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Studiju kursa 

nosaukums 
FINANŠU ANALĪZE UN PLĀNOŠANA 

        

Kredītpunkti 2 
Apjoms 

(stundās) 
80   

        

Priekšzināšanas 

(Studiju kursu nosaukumi) 
Uzņēmējdarbība 

        

Zinātņu nozare Ekonomika 

  

Zinātņu apakšnozare Finanses un kredīts 

 

  Apjoms    

Tālmācības nodarbības  40 akad. stundas    

Kontaktstundas 8 akad. stundas    

Kontroltesti 4 akad. stundas    

Kontroluzdevumi 4 akad. stundas    

Patstāvīgie darbi 22 akad. stundas    

Eksāmens 2 akad. stundas    

       

Akadēmiskais amats Zinātniskais grāds Vārds, uzvārds 

Studiju kursa izstrādātājs 

 
Mg. oec. 

MBA 

Inta Slavinska 

Rosita Zvirgzdiņa 

Studiju kursa recenzents 

 Mg.oec. Inese Ziediņa 

Studiju kursa vadītājs 

 MBA Agris Lapiņš 
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Studiju kursa anotācija 

Finanšu plānošanas un analīzes studiju kurss palīdz noskaidrot uzņēmējdarbības finanšu analīzes būtību, 

zināt tās mērķus un uzdevumus, metodes un paņēmienus. Zināt un prast analizēt uzņēmuma ražošanas un 

finansiālās darbības rādītājus, novērtēt tos, izstrādāt pasākumu plānu to uzlabošanai. Izprast kapitāla 

struktūru ietekmējošos faktorus, prast aprēķināt kapitāla cenu. Prast novērtēt pamatkapitāla un peļņas 

veidošanos, dividenžu un amortizācijas politiku. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1.Tālmācības studiju materiāla satura apguve (t.sk. kontroltesti, kontroluzdevumi). 

2.Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās (50%). 

      3.Sekmīga ieskaite/eksāmens 

 

Tēmu apraksti/ Temati 

1. Finanšu sistēmas uzbūve, veidi un raksturojums. 

2.Pašu un aizņemtā kapitāla struktūra, kapitāla cenas aprēķināšana. 

3.Uzņēmējdarbības analīzes teorētiskie pamati, būtība, nozīme, mērķi un uzdevumi, 

4.Uzņēmējdarbības analīzes veidi, metodes, paņēmieni 

5.Uzņēmuma svarīgāko ražošanas un finansiālās darbības rādītāju analīze 

6. Pasākumi uzņēmuma finansiālās situācijas uzlabošanai. 

7.Peļņu ietekmējošie faktori, peļņas veidi, sadale. 

8.Uzņēmuma amortizācijas un dividenžu politika 

9. Uzņēmuma budžets, tā plānošana un kontrole. 
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Studiju kursa 

nosaukums 

angļu valodā 

FINANCIAL PLANNING AND ANALYSIS 

  

Studiju kursa anotācija angļu valodā 

The study course „Financial planning and analysis” helps to clarify the main aspects in doing financial 

analysis of a company, and to be aware of the aims and tasks of the financial analysis, as well as of methods 

and approaches of doing such analysis. The course provides practical knowledge of analysing the indicators 

of production and financial operation of a company, assessing the acquired information and elaborating on 

measures for improvement of these indicators. The course is designed to help students to recognise the 

factors that influence the structure of capital, to master calculation of the capital price, and to assess the 

policy of dividends and amortization, as well the formation of profit and fixed capital. 
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