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Grāmatvedība un finanses 

Accounting and Finances 
 

Jelgavā 

 

Programma 

 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā ___________ 

Apjoms: 4.0 KP (160 h): studiju projekts 

Izstrādāja: Inguna Leibus, Grāmatvedības un finanšu katedras docente 

Ierobežotās izvēles studiju kurss (B daļa) akadēmiskās izglītības bakalaura studiju 

programmas „Ekonomika” apakšprogrammā „Grāmatvedība un finanses”  

pilna laika studentiem 4.kursa 7.semestrī,  

nepilna laika studentiem 5.kursa 9.semestrī. 

 

Anotācija  
Izstrādājot studiju projektu, students nostiprina, sistematizē un paplašina studiju 

kursos Finanšu grāmatvedība, Statistika un Uzņēmuma finanses gūtās teorētiskās 

zināšanas. Students iemācās raksturot, atklāt un novērtēt pētāmā objekta teorētiskos 

un tiesiskos aspektus, veic uzņēmuma finanšu grāmatvedības izpēti, gūst iemaņas 

statistiskās informācijas vākšanā un apstrādē, kā arī uzņēmuma finanšu analīzē.  

 

Annotation 

Working on the study project, students consolidate, systemize and expand the 

theoretical knowledge acquired in the study courses of Financial Accounting, 

Statistics, Business Finances. Students learn to characterize, reveal and evaluate the 

theoretical and legal aspects of the theme, study the financial accounting of an 

enterprise, develop skills in the collection and processing of the statistic information 

as well as the financial analysis of the enterprise. 

 

Studiju projekta izstrādes mērķis 

Nostiprināt un integrēt studentu prasmes praktiski pielietot studiju kursos iegūtās 

teorētiskās zināšanas, veicināt zinātniskā darba iemaņu un pētnieciskā darba 

metodikas apgūšanu, spējas loģiski un profesionāli izklāstīt darba saturu, izdarīt 

secinājumus par sava darba rezultātiem, izvirzīt atbilstošus priekšlikumus, gūt 

iemaņas sava darba rezultātu prezentēšanā.  

 

Studiju projekta saistība ar citiem kursiem  
Nepieciešamas priekšzināšanas šādos studiju kursos: Finanšu grāmatvedība, Vadības 

grāmatvedība, Uzņēmuma finanses, Finanšu pārskati, Nodokļu uzskaite, Statistika. 

 

Studiju projekta aizstāvēšanas organizēšana 
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Students studiju projektu izstrādā patstāvīgi, saskaņā ar izvēlēto tēmu. Projekta 

struktūru un veicamos uzdevumus students sastāda kopā ar mācībspēku, kurš ir 

nozīmēts par studiju projekta vadītāju.  

Studiju projektu noformē atbilstoši EF izstrādātajiem studiju darbu noformēšanas 

metodiskajiem noteikumiem. Tas sagatavojams datorsalikumā 30 – 35 lpp. apjomā, 

neskaitot pielikumus. 

Studiju projekts iesniedzams studiju projekta vadītājam pēc Grāmatvedības un finanšu 

katedras noteikta grafika. Studiju projektu aizstāvēšana notiek Grāmatvedības un 

finanšu katedrā, vērtēšanu veic ar katedras vadītāja rīkojumu apstiprināta komisija. 

Komisijas sastāvā ir vismaz trīs docētāji, no kuriem viens ir studiju projekta vadītājs. 

Studiju projekta aizstāvēšanai students sagatavo prezentāciju (līdz 10 minūtēm) un 

aizstāv studiju projekta izstrādes gaitā veiktos uzdevumus, atklātās problēmas, 

akcentējot svarīgākās atziņas un piedāvātos risinājumus. 

Studiju projektu vērtē 10 ballu sistēmā. Zemākā sekmīgā atzīme ir 4 (gandrīz 

viduvēji). 

 

Kavējumu atstrādāšanas prasības un kārtība 

Attaisnota kavējuma vai nesekmīga vērtējuma gadījumā komisija lemj par studiju 

projekta pilnveidošanu un atkārtotu aizstāvēšanu pēc katedras vadītāja noteikta 

grafika. Neattaisnotu kavējumu katedras vadītājs izvērtē katru individuāli. 

 

 

Studiju projekta programmas izvērsts saturs 

1. Studiju projekta tēmas izvēle. Students 3. kursa 6. semestrī patstāvīgi izvēlas 

tēmu no piedāvāto tēmu virzienu saraksta. Pēc tam tēmu konkretizē kopā ar studiju 

projekta vadītāju.  

2. Studiju projekta plāns. Sadarbībā ar studiju projekta vadītāju tiek veidota projekta 

struktūra un definēti uzdevumi atbilstoši studiju projekta vispārējam plānam:  

Ievads. Darba tēmas aktualitātes pamatojums. Darba mērķa formulējums un mērķa 

sasniegšanai izvirzītie uzdevumi. Pētījuma objekta un perioda raksturojums. Darba 

struktūras un apjoma raksturojums, tabulu un attēlu skaits (1 – 2 lpp.). 

Pirmā nodaļa. Teorētiskās un tiesiskās bāzes raksturojums. (5 - 6 lpp.) 

Otrā nodaļa. Uzskaite finanšu grāmatvedībā (10 -12 lpp.) 

Trešā nodaļa. Statistikas datu apstrāde un uzņēmuma finanšu analīze (15 -18 lpp.) 

Statistikas datu apstrādei un finanšu analīzes veikšanai ieteicams izmantot konkrēta 

uzņēmuma datus, izmantojot pēdējo 3 gadu rādītājus. Ja pieejamie dati par uzņēmumu 

nav pietiekoši analīzes veikšanai, izmanto statistikas datus par nozari vai valsti 

kopumā. 

Secinājumi un priekšlikumi. Pamatojoties uz veikto pētījumu, tiek izstrādāti 

secinājumi un priekšlikumi, kuros akcentētas svarīgākās pētījuma rezultātā gūtās 

atziņas (1 - 2 lpp.). 

 

3. Teorētiskās literatūras apkopošana un sistematizēšana. Students apkopo studiju 

projekta izstrādei nepieciešamās dažādos studiju kursos iegūtās teorētiskās 

zināšanas, un izmanto tās par pamatu projekta analītisko daļu izstrādei.  

4. Nepieciešamo datu un informācijas iegūšana par analizējamo uzņēmumu. 
Apkopo studiju projekta izstrādei nepieciešamos analizējamā uzņēmuma finanšu 

rādītājus, veic savākto materiālu izpēti un sistematizāciju.  

5. Projekta analītisko daļu izstrāde. Izstrādā projekta praktisko pētījumu daļu 

atbilstoši studiju projekta plānam. 
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6. Galveno secinājumu un priekšlikumu izstrāde. Pamatojoties uz studiju projekta 

analītiskajā daļā veiktajiem aprēķiniem un analīzi, nosaka aktuālākās uzņēmuma 

finanšu problēmas, to cēloņus, izdara secinājumus un izstrādā priekšlikumus finanšu 

darbības uzlabošanai. 

7. Prezentācijas sagatavošana un studiju projekta aizstāvēšana. 

 

STUDIJU PROJEKTA TĒMU SARAKSTS 

 

1. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite un analīze 

1.1.Ilgtermiņa ieguldījumu klasifikācija 

1.2.Ilgtermiņa ieguldījumu atzīšana un novērtēšana 

1.3.Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite grāmatvedībā: normatīvā reglamentācija, 

uzskaites pamatprincipi, konti, dokumenti un reģistri 

1.4.Ilgtermiņa ieguldījumu informācijas atklāšana finanšu pārskatā 

1.5.Ilgtermiņa ieguldījumu datu izmantošana finanšu analīzē  

1.6.Ilgtermiņa ieguldījumu statistikas pārskati 

2. Pamatlīdzekļu uzskaite un analīze 

2.1.Pamatlīdzekļu klasifikācija 

2.2.Pamatlīdzekļu atzīšana un novērtēšana 

2.3.Pamatlīdzekļu uzskaite grāmatvedībā: normatīvā reglamentācija, uzskaites 

pamatprincipi, konti, dokumenti un reģistri 

2.4.Nolietojuma aprēķins nodokļu vajadzībām 

2.5.Pamatlīdzekļu informācijas atklāšana finanšu pārskatā 

2.6.Pamatlīdzekļu datu izmantošana finanšu analīzē 

2.7.Pamatlīdzekļu statistikas pārskati 

3. Krājumu uzskaite un analīze 

3.1.Krājumu klasifikācija 

3.2.Krājumu atzīšana un novērtēšana 

3.3.Krājumu uzskaite grāmatvedībā: normatīvā reglamentācija, uzskaites 

pamatprincipi, konti, dokumenti un reģistri 

3.4.Krājumu informācijas atklāšana finanšu pārskatā 

3.5.Krājumu datu izmantošana finanšu analīzē  

3.6.Krājumu datu statistikas pārskati 

4. Pašražotās produkcijas uzskaite un analīze 

4.1.Pašražotās produkcijas klasifikācija 

4.2.Pašražotās produkcijas atzīšana un novērtēšana 

4.3.Pašražotās produkcijas uzskaite grāmatvedībā: normatīvā reglamentācija, 

uzskaites pamatprincipi, konti, dokumenti un reģistri 

4.4.Pašražotās produkcijas informācijas atklāšana finanšu pārskatā 

4.5.Pašražotās produkcijas datu izmantošana finanšu analīzē  

4.6.Pašražotās produkcijas statistikas pārskati 

5. Pirkto krājumu uzskaite un analīze 

5.1.Pirkto krājumu klasifikācija 

5.2.Pirkto krājumu atzīšana un novērtēšana 

5.3.Pirkto krājumu uzskaite grāmatvedībā: normatīvā reglamentācija, uzskaites 

pamatprincipi, konti, dokumenti un reģistri 

5.4.Pirkto krājumu informācijas atklāšana finanšu pārskatā 

5.5.Pirkto krājumu datu izmantošana finanšu analīzē  

5.6.Pirkto krājumu statistikas pārskati 

6. Debitoru uzskaite un analīze 

6.1.Debitoru klasifikācija 
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6.2.Debitoru atzīšana un novērtēšana 

6.3.Debitoru uzskaite grāmatvedībā: normatīvā reglamentācija, uzskaites 

pamatprincipi, konti, dokumenti un reģistri 

6.4.Debitoru informācijas atklāšana finanšu pārskatā 

6.5.Debitoru datu izmantošana finanšu analīzē  

6.6.Debitoru statistikas pārskati 

7. Vērtspapīru uzskaite un analīze 

7.1.Vērtspapīru klasifikācija 

7.2.Vērtspapīru atzīšana un novērtēšana 

7.3.Vērtspapīru uzskaite grāmatvedībā: normatīvā reglamentācija, uzskaites 

pamatprincipi, konti, dokumenti un reģistri 

7.4.Vērtspapīru informācijas atklāšana finanšu pārskatā 

7.5.Vērtspapīru datu izmantošana finanšu analīzē  

7.6.Vērtspapīru statistikas pārskati 

8. Naudas līdzekļu uzskaite un analīze 

8.1.Naudas līdzekļu klasifikācija 

8.2.Naudas līdzekļu atzīšana un novērtēšana 

8.3.Naudas līdzekļu uzskaite grāmatvedībā: normatīvā reglamentācija, uzskaites 

pamatprincipi, konti, dokumenti un reģistri 

8.4.Naudas līdzekļu informācijas atklāšana finanšu pārskatā 

8.5.Naudas līdzekļu datu izmantošana finanšu analīzē  

8.6.Naudas līdzekļu statistikas pārskati 

9. Valūtas līdzekļu uzskaite un analīze 

9.1.Valūtas līdzekļu klasifikācija 

9.2.Valūtas līdzekļu atzīšana un novērtēšana 

9.3.Valūtas līdzekļu uzskaite grāmatvedībā: normatīvā reglamentācija, uzskaites 

pamatprincipi, konti, dokumenti un reģistri 

9.4.Valūtas līdzekļu informācijas atklāšana finanšu pārskatā 

9.5.Valūtas līdzekļu datu izmantošana finanšu analīzē  

9.6.Valūtas līdzekļu statistikas pārskati 

10. Finansēšanas avotu uzskaite un analīze 

10.1. Finansēšanas avotu klasifikācija 

10.2. Finansēšanas avotu atzīšana un novērtēšana 

10.3. Finansēšanas avotu uzskaite grāmatvedībā: normatīvā reglamentācija, 

uzskaites pamatprincipi, konti, dokumenti un reģistri 

10.4. Finansēšanas avotu informācijas atklāšana finanšu pārskatā 

10.5. Finansēšanas avotu datu izmantošana finanšu analīzē  

10.6. Finansēšanas avotu statistikas pārskati 

11. Pašu kapitāla uzskaite un analīze 

11.1. Pašu kapitāla klasifikācija 

11.2. Pašu kapitāla atzīšana un novērtēšana 

11.3. Pašu kapitāla uzskaite grāmatvedībā: normatīvā reglamentācija, uzskaites 

pamatprincipi, konti, dokumenti un reģistri 

11.4. Pašu kapitāla informācijas atklāšana finanšu pārskatā 

11.5. Pašu kapitāla datu izmantošana finanšu analīzē  

11.6. Pašu kapitāla statistikas pārskati 

12. Kreditoru uzskaite un analīze 

12.1. Kreditoru klasifikācija 

12.2. Kreditoru atzīšana un novērtēšana 

12.3. Kreditoru uzskaite grāmatvedībā: normatīvā reglamentācija, uzskaites 

pamatprincipi, konti, dokumenti un reģistri 
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12.4. Kreditoru informācijas atklāšana finanšu pārskatā 

12.5. Kreditoru datu izmantošana finanšu analīzē  

12.6. Kreditoru datu statistikas pārskati 

13. Kredītu uzskaite un analīze 

13.1. Kredītu klasifikācija 

13.2. Kredītu summu atzīšana un novērtēšana 

13.3. Kredītu uzskaite grāmatvedībā: normatīvā reglamentācija, uzskaites 

pamatprincipi, konti, dokumenti un reģistri 

13.4. Kredītu informācijas atklāšana finanšu pārskatā 

13.5. Kredītu datu izmantošana finanšu analīzē  

13.6. Kredītu statistikas pārskati 

14. Darba samaksas uzskaite un analīze 

14.1. Darba samaksas organizācijas pamatprincipi 

14.2. Darba samaksas aprēķins un uzskaite grāmatvedībā: normatīvā 

reglamentācija, uzskaites pamatprincipi, konti, dokumenti un reģistri 

14.3. Darba samaksas aprēķina informācijas atklāšana finanšu pārskatā 

14.4. Darba samaksas aprēķina datu izmantošana finanšu analīzē  

14.5. Ar darba tiesiskajām attiecībām saistīti statistikas pārskati 

15. Ieņēmumu uzskaite un analīze 

15.1. Ieņēmumu klasifikācija un atzīšana 

15.2. Ieņēmumu uzskaite grāmatvedībā: normatīvā reglamentācija, uzskaites 

pamatprincipi, konti, dokumenti un reģistri 

15.3. Ieņēmumu informācijas atklāšana finanšu pārskatā 

15.4. Ieņēmumu datu izmantošana finanšu analīzē  

15.5. Ieņēmumu statistikas pārskati 

16. Izmaksu uzskaite un analīze 

16.1. Izmaksu klasifikācija un atzīšana 

16.2. Izmaksu uzskaite grāmatvedībā: normatīvā reglamentācija, uzskaites 

pamatprincipi, konti, dokumenti un reģistri 

16.3. Izmaksu informācijas atklāšana finanšu pārskatā 

16.4. Izmaksu datu izmantošana finanšu analīzē  

16.5. Izmaksu statistikas pārskati 

17. Naudas plūsmas uzskaite un analīze 

17.1. Naudas plūsmas pārskata metodes: tiešā un netiešā, sastādīšanas 

pamatprincipi 

17.2. Naudas plūsmas pārskata normatīvā reglamentācija  

17.3. Naudas plūsmas informācijas atklāšana finanšu pārskatā 

17.4. Naudas plūsmas datu izmantošana finanšu analīzē  

17.5. Naudas plūsmas statistikas pārskati 

18. Pievienotās vērtības nodokļa uzskaite un analīze 

18.1. Pievienotās vērtības nodokļa aprēķina pamatprincipi 

18.2. Pievienotās vērtības nodokļa uzskaite grāmatvedībā: normatīvā 

reglamentācija, uzskaites pamatprincipi, konti, dokumenti un reģistri 

18.3. Pievienotās vērtības nodokļa informācijas atklāšana finanšu pārskatā 

18.4. Pievienotās vērtības nodokļa datu izmantošana finanšu analīzē  

18.5. Pievienotās vērtības nodokļa rādītāju statistiskā analīze 

19. Uzņēmumu ienākuma nodokļa uzskaite un analīze 

19.1. Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķina pamatprincipi 

19.2. Uzņēmumu ienākuma nodokļa uzskaite grāmatvedībā: normatīvā 

reglamentācija, uzskaites pamatprincipi, konti, dokumenti un reģistri 

19.3. Uzņēmumu ienākuma nodokļa informācijas atklāšana finanšu pārskatā 
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19.4. Uzņēmumu ienākuma nodokļa datu izmantošana finanšu analīzē  

19.5. Uzņēmumu ienākuma nodokļa rādītāju statistiskā analīze 

20. Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumu uzskaite un analīze 

20.1. Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumu aprēķina pamatprincipi 

20.2. Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumu uzskaite grāmatvedībā: 

normatīvā reglamentācija, uzskaites pamatprincipi, konti, dokumenti un 

reģistri 

20.3. Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumu informācijas atklāšana finanšu 

pārskatā 

20.4. Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumu datu izmantošana finanšu 

analīzē  

20.5. Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumu rādītāju statistiskā analīze 

21. Dabas resursu nodokļa uzskaite un analīze 

21.1. Dabas resursu nodokļa aprēķina pamatprincipi 

21.2. Dabas resursu nodokļa uzskaite grāmatvedībā: normatīvā reglamentācija, 

uzskaites pamatprincipi, konti, dokumenti un reģistri 

21.3. Dabas resursu nodokļa informācijas atklāšana finanšu pārskatā 

21.4. Dabas resursu nodokļa datu izmantošana finanšu analīzē  

21.5. Dabas resursu nodokļa rādītāju statistiskā analīze 

22. Līzinga darījumu uzskaite un analīze 

22.1. Līzinga veidu klasifikācija 

22.2. Līzinga darījumu atzīšana un novērtēšana 

22.3. Līzinga uzskaite grāmatvedībā: normatīvā reglamentācija, uzskaites 

pamatprincipi, konti, dokumenti un reģistri 

22.4. Līzinga informācijas atklāšana finanšu pārskatā 

22.5. Līzinga datu izmantošana finanšu analīzē  

22.6. Līzinga rādītāju statistiskā analīze 

 

Ieteicamā literatūra un informācijas avoti  

Mācību literatūra 

Grāmatvedībā 

1. Andžāne V. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001. 

2. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2003. 

3. Beļavska L. Grāmatvedības pamati atbilstoši starptautiskajiem un 

nacionālajiem standartiem: Mācību līdzeklis. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 

2007. 

4. Benze J.Finansu grāmatvedība: Mācību līdzeklis. Rīga: Grāmatvedis, 1998., 322 

lpp. 

5. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. 

I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009, 268 lpp.  

6. Bojarenko J., Tjurina A., Ķuda M., Pokromoviča I., Jespere I. Finanšu 

grāmatvedība: teorija un prakse. II daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009., 

292 lpp. 

7. Brūna I., Kaire L Apgrozāmo līdzekļu uzskaite. Rīga: Latvijas Universitāte, 

2002., 97 lpp. 

8. Grandāne M., Martemjanova E., Mārāne I., Mežaraupe V., Soopa A. Finanšu 

grāmatvedība: Mācību līdzeklis. Rīga: RaKa, 2004. 

9. Grandāne M., Mārāne I. Praktiskie uzdevumi grāmatvežiem. Rīga: Turība, 2008. 

10. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Grāmatvedības pamati: 

Mācību grāmata. Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 

2009., 100 lpp. 
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11. Grigorjeva, R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība. 

SIA Izglītības soļi, Rīga, 2009., 252 lpp. 

12. Grebenko M. Darba likums un grāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas 

dienests, 2002. 

13. Januška M. Uzņēmuma uzskaites politikas veidošana un atjaunošana. 

Grāmatvedības dokumentu paraugi. Rīga: Merkūrijs LAT 
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