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STUDIJU KURSA APRAKSTS

Studiju kursa nosaukums
Apjoms kredītpunktos/ ECTS)

FINANŠU GRĀMATVEDĪBA
2/3

Apjoms
(stundās)

80

Priekšzināšanas
Zinātņu nozare
Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātņu apakšnozare
Grāmatvedības un uzskaites teorija
Akadēmisko stundu kopsavilkums
Apjoms (akadēmiskās stundas)
Tālmācības nodarbības
40
Kontaktstundas / video lekcijas
8
Vingrinājumi, pašpārbaudes jautājumi un testi
14
Patstāvīgie darbi/attālinātās diskusijas
16
Eksāmena/Ieskaites darbs
2
Iestāžu darba organizācija un vadība. Komercdarbība. Mikro, mazo un
1. līmeņa profesionālās
vidējo uzņēmumu vadība. Grāmatvedība un finanšu plānošana. Tiesību
studiju programmas
zinātnes. Tūrisma un viesnīcu serviss. Personāla psiholoģija un
cilvēkresursu vadība.
Mg.oec.Vita Zariņa
Studiju kursa autors(i)
Studiju kursa pasniedzējs(i)
Studiju kursa mērķis:

Prasības kredītpunktu
iegūšanai (kursa
novērtējuma struktūra):

Mg.oec., Mg.paed. Ina Jēkabsone
Dot iespēju apgūt zināšanas par finanšu operāciju pilnu uzskaiti, finanšu
pārskatus sagatavošanu. Izveidot izpratni par Latvijas Republikas
likumu un citu normatīvo aktu piemērošanu grāmatvedības jomā.
Gala vērtējums tiek aprēķināts:
Moodle diskusija/uzdevums –40%
Eksāmens – 60%
Lai izliktu gala vērtējumu, abās aktivitātēs jāuzrāda sekmīgs vērtējums –
ne zemāks kā 4 balles.
Gala vērtējums ir vidējā atzīme 10 baļļu sistēmā, proporcionāli abu
minēto aktivitāšu procentuālajam sadalījumam.

Studiju rezultāti
1. Zināšanas Studenti iegūst zināšanas par:
1.1. Ilgtermiņa ieguldījumiem un to uzskaiti
1.2. Pamatlīdzekļu uzskaites un krājumu uzskaites, un novērtēšanas metodēm
1.3. Norēķiniem ar debitoriem, īstermiņa ieguldījumiem un to uzskaiti
1.4. Pašu kapitālu, tā veidošanas iespējām un sastāvu
1.5. Kreditoriem un norēķiniem ar tiem, norēķiniem par nodokļiem, darba samaksu un ieturējumiem no
tās
1.6. Ieņēmumu un izdevumu uzskaiti un finanšu rezultātu aprēķiniem
1.7. Finanšu pārskata saturu un tā izstrādāšanu.
2. Prasmes -studenti:
2.1.Prot rīkoties dažādās situācijās, izprot cēloņsakarības un prot pastāvīgi pieņemt pamatotus lēmumus
2.2.Izprot saimniecisko operāciju uzskaiti uzņēmumā
2.3.Prot pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas uzņēmuma finanšu pārskata sastādīšanā.
3. Kompetence:
3.1.Studenti spēj praktiski pielietot teorētiskās zināšanas profesionālajā darbībā un reālās
problēmsituācijās
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3.2.Studentiem veidojas pozitīva attieksme par uzņēmējdarbības uzskaites svarīgumu un sadarbību ar
uzņēmumu kontrolējošām finanšu institūcijām
3.3.Studenti izprot jautājumus par uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātiem un informācijas
atspoguļošanu finanšu pārskatos, atbild par tiem atbilstību reālai situācijai un Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
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Eksāmens/ieskaites
darbs

Patstāvīgie darbi/
attālinātās diskusijas

2.

Ilgtermiņa ieguldījumu
uzskaite. Nemateriālie
ieguldījumi un to vērtības
norakstīšana.
Pamatlīdzekļu jēdziens
un to sintētiskā un
analītiskā uzskaite.
Pamatlīdzekļu
nolietojuma aprēķini.
Pamatlīdzekļu
pārvērtēšana, izslēgšana.
Ilgtermiņa ieguldījumu
inventarizācija.
Ilgtermiņa finanšu
ieguldījumi. Krājumi, to
uzskaites un
novērtēšanas metodes.
Norēķini ar debitoriem
un prasībām pret
personālu. Nākamo
periodu izdevumi.
Īstermiņa vērtspapīri.
Naudas līdzekļi, veidi un
uzskaite. Pašu kapitāla
sastāvdaļas un uzskaite.
Kreditori, to klasifikācija
un uzskaite. Norēķini par
darba samaksu un
ieturējumiem no tās.
Nākamo periodu
ieņēmumi. Saimnieciskās
darbības izdevumi un
ieņēmumi no

Vingrinājumi,
pašpārbaudes jautājumi
un testi

1.

Temati

Tālmācības nodarbības

N.p.k.

Kontaktstundas / video,
audio nodarbības

Studiju kursa saturs
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saimnieciskās darbības.
Dažādi ieņēmumi un
izdevumi.
Finanšu pārskatu saturs
un izstrādāšana. Gada
pārskatu apstiprināšanas
un iesniegšanas kārtība.
KOPĀ:

8.
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2

2

40

14

16

2

80
Apgūstot studiju kursu un sekmīgi nokārtojot pārbaudījumus, studējošais spēj (zināšanas, prasmes
un kompetences)
Novērtēšanas kritēriji
Studiju rezultāti:
(40-69%)
(70-89%)
(90-100%)
Zināšanas

Prasmes

Var nosaukt un
atpazīt terminus

Prot definēt un
atpazīst
terminoloģiju,
saskata
likumsakarības

Spēj lietot un
pamatot terminu
pielietojumu

Spēj pārbaudīt,
salīdzināt un
analizēt terminu
pielietojumu praksē

Atbildība, iniciatīva
un radošums
novērtējot reālas
problēmsituācijas

Lēmumu
pieņemšana, kritiskā
domāšana reālās
problēmsituācijās,
prezentācijas
prasmes piedāvājot
risinājumus
problēmsituācijās

Kompetences

Prot izprast un
piedāvāt savu
konkrētu risinājumu,
zināšanas pārsniedz
izglītības
programmas prasības
Prot apvienot,
modelēt un
kombinēt dažādas
problēmsituācijas
Organizēšanas un
plānošanas prasmes
un pašdisciplīna
risinot dažādas
sarežģītības
jautājumus un
prasmes pieņemt
lēmumus un tos
pamatot

Iegūto studiju rezultātu apliecinājums
Studiju
rezultāti
1.1.-1.7.

2.1.-2.3.

3.1.-3.3.

Moodle diskusija/uzdevums

X

X

X

Eksāmens

X

X

X

Novērtēšanas metode

Pamatliteratūra
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