
 1 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte 

Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 
 

Apstiprināta 

Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta 

akadēmiskā personāla sēdē 

2015.gada 23.augustā 

 

 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS ANALĪZE 

Business Analysis  

Jelgavā 

Programma 

 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā: VadZ4051. 

Apjoms: 4,0 KP (64 h): studiju projekts. 

Izstrādāja: Anda Zvaigzne, Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta docente.  

Obligātais kurss ESAF bakalauriem akadēmiskajā studiju programmā „Ekonomika”, 3.kursa 

6.semestrī pilna laika studijās un 4.kursa 8.semestrī nepilna laika studijās. 

 

Anotācija: 

Studiju projekta izstrādes gaitā studiju kursos iegūtās teorētiskās zināšanas tiek pielietotas, lai 

kompleksi novērtētu konkrēta uzņēmuma darbības rezultātus. Studējošie nostiprina prasmes 

pielietot uzņēmējdarbību raksturojošo rādītāju analīzes metodes un interpretēt iegūtos rezultātus.  

 

Annotation: 

During the elaboration of the study project, the theoretical knowledge gained in the study courses is 

applied to complexly evaluate performance results of an enterprise. Students master their skills in 

applying the methods of analysing business indicators and in interpreting the gained results.  

 

Studiju projekta izstrādes mērķis: 

Nodrošināt studentiem prasmes integrēt un praktiski pielietot vairākos studiju kursos iegūtās 

teorētiskās zināšanas, veicot kāda raţošanas vai pakalpojumu sfēras uzņēmuma saimnieciskās 

darbības analīzi. 

 

Studiju projekta izstrādes rezultātā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes, attieksmes 

un kompetence): 

Pēc studiju projekta izstrādes studentam būs: 

 zināšanas – studējošie nostiprina teorētiskās zināšanas par uzņēmējdarbības procesa 

daudzveidīgo aspektu atspoguļošanu un tā rezultātu izvērtēšanu konkrētā uzņēmumā; 

 prasmes – studējošie, pamatojoties uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām, spēj vispusīgi 

raksturot konkrēta uzņēmuma darbības procesu, iegūt informāciju no uzņēmuma finanšu 

aprēķiniem, patstāvīgi pielietot saimnieciskās darbības rādītāju analīzes metodes, interpretēt 

iegūtos rezultātus;  

 kompetence – studējošie, izmantojot apgūtās teorētiskās likumsakarības, spēj patstāvīgi iegūt, 

atlasīt un analizēt nepieciešamo informāciju un kompleksi novērtēt uzņēmuma darbības 

efektivitāti; iegūtās zināšanas un prasmes ļauj novērtēt analīzes nozīmi uzņēmējdarbības 

attīstībā, izvirzīto mērķu sasniegšanā un ekonomiski pamatotu lēmumu pieņemšanā. 
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Study results to be achieved by elaborating a study project (knowledge, skills, attitudes, and 

competence) 

After elaborating a study project, students will have: 

 knowledge – students master their theoretical knowledge on description of various aspects of 

the process of doing business at a particular enterprise and assess its results; 

 skills – based on the theoretical knowledge obtained, students can comprehensively characterise 

the operation process of a particular enterprise, get information by performing financial 

calculations for an enterprise, independently apply methods of analysis of economic 

performance indicators and interpret the result gained;  

 competence – by exploiting the theoretical relationships learnt, students are able to 

independently obtain, select, and analyse necessary information and complexly assess the 

performance efficiency of an enterprise; the knowledge and skills obtained allow students to 

assess the role of analysis, in achieving the goals set and in decision-making. 

 

Studiju projekta saistība ar citiem studiju kursiem: 

Studiju projekts ir saistīts ar studiju kursiem „Saimniekošanas mācība”, „Saimnieciskās darbības 

analīze”, „Uzņēmējdarbība”, „Tirgzinības”, „Grāmatvedības teorija”, „Finanšu grāmatvedība”, 

„Nodokļi un nodevas”, „Uzņēmējdarbības likumdošana”, „Statistika” un „Finanses un kredīts”.  

 

Studiju projekta aizstāvēšanas organizācija: 

Studiju projekts iesniedzams mācībspēkam (studiju projekta vadītājam) pēc Uzņēmējdarbības un 

vadībzinātnes institūta noteikta grafika. Studiju projektu aizstāvēšana notiek Uzņēmējdarbības un 

vadībzinātnes institūtā un vērtēšanu veic ar institūta direktora rīkojumu apstiprināta komisija. 

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

Studiju projekta aizstāvēšanai students sagatavo līdz 10 minūšu ilgu prezentāciju 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 institūta direktora noteikta grafika. Neattaisnota 

kavējuma gadījumā katru gadījumu institūta direktors izvērtē individuāli. 

 

Studiju projekta programmas izvērsts saturs 

1. Studiju projekta tēmas izvēle. Studiju projekts ietver studējošā izvēlēta uzņēmuma darbības 

analīzi. Studējošie patstāvīgi izvēlas vienu no studiju projekta tēmām: 

 peļņas analīze; 

 rentabilitātes un to ietekmējošo faktoru analīze; 

 uzņēmuma bilances aktīvu analīze; 

 kapitāla, maksātspējas un likviditātes analīze; 

 bankrota varbūtības analīze; 

 darbaspēka izmantošanas analīze; 

 bruto segumu aprēķins un analīze; 

 naudas plūsmas analīze; 

 bezzaudējumu punkta analīze. 

2. Studiju projekta plāns. Studiju projektu noformē atbilstoši ESAF izstrādātajiem studiju darbu 

noformēšanas metodiskajiem noteikumiem. Tas sagatavojams datorsalikumā 30-35 lpp. apjomā, 

neskaitot pielikumus. 

Sadarbībā ar studiju projekta vadītāju tiek veidota projekta struktūra un definēti uzdevumi 

atbilstoši studiju projekta vispārējam plānam:  
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 Ievads. Darba tēmas aktualitātes pamatojums. Darba mērķa formulējums un mērķa 

sasniegšanai izvirzītie uzdevumi. Pētījuma objekta, apstākļu un perioda raksturojums. Darba 

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

 Pirmā nodaļa. Analīzes teorētiskie aspekti, akcentējot izvēlēto tēmu, t.i. no 1.punkta 

piedāvājuma izvēlētās tēmas teorētiskie aspekti (8-10 lpp.). 

 Otrā nodaļa. Uzņēmuma darbības vispārējs raksturojums: 

 uzņēmuma izveides raksturojums; 

 uzņēmuma raţošanas resursu raksturojums; 

 uzņēmuma klientu, sadarbības partneru un konkurences raksturojums; 

 uzņēmuma darbības tiesiskais regulējums (10-12 lpp.). 

 Trešā nodaļa. Uzņēmuma saimnieciskās darbības analīze atbilstoši izvēlētajai studiju 

projekta tēmai, izmantojot pēdējo 3 gadu rādītājus. Atbilstoši tematikai uzņēmuma 

saimnieciskās darbības problēmu un priekšrocību noskaidrošana (10-12 lpp.). 

 Secinājumi un priekšlikumi. 

3. Teorētiskās literatūras apkopošana un sistematizēšana. Jāapkopo studiju projekta izstrādei 

nepieciešamās daţādos studiju kursos iegūtās teorētiskās zināšanas, un jāizmanto tās par pamatu 

projekta analītisko daļu izstrādei.  

4. Nepieciešamo datu un informācijas iegūšana par analizējamo uzņēmumu. Jāapkopo studiju 

projekta izstrādei nepieciešamie analizējamā uzņēmuma darbības rādītāji, jāveic savākto 

materiālu izpēte un sistematizācija.  

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

atbilstoši studiju projekta plānam. 

6. Galveno secinājumu un priekšlikumu izstrāde. Pamatojoties uz studiju projekta analītiskajās 

daļās veiktajiem aprēķiniem un analīzi, jānosaka aktuālākās uzņēmuma attīstības problēmas, to 

cēloņi, jāizdara secinājumi un jāizstrādā priekšlikumi uzņēmuma darbības pilnveidei. 

7. Prezentācijas sagatavošana studiju projekta aizstāvēšanai. 

 

Mācību un metodiskās literatūras saraksts 

 

Pamatliteratūras saraksts: 

1. Drakers Pīters u.c. Uzņēmuma darbības novērtēšana (HBR). Rīga: Lietišķās informācijas 

dienests, 2008.- 180lpp  

2. Hofs. K.G. Biznesa ekonomika. - Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. - 559.lpp  

3. I.Ovčiņņikova. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: RTU 2002. 63. lpp.  

4. Januška M. Firmas finansiāli ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika (prakstisks palīglīdzeklis) 

- Rīga: ZKC SIA “Inovācija”, 2002. -40.lpp. 

5. Krogzeme, H.(Hilda). Komersantu darbības analīze un kontrole. - Rīga: RTU Izdevniecība, 

2013 (RTU). - 350. lpp. 

6. Lībermanis G. Peļņa un konkurence.- Rīga: SIA „Kamene”, 2003.-229lpp.  

7. Rurāne M. Finansu pārvaldība. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2002. 281 lpp. 

8. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 384 lpp. 

9. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp. 

10. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga: 

Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp. 

11. Volodina M., Dzelmīte M. Mikroekonomika. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2005. – 241 lpp.  

12. Engle C.R. Aquaculture Economics and Financing: Management and Analysis 

http://www2.hcmuaf.edu.vn/data/nmduc/Aquaculture%20Economics%20and%20Financing%2

0-%20Management%20and%20Analysis.pdf 

13. Kовалѐв В.В. Финансовый анализ: Методы и процедуры, Москва: “Финаны и 

статистика”, 2002. –1. – 560.с. 
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14. Бригхэм Ю., Хьюстон Дж. Финансовый менеджмент Санкт-Петербург: Питер Пресс, 

2013. 592c 

15. Гинзбург А.И. Экономический анализ. Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2008. 528 с. 

16. Просветов  Г. И. Финансовый менеджмент. Задачи и решения , Альфа-Пресс, 2013. 

340c. 

17. Савицкая Г.В. Экономический анализ. Новое знание. Минск, 2004. 640 с. 

18. Шеремент А.Д. Теория экономического анализа. Москва: Инфра-М, 2005. 365 с. 

 

Papildliteratūras saraksts: 

1. Autoru kolektīvs. Uzņēmējdarbība lauku ilgtspējīgā attīstībā. Mācību līdzeklis. LLU EF 

Uzņēmējdarbības un vadības katedra. Jelgava, 2004. 318 lpp. 

2. Auziņa A., Dobele A., Mihejeva L., Upīte I. Praktikums lauksaimnieciskajā komercdarbībā. 

Rīga: KIF „Biznesa komplekss”, 2000. 67 lpp. 

3. Bednarskis L., Paupa V., Vaikulis J. Finansu pārskatu analīze. Rīga: LU, 1994. 96 lpp. 

4. Brigitte A. Vietējais mārketings. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 144 lpp. 

5. Bruto seguma aprēķins zemnieku saimniecībā. Periodisks izdevums. LLKC, Ozolnieki. 

6. Oļevskis G. Uzņēmējs un tirgus. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2007. 219 lpp. 

7. Vedļa A. Ceļvedis uzņēmējdarbībā. Rīga: Petrovskis&Ko, 2002. 490 lpp. 

8. Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Turība, 2006.150lpp. 

9. www.csb.lv 

10. www.em.gov.lv 

11. www.likumi.lv 

12. www.lursoft.lv 

13. www.firmas.lv 
 

Ieteicamā periodika: 

1. Ţurnāls „Bilance”.  Bilance: ţurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: 

Lietišķās informācijas dienests, 2005. - ISSN 1407-5709. 

2. Laikraksts „Diena”. Diena. Rīga: SIA „Dienas Mediji”, 1990. - ISSN 1407-1290. 

3. Laikraksts „Dienas bizness”.  Dienas Bizness. Rīga: SIA „Dienas Mediji”, 2000. - ISSN 1407-

2041. 

4. Ţurnāls „Kapitāls”.  Kapitāls: biznesa ideju ţurnāls. Rīga: SIA „Izdevniecība IKK”, 1998. - 

ISSN 1407-2505. 

5. Latvijas statistikas gadagrāmata. Periodisks izdevums. Rīga, LR CSP. 

6. Latvijas reģioni skaitļos. Statistikas gadagrāmatas. Statistikas biļeteni. Rīga, LR CSP. 

7. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga, LR Ekonomikas ministrija. 

 

 

Informācija par programmas izstrādāšanu, izvērtēšanu un saskaņošanu 

 

Programmu izstrādāja - Dr.oec., doc.A.Zvaigzne 

 

Saskaņots: 

Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta direktore - Dr.oec., asoc.prof. A.Auziņa 

ESAF Metodiskās komisijas vadītāja - Dr.oec., prof. A.Dobele 

ESAF dekāne  - Dr.oec., prof. A.Zvirbule-Bērziņa 

 
 

http://www.janus.lv/lat/katalog/?cat=172&doc=824693
http://www.janus.lv/lat/katalog/?cat=172&doc=828679
http://www.ibook.lv/Search.aspx?t=1&q=Andra+Zvirbule-B%c4%93rzi%c5%86a&chk=0
http://www.csb.lv/
http://www.em.gov.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.lursoft.lv/

