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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Uzņēmumu finanšu vadīšana 
Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  
Studiju gads 1 un 3 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  
Studiju kursa kods BFa031 
Studiju kursa docētājs/i Dr.Carl-Gustaf Malmstroem 

Anton Lominadze 
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) 

obligāts 

Semestris, kad kurss tiek 
īstenots 

2. un 6. 
 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Sniegt studentiem izpratni par modernās uzņēmumu finanšu vadības        
elementiem, veidot iemaņas un prasmes dažādu finanšu vadības metožu         
pielietošanā uzņēmumu finanšu vadīšanas procesā. Iemācīt izvēlēties       
efektīvākās resursu izmantošanas metodes, tai skaitā novērtēt ilgtermiņa        
investīciju projektus uzņēmējdarbībā, novērtēt uzņēmuma kapitālu un noteikt        
tā cenu, novērtēt uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu vadību, novērtēt un vadīt          
finanšu riskus, izprast uzņēmuma vērtības noteikšanas metodes.  

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Matemātika, Statistika, Finanšu grāmatvedība I 

Studiju kursa saturs 
 

Galvenās kursa tēmas: 
1. Finanšu vadības būtība un loma 
2. Naudas plūsma. Nākotnes ieņēmumu kapitalizācijas un diskontēšanas       

metodes 
3. Ilgtermiņa finanšu instrumenti, to novērtēšanas metodes 
4. Investīciju projektu komerciālā pievilcīguma analīze un vērtēšana, to riski 
5. Uzņēmuma kapitāls un tā cena, WACC 
6. Operatīvā un finanšu sviras. Kombinēta svira. 
7. Apgrozāmā kapitāla vadīšana 
8. Īstermiņa finansējums 
9. Ilgtermiņa finansējums 
10. Dividenžu politika 
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11. Biznesa restrukturizācija 
12. Ievads finanšu riskos  
13. Ievads uzņēmuma vērtēšanā 

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

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros, strādā praktiskajās nodarbībās,        
raksta kontroldarbus, prezentē individuālos un grupas darbus. 1.gadā studenti         
iemācas finanšu vadības pamatus, 3.gadā jau sāks risināt sarežģītākās         
problēmas un izvērtēt sarežģītākās situācijas. 

Studiju metodes 
Studenta darba apjoms 

(1 KP = 40 stundas studenta 
darba) 

Lekcijas 25% 
Rakstveida grupas darbs 10% 
Semināri 25% 
Patstāvīgā darba/prezentācijas sagatavošana 20% 
Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 20% 
 Kopā 160 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

1. Iegūt zināšanas un izpratni par uzņēmuma finanšu vadības būtību un          
principiem. 

2. Apgūt praktiskās iemaņas finanšu aprēķinu veikšanā.  
3. Apgūt prasmi izvērtēt uzņēmuma finanšu situāciju un izvēlēties        

nepieciešamas finanšu vadības metodes. 
4. Prasme strādāt komandā, izprast dažādu grupu intereses, argumentēti 

izskaidrot viedokli, piedalīties diskusijās. 
Studiju rezultātu 
vērtēšanas metodes un 
kritēriji 

Studiju rezultāti 
Pārbaudes forma 1. 2. 3. 4. 

Rakstisks darbs auditorijā ● ● ● ● 
Patstāvīgais darbs un tā 
prezentācija ● ● ● ● 

Grupas darba prezentācija ● ● ● ● 
Rakstisks eksāmens ● ● ● ● 

Obligātā un 
papildliteratūra  
 

Obligātā literatūra :  
1. Ross, S., Westerfield, R., Jordan B., Fundamentals of Corporate         

Finance, MacGraw Hill, 2015  
Papildu literatūra: 

1. Glen, A., Corporate financial management.- 5th edition, Prentice Hall,         
Pearson, 2012 

2. CFA Book 4 Corporate Finance, Portfolio Management, and Equity         
Investments, Kaplan, Inc, 2015 

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


