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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
   

Studiju kursa nosaukums Finanšu analīze 

Programma Uzņēmējdarbības vadīšana 

Studiju gads 2. 

Akadēmiskais gads 2017./2018. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BVa029 

Studiju kursa docētājs/i Inese Mavļutova 

ECTS kredītpunktu 

apjoms (1 Latvijas KP 

atbilst 1,5 ECTS) 

3 ECTS 

Kursa apjoms 2 KP 

Studiju īstenošanas 

valoda 

latviešu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 

obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 

3. 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Sniegt izpratni par finanšu analīzes metodēm un paņēmieniem; apgūt 

uzņēmumu finanšu pārskatu novērtēšanas etapus; iepazīstināt studentus ar 

uzņēmuma finansiāla stāvokļa jēdzienu, apgūt tā noteikšanas un vadīšanas 

metodes. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 

Uzņēmējdarbība un inovāciju politika, Finanšu grāmatvedība, 

Mikroekonomika, Matemātika, Uzņēmuma finanses 

Studiju kursa saturs 

 

 

1. Finanšu analīzes vieta un nozīme finanšu vadībā. 

2. Finanšu pārskats kā finanšu analīzes avots. 

3. Ātrā finanšu pārskata analīze. 

4. Finanšu koeficientu analīze. 

5. Likviditātes un maksātspējas analīze. 

6. Lietišķās aktivitātes analīze. 

7. Saistību analīze un finansēšanas avoti. 

8. Rentabilitātes analīze. 

 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi /Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros, strādā praktiskajās nodarbībās. 

Studiju kursa daļas pārbaudījumi norisinās rakstiskā veidā un iekļauj 

praktiskos un teorētiskos jautājumus par finanšu analīzes pielietojamām 

metodēm un instrumentiem. 

Lai nodrošinātu studiju kursam izvirzītās prasības kredītpunktu iegūšanai, 

studentiem tiek piedāvāta uzkrājošā punktu sistēma. 

Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 10% aktīva līdzdalība 

praktiskajās nodarbībās, 20% uzrakstīts klases kontroldarbs, 40% patstāvīgā 

darba sagatavošana un prezentācija, 30% rakstiskais eksāmens kursa 

noslēgumā.  

Studiju metodes Studenta darba apjoms  

Lekcijas 16 

Praktiskie darbi 20 



VD_SKA  2 (2) 
 

Situācijas analīze 4 

Patstāvīgā darba un prezentācijas sagatavošana 16 

Darbs bibliotēkā, patstāvīgas studijas 24 

 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

1. Apgūt finanšu analīzes mērķi, metodes un paņēmienus. 

2. Orientēties un izprast finanšu pārskatu datus. 

3. Iegūt prasmes rēķināt un interpretēt dažādus finanšu rādītājus, 

galvenais uzsvars ir likts uz finanšu koeficientu noteikšanas metodēm.  

4. Analizēt reālu uzņēmumu finanšu pārskatus un to rādītājus un 

izmantot analīzes rezultātus uzņēmuma vadības lēmumu pieņemšanā. 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

 

 

        Studiju rezultāti 

 

Pārbaudes forma 

1. 2. 3. 4. 

Rakstisks darbs auditorijā ● ●  ● 

Patstāvīgais darbs un tā 

prezentācija 
● ● ● ● 

Rakstisks eksāmens ● ● ● ● 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

1. Rurāne, M., Finansu menedžments. – RSEBAA, Rīga, 2005. 

2. Apsīte, I., Uzņēmuma gada pārskats. – Rīga: Lietišķās apmācības 

centrs SIA, 2010, 279 lpp. 

3. Finanšu vadības rokasgrāmata – „Dienas bizness” pielikums. – Rīga, 

2004. 

4. Saksonova, S., Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. – 

Rīga, Merkūrijs Lat, 2006. 

5. Bragg, S. M., Financial analysis: a controller’s guide. – Second 

edition, John Willey& Sons Inc, 2007. 

 

Papildliteratūra: 

1. LR Gada pārskatu likums, Rīga, 1992. 

2. Kudinska, M.,  Kreditēšana. – Latvijas Komercbanku asociācija, 

2008. 

3. Liepiņa, I., Gada pārskata sagatavošanas rokasgrāmata 2009/2010- 

Rīga: Zvērinātu revidentu asociācijas Izglītības centrs, 2010, 120 lpp. 

4. Šneidere, R., Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātspējas 

prognozēšanai. – Rīga: LU, 2007. 

5. Dūdele, A., Korsaka, T., Finansu vadības pamati. – Tālākizgl. attīst. 

Fonds. -Rīga, 2001. 

6. Fraser, L. M., Understanding financial statements –  7th edition, – 

Pearson education. – Prentice Hall, 2004. 

7. Elliott, B., Financial accounting, reporting and analysis. International 

Edition.-2nd edition, – Financial Times: Prentice Hall, 2006. 

8. Коvalev, V.V., Finansovij analiz: metodi i proceduri – Moskva: 

Finansi i statistika, 2005. 

9. www.fm.gov.lv 

10. www.lursoft.lv 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

Docētājs    ____________________ /I. Mavļutova/ 

 


