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PRAKSE PROGRAMMA 
  

Studiju gads 2.,3.,4. kurss 

Studiju veids Pilna un nepilna laika (2F1, 2F2, 2Fv, 3Fns, 4Fns grupām) 

Prakses kods BF050 

Norises vieta komercsabiedrības (arī kredītiestādes, apdrošināšanas sabiedrības, valsts un 

pašvaldību uzņēmumi, c. organizācijas) 

Kredītpunkti 16 

 
 

Prakses mērķis: sekmēt teorētisko zināšanu nostiprināšanu praksē, profesionālo prasmju un 

iemaņu attīstību 

Sagaidāmie 

prakses 

rezultāti: 

1. Students spēj raksturot uzņēmumu, tā organizatorisko struktūru un 

saimniecisko darbību, prot izvērtēt tās atbilstību LR normatīvo aktu 

prasībām; 

2. Students spēj raksturot uzskaites darba organizāciju un prot pielietot 

grāmatvedības uzskaites un finanšu pārskatu datus, lai analizētu uzņēmuma 

darbības rezultātus ņemot vērā nozares specifiku, spēj lietot statistikas 

metodes informācijas analīzē; 

3. Students prot aprēķināt nodokļus un sagatavot nodokļu atskaites; 

4. Spēj sazināties un sadarboties ar dažādu struktūrvienību darbiniekiem, tiešo 

vadību un partneriem. 

Prakses mērķa un 

rezultātu 

sasniegšanai 

izvirzīti sekojoši 

uzdevumi, kas 

jāatspoguļo 

prakses pārskatā 

1. Prakses vietas vispārīgs raksturojums 

Nosaukums un struktūra, tiesiskais statuss un darbības attīstības īss izklāsts. 

Darbības nozare, galvenās klientu grupas un ieņemamais tirgus. 

2. Klientiem/pircējiem piedāvātie produkti/pakalpojumi 
Produktu vai pakalpojumi veidi. Galvenās izmaksu grupas uzņēmumā. 

Izmaksu grupas, kas tiek iekļauts produktu vai pakalpojumu pašizmaksā, 

uzņēmumā pielietotās pašizmaksas kalkulēšanas metodes. Mainīgo un 

fiksēto izmaksu īpatsvars izmaksu struktūrā. 

3. Komunikācijas, lietvedības un uzskaites darba organizācija 
Datorprogrammu veidi un to izmantošanas mērķi prakse vietā. Lietvedības 

darba organizācija: dokumentu sagatavošanas kārtība, aprite, glabāšana, 

arhivēšana un atbildība. Grāmatvedības uzskaites darba organizācija: 

attaisnojuma dokumenti, grāmatvedības reģistru kārtošanas, aprites un 

glabāšanas kārtība. Tās atbilstība normatīvo aktu prasībām 

4. Ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, pašu kapitāla un saistību 

uzskaite grāmatvedības reģistros un to atspoguļošana finanšu 

pārskatos. 
Ilgtermiņa ieguldījumu, Apgrozāmo līdzekļu, Pašu kapitāla un Saistību 

sastāvs, sākotnējā atzīšana, notikumi pēc sākotnējās atzīšanas. Darījumu 

apliecinošie dokumentu veidi, to uzskaite sintētiskajos un analītiskajos 

kontos. Izmantotās novērtēšanas metodes un informācijas atklāšanas kārtība 

finanšu pārskatā un tā pielikumos. 

Faktiskās grāmatvedības uzskaites atbilstība grāmatvedības organizācijas 

dokumentu aprakstam. 

Uzņēmuma gada pārskats, tā galveno sastāvdaļu raksturojums, 

sagatavošanas kārtība un tā atbilstība apstiprinātajai grāmatvedības politikai. 

5. Nodokļi un nodokļu politika  
Raksturot maksājamos nodokļus, to aprēķināšanu, taksācijas periodu, 

pārskatu aizpildīšanu, pievienojot prakses pārskatam aizpildītus pārskatu 

paraugus ar detalizētu pārskatos iekļauto datu analīzi.  
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Raksturot politiku nodokļu plānošanā un optimizēšanā, aprēķināt maksājamo 

nodokļu slogu, nepieciešamības gadījumā, sniegt ieteikumus sloga 

mazināšanai. Raksturot izmantotos nodokļu stimulus. 

6. Finanses un finanšu analīze 

6.1. Studentiem, kas praksi veic uzņēmumā 
Aprēķināt un sniegt novērtējumu svarīgākiem finanšu koeficientiem 

(ņemot vērā uzņēmuma specifiku): likviditātes rādītājiem, (t. sk. darba 

kapitālam), lietišķās aktivitātes rādītājiem (t.sk. finanšu ciklam), 

uzņēmuma kapitāla struktūras un seguma rādītājiem, rentabilitātes 

rādītājiem), novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli. 

6.2. Studentiem, kuri praksi veic kredītiestādē  

Iepazīties ar kredītiestādes resursu avotiem, ar pašu un piesaistītajiem 

līdzekļiem un to izvietojumu. Raksturot kredītiestādes finanšu 

pakalpojumus: naudas līdzekļu kontu veidus un to atvēršanas kārtību, 

noguldījumu un investīciju (ieguldījumu) pakalpojumus, kredītu veidus 

un kredītu izsniegšanas kārtību, līzinga un faktoringa darījumus, 

norēķinu un maksājumu pakalpojumus, elektroniskos pakalpojumus un 

attālinātos norēķinus, galvojumu izsniegšanu, naudas darījumus ārvalstu 

valūtās, vērtību glabāšanu, un citus. Raksturot un novērtēt banku 

darbības rādītājus: kredītu kvalitāti, kapitāla pietiekamību, finansiālās 

darbības rezultātus.  

6.3. Studentiem, kuri praksi veic budžeta iestādē 
Ir jāveic budžeta iestādes ieņēmumu un izdevumu tāmes izpildes analīze,  

ir jāsalīdzina plānotie dati ar faktiskajiem, jāizdara secinājumi. 

Pielikumā:  Norādījumi prakses norisei (atrodami Banku augstskolas Informatīvajā sistēmā 

sadaļā „Prakse”) 
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