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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa 
nosaukums 

Grāmatvedības uzskaite datorvidē 

Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  
Studiju gads 3 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Pirmais, Bakalaura studiju programma 
Studiju kursa kods BFa020 
Studiju kursa docētājs/i Tatjana Mavrenko 

Ilze Palmbaha 
Kursa apjoms 
 

2 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 

ECTS kredītpunktu 
apjoms (1 Latvijas KP 
atbilst 1,5 ECTS) 

3 ECTS 

Studiju īstenošanas 
valoda 

Angļu 

Studiju kursa veids Obligātais 
Semestris, kad kurss 
tiek īstenots 

6 
 

Studiju kursa 
īstenošanas veids 

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas 
mērķis 

Izmantojot datorvides piedāvātās iespējas, attīstīt praktiskās iemaņas pilna        
grāmatvedības cikla izpildes un finanšu un nodokļu pārskatu sagatavošanas         
vajadzībām. 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Informātika un datu bāzu vadības sistēmas, Tiesību zinības un lietvedība,          
Finanšu grāmatvedība I, Finanšu grāmatvedība II. 

Studiju kursa saturs 1. Normatīvo aktu izvirzītās prasības datorvides pielietojumam finanšu 
grāmatvedības un nodokļu uzskaitē.  

2. Latvijas tirgū piedāvāto specializēto grāmatvedības uzskaites 
programmu izvēles modelēšana.  

3. Attaisnojuma dokumentu sagatavošana, grāmatvedības datu ievadīšana 
un apstrāde konkrētā grāmatvedības uzskaites programmā.  

4. Finanšu pārskata sastādīšana.  
5. Nodokļu pārskatu sastādīšana. 

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

Students apmeklē lekcijas un piedalās diskusijās. Izpilda patstāvīgos darbus, lai          
sagatavotos praktiskajām nodarbībām. Izpilda individuālo praktisko darbu       
auditorijā. 
Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido : 20% kontroldarbs, 80%          
patstāvīgā darba izstrāde un aizstāvēšana. 

Studiju metodes Mācību stundu skaits 
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(1 KP = 40 stundas 
studenta darba) 

Lekcijas 15% 
Praktiskie darbi datorklasē 40% 
Patstāvīgais darbs datorklasē, patstāvīgās studijas 40% 
Patstāvīgā darba prezentācija 5% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju 
rezultāti (zināšanas, 
prasmes, kompetences) 

1. Finanšu grāmatvedības uzskaites vajadzībām spēj novērtēt datorvides        
atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

2. Prot izvēlēties grāmatvedības uzskaites programmu atbilstoši uzņēmuma        
darbības un informācijas uzskaites specifikai. 

3. Datorvidē prot finansiālo informāciju klasificēt, ievadīt un apstrādāt. 
Iegūto studiju rezultātu 
apliecinājums 

Studiju rezultāti 
Pārbaudes forma 1. 2. 3. 

Kontroldarbs •   
Patstāvīgā darba prezentācija  • • 

Izmantojamā literatūra 
 
 

Pamatliteratūra 
1. Datorprogrammu Jumis un Horizon lietošanas apraksti. BAIS mācību        

materiāls. 
2. Matthew MacDonald, Access 2013: The Missing Manual, O'Reilly,        

2013 
3. Microsoft Office apmācības mājas lapa 

Rekomendējamie 
izvēles kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


