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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Grāmatvedības pamati 
Programma Risku vadība un apdrošināšana 

Studiju gads 1 

Akadēmiskais gads 2016./2017. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BRVA020 

Studiju kursa docētājs/i Anda Ziemele 

ECTS kredītpunktu apjoms 

(1 Latvijas KP atbilst 1,5 

ECTS) 

3 ECTS 

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

Studiju īstenošanas valoda Latviešu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 
Obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 
1 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  
Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Sniegt pamatzināšanas par grāmatvedību: apgūt grāmatvedības nozīmi un 

uzdevumus, kā ar grāmatvedības palīdzību iegūt informāciju par uzņēmuma 

darbību, tā mantisko un naudas līdzekļu un to finansēšanas avotu uzskaiti 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 
matemātika, uzņēmējdarbības organizēšana, tiesību pamati  

 

Studiju kursa saturs 

 

 

1. Grāmatvedība, tās nozīme un prasības. 

2. Grāmatvedības dokumenti un reģistri. 

3. Grāmatvedības objekti. 

4. Grāmatvedības bilance. 

5. Grāmatvedības konti  

6. Grāmatvedības cikls 

Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi 

/Plānotās studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Nodarbību apmeklējums, studiju kursa teorētiskā materiāla apguve, praktisko 

darbu izpilde, kontroldarbi un pārbaudījums kursa beigās (eksāmens).  

Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 

            - uzrakstīto 2 kontroldarbu vidējā atzīme – 40% ; 

            - rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā – 60% . 

Studiju metodes Studenta darba apjoms  

Lekcijas 15%   

Praktiskie darbi 34%   

Kontroldarbi  6%  

Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 40%  

Eksāmens  5% 

 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

1. Izprot jēdzienu „grāmatvedība”, spēj orientēties un izprast uzņēmuma   

grāmatvedības reglamentējošos dokumentus un normatīvos aktus.  

2. Prot apkopot un sistematizēt grāmatvedības objektus un izprot     

grāmatvedības metodes.  

3. Spēj izprast kontu sistēmas būtību un divkāršā ieraksta metodi. 

4. Prot veikt pamatdarbības grāmatvedības cikla ietvaros. 
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Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji 

 

 

        Studiju rezultāti 

Pārbaudes forma 
1. 2.     3.      4. 

Kontroldarbi auditorijā ● ●     

Rakstisks eksāmens      ●   

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

1. Grāmatvedības pamati uzņēmumos / Inguna Leibus, Regīna Grigorjeva, 

Anna Jesemčika, Anastasija Svarinska. Atkārtots un atjaunots 2. izdevums. - 

Rīga : Lietišķās informācijas dienests, c2016. - 195 lpp. 

2. Leibus, Inguna.  Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, 

grāmatvedība un nodokļi. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2016. - 152 

lpp. 

 

Papildliteratūra: 

1. LR likums “Par grāmatvedību” Rīga, 1992. 

2. LR Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, Rīga, 2015. 

3. LR MK Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju.      

    Nr.585, 2003. 

4. LR MK noteikumi Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas    

    kārtība” 28.09.2010. 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 
Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 


