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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

         

Studiju kursa nosaukums  Finanšu vadība II 

Programma Biznesa procesu vadība 

Studiju gads 1, 2 

Studiju līmenis Bakalaura 

Studiju kursa kods BP017 

Studiju kursa docētājs/i Ieva Kozlovska, Inese Mavļutova 

Kursa apjoms, KP 4 

ECTS kredītpunktu apjoms (1 

Latvijas KP atbilst 1,5 ECTS) 
6 

Studiju īstenošanas valoda Latviešu vai angļu 

Studiju kursa veids Obligāts 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 
1,3  

Studiju kursa īstenošanas veids  Klātiene 

Kursa īstenošanas mērķis 

Sniegt studentiem izpratni par vadības grāmatvedību, modernās finanšu 

vadības sistēmu ieskaitot finanšu analīzi, plānošanu un to lomu biznesa 

vadības procesos; kā arī sniegt izpranti par finanšu vadības metodēm un 

paņēmieniem digitālajā vidē. Veidot vadītājam nepieciešamās prasmes un 

iemaņas kā, izmantojot finanšu informāciju, veikt uzņēmumu darbības 

plānošanu, organizēšanu, vadīšanu un kontrolēšanu strauji mainīgos 

apstākļos. 

Prasības studiju kursa apguves 

uzsākšanai 

Finanšu vadība 

I - Finanšu 

grāmatvedība 

Matemātika 

Biznesa un 

organizāciju vadība I 

- Uzņēmējdarbība 

Ekonomika 

Studiju kursa saturs 

Nr.p.k. Nosaukums 

I daļa Vadības grāmatvedība 

1 Ievads. 

2 Izmaksas: termini un klasifikācija. 

3 

Izmaksu noteikšana, attiecināšana un izmaksu sistēmu veidi (tiešā 

izmaksu sistēma, netiešo izmaksu uzskaite, pasūtījuma/ procesa 

izmaksu sistēma, tradicionālā izmaksu sistēma, ABC izmaksu sistēma, 

u.c.). 



4 CVP analīze. 

5 Cenas noteikšana, rentabilitātes analīze. 

6 Budžeta plānošana un kontrole. 

7 Vadības kontroles sistēmas. 

8 Standartizmaksu uzskaites sistēma. 

9 Transferta cenas. 

10 Izmaksu vadība, stratēģiskās vadības grāmatvedība. 

    

II daļa Uzņēmuma finanšu vadība 

1 Finanšu vadības būtība un veidi. 

2 Finanšu pārskats kā finanšu analīzes avots. 

3 Ātrā finanšu pārskata analīze. 

4 Finanšu koeficientu analīze. 

5 Finanšu plānošana. 

6 Uzņēmuma aktīvu pāvaldīšana. 

7 Saistību analīze un finansēšanas avoti. 

8 
Finanšu analīzes loma uzņēmuma darbības organizācijā un 

kontrolē. 

Studiju kursa kalendārs 

Nr.p.k. Tēma   Pārbaudes veids 

1. daļa Vadības grāmatvedība 

1 Ievads.   
Diskusija par izlasīto 

literatūru 

2 
Izmaksas: termini un 

klasifikācija. 
  Kontroldarbs 

3 

Izmaksu noteikšana, 

attiecināšana un izmaksu 

sistēmu veidi (tiešā izmaksu 

sistēma, netiešo izmaksu 

uzskaite, pasūtījuma/ procesa 

izmaksu sistēma, tradicionālā 

izmaksu sistēma, ABC izmaksu 

sistēma, u.c.). 

  
Pastāvīgs grupas 

darbs un prezentācija 

4 CVP analīze.   Kontroldarbs 

5 
Cenas noteikšana, 

rentabilitātes analīze. 
  Kontroldarbs 

6 
Budžeta plānošana un 

kontrole. 
  

Pastāvīgs grupas 

darbs un prezentācija 

7 Vadības kontroles sistēmas.   Eseja 

8 
Standartizmaksu uzskaites 

sistēma. 
  Tests 

9 Transferta cenas.   

Pastāvīgs 

individuālais darbs un 

prezentācija 

10 
Budžeta plānošana un 

kontrole. 
  

Pastāvīgs grupas 

darbs un prezentācija 

11 Eksāmens.   Rakstiskais eksāmens 



  

II daļa Uzņēmuma finanšu vadība 

1 
Finanšu vadības būtība un 

veidi. 
  

Diskusija par izlasīto 

literatūru 

2 
Finanšu pārskats kā finanšu 

analīzes avots. 
  Kontroldarbs 

3 
Ātrā finanšu pārskata 

analīze. 
  Kontroldarbs 

4 Finanšu koeficientu analīze.   
Pastāvīgs grupas 

darbs un prezentācija 

5 Finanšu plānošana.   
Pastāvīgs grupas 

darbs un prezentācija 

6 
Uzņēmuma aktīvu 

pāvaldīšana. 
  Rakstiskais eksāmens 

7 
Saistību analīze un 

finansēšanas avoti. 
  Rakstiskais eksāmens 

8 

Finanšu analīzes loma 

uzņēmuma darbības 

organizācijā un kontrolē. 

  
Pastāvīgs grupas 

darbs un prezentācija 

Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi / Plānotās 

studiju formas un mācīšanas 

metodes 

Studiju vērtēšanas metode   Sadalījums (%) 

Kontroldarbs   16% 

Tests   3% 

Pastāvīgs individuālais darbs un 

prezentācija 
  8% 

Pastāvīgs grupas darbs un prezentācija   25% 

Eseja   3% 

Diskusija par izlasīto literatūru   10% 

Aktīva dalība nodarbībā   10% 

Rakstiskais eksāmens   25% 

Kopā (%):   100% 

Studiju metodes   
Studenta darba apjoms 

stundās (h) 

Lekcija auditorijā   13 

Lekcija tiešsaistē   3 

Darbs bibliotēkā    55 

Diskusija auditorijā, ko vada lektors   4 

Diskusiju grupas auditorijā, ko vada 

studenti 
  1 

Diskusija-panelis, ko vada industrijas 

pārstāvis 
  2 



Lekcija-demonstrācija , ko vada 

industrijas pārstāvis 
  4 

Individuāli pastāvīgie uzdevumi, ko vada 

lektors 
  17 

Grupu pastāvīgie uzdevumi, ko vada 

lektors 
  17 

Eseja par izvēlētu tēmu    2 

Literatūras apskats/analīze   5 

Terminoloģijas testi un krustvārdu 

mīklas 
  1 

Spēļošana   2 

Simulācija   2 

Gadījumu analīze   9 

Lomu spēles   2 

Intervijas   1 

Vizualizācija/plakāti   1 

Mācību ekskursija   3 

Izpēte   3 

Aptauja   1 

Debates   4 

Stāstīšana   5 

Prāta vētra   3 

Kopā (h):   160 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

Nr.p.k. Nosaukums 

1 

 Pārzina vadības grāmatvedības, finanšu analīzes/ vadības 

būtību un jaunākās zinātniskās atziņas, izprot to lomu 

uzņēmuma ilgtspējīgā darbībā, biznesa attīstībā un vadībā 

starptautiskā vidē strauji mainīgos apstākļos. 

2 

Prot identificēt notikumus, iespējamos riskus uzņēmumam 

starptautiskā vidē strauji mainīgos apstākļos un attiecīgi spēj 

pieņemt datos balstītus lēmumus to risināšanai uzņēmuma 

finanšu rezultātu un veiktspējas uzlabošanai. 

3 

Veicot pētījumu dažādās vidēs un analītiski vērtējot 

informāciju, spēj izskaidrot, argumentēti diskutēt un pieņemt 

ne tikai efektīvus, bet arī ētiskus un sociāli atbildīgus lēmumus 

attiecībā uz uzņēmuma finanšu rezultātu un  veiktspējas 

uzlabošanu, kā arī sabiedrību un vidi kopumā.  



4 

Izmantojot ilgtspējīgas darba vides un modernas komandas 

vadības metodes, spēj efektīvi strādāt gan individuāli, gan arī 

komandā: individuāli - pramse patstāvīgi apgūt un pilveidot 

nepieciešamās zināšnas, komandā - spēja izprast dažādu grupu 

intereses, argumentēti izskaidrot un diskutēt viedokli. Kā 

komandas līderis spēj uzņemties atbildību un organizēt gan 

grupas, gan arī savu darbu demonstrējot pārliecību un 

emocionālu inteliģenci. 

Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji 

                           Studiju rezultāti 

 Vērtēšanas metode 

1 2 3 4 

Kontroldarbs ● ● ●   

Tests ● ● ●   

Pastāvīgs individuālais darbs un 

prezentācija 
● ● ● ● 

Pastāvīgs grupas darbs un 

prezentācija 
● ● ● ● 

Eseja ● ● ● ● 

Diskusija par izlasīto literatūru ● ● ● ● 

Aktīva dalība nodarbībā ● ● ● ● 

Rakstiskais eksāmens ● ● ●   

Obligātā un ieteicamā literatūra 

Obligātā literatūra  

 I daļa Vadības grāmatvedība:  

1. Drury C. "Management and Cost Accounting", 10th edition, Cengage 

Learning EMEA, 2018  

II daļa Uzņēmumu finanšu vadība:  

1. Rurāne, M.  "Finanšu pārvaldība un analīze" Rīga: Avots, 2019, 260 lpp. 

2. Hudenko, J. "Jūsu uzskaites aizkulises un ekonomika neekonomistiem", 

Rīga: Info tilts, 2015, 103 lpp. 

3. Finanšu vadības rokasgrāmata "Dienas bizness" pielikums,  Rīga, 2019.  

4. Bragg, Steven M., Financial analysis: a controller’s guide. – Second edition, 

John Willey& Sons Inc, 2007.        

Ieteicamā literatūra  

I daļa Vadības grāmatvedība:      

1. Gowthotpe C. "Business Accounting and Finance", 3rd edition, Cenagage 

Learning EMEA, 2018.    

II daļa Uzņēmuma finanšu vadība:     

1. LR Likumi( Komerclikums,  Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu 

likums).      

2.  Starptautiskie Finanšu pārskatu Standarti.   

3. Needles, Belverd E. , Power Marian, Financial Accounting, 9th. ed.;    

Houghton Mifflin Company, Boston, New York,  2011, 1250 p. 

4. Elliott Barry, Elliott Jamie,  Financial Accounting, Reporting and Analysis, 

Prentice Hall, 2006,  696.pp. 

5. Krogzeme, H.  Finanses un nodokļi : mācību grāmata - Rīga : RTU 

Izdevniecība, 2010 .  

6. Garanča, Biruta.  Komercsabiedrības finansiālā stāvokļa faktoriālā analīze.- 

Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2014.  

7. Jaunzeme, J. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: standartu apkopojums 

un pielietojuma piemēri.- Rīga, LID,  2016. 

8. Saksonova, S.  «Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana 

uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā». Rīga: Info Tilts, 2015, 313lpp 

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

prognozēšanai. – Rīga: LU, 2007. 

10. Fraser, Lyn M., Understanding financial statements- 7th edition, - Pearson 



education.- Prentice Hall, 2004. 

11. www.ifinases.lv 

12. www.fm.gov.lv 

13.www.lursoft.lv 

  

Vērtēšanas kritēriji 

Vērtējums Skaidrojums 

10 (izcili) 

zināšanas, prasmes un kompetence pārsniedz studiju kursa 

apguves prasības, liecina par spēju veikt patstāvīgus  pētījumus un 

dziļu problēmu izpratni 

9 (teicami) 
zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst studiju kursa 

apguves prasībām, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas 

8 (ļoti labi) 

pilnīgi izpildītas studiju kursa apguves prasības, tomēr atsevišķos 

jautājumos nav pietiekami dziļas izpratnes, lai zināšanas patstāvīgi 

lietotu sarežģītāku problēmu risināšanā 

7 (labi) 
kopumā izpildītas studiju kursa apguves prasības, tomēr dažkārt 

konstatējama neprasme iegūtās zināšanas izmantot patstāvīgi 

6 (gandrīz labi) 

izpildītas studiju kursa apguves prasības, tomēr vienlaikus 

konstatējama nepietiekami dziļa problēmas izpratne un neprasme 

izmantot iegūtās zināšanas 

5 (viduvēji) 

kopumā apgūts studiju kurss, tomēr konstatējama nepietiekama 

dažu problēmu pārzināšana un neprasme izmantot iegūtās 

zināšanas 

4 (gandrīz viduvēji) 

kopumā apgūts studiju kurss, tomēr konstatējama nepietiekama 

dažu pamatkoncepciju izpratne, ir ievērojamas grūtības iegūto 

zināšanu praktiskā izmantošanā 

3 (gandrīz vāji) 
zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, studējošais nespēj tās 

lietot konkrētās situācijās 

2 (vāji) 
ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķām problēmām, lielākā 

daļa studiju kursa nav apgūta 

1 (ļoti, ļoti vāji) 
nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku, nav gandrīz 

nekādu zināšanu studiju kursā 

 


