
Iegūstamā kvalifikācija: grāmatvedis
Studiju ilgums klātienē: 2,5 gadi,  lekcijas darbdienās, laika posmā
no 8.30 – 18.00. 
Studiju ilgums neklātienē: 3 gadi, lekcijas katru sestdienu
Studiju valoda: latviešu  
Studiju maksa pirmajā gadā: EUR 2200 (KLĀTIENE),  EUR 1800
(NEKLĀTIENE)
Studiju maksa par visu programmu:
(K) EUR 5 000, (N) EUR 4 800 
 

GRĀMATVEDĪBA UN FINANSES
pirmā līmeņa studiju programma

Mērķis: Sagatavot augsti kvalificētus grāmatvežus ar padziļinātām 
zināšanām finanšu analīzē.

Studiju programmas apgūšana sniedz priekšrocības iegūt stabilu darbu uzņēmumos
gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī iespēju attīstīt savu uzņēmējdarbību grāmatvedības
pakalpojumu jomā. Zinošs grāmatvedis ir vajadzīgs katrā uzņēmumā. 
Iespējas turpināt studijas bakalaura studiju programmas "Finanses" 3. kursā.

Profesionālās specializācijas studiju kursi:
Grāmatvedības pamati 
Finanšu grāmatvedība
Nodokļu sistēma un administrēšana
Grāmatvedības un nodokļu praktikums datoru vidē
Uzņēmumu vadības grāmatvedība 
Finanšu analīze 

Ievads finansēs
Ekonomika 
Statistika
Tiesību zinības
Apdrošināšanas pamati 
Finanšu pakalpojumi

Informātika un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Matemātika ekonomistiem
Lietišķā angļu/vācu valoda
Speciālā lietojuma angļu/vācu valoda
Vides, civilās un darba aizsardzības organizācija
Lietišķā saskarsme
Pētnieciskā darba metodoloģija

Galvenās pamatprasmes:

nodrošina saimniecisko darījumu pilnu uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem;

sastāda statistikas, grāmatvedības un nodokļu pārskatus atbilstoši normatīvo
aktu prasībām;

veic izmaksu uzskaiti pašizmaksas aprēķināšanai un cenu noteikšanai;

izprot aktuālās ekonomiskās attīstības likumsakarības un uzņēmumu darbības
principus;

veic uzņēmuma finanšu rādītāju analīzi, finanšu plānošanu un budžetu sastādīšanu;

novērtē uzņēmuma finansiālo stāvokli, pieņem lēmumus par līdzekļu racionālu
izmantošanu.

Banku augstskolā programma tiek īstenota kopš 2011. gada un tiek regulāri
aktualizēta atbilstoši nozares attīstības tendencēm.

Izvēles kursi
Prezentācijas un prezentāciju māksla
Informācijas drošība lietotājiem
Praktiskais mārketings
Sports un sabiedriskās aktivitātes
Runas māksla
Zaļās investīcijas, finanses un uzskaite

Noslēguma pārbaudījums:

Studiju darbs: 

Kvalifikācijas darbs

Prakses pārskats

Starptautiskās studiju iespējas:
no 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+
studentu apmaiņas programmā;
piedalīties partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās
projektu nedēļās.

Nozares studiju kursi:

Vispārizglītojošie studiju kursi:

Prakse:
18 nedēļu prakse vadošajos uzņēmumos Latvijā un
ārvalstīs.

Grāmatvedība un finanses
ba.lv

Karjeras un turpmākās studiju iespējas:

LATVIJA / RĪGA
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Banku augstskolas studentu viesnīca 

Studentu un viesu ērtībām Banku augstskolā ir ierīkota 
studentu viesnīca. Tā atrodas Banku augstskolas ēkā 
Rīgā, K. Valdemāra ielā 161 (7.-10. stāvā).

Par absolventiem

Banku augstskolai uzticas darba devēji, tās diplomi ir 
starptautiski atzīti. Absolventu un darba devēju aptauju 
rezultāti liecina, ka teju visi Banku augstskolas absolventi 
strādā un saņem atalgojumu, kas būtiski pārsniedz vidējo 
līmeni valstī. Banku augstskola ir uzticams un starptautiski
 atzīts partneris personības izaugsmei! 

Papildu priekšrocības un iespējas:

bezmaksas bezvadu internets; 
bezmaksas trenažieru telpa; 
viesnīcas ēkā atrodas Banku augstskolas klausītavas; 
bibliotēka un ar datoriem aprīkota lasītava; 
veļas mazgāšana un žāvēšana; 
viesnīca ir izdevīgā vietā, netālu no pilsētas 

      centra, blakus atrodas veikali.

BANKU AUGSTSKOLA IR
VALSTS DIBINĀTA

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE, KAS JAU

TRĪSDESMIT GADUS IR VIENA
NO ATPAZĪSTAMĀKAJĀM

LATVIJAS BIZNESA SKOLĀM.


