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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums Vadības grāmatvedība 

Programma Uzņēmējdarbības vadīšana 

Studiju gads 3. 

Akadēmiskais gads 2017./2018. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BVa030 

Studiju kursa docētājs/i Gunta Innuse 

ECTS kredītpunktu 

apjoms (1 Latvijas KP 

atbilst 1,5 ECTS) 

3ECTS 

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

Studiju īstenošanas 

valoda 

Latviešu valoda 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 

obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 

5. 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Studiju kursa mērķis ir radīt izpratni par vadības uzskaiti uzņēmumos, par 

metodēm un instrumentiem šo metožu pielietošanā. Kurss iepazīstina 

studentus ar izmaksu klasifikāciju un to pielietošanu izmaksu plānošanā un 

lēmumu pieņemšanā. Studenti apgūst produkta pašizmaksas aprēķināšanu un 

pašizmaksas kalkulācijas metodes, iepazīstas ar pārdošanas kritiskā punkta 

(break-even point) nozīmi un apgūst tā pielietošanu uzņēmējdarbības 

plānošanā un tā darbības kontrolē. Studenti gūst iemaņas uzņēmumu darbības 

plānošanā un budžeta sastādīšanā.  

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 
Finanšu grāmatvedība, Uzņēmējdarbības pamati, Ekonomika 

Studiju kursa saturs 

 

1. Vadības grāmatvedības mērķi, metodes, vadības grāmatvedībā 

pielietojamie pamatprincipi. Izmaksu veidi, to klasifikācija un 

uzskaites mērķi.  

2. Izmaksu uzskaite produktu vai pakalpojumu pašizmaksas noteikšanai 

un uzņēmuma saimnieciskās darbības finansiālā rezultāta (peļņas un 

zaudējuma) novērtēšanai: 

 produktu vai pakalpojumu pamatizmaksas; 

 pieskaitāmās izmaksas un to attiecināšana uz produktu vai 

pakalpojumu; 

 pieskaitāmo izmaksu ABC (Activity based costing) sadalīšanas 

metode.  

3. Pasūtījuma (Job Costing) un procesa izmaksu (Process Costing) 

uzskaites sistēma  

4. Informācijas par ieņēmumiem un izmaksām izmantošana lēmumu 

pieņemšanas procesā: 

 seguma summa, peļņas-zaudējumu slieksnis; 

 pārdošanas un peļņas apjoma saskaņošana. 
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5. Izmaksu uzskaite plānošanai un kontrolei. Budžeta jēdziens un tā 

nozīme uzņēmējdarbībā. Plānošanas process. 

 Studiju metodes Studenta darba apjoms 

Lekcijas 12 

Praktiskie darbi 24 

Semināri un patstāvīgā darba prezentācija 4 

Patstāvīgā darba/prezentācijas sagatavošana 20 

Darbs bibliotēkā, patstāvīgas studijas 20 

 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

1. Spēj klasificēt uzņēmuma izmaksas – tiešās netiešās, mainīgās un 

patstāvīgās. 

2. Prot sastādīt produktu vai pakalpojuma pašizmaksu, izmantojot 

dažādas izmaksu kvalifikācijas metodes 

3. Spēj izstrādāt un novērtēt uzņēmējdarbības plānus, kontrolēt darbības 

rezultātus, vērtēt pieņemto lēmumu īstenošanas gaitu. 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

 

 

        

Studiju rezultāti 

 

Pārbaudes forma 

1. 2. 3. 

Rakstisks darbs auditorijā  • • 

Patstāvīgais darbs un tā 

prezentācija 
• • • 

Rakstisks eksāmens • • • 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra:  

1. Pelšs, A., Vadības grāmatvedība, 1. un 2. daļa. Rīga: KIF Biznesa 

kompleks, 2001 

2. Alsiņa, R., Zolotuhina, K., Bojarenko, J., Vadības grāmatvedības 

pamati. Rīga: RaK A,2000  

3. Alsiņa, R., Marinska, K., Bojarenko, J., Vadības grāmatvedība: 

teorija un prakse. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2011 

Papildliteratūra: 

1. Drury, C., Management accounting for Business. Thomson Learning, 

2006 

2. Dryry, C., Cost and Management  Accounting. Thomson Learning, 

2005 

3. http://maaw.info/ 

 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

Docētājs    ____________________/G. Innuse/  

http://maaw.info/

