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Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
EKONOMIKAS UN SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS FAKULTĀTE 

 

APSTIPRINĀTS 

Finanšu un grāmatvedības institūta 

akadēmiskā personāla sapulcē 

2019. gada 15. janvārī 

 

GRĀMATVEDĪBA UN FINANSES (studiju projekts) 

ACCOUNTING AND FINANCES (Study Project) 

Programma 
 

Jelgavā  

 

Studija kursa kods LLU IS reģistrā Ekon4100 

Apjoms: 4 KP (6 ECTS) 

 

Studiju veids 
Kontaktstundas Patstāvīgās studijas,  

stundas 

Kopā,  

stundas  Lekcijas Praktiskie darbi un semināri 

Pilna laika  - -  160 160  

Nepilna laika - - 160 160 

 

Pārbaudījuma veids – Studiju projekta aizstāvēšana pie komisijas, vērtējums ar atzīmi. 

Izstrādāja: profesore, Dr.oec. Inguna Leibus 

Studiju projekts ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programma „Ekonomika” specializācijas virzienam 

„Grāmatvedība un finanses”. 
 

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, izdara 

patstāvīgus secinājumus un formulē priekšlikumus identificēto problēmu risināšanai.     

 

Annotation: 

Developing a study project, the student shall consolidate, systematically and extend the theoretical 

knowledge acquired in the courses of Financial Accounting, Statistics and Corporate Finance. The student 

learns to describe, detect and evaluate theoretical and legal aspects of the subject, perform financial 

accounting studies of the company, acquire skills in the collection and processing of statistical information, 

as well as in the financial analysis of the company, draws independent conclusions and formulates 

proposals for solving identified problems. 

 

Studiju projekta mērķis – nostiprināt un integrēt studentu prasmes praktiski pielietot studiju kursos iegūtās 

teorētiskās zināšanas, veicināt 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 kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetence) un to vērtēšana  

Studiju rezultāts 
Novērtēšanas 

metode 

Apguves līmenis 

vidējs augsts ļoti augsts 

ZINĀŠANAS 

Zina, izprot un orientējas 

spēkā esošajos tiesību aktos 

par attiecīgo analizējamo 

tēmu. 

Studiju 

projekts, 

prezentācija 

Apkopo svarīgākos 

spēkā esošos tiesību 

aktus, neveidojot 

hierarhisku secību 

Pārzina svarīgākos 

spēkā esošos tiesību 

aktus, spēj atlasīt un 

sistematizēt tos 

Brīvi orientējas spēkā 

esošajos tiesību aktos, 

atlasa, sistematizē tos un 

izsaka savu viedokli 



2 

 

Studiju rezultāts 
Novērtēšanas 

metode 

Apguves līmenis 

vidējs augsts ļoti augsts 

un kopsakarību ar 

pētāmo problēmu 

saistībā ar pētāmo 

problēmu 

Zina un izprot finanšu 

grāmatvedības teorētiskos 

pamatprincipus un 

likumsakarības, uzņēmuma 

finanšu rādītājus un to nozīmi.  

Studiju 

projekts, 

prezentācija 

Vērojama 

nepietiekami dziļa 

izpratne par 

teorētiskajiem 

pamatprincipiem 

Spēj teorētiskas 

zināšanas integrēt 

praktisko pētījumu 

veikšanā, apkopot 

vairāku autoru izteiktās 

atziņas, izmantojot 

dažādu zinātnieku 

pieredzi  

Brīvi veido diskusiju par 

dažādu autoru veiktajiem 

teorētiskajiem 

pētījumiem, integrē 

ārvalstu un Latvijas 

zinātnieku pētījumu 

rezultātus, kritiski izvērtē 

un izdara secinājumus un 

izsaka priekšlikumus 

PRASMES 

Profesionālās prasmes    

Spēj patstāvīgi iegūt un atlasīt 

aktuālu profesionālo literatūru, 

sistematizēt iegūto 

informāciju, izvērtējot to 

kritiski.  

Studiju 

projekts 

Iegūta un analizēta 

profesionālā 

literatūra, bet tā nav 

pietiekoši kritiski 

izvērtēta 

Iegūta un analizēta 

profesionālā literatūra, 

bet tā nav pietiekamā 

apjomā, pieļautas 

neprecizitātes, 

izvērtējot tās aktualitāti 

Iegūta un analizēta 

profesionālā literatūra, to 

kritiski izvērtējot, 

veidota profesionāla 

diskusija 

Spēj aprakstīt un analizēt 

finanšu grāmatvedības 

uzskaites objektus un 

uzņēmuma finanšu rezultātus, 

izdarīt argumentētus 

secinājumus un izteikt 

priekšlikumus. 

Studiju 

projekts, 

prezentācija 

Secinājumi 

vispārīgi, 

nekonkrēti, 

priekšlikumi nedod 

konkrētus 

risinājumus  

Secinājumi 

argumentēti, izriet no 

patstāvīgā pētījuma, 

konkrēti. Priekšlikumi 

reāli izpildāmi, tie 

atrisina konstatētās 

problēmas 

Secinājumi argumentēti, 

izriet no patstāvīgā 

pētījuma, atbilst 

izvirzītajam darba 

mērķim un uzdevumiem. 

Priekšlikumi adresēti 

konkrētam realizētājam, 

pamatoti, reāli izpildāmi 

Spēj veikt statistikas datu 

analīzi 

Studiju 

projekts, 

prezentācija 

Apkopoti dati, bet ir 

pieļautas kļūdas 

datu interpretācijā 

Iegūtie dati atlasīti un 

apkopoti, veikta 

rezultātu interpretācija, 

izmantojot 

vispārzinātniskas 

pētījumu metodes 

Brīvi izmanto pētījumu 

metodes datu apstrādē, 

iegūtos rezultātus 

vizualizē, izsaka 

prognozes 

Vispārīgās prasmes    

Spēja atbildīgi plānot uzdotos 

uzdevumus. 

Patstāvīgais 

darbs 

Ir grūtības plānot 

personīgo laiku, 

neiekļaujas 

noteiktajos 

termiņos 

Prot plānot laiku, taču 

darbu izpildē 

vērojamas 

neprecizitātes 

Iekļaujas noteiktajos 

grafikos un darbs 

izpildīts precīzi 

Spēj atlasīt informāciju, 

pielietot dažādas pētījumu 

metodes, prezentēt un 

argumentēt veikto pētījumu un 

aprēķinus, izteiktos 

priekšlikumus. 

Studiju 

projekts, 

studiju 

projekta 

prezentācija 

un 

aizstāvēšana 

Neprasme izmantot 

iegūtās zināšanas 

argumentēta 

viedokļa izteikšanai 

Atsevišķos jautājumos 

nav pietiekami dziļas 

izpratnes, 

argumentācija balstīta 

uz pamatzināšanām 

Pārdomāta un izsmeļoša 

prezentācija par veikto 

pētījumu, pārliecinoša 

sava viedokļa 

argumentācija. 

KOMPETENCE 

Prot patstāvīgi analizēt finanšu 

grāmatvedības uzskaites 

objektus, saskatīt 

likumsakarības un problēmas. 

Studiju 

projekts, 

prezentācija, 

diskusija, 

projekta 

vadītāja 

vērtējums 

Neprasme analīzes 

un sintēzes 

izmantošanā 

likumsakarību 

formulēšanā  

Dažkārt grūtības 

analizēt, saskatīt 

likumsakarības un 

problēmas 

Dziļa problēmu izpratne, 

to novērtēšana kritiski 

pielietojot analīzi un 

sintēzi 

Prot patstāvīgi analizēt 

uzņēmuma finanšu rādītājus, 

saskatīt likumsakarības un 

problēmas, lai izdarītu 

argumentētus secinājumus un 

priekšlikumus. 

Studiju 

projekts, 

prezentācija, 

diskusija, 

projekta 

vadītāja 

vērtējums 

Neprasme analīzes 

darbā, 

likumsakarību 

formulēšanā un 

dažādu jomu 

zināšanu 

integrēšanā 

Dažkārt grūtības 

analīzes darbā, procesu 

novērtēšanā un 

secinājumu 

izstrādāšanā 

Dziļa problēmu izpratne, 

to novērtēšana kritiski 

pielietojot analīzi un 

sintēzi, kā arī integrējot 

dažādu jomu zināšanas, 

izstrādāti argumentēti 

secinājumi un 

priekšlikumi 
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Studiju rezultāts 
Novērtēšanas 

metode 

Apguves līmenis 

vidējs augsts ļoti augsts 

Prot argumentēti prezentēt un 

diskutēt par sava pētījuma 

rezultātiem, pamatot savu 

viedokli. 

Prezentācija, 

diskusija 

 

Neprasme 

argumentēti 

prezentēt un 

diskutēt, nav sava 

viedokļa 

Dažkārt grūtības 

argumentēti prezentēt 

un diskutēt, nemāk 

pamatot savu viedokli  

Argumentēta 

prezentācija un 

kompetenta diskusija, 

pamatots viedoklis  

 

Learning outcomes (knowledge, skills and competence) and their assessment 

Learning outcome 
Assessment 

method 

Level of achievement 

Average High Very high 

KNOWLEDGE 

Students will be able to: 

demonstrate the knowledge 

and understanding of the 

effective legal framework for 

the topic analysed  

Study project, a 

presentation  

Ability to summarise 

the most important 

legal acts in force, 

making no 

hierarchical sequence 

of the acts; the acts 

do not pertain to the 

problem researched  

Knowledge of the most 

important relevant 

legal acts in force, an 

ability to select and 

systemise them 

Close familiarity with 

the relevant legal acts 

in force, an ability to 

select and systemise 

them and express the 

opinion on the problem 

researched 

Demonstrate the knowledge 

and understanding of the 

basic theoretical principles 

and regularities of financial 

accounting, the financial 

performance indicators of an 

enterprise and their role 

Study project, a 

presentation 

Insufficient 

understanding of the 

basic theoretical 

principles of 

financial accounting 

Ability to integrate the 

relevant theoretical 

knowledge with 

application to practical 

assignments, 

summarise the findings 

of several authors 

Ability to reasonably 

discuss the relevant 

theoretical research 

done by various 

authors, integrate the 

research results of 

foreign and national 

scientists, critically 

assess and draw 

conclusions and 

proposals  

SKILLS 

Professional skills     

Independently find and select 

up-to-date professional 

literature, systemise and 

critically assess the 

information acquired 

Study project Ability to find and 

analyse professional 

literature, yet there is 

difficulty in critically 

assessing it  

Ability to find and 

analyse professional 

literature, yet the 

amount of information 

is insufficient and there 

are imprecisions in 

assessing how up-to-

date it is 

Ability to find and 

analyse professional 

literature, critically 

assessing it and making 

a professional 

discussion of it 

Describe and analyse 

accounting items and the 

financial performance of an 

enterprise, draw reasoned 

conclusions and proposals  

Study project, a 

presentation 

Conclusions are 

general, vague; the 

proposals do not give 

concrete solutions 

Conclusions are 

reasoned and concrete, 

derived from the 

independent research; 

the proposals are 

implementable and 

solve the problem 

identified  

Conclusions are 

reasoned, derived from 

the independent 

research and consistent 

with the research aim 

and specific research 

tasks; the proposals are 

reasonable and feasible 

and addressed to 

particular entities 

Analyse statistical data Study project, a 

presentation 

Data are aggregated, 

yet there are 

imprecisions in data 

interpretation  

Data acquired are 

selected and 

aggregated, the results 

are interpreted by 

employing general 

scientific research 

methods  

Close familiarity with 

employing research 

methods to process the 

data, visualising the 

results and making 

projections 

Soft skills     

Responsibly plan the 

completion of the 

assignments given 

Independent 

work 

Difficulty in 

planning own time 

and meeting 

deadlines 

Ability to plan own 

time, yet the work is 

done superficially and 

inaccurately 

Deadlines are met, the 

work is done 

accurately 

Select information, apply Study project, Inability to apply the Insufficient Well-thought out and 
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Learning outcome 
Assessment 

method 

Level of achievement 

Average High Very high 

various research methods to 

processing it as well as 

present and substantiate the 

research and calculations 

done and the proposals drawn 

the presentation 

and defence of 

it 

acquired knowledge 

to reasonably express 

the opinion  

understanding of some 

matters; argumentation 

is based on basic 

knowledge  

comprehensive 

presentation of the 

research done, 

convincing 

argumentation in 

support of the opinion  

COMPETENCE 

Independently analyse 

financial accounting items 

and identify relevant 

regularities and problems 

Study project, a 

presentation, 

discussion, the 

evaluation of 

the supervisor  

Inability to employ 

analysis and 

synthesis to identify 

relevant regularities  

Sometimes, there is 

difficulty in 

performing an analysis 

and identifying 

relevant regularities 

and problems 

Deep understanding of  

problems and how to 

critically assess the 

problems by employing 

analysis and synthesis 

Independently analyse the 

financial performance of an 

enterprise, identify relevant 

regularities and problems to 

draw reasoned conclusions 

and proposals  

Study project, a 

presentation, 

discussion, the 

evaluation of 

the supervisor 

Inability to perform 

an analysis, define 

relevant regularities 

and integrate 

knowledge of various 

fields  

Sometimes, there is 

difficulty in 

performing an analysis, 

assessing processes 

and drawing 

conclusions 

Deep understanding of  

problems and how to 

critically assess them 

by employing analysis 

and synthesis as well as 

an ability to  draw 

reasoned conclusions 

and proposals by 

integrating knowledge 

of various fields 

Reasonably present and 

discuss the research results 

and substantiate the opinion  

Presentation, 

discussion 

Inability to 

reasonably present 

and discuss the 

research results; no 

own opinion is given 

Sometimes, there is 

difficulty in reasonably 

presenting and 

discussing the research 

results, no ability to 

substantiate the 

opinion 

Ability to make a 

reasoned presentation 

and a competent 

discussion and 

substantiate the opinion 

 

Studiju kursa pēctecība (priekšzināšanas):  

Nepieciešamas priekšzināšanas studiju kursos: Finanšu grāmatvedība (Ekon4102), Vadības grāmatvedība 
(Ekon3091), Uzņēmuma finanses (Ekon3049), Finanšu pārskati (Ekon4099), Nodokļu uzskaite 
(Ekon3090), Statistika (Ekon2122).  
 

Zināšanu kontrole un nosacījumi pārbaudījuma kārtošanai 

Tēma Zināšanu vērtējuma forma 
Vērtējums, 

balles 
Novērtējuma termiņš 

Patstāvīgās studijas, stundas 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Studiju 

projekta 

tēma 

Studiju projekts, studiju 

projekta prezentācija un 

aizstāvēšana 

10 ballu 

skalā 

Semestra plānojumā 

norādītājā datumā 
160 

 

160 

 

Knowledge assessment and prerequisites for taking a test or examination 

Topic 

 

Type of assessment 

 
Assessment 

Assessment deadline 

 

Amount of independent work, 

hours 

Full-time 

studies 

Part-time 

studies 

Topic of the 

study project 

Study project, the presentation 

and defence of the study 

project 

On a 10-point 

marking scale 

On the date specified by the 

semester schedule 
160 160 

 

 

Studiju projekta izstrādāšanu, vadīšanu, iesniegšanu un aizstāvēšanas kārtību regulē Metodiskie norādījumi 

studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības 

attīstības fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studentiem.  
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Prasības un kārtība nokavēto nodarbību atstrādāšanai 

Noteiktajā laikā neiesniegta un neaizstāvēta studiju projekta vai nesekmīga vērtējuma gadījumā 

aizstāvēšana notiek saskaņā ar LLU Studiju nolikumu un studiju kursa programmā paredzētajām prasībām. 

 

Programmas izvērsts saturs 

 

1. Tēmas izvēle, tās pamatojums. Students patstāvīgi izvēlas tēmu no piedāvāto tēmu virzienu 

saraksta. Pēc tam tēmu konkretizē kopā ar studiju projekta vadītāju. 

2. Studiju projekta mērķa, uzdevumu un satura noteikšana. Sadarbībā ar studiju projekta vadītāju 

tiek noteikts projekta mērķis, definēti uzdevumi un veidota projekta struktūra atbilstoši studiju projekta 

vispārējam plānam. Ievadā (1 – 2 lpp.) jāpamato projekta tēmas aktualitāte. Pamatojoties uz tēmas 

aktualitāti, jāformulē darba mērķis. Darbā ir tikai viens mērķis un tā formulējumam jābūt pēc iespējas īsam 

un konkrētam atbilstošam izvēlētajai tēmai. Pētījuma mērķa sasniegšanas gaitu atklāj veicamie darba 

uzdevumi. Uzdevumi ir noteiktas metodiskas darbības, kuras ir pakārtotas darba mērķim un atspoguļo tā 

sasniegšanas gaitu. Uzdevumi atspoguļo darba saturu. Ievadā jāraksturo pētījuma objekts un periods, 

jāapraksta projekta struktūra un apjoms. 

3. Pētījumu metožu izvēle. Pētījuma metodes ir instrumenti, ar kuru palīdzību tiek īstenoti darba 

uzdevumi. Tāpēc darba ievadā jānorāda, kādas metodes autors konkrēti dotajā pētījumā izmantos. 

4. Darba struktūras izveide. Studentam jāizveido studiju projekta struktūra, norādot lielākās 

nodaļas. Katram darba uzdevumam var atbilst atsevišķa nodaļa. Rekomendējamais apjoms darba 

pamatdaļai (teorētiskā un praktiskā daļa) – 93% no darba. Pielikumi darba apjomu neveido.  

5. Teorētiskās literatūras apkopošana, sistematizēšana un diskusija. Studentam jāapkopo studiju 

projekta izstrādei nepieciešamās dažādos studiju kursos iegūtās teorētiskās zināšanas, un jāizmanto tās par 

pamatu projekta analītiskās daļas izstrādei. Par pētījuma informācijas avotiem kalpo jaunākie fundamentāli 

zinātniski pētījumi, LR likumi, MK noteikumi, speciālā un vispārējā literatūra, publiklācijas starptautiski 

citējamos rakstu krājumos un periodikā, valsts statistikas dati, ministriju publicētie materiāli. Vismaz 5 

literatūras avotiem jābūt svešvalodā. Studentam jāveido teorētiska diskusija, apkopojot dažādu autoru 

atziņas un viedokļus par konkrēto uzskaites objektu un jāizsaka savs vērtējums. Studentam jādod sava 

viedokļa pamatojums. 

6. Pētījuma veikšana. Praktiskajā daļā ir jāveic statistikas datu apstrāde un uzņēmuma finanšu 

analīze. Statistikas datu apstrādei un finanšu analīzes veikšanai ieteicams izmantot konkrēta uzņēmuma 

datus, izmantojot vismaz pēdējo 3 gadu rādītājus. Ja pieejamie dati par uzņēmumu nav pietiekoši analīzes 

veikšanai, izmanto statistikas datus par nozari vai valsti kopumā. Pētījumā iegūtos rezultātus vēlams 

apkopot tabulās un attēlos. Studentam jāizdara patstāvīgi secinājumi par apkopotajiem statistikas datiem, 

tajos ietverto informāciju, kā arī par konstatētajām tendencēm un likumsakarībām. 

7. Secinājumu izstrāde. Secinājumi ir darba noslēdzošā daļa, kurā tēžu veidā aptver visu darba 

saturu. Secinājumiem jābūt tieši saistītiem ar darba mērķi un uzdevumiem. Secinājumiem jāatspoguļo 

svarīgākās atziņas, kas izriet no pētījuma un darba satura. Secinājumi tiek pamatoti ar svarīgiem datiem un 

faktiem, kas minēti darbā. Tāpat secinājumiem jāparāda autora ieguldījums konkrētās problēmas izpētē, 

iegūtās novitātes un praktiskā nozīme. 

8. Priekšlikumu izstrāde. Priekšlikumiem ir jāizriet no darbā veiktajiem pētījumiem un izdarītajiem 

secinājumiem. Priekšlikums nevar būt citāts no citu autoru darbiem. Priekšlikumam jābūt pamatotam un 

adresētam konkrētam realizētājam praksē. 

9. Izmantotās literatūras saraksta izveide. Izmantotās literatūras sarakstu noformē atbilstoši ESAF 

Metodisko noteikumu prasībām. Izmantotā literatūra ir visu grāmatu, rakstu, tekstu un citas informācijas 

uzskaitījums, uz kuru ir atsauces darbā.  

10. Pielikumu apkopošana. Pielikumi darba apjomu neveido. Pielikumos pievieno dokumentus un 

informatīvos datus, ja tie ir pārāk apjomīgi, lai tiktu iekļauti pamattekstā. Finanšu datus atspoguļo 

apkopotus studenta paša veidotās tabulās, nevis pievieno kopētas uzņēmuma finanšu pārskatu sastāvdaļas. 

Pielikumus nummurē un tiem tekstā tiek veidotas atsauces. 

11. Darba tehniskā noformēšana. Darba tehniskā noformēšanā jāizmanto ESAF izstrādātie 

Metodiskie norādījumi. 

12. Studiju projekta iesniegšana. Projekts drukātā (A4) formātā jāiesniedz studiju projekta 

vadītājam Finanšu un grāmatvedības institūta noteiktajos termiņos.  
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13. Studiju projekta aizstāvēšana un diskusija. Studiju projekts jāaizstāv Finanšu un 

grāmatvedības institūta mācībspēku komisijai. Studiju projekta aizstāvēšanai jāsagatavo Power Point 

prezentācija, iekļaujoties 10 minūtēs. Prezentācija ietver darba mērķi, uzdevumus, tēmas aktualitāti un 

darba gaitā konstatētos būtiskākos pētījuma rezultātus, kā arī secinājumus un priekšlikumus. Pēc 

prezentācijas autors atbild uz komisijas uzdotajiem jautājumiem. 

14. Studiju projekta novērtējums. Komisija vērtē darba saturu, studenta prasmi prezentēt savu 

pētījumu un atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Studiju projekts tiek novērtēts 10 ballu sistēmā. Studiju 

projekts ir aizstāvēts, ja visi komisijas locekļi devuši sekmīgu darba vērtējumu. Ja saņemts nesekmīgs 

vērtējums, tad projekts jāpilveido un jāaizstāv atkārtoti komisijas noteiktajā laikā. 

 

Studiju projekta tēmu saraksts: 

1. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite un analīze 

2. Pamatlīdzekļu uzskaite un analīze 

3. Krājumu uzskaite un analīze 

4. Pašražotās produkcijas uzskaite un analīze 

5. Pirkto krājumu uzskaite un analīze 

6. Debitoru uzskaite un analīze 

7. Vērtspapīru uzskaite un analīze 

8. Naudas līdzekļu uzskaite un analīze 

9. Valūtas līdzekļu uzskaite un analīze 

10. Finansēšanas avotu uzskaite un analīze 

11. Pašu kapitāla uzskaite un analīze 

12. Kreditoru uzskaite un analīze 

13. Kredītu uzskaite un analīze 

14. Darba samaksas uzskaite un analīze 

15. Ieņēmumu uzskaite un analīze 

16. Izmaksu uzskaite un analīze 

17. Naudas plūsmas uzskaite un analīze 

18. Pievienotās vērtības nodokļa uzskaite un analīze 

19. Uzņēmumu ienākuma nodokļa uzskaite un analīze 

20. Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumu uzskaite un analīze 

21. Dabas resursu nodokļa uzskaite un analīze 

22. Līzinga darījumu uzskaite un analīze 

23. Autotransporta izmantošanas uzskaite un analīze 

Mācību, metodiskās un zinātniskās literatūras un informācijas avotu saraksts 
 

Pamatliteratūra 

1. Metodiskie norādījumi studiju projektu izstrādāšanai un aizstāvēšanai Mācību palīglīdzeklis LLU Ekonomikas 

un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas Ekonomika studentiem, 2018 

Pamatliteratūra  

1. Alsiņa R., Marinska K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedība: teorija un prakse. Rīga: SIA KIF Biznesa 

komplekss, 2011, 244 lpp. 

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

3. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga, Datorzinību centrs, 2006, 362 lpp. 

4. Benze J. Finanšu 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 

6. Bojarenko J., Tjurina A., Ķuda M., Pokromoviča I., Jespere I. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. II daļa. 

Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009 

7. Elliot B., Elliot J. Financial Accounting, Reporting and Analysis: International Edition – 2nd ed. London: 

Prentice Hall, 2006, 696 p.  

8. Goša Z. Statistika. Mācību grāmata. Rīga: Izglītības soļi, 2007, 327 lpp. 

9. Grebenko M. Darba likums un grāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018 

10. Harrison W. T., Horngren C. T. Financial Accounting, 6th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2005, 720 p.  
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11. Jaunzema Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: standartu apkopojums un pielietojuma piemēri. Rīga: 

Lietišķās informācijas dienests, 2016, 256 lpp.  

12. Jiambalvo J. (2010) Managerial Accouting: International Student Version. Hoboken: John Wiley & Sons. Inc., 

572 p.  

13. Kelmere L. Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošana. Rīga: LU Akadēmiskais 

apgāds, 2017, 168 lpp.  

14. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Mācību grāmata augstskolām. Rīga: LR CSP, 2003, 267 lpp. 

15. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga, RTU izdevniecība, 2010, 568 lpp. 

16. Krogzeme H. Nodokļu un finanšu grāmatvedības pamati, Rīga, RTU Izdevniecība, 2011, 392 lpp. 

17. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Rīga: Lietišķās 

informācijas dienests, 2019, 195 lpp. 

18. Leibus I., Pētersone I., Jesemčika A., Svarinska A., Grigorjeva R. Finanšu grāmatvedība. SIA Lietišķās 

informācijas dienests, Rīga, 2018, 318 lpp. 

19. Matule I. Grāmatvedības organizācijas dokumenti – izstrādāšanas rokasgrāmata. Rīga: Lietišķās informācijas 

dienests, 2016 

20. Orlovska A. Statistika. Mācību grāmata. Rīga: RTU, 2012, 191 lpp. 

21. Orlovska A., Jurgelāne I. Ekonomiskā statistika. Rīga, RTU, 2016, 155 lpp. 

22. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Apgāds “Jumava”, 2007, 266 lpp. 

23. Saksonova S. Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu 

pieņemšanā. IK “INFO TILTS”, Rīga, 2012, 313 lpp. 

24. Semjonova N. Komercdarbības finansēšanas aprēķini: Mācību līdzeklis. Rīga: RTU izdevniecība, 2013, 53 lpp.  

25. Sutton T. Corporate Financial Accounting and Reporting, 2nd ed. London: Prentice Hall, 2004, 722 p.  

26. Wood F., Sangster A. Business accounting 1. London: Prentice Hall, 2005, 765 p. 

Papildliteratūra 
1. Alexander J Financial Planning & Analysis and Performace Management. Hoboken: John Wiley & Sons, 2018, 

612 p.  

2. Apsīte I. Pamatlīdzekļu uzskaite komercuzņēmumos. Sigulda: SIA Lietišķās apmācības centrs, 2011, 266 lpp. 

3. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2012, 296 lpp. 

4. Arnold G. Corporate Financial Management. Parson Education, 2005, 1160 p.  

5. Beļavska L. Grāmatvedības pamati atbilstoši starptautiskajiem un nacionālajiem standartiem: Mācību līdzeklis. 

Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2007, 248 lpp. 

6.  Brigham, E., & Ehrhardt, M.  Corporate finance: A focused approach (2nd edition). Mason, OH: 

Thomson South-Western, 2006 

7. Brūna I., Kaire L. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite. Rīga: LU, 2002, 99 lpp. 

8. Danos P., Imhoff E. A. Introduction to Financial Accounting. Boston: Richard D. Irwin, 1991, 1008 p. 

9. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Zinātne, 2000, 515.lpp. 

10. Finanšu vadības rokasgrāmata Rīga: Dienas Biznesa rokasgrāmata, autori LAIKA STARS vadošie 

speciālisti u.c., 2004 

11. Freedman D., Pisani R., Purves R., Adhikari A. Statistics.2nd ed., New York; London: W.W.Norton and Co, 

1991, 514 p. 

12. Gowthorpe C. Business Accounting and Finance: for Non specialists. London: Thomson, 2005, 654 p.  

13. Grandāne M., Martemjanova E., Mārāne I., Mežaraupe V., Soopa A. Finanšu grāmatvedība: Mācību līdzeklis. 

Rīga: RaKa, 2004 

14. Grāmatvedības jēdzienu skaidrojošā vārdnīca Sast. V.Kvēle. Rīga: Avots, 2005 

15. Grāmatvedības rokasgrāmata Rīga: Dienas Bizness, 2005 

16. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. Jāņa Rozes apgāds, 2011, 603.lpp. 

17. Horngren C. T., Bhimani A., Foster G., Datar S. M. Management and cost accounting. New Jersey: Prentice 

Hall, Inc., 1999, 895 p.  

18. Horngren C. T., Sundem G. L., Stratton W. O. Introduction to Management Accounting. 12th ed. New Jersey: 

Prentice Hall, 2002, 789 p.  

19. Ivanova O. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti. Rīga: Merkūrijs LAT, 2004, 211 lpp.  

20. Janitēna Z. Ievads dokumentu pārvaldībā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2015 

21. Januška M. Problējautājumi pamatlīdzekļu uzskaites jomā. Grāmatvedība un nodokļi nomas attiecībās. Rīga: 

SIA Merkūrijs LAT, 2006, 159 lpp.  

22. Jaunzems A. Risku analīze un vadīšana. Ventspils, 2009, 361 pp. 

23. Kālis I. Finanšu vadība. Rīga: LU, grāmatvedības institūts, 2002, 227.lpp. 

24. Kinserdal A. Financial Accounting: An International Perspective. London: Financial      Times: Prentice Hall, 

1998, 309 p.  

25. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga, RTU izdevniecība, 2013, 348 lpp. 
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26. Kurjanovičs V. Biznesa novērtējums. Metodika un organizācija. SIA “Merkurijs Info”, 2012, 189 lpp. 

27. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās 

informācijas dienests, 2016, 152 lpp. 

28. Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018, 147 lpp.  

29. Liepiņa I. Gada pārskata sagatavošanas rokasgrāmata 2009/2010. Rīga: LZRAIC, 2010, 119 lpp.  

30. Lietišķās angļu valodas kurss menedžeriem, ekonomistiem un grāmatvežiem Rīga: MAMUTS, 2005, 190 lpp.  

31. Ludboržs A. Pamatlīdzekļu uzskaite. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006, 255 lpp. 

32. Ludboržs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 

288 lpp. 

33. Ludboržs A. () Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 

2007, 287 lpp. 

34. Mālderis G. Inventarizācijas: Mācību līdzeklis. Rīga: Turība, 2005, 80 lpp. 

35. Mālderis G. Grāmatvedība, revīzija, audits: Mācību līdzeklis. Rīga: Turība, 2008, 144 lpp. 

36. Millere I. Grāmatvedības attīstība Latvijā: Monogrāfija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011, 240 lpp. 

37. Praude V. Finanšu instrumenti. SIA Burtene, 2009, 446 lpp. 

38. Prauliņš A. Grāmatvedības standartizācijas teorija un prakse: Zinātniskā monogrāfija / Dr. oec. V. Paupas red. 

Rīga: Latvijas Valsts Agrārās Ekonomikas institūts, 2007, 484 lpp.  

39. Pravarne O. Autotransports uzņēmumos. 1. grāmata. Rīga: Beno Prese, 2004, 112 lpp.  

40. Profesionālo grāmatvežu ētikas kodekss Rīga: LR Grāmatvežu asociācija, 2002 

41. Ricketts D., Gray J. Managerial Accounting. Boston: Houghton Mifflin Company, 1991, 949 p. 

42. Rupeika – Apoga R., Zelgakve E. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes, Rīga: LU, Akadēmiskais 

apgāds, 2009, 117 lpp. 

43. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola, 2005, 384 lpp. 

44. Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2006, 225 lpp. 

45. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni. Izglītības soļi, 2004, 105 lpp. 

46. Slavinska I., Zvirgzdiņa R. Finanšu analīze un plānošana. Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un 

menedžmenta akadēmija, 2007, 259 lpp. 

47. Stolders I. Grāmatvedības teorija. Rīga, 1981 

48. Strēle I. Datorgrāmatvedība. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2010, 127 lpp.  

49. Subatnieks K. Komercsabiedrības naudas plūsma: Naudas plūsmas absolūto un relatīvo rādītāju izmantošana 

uzņēmuma finanšu analīzē. Rīga: SIA Drukātava, 2008, 100 lpp.  

50. Sundukova Z. Uzņēmējdarbības līdzekļu un to veidošanas avotu uzskaite un novērtēšana: Mācību grāmata. Rīga: 

RTU, 2011, 232 lpp. 

51. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Lietišķās informācijas 

dienests, 2009, 232 lpp. 

52. Upchurch A. Cost Accounting: Principles and Practice. London: Prentice Hall, 2002, 698 p.  

53. Vergina G., Kārkliņa V. Statistika ekonomistiem. Rīga: Kamene, 2005, 92 lpp. 

54. Vītola Ī., Soopa A. Vadības grāmatvedība. Jelgava: LLU, 2002, 228 lpp. 

55. Zadorožnaja OExcel grāmatvedim. Rīga: Mamuts, 2005, 96 lpp. 

56. Zaiceva E., Zadorožnaja O. Autotransports uzņēmumā. 2. grāmata. Rīga: Beno Prese, 2004, 96 lpp.  

57. Zaiceva E., Zadorožnaja O. Autotransports uzņēmumā. 3. grāmata. Rīga: Beno Prese, 2004, 96 lpp. 

58. Zariņa V. Grāmatvedības sistēma: attīstība, standartu prasības. Rīga: Turība, 2004, 264 lpp. 

59. Zariņa V. Ilgtermiņa materiālo aktīvu uzskaite un novērtēšana: Monogrāfija. Rīga: LID, 2011, 280 lpp. 

60. Zīriņa V. Finanšu plānošana uzņēmumā, LID, Rīga, 2009, 105 lpp. 

61. Анализ финансовога состояния предприятия: основные положения методики Москва, Санкт-Петербург, 

Алт-Инвест, 2005, 251 с. 

62. Бланк И. А. Управление активами. Ника – Центр, Эльга, 2002, 720 с. 

63. Бланк И. А. Управление формированием капитала. Ника – Центр, Эльга, 2002, 512 с. 

64. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учеъный курс. Ника – Центр, Эльга, 2002, 528 с. 

65. Брег С. Настольная книга финансового директора. Москва, Альпина Бизнес Букс, 2007, 525 с. 

66. Ефимова М.Р. Статистика. Москва: Инфра-М, 2006, 335 c. 

67. Рогатных Е.Б. Элементарная статистика. Москва: Экзамен, 2006, 158 с. 

68. Сатклифф М., Доннеллан М. Еффективная финансовая деятельность. Москва: Вершина, 2009, 

494 с. 

Periodika un citi informācijas avoti  
1. Bilance Rīga: Lietišķās informācijas dienests 

2. Bilances Juridiskie Padomi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests 

3. Grāmatvedība un Ekonomika Rīga: SIA Grand 
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4. iFinanses.lv Rīga: Izdevniecība iŽurnāli, Elektronisks žurnāls.  

5. plz.lv Rīga: Lietišķās informācijas dienests, Elektronisks žurnāls.  

6. CSP mājaslapa.  

7. EM mājaslapa.  

8. EUROSTAT datu bāzes un publikācijas.  

9. Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Statistika.  

10. LR Finanšu ministrijas mājaslapa.  

11. LR likumi un MK noteikumi: Latvijas Vēstnesis.  

12. Lursoft datu bāzes.  

13. Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway.  

14. Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapa.  

 

 

Informācija par programmas izstrādāšanu, izvērtēšanu un saskaņošanu 
 

 

Programmu izstrādāja prof., Dr.oec.       I. Leibus 

 

SASKAŅOTS     

Finanšu un grāmatvedības institūta direktore prof., Dr.oec.    I. Jakušonoka 

 

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes  

Pamatstudiju metodiskās komisijas vadītāja prof., Dr.oec.    A. Dobele  

2019. gada 11. jūnijā 

 

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes  

dekāne prof., Dr.oec.         A. Zvirbule 

2019. gada 19. jūnijā 
 

I.Leibus, 

 inguna.leibus@llu.lv 
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