
 

 

Banku augstskolas un Šveices biznesa skolas sadarbības studiju programma 
Bakalaurs „Starptautiskās finanses” / BBA International Management 

2017./2018.ak.g. 
 
 

STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Finanšu grāmatvedība I  
Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  
Studiju gads 1 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Pirmais, Bakalaura studiju programma 
Studiju kursa kods BFa018 
Studiju kursa docētājs/i Tatjana Mavrenko 
Kursa apjoms 4 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 
ECTS kredītpunktu 
apjoms (1 Latvijas KP 
atbilst 1,5 ECTS) 

6 ECTS 

Studiju īstenošanas valoda Angļu 
Studiju kursa veids 
(obligātais, izvēles) 

Obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 
īstenots 

2 
 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Sniegt zināšanas un prasmes uzņēmuma finanšu grāmatvedības       
organizēšanā un veikšanā, finanšu pārskatu sastādīšanā. 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Tiesību zinības un lietvedība 
 

Studiju kursa saturs 1. Finanšu grāmatvedības organizēšanas in veikšanas principi 
2. Finanšu pārskatu sagatavošanas principi 
3. IFRS, GAAP, LGS 

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

Students apmeklē nodarbības, apgūst studiju kursa teorētisko materiālu,        
pilda praktiskos darbus un kontroldarbus, raksta eksāmenu kursa beigās.  
Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 
- apmeklējums – 20% 
- praktiskie darbi – 40% 
- rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā – 40% . 

Studiju metodes 
Mācību stundu skaits 
(1 KP = 40 stundas 

studenta darba) 
Lekcijas 10%  
Praktiskie darbi 40%  
Kontroldarbi  5%  
Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 40%  
Eksāmens  5% 
 Kopā 160 stundas 
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Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 

1. Izprot finanšu grāmatvedības principus. 
2. Spēj izvērtēt un iegrāmatot saimnieciskos darījumus. 
3. Spēj sagatavot finanšu pārskatus: finanšu pozīcija, peļņas vai 

zaudējuma pārskats, finanšu plūsma, izmaiņas pašu kapitālā, gada 
pārskats. 

4. Izprot un pilda ētikas principus grāmatvedībā. 
Studiju rezultātu 
vērtēšanas metodes un 
kritēriji 

       Studiju 
rezultāti 
Pārbaudes forma 

1. 2.     3.      4. 

Praktiskie darbi un 
kontroldarbi ▪  ▪  ▪  ▪  

Rakstisks eksāmens ▪  ▪  ▪  ▪  
Obligātā un 
papildliteratūra  

Obligātā literatūra: 
1. Needles, B.E., Crosson, S.V., Powers, M., Financial and Managerial         

Accounting Principles, South-Western Cengage Learning, 2014. 
2. CFA Level 1 Book 3: Financial Reporting and Analysis, Kaplan Inc,           

2015. 
Papildliteratūra: 

1. Stolowy, H., Lebas, M.J., Ding, Y., Financial Accounting and 
Reporting: a Global Perspective, Cengage Learning, 2017. 

2. Revsine, L., Collins, D.W., Johnson, W.B., Financial Reporting and 
Analysis, Pearson Prentice Hall, 2005. 

3. Palepu, K.G., Healy, P.M., Peek, E., Business Analysis and 
Valuation, IFRS edition, Cengage Learning, 2013. 

4. Finanšu grāmatvedību un gada pārskatu sastādīšanas normatīvi akti 
aktuālajā redakcijā. 

5. GAAP. 
6. IFRS. 
7. LGS. 

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


