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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Studiju kursa nosaukums  Audits II 

Programma Finanses 

Studiju gads 4 

Akadēmiskais gads 2016./2017. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BF023 

Studiju kursa docētājs/i Dace Pelēkā 

ECTS kredītpunktu 

apjoms (1 Latvijas KP 

atbilst 1,5 ECTS) 

6 ECTS 

Kursa apjoms 4 KP, 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 

7 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas nodokļu auditā visos audita procesa 

posmos sākot no sagatavošanas darbiem līdz audita pārskata sagatavošanai.  

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 

Finanšu grāmatvedība, Nodokļi un nodokļu politika, Finanšu analīze, Tiesību 

zinības, Lietišķā saskarsme 

Studiju kursa saturs 

 

 

1. VID nodokļu administrēšanas galvenās funkcijas. 

2. Nodokļu kontrole, nodokļu audits un tā mērķi. 

3. Nodokļu audita pamatprincipi. 

4. Auditora tiesības nodokļu auditā, informācijas konfidencialitāte. 

5. Nodokļu audita sagatavošanas process. 

6. Nodokļu audita programma. 

7. Nodokļu audita procesā pieņemtie lēmumi. 

8. Saskarsme ar nodokļu maksātājiem. 

9. Informācijas avoti audita veikšanai. 

10. Auditā iegūtās informācijas apkopošana un dokumentēšana. 

11. Datorizētais nodokļu audits. 

12. Starptautiskais nodokļu audits. 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi / Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros, prezentē individuālo darbu. 

Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 10% aktīva līdzdalība diskusijās 

un semināros; 50% pastāvīgā darba sagatavošana un prezentācija; 40% 

rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā. 

Studiju metodes Studenta darba apjoms  

Lekcijas 30% 

Rakstveida grupas darbs 20% 

Semināri  

Patstāvīgā darba/prezentācijas sagatavošana 30% 

Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 20% 

 Kopā 80 stundas 
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Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Spēj novērtēt un analizēt uzņēmējdarbību, analizēt, sistematizēt un integrēt 

iegūto informāciju. 

1. Prasme patstāvīgi teorētiskās zināšanas par nodokļu audita pamatprincipiem 

un nodokļu audita procesa posmiem izmantot praktiskajā darbībā,  lai varētu 

sekmīgi veikt nodokļu auditu. 

2. Spēj uzņemties atbildību, strādāt komandā un izrādīt iniciatīvu, efektīvi 

plānot un organizēt savu darbu. 

3. Izprot profesionālo ētiku un atbildību par profesionālās darbības ietekmi  

uz sabiedrību. 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

 

 

        Studiju rezultāti 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Rakstisks darbs auditorijā ● ●  

Patstāvīgais darbs un tā 

prezentācija 
● ● ● 

Rakstisks eksāmens ●  ● 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra 

1. Likums „Par nodokļiem un nodevām”, Rīga  1995. 

2. Likums „Par Valsts ieņēmumu dienestu”, Rīga 1993. 

3. Likums „Par grāmatvedību”, Rīga 1992. 

4. LR Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, Rīga 2015. 

5. Andrējeva V., Ketners K. „Valsts ieņēmumu teorijas pamati” RTU 

Izdevniecība, Rīga, 2008. 440.lpp 

6. Ketners K., Titova S. „Nodokļu politika Eiropas savienības vidē” BA 

Biznesa un finanšu pētniecības centrs, Rīga, 2009.127.lpp. 

7. K.Ketners. „Nodokļu teorijas pamati” RTU izdevniecība, Rīga 2006. 

172.lpp. 

8. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A., “Grāmatvedības 

pamati uzņēmumos”, izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 

2016, 196.lpp. 

9. Vizule V., “Komercdarījumi pa jaunam”, Izdevniecība Lietiškās 

informācijas dienests, 2009, 99.lpp. 

10. Leibus I., “Pirmie soļi komercdarbībā: darības uzsākšana, grāmatvedība 

un nodokļi”, izdevniecība Lietišķās informācijas dienesests, 2016, 

152.lpp. 

11. Krogzeme H., “Komersantu darbības analīze un kontrole” Rīga , RTU 

Izdevniecība, 2013. , 348.lpp. 

12. www.vid.gov.lv- Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapa. 

13. www.fm.gov.lv – Finanšu ministrijas mājas lapa 

14. www.at.gov.lv – Latvijas Republikas Augstākās tiesas portāls 

15. www.tiesas.lv – Latvijas tiesu portāls  

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

 

 

 

http://www.at.gov.lv/
http://www.tiesas.lv/

