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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
   

Studiju kursa nosaukums Nodokļi un audita sistēma 

Programma Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas 

Studiju gads 2018/2019 

Akadēmiskais gads 2 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods  

Studiju kursa docētājs/i Biruta Pūle/ Ieva Kozlovska 

ECTS kredītpunktu 

apjoms (1 Latvijas KP 

atbilst 1,5 ECTS) 

6 ECTS 

Kursa apjoms 4 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 

4 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis I daļa 

Apgūt iemaņas orientēties Latvijas Republikas nodokļu un nodevu sistēmu 

regulējošā normatīvā bāzē, prasmīgi izmantot šīs iemaņas. Izprast nodokļu 

aprēķina algoritmu tiešajiem un netiešajiem nodokļiem. Gūt praktiskas 

iemaņas nodokļu aprēķināšanā, nodokļu sloga noteikšanā, nodokļu 

maksājumu plānošanā, iegūtā rezultāta izvērtēšanā. 

 

II daļa 

Attīstīt studenta prasmes un iemaņas darbībai audita jomā, iepazīstināt 

studentus ar audita būtību, auditoru ētikas pamatnostādnēm, audita kvalitātes 

nodrošināšanu, kā arī apgūt specifiskas zināšanas un prasmes, kas ir 

nepieciešamas kvalificētam auditoram. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 

Uzņēmējdarbības organizēšana,Grāmatvedības sistēma, Finanšu sistēmas 

organizācija, Tiesību zinības 

Studiju kursa saturs 

 

 

I daļa 

1. Nodokļu nepieciešamība, būtība, struktūrelementi. 

2. Tiešo nodokļu aprēķināšana, maksāšanas kārtība.  

3. Netiešie nodokļi, to aprēķināšanas un maksāšanas kārtība.  

4. Nodokļu starptautiskie normatīvie akti, to loma.  

5. Starptautisko normatīvo aktu ierobežojumi netiešajiem nodokļiem, to 

aprēķināšanas, prognozēšanas un maksāšanas kārtība. 

6. Uzņēmuma vadības lēmumu ietekme uz maksājamo nodokļu apmēru. 

7. Nodokļu plānošanas iespējas, nepieciešamība un riski. 

 

 

II daļa 

1. Audits un tā tiesiskie aspekti. 
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2. Finanšu pārskatu audits. 

3. Audita plānošana un  riska izvērtēšana. 

4. Revīzijas pierādījumi. 

5. Audita noslēgums un auditora ziņojums. 

 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi /Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes 

I daļa 

Studiju kursā kontroldarbs noris rakstiski auditorijā: tests – teorētisko 

zināšanu pārbaudei un situācijas analīze – ieņēmumu/izdevumu izvērtēšanai, 

lēmumu pieņemšanai. Kontroldarba sekmīga izpilde ir obligāts 

priekšnosacījums, lai students varētu kārtot eksāmenu! Eksāmens norisinās 

rakstiskā veidā. Eksāmena laikā studentam jāatbild teorētiski jautājumi (testa 

veidā) un jāanalizē praktiska situācija. 

 

II daļa 

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros, prezentē individuālos un 

grupas darbus, nokārto gala pārbaudījumu. 

Studiju metodes 
Studenta darba apjoms 

I daļa II daļa 

Lekcijas 16 12 

Rakstveida grupas darbs 12 24 

Semināri 12 14 

Patstāvīgā darba/prezentācijas sagatavošana 20 10 

Darbs bibliotēkā, patstāvīgas studijas 20 20 

 Kopā 160 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

I daļa 

1. Izprot tiešo nodokļu aprēķināšanas algoritmu, spēj analizēt tiešo 

nodokļu pārskatos esošo informāciju, attīstot komandas darba 

kompetences. 

2. Izprot netiešo nodokļu aprēķināšanas algoritmu, spēj aprēķināt 

netiešos nodokļus. 

3. Izprot nodokļu sloga plānošanas pamatprincipus, spēj izvērtēt nodokļu 

slogu ietekmējošo izmaksu plānošanas vajadzības uzņēmumā, pieņem 

lēmumus nodokļu sloga samazināšanai.  

1. Spēj novērtēt un analizēt uzņēmējdarbību, analizēt, sistematizēt un 

integrēt iegūto informāciju.  

2. Prot patstāvīgi teorētiskās zināšanas izmantot praktiskajā darbībā, 

sagatavojot audita programmu, un veikt auditu. 

3. Spēj uzņemties atbildību, strādāt komandā un izrādīt iniciatīvu, 

efektīvi plānot un organizēt savu darbu. 

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: 

I daļa 

1. Ketners K. Titova S. Nodokļu politika Eiropas Savienības vidē/BA 

biznesa un finanšu pētniecības centrs, Rīga 2013.   

2. Likums “Par nodokļiem un nodevām”, 2. februāris 1995.g. 
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II daļa 

1. International Federation of Accountants IFAC, “Starptautiskie 

revīzijas standarti 1998”, “LZRA Izglītības centrs” SIA BO, Rīga 

2. “Audit and Internal Review”, Kaplan Publishing Foulks Lynch., UK, 

2006, 383 p. 

3. “Audit and Assurance Services”, Kaplan Publishing Foulks Lynch., 

2006, UK, 420 p. 

4. Daņēviča, D., Finansu pārskatu revīzija : starptautiskie 

revīzijas standarti / Dagnija Daņēviča. - Rīga : Biznesa 

augstskola "Turība", 2003. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 

34). - Bibliogr.: 123.lpp. (13 nos.). -

 ISBN ISBN 9984728528. - 123, [4] lpp. : tab., sh. 

5. Ponomorjovs, A., Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika. 

Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds. Rīga. 2008. 

86.lpp. 

6. Latvijas Republikas likums “Par zvērinātiem revidentiem”. 

7. Latvijas Republikas “Gada pārskatu likums”. 

8. Latvijas Republikas likums “Par grāmatvedību”. 

9. Latvijas Republikas Ministru kabineta „Noteikumi par grāmatvedības 

kārtošanu un organizāciju”. 

10. MK noteikumi Nr.967 „Revīzijas konsultatīvās padomes 

nolikums”pieņemti 25.11.2008. 

 

Papildu literatūra: 

I daļa 

1. Likums „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 9. februāris1995.g.  

2. Pievienotās vērtības nodokļa likums, 29. novembris 2012.g.  

3. MK noteikumi Nr.17. “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu 

piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības 

nodokļa maksāšanai un administrēšanai”, 01. 01.2013.  

4. Elektroniskās adreses: www.likumi.lv www.vid.gov.lv 

II daļa 

1. Starptautisko revīzijas, apliecinājuma pakalpojumu un ētikas oficiālo 

paziņojumu rokasgrāmata. 2004. SGF, izdevējs Latvijas zvērinātu 

revidentu asociācija 

2. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija LZRA, www.lzra.lv 

3. XIII profesionālās konferences Revīzija, nodokļi, grāmatvedība 

(Audit,Taxes& Accounting) 2009.gada 17.decembris, materiāli. Rīgas 

Menedžeru skola. 

4. XV profesionālās konferences Revīzija, nodokļi, 

grāmatvedība(Audit,Taxes& Accounting) 2012.gada 7.decembris, 

materiāli. Rīgas Menedžeru skola. 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

Docētājs    ____________________/B.Pūle/ 

 

____________________/I.Kozlovska/ 

 

  

http://www.lzra.lv/

