buckless F.A., Glover S.M., Prawitt D.F. (2015), 

“Audit cases: an interactive approach”, 6th edition, Pearson. 

4. www.likumi.lv 

5. www.lzra.lv 

 

Papildliteratūra: 

1. Rodda N., Cosserat G. (2015 & 2016), “Modern Auditing”, 4th 

edition, ISBN: 978-1-118-96282-4. 

 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 
Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

 

Docētājs    ____________________ /Ieva Kozlovska/ 

http://www.likumi.lv/
http://www.lzra.lv/
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