
Studiju kursa nosaukums 

Programma

Studiju gads

Akadēmiskais gads

Studiju līmenis

Studiju kursa kods

Studiju kursa docētājs/i

Kursa apjoms, KP

ECTS kredītpunktu apjoms (1 

Latvijas KP atbilst 1,5 ECTS)

Studiju īstenošanas valoda

Studiju kursa veids

Semestris, kad kurss tiek īstenots

Studiju kursa īstenošanas veids 

Kursa īstenošanas mērķis

Latviešu vai angļu

Obligāts

5, 6

Klātiene

Sniegt studentiem izpratni par mūsdienīgu korporatīvo finanšu sistēmu starptautiskā vidē,  

tai skaitā  par finanšu sektora sniegtajiem  pakalpojumiem, vērtspapīru tirgus darbību  un 

korporatīvo finanšu pārvaldi, veidot iemaņas un prasmes dažādu finanšu vadības metožu 

pielietošanā  biznesa  vadīšanas procesā datorvidē, izvēlēties efektīvākās  finanšu resursu 

pārvaldīšanas metodes, tai skaitā  aktīvu un kapitāla pārvaldīšanu, vērtspapīru pielietošanu 

un ieguldījumu fondu izmantošanu, organizēt un kontrolēt uzņēmuma darbību finanšu jomā

2022./2023.

Bakalaura

BP027

Andris Fomins, Inese Mavļutova
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Prof. Bakalaura studiju programma ``Biznesa procesu vadība``

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Korporatīvās finanses

Biznesa procesu vadība
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Prasības studiju kursa apguves 

uzsākšanai
Ekonomika Matemātika Finanšu vadība Tiesību zinības



Nr.p.k.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nr.p.k.

1

2

3

4

5

6

7

8

Studiju kursa kalendārs

Klientu un finanšu pakalpojumu sniedzēju 

attiecību tiesiskais regulējums.
Rakstiskais eksāmens

Korporatīvo finanšu būtība un loma 

ilgtspējīgā attīstībā.
Diskusija par izlasīto literatūru

Finanšu analīze, prognozēšana un plānošana.
Patstāvīgs grupas darbs un 

prezentācija

II daļa

Finansējuma piesaiste izmantojot vērtspapīru 

tirgu. Vērtspapīru tirgus darbības principi un 

vērtspapīru veidi. Organizētā tirgus funkcijas.

Rakstiskais eksāmens

Ieguldījumu fondu darbības principi un 

tiesiskais regulējums. Ieguldījumu fondu 

stratēģijas un to darbības novērtēšanas 

Patstāvīgs individuālais darbs un 

prezentācija

Atbalsta finanšu instrumenti uzņēmējdarbības 

attīstībai. Garantijas, atbalsta aizdevumi, 

struktūrfondi.

Patstāvīgs grupas darbs un 

prezentācija

Tēma Pārbaudes veids

Uzņēmējdarbības nodrošināšanas ikdienas 

finanšu pakalpojumi. Norēķinu un 

noguldījumu pakalpojumi kredītiestādēs

Patstāvīgs grupas darbs un 

prezentācija

Finansējuma piesaiste komercbankā. Kredīti, 

līzings, faktorings

Patstāvīgs grupas darbs un 

prezentācija

I daļa

Studiju kursa saturs

Nosaukums

Korporatīvo finanšu būtība un loma ilgtspējīgā attīstībā.

Finansējuma piesaiste komercbankā. Kredīti, līzings, faktorings

Klientu un finanšu pakalpojumu sniedzēju attiecību tiesiskais regulējums.

Atbalsta finanšu instrumenti uzņēmējdarbības attīstībai. Garantijas, atbalsta 

aizdevumi, struktūrfondi.

Ieguldījumu fondu darbības principi un tiesiskais regulējums. Ieguldījumu fondu 

stratēģijas un to darbības novērtēšanas metodes.

Finansējuma piesaiste izmantojot vērtspapīru tirgu. Vērtspapīru tirgus darbības 

principi un vērtspapīru veidi. Organizētā tirgus funkcijas.

Biznesa vērtēšana

Uzņēmējdarbības nodrošināšanas ikdienas finanšu pakalpojumi. Norēķinu un 

noguldījumu pakalpojumi kredītiestādēs

Finanšu analīze, prognozēšana un plānošana.

Investīciju projektu analīze un vērtēšana.

Kapitāls un tā cena (WACC). Apgrozāmā kapitāla vadība.

Finanšu riski un to vadība.



9

10

11

12 Biznesa vērtēšana Rakstiskais eksāmens

Studiju kursa kalendārs

Investīciju projektu analīze un vērtēšana. Kontroldarbs

Kapitāls un tā cena (WACC). Apgrozāmā 

kapitāla vadība.
Kontroldarbs

Finanšu riski un to vadība. Kontroldarbs



Nr.p.k. SP rez. nr.

1 1,2

2 3

3 9

4 7

5

6

1 2 3 4

● ● ● ●

● ● ●
Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji

                                                     Studiju rezultāti

  Vērtēšanas metode

Pastāvīgs grupas darbs un prezentācija

Kontroldarbs

Kopā (h): 160

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences)

Nosaukums

Izprot korporatīvo finanšu  vadības nozīmi un  galvenās  metodes 

investīciju, finansēšanas, finanšu risku un uzņēmuma vērtības 

paaugstināšanas  jomās, izmantojot aktuālos finanšu tirgus piedāvātos 

risinājumus.

Spēj  organizēt  uzņēmuma finanšu  taktisko  un stratēģisko plānu 

izstrādi digitālā vidē, noteikt uzņēmuma darbībai nepieciešamos  

finanšu resursus, pilnveidot procesus, ņemot vērā mainīgās vides 

ietekmi.

Prot  noteikt pastāvošās  finanšu problēmas, tai skaitā finanšu riskus   

un  pieņemt lēmumus to  risināšanai.

Spēj efektīvi sadarboties komandā, pildot profesionālos darba 

uzdevumus  korporatīvo finanšu  jomā, būt komandas līderim. 

Debates 8

Darbs bibliotēkā 32

Literatūras apskats, analīze 16

Gadījumu analīze 16

Prāta vētra 8

Grupu patstāvīgie darbi, ko vada lektors 16

Individuāli pastāvīgie uzdevumi, ko vada lektors 16

Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi / 

Plānotās studiju formas un 

mācīšanas metodes

Studiju vērtēšanas metode Sadalījums (%)

Pastāvīgs grupas darbs un prezentācija 20%

Kontroldarbs 25%

Pastāvīgs individuālais darbs un prezentācija

Studiju metodes Studenta darba apjoms stundās (h)

Lekcija auditorijā 32

Diskusija auditorijā, ko vada lektors 16

20%

Diskusija par izlasīto literatūru 10%

Rakstiskais eksāmens 25%

Kopā (%): 100%



● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

Obligātā un ieteicamā literatūra

Obligātā literatūta 

1. Finanšu vadības rokasgrāmata ( red.  V. Jerošenko) .-Rīga: Dienas Bizness.- 2019. 

2. Saksonova, S.  «Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu 

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

3. Glen Arnold, Deborah Lewis, Corporate Financial Management, 6th Edition, Pearson 

education, 2019, 1128,p 

Ieteicamā literatūra 

1. Rose P. Bank Management and Financial Services. - Boston: McGraw- Hill/Irwin, 2018, 

2013.   

2. Elton E. et al (2007), Modern portfolio theory and investment analysis, 7th edition, John 

Wiley&Sons Inc. 

Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji
Pastāvīgs individuālais darbs un prezentācija

Diskusija par izlasīto literatūru

Rakstiskais eksāmens



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

kursā

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

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

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

Vērtēšanas kritēriji

Vērtējums Skaidrojums


