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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums  Uzņēmumu vadības grāmatvedība  

Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  

Studiju gads 2 

Akadēmiskais gads 2022./2023. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BFa034 

Studiju kursa docētājs/i Gunta Innuse 

Kursa apjoms 2KP 

ECTS apjoms (1 Latvijas 

KP atbilst 1,5 ECTS) 

3ECTS 

Studiju īstenošanas 

valoda 

angļu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 

obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 

3 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Studiju kursa mērķis ir radīt izpratni par vadības grāmatvedības sniegtās 

informācijas nozīmi ar uzņēmējdarbību saistītu lēmumu pieņemšanā – cenu 

veidošanā, kritiskā punkta noteikšanā Studenti apgūst informācijas 

pielietošanu uzņēmuma darbības plānošanā un tā darbības kontrolē. Studenti 

gūst iemaņas uzņēmumu darbības plānošanā un budžeta sastādīšanā. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 
Finanšu grāmatvedība I  

Studiju kursa saturs 

 

1. Lēmumu pieņemšanas process, izmaksu uzskaite lēmumu pieņemšanai, 

būtiskās izmaksas lēmumu pieņemšanā.   

2. Kritiskais punkts, tā noteikšanas metodes. Segums un tā  noteikšana. 

3. Kritiskā punkta izmantošana „izmaksu-apjoma- peļņas” analīzē. 

4. Cenu noteikšanas metodes, speciālie lēmumi par cenām. 

5. Budžeta izstrādes process, budžeta veidi un tā izstrādes metodes. Budžeta 

izpildes kontroles process. 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi / Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Studiju metodes 

Studenta darba apjoms 

(1 KP = 40 stundas 

studenta darba) 

Lekcijas 20% 

Praktiskie darbi 10% 

Semināri  10% 

Patstāvīgā darba/prezentācijas sagatavošana 10% 

Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 50% 

 Kopā 80stundas 
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Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

1. Izprot vadības grāmatvedības sniegtās informācijas nozīmi ar 

saimniecisko darbību saistītu lēmumu pieņemšanā 

2. Izprot pieņēmumus, uz kuriem balstās IAP analīze, spēj lietot 

matemātiskos aprēķinus analīzes darbā, izprot tās likumsakarības 

3. Spēj izstrādāt un novērtēt uzņēmējdarbības plānus, kontrolēt darbības 

rezultātus, izskaidrot novirzes no plānotiem rādītājiem. 

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. Drury, C., Tayles M., Management and Cost Accounting, 11th Edition, 

Cengage Learning, 2020  

 

Papildliteratūra: 

1. http://maaw.info/ 

 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 

http://maaw.info/

