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PRAKSE PROGRAMMA 
  

Studiju gads 4. un 5.kurss 

Studiju veids Pilna un nepilna laika (4F un 5Fns grupām) 

Prakses kods BF051 

Norises vieta komercsabiedrības (arī kredītiestādes, apdrošināšanas sabiedrības un c. 

organizācijas) 

Kredītpunkti 10 

 
 

Prakses mērķis: sekmēt teorētisko zināšanu, profesionālo prasmju un iemaņu 

nostiprināšanu un attīstību. 

Prakses laikā 

tiek attīstītas 

šādas 

profesionālās 

prasmes: 

Izpratne par uzņēmumu un organizāciju vadīšanas metodēm un 

instrumentiem. 

Izpratne par aktuālajām finanšu attīstības tendencēm un likumsakarībām, 

par finanšu vidē notiekošajiem procesiem. 

Spēja, pielietojot finanšu vadības metodes, veikt uzņēmuma darbības 

novērtēšanu un sastādīt uzņēmuma finanšu plānus un budžetu, sagatavot 

investīciju projektus, novērtēt un pārvaldīt finanšu riskus  

Spēja analizēt, sistematizēt un integrēt iegūto informāciju, izmantot 

ekonomiskās, statistiskās un ekonometriskās metodes. 

Prakses 

uzdevumi 

1. Komercsabiedrības vispārējs raksturojums.  
Sniegt vispārēju informāciju par uzņēmumu: komercsabiedrības 

nosaukums, vide, kurā tas darbojas, tiesiskais statuss, organizatoriskā 

struktūra, klientu grupas, ieņemamais tirgus. Raksturot civilās 

aizsardzības pasākumus komercsabiedrībā un aprakstīt darba 

aizsardzības sistēmu komercsabiedrībā. Iepazīties un raksturot darba 

aizsardzības uzraudzības organizatorisko sistēmu, nodarbināto 

instruktāžas, obligāto medicīnisko pārbaužu organizāciju, kā arī 

nelaimes gadījumu uzskaiti un profilakses pasākumus. 

 

2. Komercsabiedrības vadīšana.  

2.1. Organizācijas vadīšana. 

Raksturot vadītāja pamatfunkcijas, vadības stilu un personāla vadību, 

lēmumu pieņemšanu un grupas/komandas darba vadīšanu. Raksturot, 

kā tiek ievērota korporatīvā sociālā atbildība.  

2.2. Stratēģiskā vadīšana komercsabiedrībā. 

Analizēt komercsabiedrības darbības stratēģiskos virzienus (vīziju, 

misiju, t.sk. vērtības un mērķus. Noskaidrot vai uzņēmuma mērķi 

formulēti, izmantojot Līdzsvarotās mērķēšanas metodi. Veikt 

komercsabiedrības iekšējās un ārējās vides analīzi. (SWID un 

PESTEL) Noteikt un raksturot komercsabiedrības atšķirīgās prasmes. 

Noteikt vai uzņēmumam piemīt konkurētspējīgā priekšrocība. 

Ilgtspējīgas attīstības perspektīvas. 

2.3. Projektu vadīšana komercsabiedrībā. 

Raksturot projektus, kuri tiek īstenoti komercsabiedrībā, projekta 

komandu, projekta vadītāja funkcijas un lomu projekta izstrādes un 

ieviešanas procesā. Raksturot uzņēmumā īstenoto investīciju projektu 
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naudas plūsmas plānošanu. Veikt investīciju projektu komerciālā 

pievilcīguma analīzi un vērtēšanu, novērtēt un analizēt to riskus. 

2.4. Vadības grāmatvedība komercsabiedrībā. 

Raksturot vadības grāmatvedības mērķus komercsabiedrībā. Izpētīt 

izmaksu veidus komercsabiedrībā, to uzskaites mērķus. Iepazīties ar 

gatavās produkcijas, preču vai pakalpojumu pašizmaksas aprēķināšanā 

izmantotajām metodēm (atkarībā no komercsabiedrības veida), 

aprēķināt peļņas zaudējumu slieksni (bezzaudējuma punktu). 

Raksturot un analizēt budžeta veidošanas procesu.  

 

3. Finanšu vadība. (studentiem, kuri praksi veic uzņēmumos)  

3.1. Uzņēmumu finanšu vadība. 

Novērtēt finanšu stratēģiju komercsabiedrībā, raksturot  tās galvenos  

uzdevumus. Iepazīties ar finanšu prognozēšanu un plānošanu 

komercsabiedrībā, raksturot komercsabiedrības ilgtermiņa 

ieguldījumus un pielietojamos finanšu instrumentus. Raksturot un 

vērtēt komercsabiedrības finansējumu: pašu un aizņemto. Raksturot 

uzņēmuma kapitālu un aprēķināt tā cenu (vidējo svērto kapitāla cenu 

(WACC)). Aprēķināt un analizēt sviru efektu uzņēmumā.  Raksturot 

apgrozāmā kapitāla vadīšanu (naudas līdzekļu vadīšanu, debitoru 

vadīšanu un krājumu vadīšanu komercsabiedrībā). Raksturot biznesa 

restrukturizācijas procesus uzņēmumā, tās efektivitāti, vai arī:  izvērtēt 

restrukturizācijas nepieciešamību un tās iespējamo lietderību.  

3.2. Finanšu risku vadība komercsabiedrībā.  

Raksturot finanšu riskus un to vadības nepieciešamību. Raksturot un 

novērtēt šādus riskus: tirgus risks, kredīta risks, procentu risks, 

operacionālais risks un investīciju projektu risks.  

3.3. Uzņēmējdarbības vērtēšana. 

Aprēķināt komercsabiedrībā tirgus vērtību, izmantojot kādu no 

vērtēšanas metodēm: aktīvu vērtēšanas metode, tirgus datu 

salīdzināšanas metode, ieņēmumu kapitalizācijas un diskontēšanas 

metode. Raksturot komercsabiedrības vērtību ietekmējošos faktorus, 

veikt to jūtīguma analīzi.  

 

4. Iekšējā kontrole un iekšējais audits (studentiem, kas praksi 

veic valsts un pašvaldību uzņēmumos, Valsts kontrolē) 

Iepazīties ar Valsts kontroles, valsts pārvaldes iestādes struktūru, 

funkciju un uzdevumu sadalījumu starp struktūrvienībām. Izpētīt 

Valsts kontroles, valsts pārvaldes iestādes vidēja termiņa, īstermiņa 

politikas plānošanas dokumentus, t.sk. Valsts kontroles darbības 

stratēģiju 2014.-2017. gadam, novērtēt to izpildes rādītājus. Izpētīt 

Valsts kontroles, valsts pārvaldes iestādes vadības dokumentus un 

novērtēt tos. Izpētīt Valsts kontroles, valsts pārvaldes iestādē izveidoto 

iekšējās kontroles sistēmu un tās galvenos elementus, iekšējā audita 

lomu un nozīmi tajā. Raksturot Valsts kontroles, valsts pārvaldes 

iestādes galvenos iekšējās kontroles sistēmas elementus, to izveides un 

darbības mērķus. Izpētīt noteikto iekšējā audita sistēmu, valsts 

pārvaldes iestādes iekšējā audita struktūrvienības tiesisko regulējumu, 

organizatorisko struktūru, pakļautību, pilnvaras un galvenos 

uzdevumus. Izpētīt un novērtēt valsts pārvaldes iestādes iekšējā audita 

struktūrvienības iekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtību.  

Izpētīt valsts pārvaldes iestādē iekšējā audita struktūrvienības 
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sadarbību ar Valsts kontroli, tā brieduma/attīstības līmeni un sniegt 

priekšlikumus sadarbības uzlabošanai. Izpētīt un novērtēt Valsts 

kontroles procedūras/kārtību par paļaušanos uz iekšējā audita 

struktūrvienības darbu un iekšējā audita darba izmantošanu Valsts 

kontroles veiktajās revīzijās. Novērtēt Valsts kontroles, valsts 

pārvaldes iestādes vadības dokumentu izmantošanu iekšējā audita 

struktūrvienības darbā. Raksturot Valsts kontroles, valsts pārvaldes 

iestādes iekšējā audita struktūrvienības starptautiskās sadarbības 

aspektus un sadarbības attīstības iespējas.    

 

5. Nodokļu administrēšana (studentiem, kas praksi veic VID) 

 Iepazīties ar Valsts ieņēmumu dienesta struktūru, funkciju un 

uzdevumu sadalījumu starp struktūrvienībām. Izpētīt Valsts ieņēmumu 

dienesta darbības stratēģiju 2014.-2016.gadam, novērtēt tās izpildes 

rādītājus. Iepazīties ar nodokļu maksātāju un ar nodokļiem apliekamo 

objektu reģistrāciju un uzskaiti.  Izpētīt Valsts ieņēmumu dienesta 

darba, kas saistīts ar deklarāciju un pārskatu saņemšanu, kā arī tajos 

sniegtās informācijas pārbaudi, organizāciju.  Iepazīties un novērtēt 

Valsts ieņēmumu dienesta iniciatīvas brīvprātīgās nodokļu nomaksas 

veicināšanai.  Novērtēt Valsts ieņēmumu dienesta darbu nodokļu 

maksātāju izglītošanas jomā un konsultāciju sniegšanā. Raksturot 

Valsts ieņēmumu dienesta izmantojamos komunikācijas kanālus, 

definēt to mērķauditoriju.  Izpētīt Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu 

kontroles darba organizāciju, raksturot vienu no kontroles pasākumu 

veidiem (tematiskā pārbaude vai nodokļu audits) – veikšanas kārtība, 

procesuālie termiņi, rezultāti.  Novērtēt pastāvošo sodu sistēmu 

nodokļu jomā. Raksturot dažādu “pretizvairīšanās” pasākumu 

(saimnieciskās darbības apturēšana, riska personas statusa piešķiršana) 

mērķus un efektivitāti.  Iepazīties ar nodokļu parādu piedziņas darba 

organizāciju, raksturot dažādus piedziņas līdzekļus. Novērtēt nodokļu 

maksātāja rīcības iespējas, ja finansiālo iemeslu dēļ nodokļu nomaksu 

nav iespējams veikt normatīvajos aktos noteiktajā termiņā. Raksturot 

Valsts ieņēmumu dienesta darba starptautisko aspektu.  Piedalīties 

Valsts ieņēmumu dienesta ikdienas darbā un sniegt priekšlikumus tā 

darbības pilnveidošanai. 

 

6. Audits (studentiem, kas praksi veic auditorkompānijās) 

Raksturot auditorkompānijām, kas sniedz revīzijas pakalpojumus 

Latvijas teritorijā, saistošo normatīvo bāzi. Izvērtēt, kāda ir revīzijas 

procesa un neatkarīgu revidentu darba kvalitātes, neatkarības un ētikas 

kodeksa ievērošanas ietekme uz dažādām gada pārskata lietotāju 

grupām. 

Iepazīties ar standarta revīzijas procesa gaitu vienam 

auditorkompānijas klientam sākot ar pirmo procesa soli “revīzijas 

stratēģija”, ”plānošana” un beidzot ar pēdējo procesa soli “revīzijas 

projekta kopsavilkums”. 

 

7. Banku vadība un risku pārvaldība ( studentiem, kuri veic 

praksi kredītiestādēs). 

Raksturot un novērtēt bankas kapitāla pietiekamības rādītājus to 

atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī izvērtēt to izmaiņu cēloņus. 

Novērtēt bankas kapitāla struktūru, tās izmaiņu cēloņus.  Apskatīt 
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komercbankas resursu bāzi un tās izmaiņas. Raksturot komercbankas 

aktīvās un pasīvās operācijas, novērtēt to izmaiņas. Apskatīt un 

novērtēt komercbankas sadarbību ar regulējošām, kontrolējošām un 

valsts institūcijām (FKTK, Kontroles dienests, VID). Raksturot 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas politiku 

komercbankā un tās piemērošanu bankas ikdienas darbā. Aprēķināt 

bankas rentabilitātes rādītājus ( ROA un ROE), novērtēt tos un 

izanalizēt to izmaiņu cēloņus. 
 

Pielikumā:  Norādījumi prakses norisei (atrodami Banku augstskolas Informātīvajā sistēmā 

sadaļā „Prakse”) 

 

Programmas direktore       G.Innuse 
 


