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2. Studiju programmas apraksts 

2.1.Studiju programmas plāni 

Studiju programma:                   GRĀMATVEDĪBA UN FINANSES  
Kvalifikācija:                                       GRĀMATVEDIS 
Īstenošanas ilgums:   2  gadi 
Iepriekšējā izglītība:  vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība 
Studiju veids:    pilna laika studijas 
Mācību valoda:    latviešu 
Noslēguma pārbaudījumi:            Kvalifikācijas darbs 
Izsniedzamais izglītības dokuments:diploms par 1.līmeĦa augstāko profesionālo izglītību 
 

KP 
1. kurss 2.kurss 
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 Vispārizglītojošie obligātie 
mācību kursi 

    
520 

 
20 

    

1.  Lietišėā svešvaloda 2  3 104 4 1 2 1  
2.  Matemātika ekonomistiem   2 104 4 2 2   
3.  Elektroniska datu apstrāde 1   52 2 2    
4.  Mikroekonomika    1 52 2 2    
5.  Makroekonomika  2   52 2  2   
6.  Saskarsmes psiholoăija 1   52 2 2    
7. Socioloăija 1   52 2 2    
8. Darba aizsardzība 2   26 1  1   
9. Civilā aizsardzība 2   26 1  1   
 Profesionālie mācību kursi    936 36     
10. Grāmatvedības pamati   1 78 3 3    
11. Lietvedība 1   52 2 2    
12. UzĦēmējdarbības tiesiskie pamati 2   78 3  3   
13. Statistika un pētījumu 

metodoloăija 
  2 52 2  2   

14. Finanšu grāmatvedība 2 3 4 182 7  1 3 3 
15. NodokĜi un nodevas   2 52 2  2   
16. UzĦēmējdarbība   3 52 2   2  
17. Datorgrāmatvedība 4   52 2    2 
18. Vadības grāmatvedība   4 52 2    2 
19. UzĦēmuma finanšu vadība  4   78 3    3 
20. Finanses un kredīti 3   52 2   2  
21. Tirgzinības  4   52 3    2 
22. Iekšējā kontrole un audits 3   26 1    1 
23. Projektu vadība 4   26 1    1 
24. Menedžmenta pamati 3   52 2   2  
 Kvalifikācijas prakse    640 16     
25. Prakse: Grāmatvedība    480 12  4 4  
26.  Prakse : UzĦēmējdarbība    160 4 2 4  2 
27.  Kvalifikācijas darbs    320 8    8 
 Kopā    2416 80 16 24 16 24 
Piezīme: Viens kredītpunkts ( KP) atbilst izglītojamā 40 darba stundām, t.i., 26 kontaktstundas un 14 
patstāvīgā darba stundas. Praksē izglītojamiem ir 40 stundas nedēĜā 
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MALNAVAS KOLEDŽA 
Studiju programma:                   GRĀMATVEDĪBA UN FINANSES 
Kvalifikācija:                                         GRĀMATVEDIS 
Īstenošanas ilgums:   2,5  gadi 
Iepriekšējā izglītība:  vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība 
Studiju veids:    nepilna laika studijas 
Mācību valoda:    latviešu 
Noslēguma pārbaudījumi:            Kvalifikācijas darbs 
Izsniedzamais izglītības dokuments: diploms par 1.līmeĦa augstāko profesionālo izglītību 

KP 
1. kurss 2. kurss 3.k 
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 Vispārizglītojošie obligātie 
mācību kursi 

    
400 

 
20 

 
11 

 
8 

 
1 

 
0 
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1.  Lietišėā svešvaloda   3 80 4 1 2 1   
2.  Matemātika ekonomistiem   2 80 4 2 2    
3.  Elektroniska datu apstrāde 1   40 2 2     
4.  Mikroekonomika    1 40 2 2     
5.  Makroekonomika  2   40 2  2    
6.  Saskarsmes psiholoăija 1   40 2 2     
7. Socioloăija 1   40 2 2     
8. Darba aizsardzība 2   20 1  1    
9. Civilā aizsardzība 2   20 1  1    
 Profesionālie mācību kursi    720 36 5 6 11 14 0 
10. Grāmatvedības pamati   1 60 3 3     
11. Lietvedība 2   40 2  2    
12. UzĦēmējdarbības tiesiskie pamati 2   60 3 2 1    
13. Statistika un pētījumu metodoloăija   3 40 2   2   
14. Finanšu grāmatvedība 2 3 4 140 7  1 4 2  
15. NodokĜi un nodevas   2 40 2  2    
16. UzĦēmējdarbība   3 40 2   2   
17. Datorgrāmatvedība 4   40 2    2  
18. Vadības grāmatvedība   4 40 2    2  
19. UzĦēmuma finanšu vadība  4   60 3    3  
20. Finanses un kredīti 4   40 2    2  
21. Tirgzinības  4   40 2    2  
22. Iekšējā kontrole un audits 3   20 1   1   
23. Projektu vadība 4   20 1    1  
25. Menedžmenta pamati 3   40 2   2   
 Kvalifikācijas prakse    640 16 0 4 4 4 4 
26.  Prakse: Grāmatvedība    480 12  4 4  4 
27.  Prakse : UzĦēmējdarbība    160 4    4  
28. Kvalifikācijas darbs    320 8     8 
 Kopā    2080 80 16 18 16 18 12 
Piezīme: 1 kredītpunkts ( KP) atbilst i 40 darba stundām, t.i., 20 kontaktstundas un 20 patstāvīgais 
darbs Praksē ir 40 stundas nedēĜā 
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2.2 Studiju priekšmetu apraksti 

 
Malnavas koledža 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

Lietišėā svešvaloda -AngĜu valoda 

Mag. soc. D.Laizāne 

1. Studiju priekšmeta anotācija 

Lietišėās svešvalodas kurss paredzēts svešvalodas apguvei topošā speciālista profesionālo 

prasmju pilnveidošanai, kā arī personības vispārējās inteliăences izaugsmei, redzesloka un 

erudīcijas paplašināšanai, saziĦas nodrošināšanai komunikācijā ar ārvalstniekiem.  

Programma paredz visu valodas prasmju - lasīšanas, runāšanas, klausīšanās un rakstīšanas 

prasmju pilnveidošanu. 

2. Studiju priekšmeta apgūšanas mērėis   

Apgūt saziĦas prasmes konkrētās darījumu situācijās. Apgūt vispārējo ekonomisko, īpaši ar 

specialitāti saistīto grāmatvedības terminoloăiju un tās pielietojumu konkrētās situācijās. 

Atkārtot vai apgūt svešvalodas gramatiku un strukturālo uzbūvi. Pilnveidot patstāvīgā darba 

prasmes. 

3. Priekšmeta saistība ar citiem studiju priekšmetiem 

Pamatkategoriju, terminu, parādību un procesu norišu skaidrojuma apguve svešvalodā 

mērėtiecīgi virzīta uz vienota priekšstata radīšanu par attiecīgo nozari, balstoties uz citiem 

studiju priekšmetiem, un izmantojot kopsakarības ar tiem. 

Lasot publikācijas svešvalodā un patstāvīgi veicot informācijas atlasi un analīzi, studentiem tiek 

radīta iespēja iegūt papildus informāciju un to iekĜaut patstāvīgo darbu izstrādāšanā citos mācību 

priekšmetos. 

4. Studiju priekšmeta apjoms 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi - 4 kredītpunkti (KP)  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi . – 4 kredītpunkti (KP)  

5. Summatīvās vērtēšanas veidi 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi – 1. kursa 2. semestrī - ieskaite ; 

                                                2.kursa 3.semestrī - eksāmens 

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi  –1. kursa 2. semestrī - ieskaite ; 2.kursa 3.semestrī - eksāmens 
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6.Prasības kursa apguvei:  

• 75% nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās; 

• savlaicīga un kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde; 

• sekmīga kontroldarbu izpilde; 

7. Zināšanu kontroles sistēma un veidi 

Semestra laikā katrā nodarbībā tiek izvērtēta speciālo tekstu, gramatikas, sarunu tēmu un 

individuālo uzdevumu apguve. Regulāri kontroldarbi pēc katras tēmas. Prasmes un zināšanas 

svešvalodā vērtē pēc 10 ballu skalas. 

8. Patstāvīgā darba veidi 

Par katru tēmu sagatavoti darba uzdevumi (jautājumi, speciālo tekstu tulkošana, vēstules). 

9.Programmas tematiskais sadalījums. 

Connection. Company. Money. Market. Management. The customer. Production. Business 

Corespondence. 

 

Izmantojamā literatūra 

1. Modern business English in enterprise -Riga, Zvaigzne ABC 2009. 

2. Tonya Trappe Graham Tullis Intelligent Business –Coursebook Hrlow 2006. 

3. Shirley Taylor Model Business Letters, E-mails - Zvaigzne ABC 2006. 

4. Peter Strutt „Power house” Study Book, Edinburgh, Longman, 2000 

5. Oxford Business English International Express, Teacher’s Resource Book Upper – 

Intermediate, 2009 

6. Oxford Business English International Express, Workbook Upper – Intermediate, 2009 

7. Oxford Business English International Express, Student’s Book – Upper Intermediate, 

2009 

8. Longman Business English Dictionary, Longman, 2004 

9. Business Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2004 

10. Test Your Business vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2004 

11. English – Latvian Dictionary of  International Business - Zvaigzne ABC 2006. 

12. English – Latvian Glossary of Business Logistic Terms - Zvaigzne ABC 2007. 
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Malnavas koledža 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

Lietišėā svešvaloda - Vācu valoda  

Mag. paed. ĥ. Konstantinova.  

1. Studiju priekšmeta anotācija 

Lietišėās svešvalodas kurss paredzēts svešvalodas apguvei topošā speciālista profesionālo 

prasmju pilnveidošanai, kā arī personības inteliăences izaugsmei, redzesloka un erudīcijas 

paplašināšanai, saziĦas nodrošināšanai ar ārzemniekiem.  

Programma paredz visu valodas prasmju - lasīšanas, runāšanas, klausīšanās un rakstīšanas 

prasmju pilnveidošanu. 

2. Studiju priekšmeta apgūšanas mērėis   

Sagatavot studentus pielietot vācu valodu ikdienas vajadzībām, attīstot loăisku un radošu, 

kritisku domāšanu, speciālotekstu tulkošanas pamatus speciāliem nolūkiem, veicinot svešvalodas 

patstāvīga apguvi profesionālajā jomā saistītā ar citiem specializācijas priekšmetiem, atbalstot 

ekonomikas un grāmatvedības sfēru vārdu krājuma paplašināšanu.   

 3. Priekšmeta saistība ar citiem studiju priekšmetiem 

Pamatkategoriju, terminu, parādību un procesu norišu skaidrojuma apguve svešvalodā 

mērėtiecīgi virzīta uz vienota priekšstata radīšanu par attiecīgo nozari, balstoties uz citiem 

studiju priekšmetiem, un izmantojot kopsakarības ar tiem. 

Lasot publikācijas svešvalodā un patstāvīgi veicot informācijas atlasi un analīzi, studentiem tiek 

radīta iespēja iegūt papildus informāciju un to iekĜaut patstāvīgo darbu izstrādāšanā citos mācību 

priekšmetos. 

4. Studiju priekšmeta apjoms 

Pilna laika studijās  

• ar studiju ilgumu 2 gadi - 4 kredītpunkti (KP) 

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi – 4 kredītpunkti (KP)  

5. Zināšanu summatīvās vērtēšanas veidi 

Pilna laika studijās  

• ar studiju ilgumu 2 gadi – 1.kursa 2. semestrī – ieskaite,  

                                                2.kursa 3.semestrī – eksāmens 

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi – 1.kursa 2. semestrī – ieskaite,  

                                                            2.kursa 3.semestrī – eksāmens 
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6. Prasības kursa apguvei: 

o 75% nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās; 

o savlaicīga un kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde; 

o sekmīga kontroldarbu izpilde. 

 7. Zināšanu kontroles sistēma un veidi 

Semestra laikā katrā nodarbībā tiek izvērtēta speciālo tekstu, gramatikas, sarunu tēmu un 

individuālo uzdevumu apguve. Regulāri mutiskie vai rakstiskie kontroldarbi pēc katras tēmas. 

Prasmes un zināšanas svešvalodā vērtē pēc 10 ballu skalas. 

8. Patstāvīgā darba veidi 

Par katru tēmu sagatavoti darba uzdevumi (jautājumi, tabulas, tulkojumi, grafiks, krustvārdu 

mīklas), lietišėie dokumenti un vēstules, anketas, uzĦēmuma darbības raksturojums, projektu 

darbi. 

9. Programmas tematiskais sadalījums 

Einführung. Telefongespräche, Terminplanung. Beruf und Arbeit . Landwirtschaft in 

Deutschland. Unternehmen.Tourismus. Handel. Werbung . Investitionen. Geschäftsplan. 

Europäische Union.Banken.   

Izmantojamā literatūra 

 

1. Einfach gut. Deutsch fur Alltag und Beruf. München- Goethe Institut, 2000. 

2. Eurolingua Deutsch – Zvaigzne ABC, 2000. 

3. Becker, Braunert, Eisfeld. Dialog Beruf-Hueber,2007. 

4. Hering, Matussek.Geschaftskommunikation- Hueber,2007. 

5. Н.Ф.Бориско. Sprechen wir uber Deutschland-Айрис-Пресс, 2006. 

6. Das Magazin der Goethe-Institut in Deutschland 

7. Zeitschrift Markt 
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Malnavas koledža 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

Matemātika ekonomistiem 

 Mag.paed. R.Starodumova 

1. Studiju priekšmeta anotācija 

Priekšmetā ir iekĜauti jautājumi par kopu teoriju, loăikas elementiem, finansu rēėiniem, 

matemātisko analīzi, vektoru algebru un lineāro algebru, galveno vērību veltot mikroekonomikas 

un makroekonomikas uzdevumu risināšanai. 

2. Studiju priekšmeta apgūšanas mērėis 

Studiju priekšmetā jānostiprina un jāpapildina matemātiskās zināšanas, lai atvieglotu tālāko 

speciālo priekšmetu apguvi, prognozētu un risinātu konkrētu ekonomisko problēmu. 

3. Priekšmeta saistība ar citiem studiju priekšmetiem 

Matemātikas zināšanas nepieciešamas visu speciālo priekšmetu apguvē. 

4. Studiju priekšmeta apjoms 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi – 4 kredītpunkti (KP)  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi 3 mēn. – 4 kredītpunkti (KP)  

5. Summatīvās vērtēšanas veidi 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi – 1.kursa 2.semestrī- ieskaite 

                                                      2.kursa 3 semestris - eksāmens 

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi 3 mēn. – 1.kursa 2.semestrī  - ieskaite  

                                                            2.kursa 3 semestris - eksāmens 

6.Prasības kursa apguvei:  

• 75% nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās; 

• savlaicīga un kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde; 

• sekmīga kontroldarbu izpilde; 

7. Zināšanu kontroles sistēma un veidi 

Praktisko darbu izpildes kvalitātes novērtējums (ieskaitīts vai neieskaitīts). Tematiskie 

kontroldarbi (novērtējums ballēs). 

7. Patstāvīgā darba veidi 

Literatūras avotu studēšana, piedalīšanās seminārnodarbībās, patstāvīga uzdevumu risināšana. 
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9.Programmas tematiskais sadalījums. 

Loăikas elementi. Finansu rēėini. Funkcija, tās robeža un nepārtrauktība. Atvasinājuma 

lietojumi. Divargumentu funkcijas. Lineārās algebras elementi. Nenoteiktais integrālis. 

 

Izmantojamā literatūra 

 

Pamatliteratūra. 

 

1. Bože D., Biezā L. , SiliĦa A. , Strence A., Uzdevumu krājums augstākajā  matemātikā.  -Rīga, 

Zvaigzne ABC , 2001.gads . 

2.Cīrulis J. , Matemātiskā loăika un kopu teorija .-Rīga , Zvaigzne ABC , 2007. gads . 

3.Dambītis J., Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā .-Rīga , Zvaigzne ABC , 2001. gads . 

4.Grīnblazs L. , Kopitovs J. , Augstākā matemātika ekonomistiem.- Rīga , RSEBAA , 2003.gads. 

5.KoĜiškins A. u.c., Finansu matemātika .- Rīga , Turība , 2000. gads . 

6.PeĜĦa M. , Gulbe M. , Finansu matemātika.- Rīga, Biznesa izglītības bibliotēka , 2002.gads . 

7.Revina I., Gulbe M., BāliĦa S., Uzdevumu krājums matemātikā ekonomistiem.-Rīga , 

Zvaigzne ABC, 1997. gads . 

8.Revina I. Matemātika ekonomistiem .- Rīga , Izglītības soĜi ,2003.gads . 

9.SiliĦa B. , Rokasgrāmata matemātikā: elementārā matemātika , augstākā matemātika.-Rīga ,  

Zvaigzne ABC , 2006.gads . 

10.Volodko I., Augstākā matemātika .Īss teorijas izklāsts .Uzdevumu risināšanas paraugi .-Rīga , 

Zvaigzne ABC , 2007.gads . 

11.Volodko I. , Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā .- Rīga ,Zvaigzne ABC , 2001.gads. 

 

Papildliteratūra. 

 

 1.Jaunzeme M. Finansu matemātika, -Rīga, “Biznesa augstskola Turība” SIA, 2001.gads. 

 2.Šteiners K., SiliĦa B., Augstākā matemātika (lekciju konspekts inženierzinātĦu un    

dabaszinātĦu studentiem). I, II, III daĜa- Rīga ,Zvaigzne ABC, 1997., 1998.gadi. 

 3.Šteiners K. , Augstākā matemātika (lekciju konspekts inženierzinātĦu un dabaszinātĦu 

studentiem). IV daĜa- Rīga , Zvaigzne ABC, 1999.gads. 
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Malnavas koledža 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

Elektroniska datu apstrāde 

Mag. sc.comp.R.Rudāne 

1. Studiju priekšmeta anotācija  

Datu apstrāde ir atbildīgs un Ĝoti svarīgs posms uzĦēmuma kopējā iekšējās un ārējās informācijas 

apritē. Datu apstrādei izmanto gan programmu Microsoft Excel, gan programmu Access. 

Apskatīt Excel un Access programmas piedāvātās komandas, ar kuru palīdzību iespējams veikt 

datu apstrādi. Datu apmaiĦa (kopēšana, importēšana, eksportēšana) starp programmām Excel un 

Access. 

2. Studiju priekšmeta apgūšanas mērėis 

Apgūt datorzinību pamatus, kas nepieciešami mūsdienu uzĦēmējdarbības procesu 

vadīšanā(plānošanā, organizēšanā) teorētiskā un praktiskā aspektā. 

Studentiem jāiegūst iemaĦas darbā ar datoru, jārada priekšstats par datora lietošanu individuālai 

izziĦas darbībai, jāiegūst zināšanas un iemaĦas modernu datoru  un Internet izmantošanā, jāprot 

izmantot elektronisko tabulu dažādu grāmatvedības un ekonomisko aprēėinu veikšanai.  

Iepazīstināt studentus ar mūsdienu datorprogrammu MS Excel, MS Word un MS, PowerPoint 

izmantošanas iespējām uzĦēmējdarbības vadībā.  

Iemācīties pielietot racionālas metodes darbam ar MS Excel, veikt sarežăītus aprēėinus un 

analizēt datus ar MS Excel, veidot datu bāzes MS Excel vide. Iemācīties izmantot datu bāzi MS 

Access datu uzkrāšanai, kārtošanai, atlasei un pārskatu veidošana.  

Sniegt zināšanas un attīstīt spējas patstāvīgi izvēlēties datu nesējus un tiem atbilstošas datu 

apstrādes programmas konkrētu praktisku situāciju risināšanai uzĦēmējdarbības vidē. 

3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 

Jābūt zināšanām ekonomika, grāmatvedībā, jāzina matemātika, jāprot strādāt ar datortehniku. 

Zināšanas Elektroniska datu apstrāde studenti tālāk izmanto: statistika un pētījumu 

metodoloăija, projektu vadībā, grāmatvedībā, datorgrāmatvedība, uzĦēmējdarbībā, ekonomikā u. 

c. priekšmetos - priekšmetos, kas saistās ar tālāku specialitātes apgūšanu. 

Izklājlapas (Excel) paredzētas informācijas apstrādei (galvenokārt, skaitliskās informācijas 

apstrādei) un dokumentācijas sagatavošanai. Elektroniskās tabulas izmanto ekonomisku, finansu, 

statistisku, matemātisku, inženier-tehnisku uzdevumu risināšanai, dažādu procesu simulēšanai un 

plānošanai. Datu bāzes vadības sistēmas (Access) paredzētas informācijas lielu apjomu 

glabāšanai un apstrādei, automātiskai datu meklēšanai un atskaišu veidošanai, statistisko datu 

apstrādei, dokumentācijas sagatavošanai. 
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4. Studiju priekšmeta apjoms 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi - 2 kredītpunkti (KP)  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi  – 2 kredītpunkti (KP)  

5. Summatīvās vērtēšanas veidi 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi – 1.kursa 1.semestrī - ieskaite  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi – 1.kursa 1. semestrī – ieskaite 

6. Prasības kursa apguvei:  

• 75% nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās; 

• savlaicīga un kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde; 

• sekmīga kontroldarbu izpilde; 

7. Zināšanu kontroles sistēma un veidi 

Tekošā kontrole,  tematiskās ieskaites, patstāvīgais darbs (vērtējums 10 ballu sistēmā), praktiskie 

darbi (vērtējums – ieskaitīts un atzīmes). 

8. Patstāvīgā darba veidi  

Darbs ar grāmatvedības un ekonomiskajiem aprēėiniem, sastādīšana elektronisko tabulu; referāti 

par tēmām, kas saistītas ar tabulu procesors Microsoft Excel, datu bāze MS Access un 

informācijas tehnoloăijām; pētnieciskais darbs, kas saistās ar informācijas tehnoloăijām. 

9.Programmas tematiskais sadalījums.  

Tabulu procesors Microsoft Excel. Datu bāze MS Access .Informātiskie procesi. Datoru uzbūve, 

tā konfigurācija atbilstoši pielietojumam. Darbs ar datu nesējiem. Tabulu procesors (Microsoft 

Excel). Informācijas ievadīšana, rediăēšana, kopēšana, pārvietošana, automātiska šūnu 

aizpildīšana. Darba burtnīcas satura saglabāšana. Tabulas iezīmēšana un darbs ar dažādiem 

tabulas apgabaliem. Aprēėinu veikšana tabulās. Formulas. Funkcijas, to sintakse. MS Excel datu 

saraksti jeb datu bāzes. MS Excel funkcijas darbam ar datu bāzēm. Datu analīze. Datu kārtošana 

tabulā. Datu atlasīšana tabulā. Lietišėā grafika tabulās. Datu konsolidācija. Nosacījumu 

uzstādīšana, Auditing rīku joslas lietojums. Darbs ar formām. Starprezultāti. Funkcijas. Dažādu 

finansiālo standartfunkciju izmantošana. Datu analīzes līdzekĜi. Datu imports, eksports. Darbs ar 

MS Query,  Vienkārša pieprasījuma izveide. Datu atlase un apstrāde. Šėērsgriezumu tabulas. 

Šėērsgriezumu tabulu izveide, rediăēšana Interaktīvas šėērsgriezuma tabulas izveide. 
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Publicēšana internetā, sūtīšana pa e-pastu. Darbs ar darba burtnīcām darba grupās MS Excel 

uzstādījumi.  

MS Access vide. Darbs ar tabulām. Datu ievade, rediăēšana, tabulas izskata maiĦa. 

Pamatdarbības ar vaicājumiem. Pamatdarbības ar formām. Darbs ar pārskatiem (Reports). Darbs 

ar datu bāzi kopumā. Datu bāzu vadība. 

Lokālais un globālais datoru tīkls Internet. E- pasts, tā lietošana, E-komercijas būtība. Interneta 

bankas būtība, drošības garantēšanas mehānismi. 

Izmantojamā literatūra 

1. Edmonts Treiguts. “Datu drošība un datortīkli”. Datorzinību bibliotēka 4, Rīga, “Biznesa 

augskola Turība” SIA, 1999. 

2. Auce ĖiĦėere. Sarmīte NarĦicka. «Microsoft Excel 2000 (1. Grāmata) ...no A līdz Z ». 

Datorzinības Centrs, 2000. 

3. Auce ĖiĦėere. «Microsoft Excel 2000 (2. Grāmata) ...no A līdz Z ». Datorzinības Centrs, 

2000. 

4. Valda Aizpuriete “Microsoft Excel profesionālai izglītībai”. Rīga, 2002. 

5. Jevsjukova J. Datu bāzu vadības sistēma MS Access uzĦēmējdarbībā. Datorapmācība 

ekonomistiem. “Kamene” 2000 

6. Dzintars Lukožis. “Datu bāzu vadība”. Programma Microsoft  Access. ”Datorzinību 

bibliotēka 5”,1999. 

7. Jānis Nāgelis. “Microsoft  Access ikvienam”. Rīga, ”Datorzinību Centrs”,1997. 

8. Edmonts Treiguts. “Datoru tehnoloăija lietvedībā un ekonomika”. Datorzinību bibliotēka 3. 

”Biznesa augstskola Turība” SIA, Rīga,1999. 

9. Jānis Augucēvičs, Juris Ozols, Edmonts Treiguts. “Datorzinības uzdevumi un to 

risinājumi”. Datorzinību bibliotēka ‘14. ”Biznesa augstskola Turība” SIA, Rīga, 2002. 

10. Jānis Augucēvičs "Ievads datorzinībās I daĜa". Datorzinību bibliotēka l". Biznesa 

augstskola. Turība" SIA, Rīga,2006. 

11. Inta Kliedere „ Lietišėā informātika”. Juridiska koledža, Rīga 2008. 

12. Kārlis Veiss. „ Informātika vidusskolai” Zvaizgne ABC. Rīga, 2007. 

13. Kārlis Veiss. „ Informātika vidusskolai 2” Zvaizgne ABC. Rīga, 2009 

14. Adams Sketčers. „Internets? Protams!” . Zvaizgne ABC. Rīga, 2005. 

15. Tatjana Rikure, Aleksejs Jurenoks. „ Microsoft Word īsi un vienkārši”. Zvaizgne ABC. 

Rīga, 2004. 

16. Tatjana Rikure, Aleksejs Jurenoks. „ Internets īsi un vienkārši”. Zvaizgne ABC. Rīga, 

2004. 

17. Vitols KrieviĦš. „Informācijas meklēšanas  stratēăijas internet a un metlētāja Google 
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efektīvs lietojums”. Ultineo. Rīga, 2008. 

18. Ilmārs Dukulis. “Prezentācija materiālu sagatavošana”, Turība 2003 

19. Latvijas Izglītības informatizācijas materiāli Intemeta. http://www.liis.lv/ 

 

Internet avoti 
http://www.liis.lv/ 
http://walkman.webs.com/datubaazesexels.htm 
http://office.microsoft.com/lv-lv/excel-help/HA010096300.aspx 
http://www.atlants.lv/referats/datu-apstrade-programma-ms-excel/130826/ 
http://www.lvt.lv/materiali-diskos/komerczinibas/Lietiska_informatika/2_MS_Excel_2003/ 
http://213.175.95.130/tambovceva/ 
http://www.riga.lv/LV/Channels/About_Riga/Kaleidoscope/talmaciba.htm 
http://sanitavane.wetpaint.com/page/Inform%C4%81tika 
http://www.liis.lv/ecdl/am6/index.html 
http://sanitavane.wetpaint.com/page/Inform%C4%81tika 
http://old.rvt.lv/macibu-materiali/I.Kliedere/ 
http://www.cs.rtu.lv/ASTF/ProgrKat/Studentiem.aspx 
https://www.mykoob.lv/?index/liis_macibu_materiali/category/38/material/254#topic_254 
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 Malnavas koledža 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

Mikroekonomika 

Mag.soc. R.KĜaviĦa  

1.Studiju priekšmeta anotācija 

Mikroekonomikas vieta un loma ekonomisko priekšmetu sistēmā. Saimniekošanas subjektu 

mijiedarbības rezultātā analizēti tirgus ekonomikas pamatprincipi. Galveno tirgus ekonomikas 

pamatproblēmu izpratnes veidošana. 

2. Studiju priekšmeta apgūšanas mērėis 

Apgūt mikroekonomiskās likumsakarības, kas regulē patērētāju un ražotāju ekonomisko 

uzvedību tirgus apstākĜos, izprast tirgus sistēmas funkcionēšanas pamatus, izpētīt uzĦēmuma 

ražošanas apjoma un preču cenu veidošanās likumsakarības dažādos tirgus modeĜos, veidot 

ekonomisko domāšanu, saistot mikroekonomikas teorijas atziĦas ar praksi. 

3. Saistība ar citiem studiju priekšmetiem 

Bez mikroekonomikas apgūšanas nav iespējamas efektīvas studijas uzĦēmējdarbībā, finansu 

grāmatvedībā, vadības grāmatvedībā un uzĦēmējdarbības analīzē. 

4. Studiju priekšmeta apjoms 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi - 2 kredītpunkti (KP)  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi .– 2 kredītpunkti (KP)  

5. Summatīvās vērtēšanas veidi 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi – 1.kursa 1.semestrī - eksāmens 

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi – 1.kursa 1.semestrī - eksāmens 

6.Prasības kursa apguvei:  

• 75% nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās; 

• savlaicīga un kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde; 

• sekmīga kontroldarbu izpilde; 

7. Zināšanu kontroles sistēma un veidi 

Nokārtots eksāmens ar vērtējumu ne mazāku par "4";  izpildīts un ieskaitīts obligātais 

kontroldarbs; ieskaitīti praktiskie darbi. 
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8. Patstāvīgā darba veidi Literatūras studēšana ziĦojumi seminārnodarbībā, obligātā 

kontroldarba izpildīšana, mājas darbi (uzdevumu risināšana). 

9.Programmas tematiskais sadalījums. 

Mikroekonomika ekonomisko priekšmetu sistēmā. Ekonomiskie resursi, to klasifikācija, resursu 

ierobežotība. Ekonomikas pamatproblēma. Ražošanas iespēju līkne. Ekonomiskās sistēmas. 

Pieprasījums un piedāvājums, tā elastība. Tirgus, tā veidi. Cenas un konkurence. Patērētāju rīcība 

tirgū. Ražošanas teorija. Ražošana un izmaksas. Izmaksu un peĜĦas teorija PeĜĦa, tās veidi. 

Pilnīgas konkurences tirgus: līdzsvars, cenas, peĜĦas maksimizācija. Tīrais monopols, oligopols, 

monopolu konkurence. Ražošanas faktoru tirgus: zeme, darbs, kapitāls, uzĦēmējspējas. 

  

 

Izmantojamā literatūra 

  

Pamatliteratūra 

1.   Gods U. Mikroekonomika, I daĜa. - R.: Turības mācību centrs, 1998. 

2. Gods U. Mikroekonomika, II daĜa. - R.: Turības mācību centrs, 1998. 

3. Volodina M., Dzelmīte M. Mikroekonomika. – R.: Izglītības soĜi, 2004 

 

Papildliteratūra 

1. Bikse V.Ekonomikas teorijas pamatprincipi– R.: Izglītības soĜi, 2007 

2. Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā. - R.: Kamene, 2001. 

2.    Libermanis G. Tirgus, cenas, konkurence. - R.: Kamene, 1998. 

3.    Škapars R. Mikroekonomika. - R.: Latvijas Universitāte, 2004 

4.    Stiglics Dž.E., Drifils Dž. Mikroekonomika. - Latvijas Universitāte, saīsināts tulkojums, 

1995. 
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 Malnavas koledža 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

Makroekonomika  

Mag.soc. R. KĜaviĦa. 

1. Studiju priekšmeta anotācija. 

Makroekonomikas pamatjautājumu un likumsakarību izpratne. Dažādu ekonomikas sektoru 

mijiedarbības un valsts savstarpējo ekonomisko sakaru nozīme. Valsts loma ekonomikā, darba 

un finansu tirgus darbība. Likumsakarību izpratne, kas veidojas ekonomisko spēku mijiedarbībā. 

2. Studiju priekšmeta apgūšanas mērėis 

Veidot zinātnisku priekšstatu par ekonomikas kopsakarībām tautsaimniecības līmenī, veidot 

izpratni par valsts ekonomiskās politikas teorētisko pamatojumu un tās praktiskās realizācijas 

mehānismiem, kā arī attīstīt spēju patstāvīgi novērtēt un analizēt daudzveidīgo faktoru iedarbību 

uz tautsaimniecības situāciju un ekonomiskajiem procesiem valstī un pasaulē. 

3. Saistība ar citiem studiju priekšmetiem 

Bez makroekonomikas apgūšanas nav iespējamas efektīvas studijas uzĦēmējdarbībā, finansēs, 

nodokĜos, agrārajā ekonomikā, starptautiskajos ekonomiskajos sakaros. 

4. Studiju priekšmeta apjoms 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi - 2 kredītpunkti (KP)  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi – 2 kredītpunkti (KP) 

5. Summatīvās vērtēšanas veidi 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi – 1.kursa 2.semestrī -ieskaite  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi – 1. kursa 2.semestrī – ieskaite 

6.Prasības kursa apguvei:  

• 75% nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās; 

• savlaicīga un kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde; 

• sekmīga kontroldarbu izpilde 

7. Zināšanu kontroles sistēma un veidi 

Nokārtota ieskaite ar vērtējumu ne mazāku par "4"; uzrakstīts un ieskaitīts referāts, ieskaitīti 

praktiskie darbi. 

8. Patstāvīgā darba veidi 

Literatūras studēšana, ziĦojumi seminārnodarbībā, referāts, mājas darbi (uzdevumu risināšana). 
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9.Programmas tematiskais sadalījums 

 Makroekonomikas pamatrādītāji. Iekšzemes kopprodukts, tā aprēėināšanas metodes. Iedzīvotāju 

labklājība. Ēnu ekonomika. DivlīmeĦu banku sistēma. Latvijas Bankas monetārā politika. 

Ekonomikas attīstības cikliskais raksturs. Bezdarbs. Inflācija. Kopējais pieprasījums un kopējais 

piedāvājums. Makroekonomiskais līdzsvars. Valsts loma ekonomikas regulēšanā. Valsts budžets. 

Budžeta deficīts un valsts parāds. NodokĜu politika. Fiskālā politika. Starptautiskā tirdzniecība. 

Maksājumu bilance. Ārējās tirdzniecības politika. Latvijas ekonomiskā integrācija Eiropas 

Savienībā. 

 

Izmantojamā literatūra 

  

Pamatliteratūra 

1.Šenfelde M., ĥikitina, Kullesa I. Makroekonomika. – R.: Kamene, 2003. 

2.Bikse V.Ekonomikas teorijas pamatprincipi– R.: Izglītības soĜi, 2007 

 

  

Papildliteratūra 

1. Bikse V. Makroekonomika. Tālmācības kurss. – R.: SIA “Izglītības soĜi”, 2003.  

2. Bikse V. Makroekonomikas pamati. – R.: Latvijas Universitāte, 1998.  

3. Gods. U. Makroekonomika. – R.: BA Turība, 2002.  

4. Kassalis E. Makroekonomika – Latvijas Universitāte, R.: 2000.  

5. Libermanis G. Nauda, inflācija, valūtas kurss. - R.: 1995.  

6. Libermanis G. Valsts un tirgus ekonomika. Mācību līdzeklis. - R.: 1997.  

7. Libermanis G. Makroekonomiskā nestabilitāte: cikliskā attīstība: bezdarbs.  Mācību 

līdzeklis. - R.: 1997.  

8. Libermanis G. Nauda, inflācija, valūtas kurss. - R.: 1995.  

9. Libermanis G. Valsts un tirgus ekonomika. Mācību līdzeklis. - R.: 1997.  
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Malnavas koledža 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

Saskarsmes psiholoăija 

Mag.soc. A.Dukule. 

1. Studiju priekšmeta anotācija 

Priekšmetā studenti apgūst saskarsmes raksturojumu. Attīsta prasmi pazīt pašam sevi un 

pilnveidoties, noteikt cilvēka vajadzības, vērtības un uzvedības motivāciju. Tiek sniegta 

informācija par saskarsmi kā cilvēka savstarpējās uztveres un sapratnes procesu, par saskarsmi 

kā komunikācijas procesu (verbāla un neverbāla apmaiĦa ar informāciju). Uzmanība tiek 

pievērsta komandas veidošanās procesam, cilvēku mijiedarbībai saskarsmē, saskarsmei 

konfliktsituācijās, stresa mazināšanas paĦēmieniem. Tiek attīstītas informācijas iegūšanas 

prasmes un prezentācijas prasmes. 

2. Studiju priekšmeta mērėis 

Priekšmeta mērėis ir iepazīties ar veiksmīgas komunikācijas pamatnoteikumiem, kuras Ĝaus 

apzināties un pilnveidot savstarpējās kontaktēšanās iemaĦas, iegūt zināšanas, kas palīdzēs 

veiksmīgāk dibināt kontaktus, novērtēt, kontrolēt un uzlabot savu uzvedības stilu saskarsmē, 

novērtēt saskarsmes partneri un izprast viĦa vēlmes un vajadzības, veiksmīgāk risināt 

konfliktsituācijas, efektīvāk uztvert un nodot informāciju. 

3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 

Saistība ir ar mācību priekšmetu “Vadības zinības”, „Socioloăija” 

4. Studiju priekšmeta apjoms 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi - 2 kredītpunkti (KP)  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi  – 2 kredītpunkti (KP)  

5. Summatīvās vērtēšanas veidi 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi – 1.kursa 1.semestrī - ieskaite  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi  – 1.kursa 1.semestrī - ieskaite  

6.Prasības kursa apguvei:  

• 75% nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās; 

• savlaicīga un kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde; 

• sekmīga kontroldarbu izpilde; 
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7. Zināšanu kontroles sistēma un veidi 

Teorētisku ieskatu papildina praktiski vingrinājumi un lomu spēles. Diskusijas, ieteikumi, 

padomi, atgriezeniskā saite starp studentiem un pasniedzēju. 

8. Patstāvīgā darba veidi 

Referāts par vienu tēmu; publiskā uzstāšanās; zinātnieku viedokĜu salīdzinājums par 

apskatāmajām tēmām;  konflikta analīze; seminārnodarbības. 

9.Programmas tematiskais sadalījums. 

Saskarsmes raksturojums un būtība. Cilvēka vajadzības, vērtības un uzvedības motivācija. 

Saskarsme kā cilvēka savstarpējās uztveres un sapratnes process. Saskarsme kā komunikācijas 

process (verbāla un neverbāla apmaiĦa ar informāciju). Komandas veidošanās process. Cilvēku 

mijiedarbība saskarsmē. Saskarsme konfliktsituācijās. Stress, stresa mazināšanas paĦēmieni. 

Informācijas iegūšanas prasmes un prezentācijas prasmes. 

Izmantojamā literatūra 

Pamatliteratūra 

1. Denijs R. Prasme sazināties un uzstāties. R.: JāĦa Rozes apgāds, 2002.  
2. Dubkēvičs L, I. Ėestere. Saskarsme.Lietišėā etiėete. R.: Jumava, 2003.  
3. Edigess A. Saskarsmes labirinti- Jumava 2005. 
4. Eids D. Efektīva komunikācija. Rīga, SIA “Asja”, 1999. 
5. Ezera I. Lietišėā komunikācija – R.,SIA Multino 2007. 
6. Karpova Ā. Personība. Teorijas un rādītāji. Rīga, Zvaigzne ABC, 1998 
7. Karpova Ā. ,Plotnieks I. Personība un saskarsme, R.,1984.  
8. Kolosovs V.Saskarsmes māksla- R.:Jumava 2008. 
9. KrastiĦš E . Runas prasme saskarsmē – R.: Biznesa augstskola turība 2005. 
10. Kupš J. Saskarsmes psiholoăija. Saskarsmes būtība – R: Zvaigzne ABC, 1997. 
11. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoăija -R.:Kamene. 2002  
12. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoăija. R.,R.: Kamene 2009. 
13. Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē- R.:RaKa 2008. 
14. Vorobjovs A. Vispārīgā psiholoăija, R.: Izglītības soĜi, 2000. 

Papildliteratūra 

 

1. Džontstone E. CeĜvedis psiholoăijā – SIA Dienas grāmata 2006. 
2. Kārnegī D. Kā iegūt draugus un iepatikties cilvēkiem. Latv.- Žurnālistu savienības 

komerccentrs. R.,1990. 
3. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoăija - R.: RaKa 2010.  
4. Pētersons A. Pieskārieni- R.: Biznesa augstskola turība 2008. 
5. Pīzs A. ĖermeĦa valoda- Jumava. R.,1995.  
6. Svence G.Pozitīvā psiholoăija- R: Zvaigzne ABC, 2009. 
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Malnavas koledža 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

Socioloăija 

 Mag.sc. psih. J. Morozova 

1. Studiju priekšmeta anotācija 

Īss ieskats socioloăijas vēsturē. Socioloăisko pētījumu organizācija un metodika. Kultūra. 

Sociālā mijiedarbība. Mūsdienu sabiedrības sociālās struktūras īpatnības. Sociālā stratifikācija. 

Sociālā mobilitāte. Sabiedrības formālā organizācija. Etniskās grupas un etniskās attiecības. 

Politiskā vara. Valsts. Politiskās partijas. Politiskie režīmi un demokrātija. Sociālās institūcijas: 

ekonomika, ăimene, izglītība, dzimums, reliăija. Sociālā politika. Sociālās problēmas mūsdienu 

sabiedrībā: deviance un noziedzība, vides problēmas, iedzīvotāji un reăionālā plānošana. 

2.   Studiju priekšmeta apgūšanas mērėis 

Veidot izpratni par sabiedrībā notiekošajiem sociālajiem un politiskajiem procesiem. Šajā kursā 

apgūstamās zināšanas palīdz veidoties par pilsoniskās sabiedrības locekli, kas brīvprātīgi un 

apzināti iesaistās sociālajās norisēs. Sociālās zināšanas ir speciālista profesionālās kultūras 

sastāvdaĜa. 

3.      Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 

Mācību kurss turpina vidusskolā apgūtos sociāli politiskā un humanitārā cikla priekšmetus, to 

vēlams apgūt pēc filozofijas un psiholoăijas kursiem. Bez socioloăijas pamatkursa apgūšanas 

nav iespējams apgūt tādus mācību kursus kā socioloăisko pētījumu metodika un organizācija, 

izglītības socioloăija, lauku socioloăija, visus sociālo zinātĦu katedras piedāvātos izvēles kursus 

humanitārajā blokā utt. 

4. Studiju priekšmeta apjoms 

Pilna laika studijās ar studiju ilgumu 2 gadi – 2  kredītpunkti (KP) 

Nepilna laika studijās ar studiju ilgumu 2,5 gadi – 2 kredītpunkti (KP) 

5. Summatīvās vērtēšanas veidi 

Pilna laika studijās ar studiju ilgumu 2 gadi – 1.kursa 1.semestrī - ieskaite  

Nepilna laika studijās ar studiju ilgumu 2,5 gadi –1.kursa 1.semestrī - ieskaite 

6. Prasības kursa apguvei: 

o 85% nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās; 

o savlaicīga un kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde; 

o sekmīga kontroldarbu izpilde. 

7. Zināšanu kontroles sistēma un veidi 

Semināri, patstāvīgais darbs, referāti, diskusijas (vērtējums 10 ballu sistēmā). 
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8. Patstāvīgā darba veidi 

Speciālās literatūras studijas, konspektu veidošana, gatavošanās seminārnodarbībām. 

9. Programmas tematiskais sadalījums 

Socioloăija kā zinātne. 

Socioloăijas priekšmets. Socioloăiskās zināšanas struktūra. Socioloăijas vieta zinātĦu sistēmā. 

Socioloăisko pētījumu organizēšanas metodika un tehnika. 

Pētījuma pamatveidi un posmi. Pētījuma programmas sagatavošana. Socioloăiskās informācijas 

vākšanas metodes. Pētījuma rezultātu analīze, interpretācija un prezentācija. 

Sabiedrība kā sociālā sistēma. 

Sociālo grupu un organizāciju izpratne. Sociālā stratifikācija un sociālā mobilitāte. 

Sabiedrības sociālie institūti. Sociāla mijiedarbība. 

Politika, vara un valsts. 

Varas jēdziens. Varas sadale. Politiskā uzvedība. Valsts. 

Konflikts un saticība. 

Konflikta un saticības izpratne. Konflikta robežas un funkcijas. Saticības sasniegšanas 

mehānismi. 

 

Izmantojamā literatūra 

Pamatliteratūra 

1.      Cilvēks un dzīve socioloăijas skatījumā. R.: 1996. 

2.      Laėis P. Socioloăija. Ievads socioloăijā. R.: Zvaigzne ABC, 2002. 

3.    Socioloăijas skaidrojoša vārdnīca. Zin. red. B.Zepa, A.Zobena, R.:1997. 

 

Papildliteratūra 

1.      Kons I. “Es” atklāšana. R.: 1982. 

2.      Krūzmētra M. Ăimenes socioloăija. Jelgava, 1993. 

3.      LapiĦš A. Politiskie režīmi: demokrātija, autoritārisms, totalitārisms.        

             Lekcijas politikas zinātnē. Jelgava, 1993. 

4.      Latvijas Republikas Satversme. R.: 1991. 

5.       Valstiska cilvēka kanons. R.: 1990. 

6.       Demokrātijas pamati. R.: 1993. 
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Malnavas koledža 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

Darba aizsardzība 

I.Zušs 

 1. Studiju priekšmeta anotācija 

Studiju priekšmetā tiek izskatīta cilvēka aizsardzība darba vietā uzĦēmumā un ārkārtas 

notikumos, situācijās. Starptautiskās darba organizācijas konvencijas, LR darba aizsardzības 

likums, nolikumi, noteikumi un citi normatīvie dokumenti. Apmācības sistēma darba 

aizsardzībā. Darba drošības kontroles. Darba vietas mikroklimats. PutekĜi un toksiskās vielas 

darba vidē. TrokšĦi, vibrācijas un strādājošā aizsardzība. Apgaismojums un tā optimāla 

nodrošināšana. Elektrodrošība. Ugunsdrošība. 

2. Studiju priekšmeta mērėis 

Iepazīties un izprast cilvēka aizsardzības likumus. Cilvēka aizsardzības organizāciju darba vietā 

un ārkārtējās situācijās, apgūt prognozēšanas un riska novērtēšanas un droša darba organizēšanas 

metodes. 

3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 

Iepriekš ir jāapgūst tiesību pamati. 

4. Studiju priekšmeta apjoms 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi – 1 kredītpunkts (KP)  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi. – 1 kredītpunkts (KP)  

5. Summatīvās vērtēšanas veidi 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi – 1.kursa 2.semestrī - ieskaite  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi - 1.kursa 2.semestrī - ieskaite 

 6.Prasības kursa apguvei:  

• 75% nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās; 

• savlaicīga un kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde; 

• sekmīga kontroldarbu izpilde; 

7. Zināšanu kontroles sistēma un veidi 

Tematiskie kontroldarbi (novērtējums ballēs). Ieskaite (novērtējums ballēs). 
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8. Patstāvīgā darba veidi 

Literatūras studēšana, piedalīšanās seminārnodarbībās, referātu rakstīšana.  

9.Programmas tematiskais sadalījums.  

Normatīvie dokumenti, likumi un noteikumi cilvēku aizsardzībai. Darba vides iekšējās 

uzraudzības veikšanas kārtība. Darba vietas mikroklimats. Sanitāri higiēniskie noteikumi darba 

vietā. PutekĜi un toksiskās vielas darba vidē. TrokšĦi, vibrācijas un strādājošā aizsardzība. 

Apgaismojums un tā optimāla nodrošināšana. Elektrodrošība. Ugunsdrošība. Cilvēka rīcība 

ārkārtējās situācijās, to individuālā un kolektīvā aizsardzība. Pirmsārsta palīdzība. Ārkārtējās 

situācijas, to izcelšanās iespējas Latvijā. Ārkārtējās situācijas noskaidrošanas un novērtēšanas 

pamatprincipi. Ārkārtēju notikumu izziĦošanas līdzekĜi un veidi. Cilvēka rīcība ārkārtējās 

situācijās, to individuālā un kolektīvā aizsardzība. Tiesības un pienākumi, kurus nosaka likumi, 

nolikumi un noteikumi par ārkārtējām situācijām. 

 

Izmantojamā literatūra 

1. V.KaĜėa un Ž. Rojas  redakcijā. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības 

aizsardzība. Rīga.:  Elpa, 2001. 

2. Darba drošības un darbinieku veselības aizsardzības sistēma uzĦēmumā. Rīga.:  KIF 

“Biznesa komplekss”  2002. 

Normatīvie dokumenti 

1.   Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu, 19897. Nr.297. 
2.  Par obligāto veselības pārbaudi un apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, LR MK, 1999. 
3.  Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā. MK Nr.400. 3.09.2002. 
4. Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām 

apdrošināšanas atlīdzības piešėiršanas un aprēėināšanas kārtība. LR MK, 1999. 
5.    Ugunsdrošības noteikumi. VZ. Nr. 440. R. 1998. 
6.   Noteikumi par darba drošības un veselības aizsardzības prasībām pārvietojot smagumus. LR 

MK, 1999. 
7.  Latvijas nacionālo standartu saraksti. LV, 1999. 
8.    Par Latvijas Nacionālā standarta statusā pieĦemtajiem Eiropas standartiem. LV, 1999. 
9.   Noteikumi par individuālo aizsardzības līdzekĜu lietošanu darbā. LR MK, 2000. 
10. .  Vakcinācijas noteikumi. LR MK, 2000. 
11.  Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība. MK noteikumi. Nr. 470. 

22.12.1998. 
12.  Darba aizsardzības likums. 06.07.2001. 
13.   LR likums “Par bīstamiem atkritumiem” 30.03.93. 
14. Starptautiskās darba organizācijas konvencijas. 1994. 
15.   LR likums “Par radiācijas drošību un kodoldrošību. 1994. 
16. LR likums “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzradzību”.24.09.1998. 
17. MK noteikumi Nr. 379. Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība. 29.08.2001. 
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Malnavas koledža 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

Civilā aizsardzība  

I.Zušs 

1. Studiju priekšmeta anotācija 

Studiju priekšmetā tiek apskatīta Valsts civilās aizsardzības sistēma, tās tiesiskais regulējums.  

Valsts iestāžu, pašvaldību, komersantu un iedzīvotāju tiesības un pienākumi civilajā aizsardzībā. 

Tiek apskatītas iespējamās katastrofas un to sekas. 

2. Studiju priekšmeta apgūšanas mērėis 

Veidot izpratni un sniegt pamatzināšanas civilās aizsardzības jomā, iepazīstināt ar rīcību 

katastrofas gadījumā. Attīstīt praktiskas iemaĦas darbā ar civilās aizsardzības dokumentiem. 

3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 

 Darba un vides aizsardzība, fizika.  

4. Studiju priekšmeta apjoms 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi – 1 kredītpunkts (KP)  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi– 1 kredītpunkts (KP)  

5. Summatīvās vērtēšanas veidi 

Pilna laika studijās: 

ar studiju ilgumu 2 gadi – 1.kursa 2.semestrī – ieskaite  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi––– 1.kursa 2.semestrī – ieskaite 

6.Prasības kursa apguvei:  

• 85% nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās; 

• savlaicīga un kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde; 

• sekmīga kontroldarbu izpilde;  

7. Zināšanu kontroles sistēma un veidi 

Tematiskie kontroldarbi (novērtējums ballēs). Ieskaite (novērtējums ballēs). 

8. Patstāvīgā darba veidi 

Literatūras studēšana, piedalīšanās seminārnodarbībās, referātu rakstīšana. 
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9.Programmas tematiskais sadalījums: 

Valstī iespējamās katastrofas un to sekas. Tiesiskais regulējums valsts civilās aizsardzības 

sistēmas darbības nodrošināšanai. Valsts civilās aizsardzības sistēmas struktūra, organizācija un 

vadība. Valsts iestāžu, pašvaldību un komersantu uzdevumi un tiesības civilajā aizsardzībā. 

Iedzīvotāju tiesības un pienākumi civilajā aizsardzībā. Civilās aizsardzības pasākumu plānošana. 

Preventīvie, reaăēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi. Civilās trauksmes un 

apziĦošanas sistēma un tās darbības principi. Paaugstinātas bīstamības objekti. Bīstamās vielas, 

to klasifikācija un prasības to glabāšanai un pārvadāšanai. Radiācijas drošība. Valsts materiālās 

rezerves. Evakuācijas pasākumu organizēšana katastrofu gadījumā. 

 

 
Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 

 
NORMATĪVIE DOKUMENTI 

1. Civilās aizsardzības likums. 
2. Valsts materiālo rezervju likums.  
3. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums. 
4. Nacionālās drošības likums. 
5. Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums.  
6. Likums „Par radiācijas drošību un kodoldrošību”.  
7. Darba aizsardzības likums. 
8. 2008.gada 22.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.772 „Noteikumi par civilās 

aizsardzības mācību veidiem un organizēšanas kārtību”. 
9. 2007.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.877 „Valsts materiālo rezervju 

glabāšanas, uzskaites, atjaunināšanas, iznomāšanas, aizdošanas, realizācijas un norakstīšanas 
kārtība”.  

10. 2007.gada 11.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.842 „Kārtība, kādā juridiskām un 
fiziskām personām kompensējami izdevumi un zaudējumi, kas radušies, iesaistot personu 
resursus reaăēšanas pasākumos, ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos, un kompensācijas 
apmēra aprēėināšanas kārtība”. 

11. 2007.gada 18.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.626 „Noteikumi par paaugstinātas 
bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku (valdītāju, 
apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai”.  

12. 2007.gada 11.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.612 „Minimālās prasības civilās 
aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam”.  

13. 2007.gada 7.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.530 „Civilās trauksmes un apziĦošanas 
sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība”.  

14. 2007.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.423 „Pašvaldības, komersanta un 
iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība”.  

15. 2007.gada 8.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.303 „Pašvaldības civilās aizsardzības 
komisijas paraugnolikums”. 

16. 2007.gada 11.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.866 „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošībā””. 

17. 2006.gada 16.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.400 „Noteikumi par vides aizsardzības 
prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām”.  

18. 2005.gada 19.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju 
riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”.   
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19. 2005.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.674 „Bīstamo kravu pārvadājumu 
noteikumi” 

20. 2004.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”.  
21. 2003.gada 8.aprīĜa Ministru kabineta noteikumi Nr.152 „Prasības attiecībā uz sagatavotību 

radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā”.  
22. 2002.gada 12.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.107 „Ėīmisko vielu un ėīmisko 

produktu klasificēšanas, marėēšanas un iepakošanas kārtība”.  
 

TEHNISKĀS NORMAS 
1. Latvijas Valsts Standarts LVS 446:2004/A1:2006 “Ugunsdrošības un civilajai aizsardzībai 

lietojamās zīmes un signālkrāsojums”. 
2. ANO Eiropas transporta komiteja. Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskiem 

pārvadājumiem ar autotransportu ( ADR) Rīga, 1997. I, II sējums. 
 
  PUBLIKĀCIJAS 

1. V.KaĜėa un Ž.Rojas redakcijā. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība. 
Rīga.: Elpa, 2001., 500. lpp. 

2. V. KaĜėis Darba vides risku novērtēšanas metodes. Latvijas izglītības fonds Rīga, 2008., 242 
lpp. 

3. V. KaĜėis, Ž. Roja, H. KaĜėis. Riski darba vidē. Rokasgrāmata. Rīga, 2007., 68. lpp.  
4. Džons Vaizmens. SAS izdzīvošanas māksla. Apgāds Zvaigzne ABC, SIA 2004., 575. lpp. 
5. Jemeljanovs A., Jemeljanovs O., Pālītis Ē. Civilā aizsardzība. Rūpniecisku risku un avāriju 

novērtēšanas kārtība un to pazemināšanas pasākumi. Mācību līdzeklis . RTU. Rīga 2004., 
102 lpp. 

6.  Bīstamības avotu noteikšana un novērtēšana vietējā sabiedrībā. RTU. 1994., 87 lpp. 
7. Jemeljanovs A., Laškovs A . Iedzīvotāju un apkārtējās vides drošības nodrošināšana  

tehnogena rakstura  un dabas parādību izraisītajās ekstremālās situācijās. RTU, 1997., 102 
lpp.  

8. Jemeljanovs A. Glābšanas un citu neatliekamu darbu organizēšana un veikšana uzĦēmumos 
ārkārtēju situāciju gadījumos. Rīga , RTU. 1997., 23 lpp. 

9. Jemeljanovs A., Šėepasts V. Civilās aizsardzības pamati. Lekciju konspekts. RTU. 1996., 
200. lpp.  

10. Pandalons V., IĜjins U . Meteoroloăija, 2., 3. daĜa LLU , Jelgava 2000., 117 lpp. 
11. Dehtjars J. un autoru kolektīvs. Radiācijas drošības rokasgrāmata speciālistiem. Rīga. 2004., 

97 lpp. 
12. Žurnāls „Būvēt” Nr.10. 2003. „Tēma: Drošība un ugunsaizsardzība”.  
13. Interneta adreses: www.likumi.lv,  
                                   www2.112.lv, 
                                   www.saeima.lv. 
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Malnavas koledža 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

Grāmatvedības pamati 

Mag.paed. L.Nagle.  

1. Studiju priekšmeta anotācija 

UzĦēmējdarbības vadīšanai nepieciešamo informāciju pēc noteiktas sistēmas nosaka, uzkrāj un 

glabā uzĦēmuma grāmatvedībā. Tā nodrošina uzĦēmuma vadību ar informāciju par uzĦēmuma 

saimniecisko un komercdarbību, par uzĦēmējdarbībā izmantotiem mantiskiem un naudas 

līdzekĜiem, to īpašniekiem. 

2. Studiju priekšmeta mērėis 

Kursa studēšanas mērėis ir izzināt un apgūt grāmatvedības nozīmi, uzdevumus, prasības, 

grāmatvedības priekšmetu un metodes. Studentam jāapgūst iemaĦas grāmatvedības metožu 

pielietošanai praktiskajā darbā. 

3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 

Iepriekš jāapgūst: ekonomikas pamatjēdzieni, vienlaicīgi ar mikroekonomikas priekšmeta 

apgūšanu. 

4. Studiju priekšmeta apjoms 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi - 3 kredītpunkti (KP)  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi. – 3 kredītpunkti (KP)  

5. Summatīvās vērtēšanas veidi 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi – 1.kursa 1.semestrī - eksāmens 

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi  – 1.kursa 1.semestrī - eksāmens  

6.Prasības kursa apguvei:  

• 85% nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās; 

• savlaicīga un kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde; 

• sekmīga kontroldarbu izpilde; 

7. Zināšanu kontroles sistēma un veidi 

Praktisko darbu izpildes kvalitātes novērtējums (balles); tematiskie kontroldarbi (novērtējums 

ballēs); eksāmens (novērtējums ballēs). 

8. Patstāvīgā darba veidi 

Literatūras studēšana; mājas darbi (praktisko darbu uzdevumu turpinājums), seminārnodarbības. 
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9. Programmas tematiskais sadalījums: 

- Grāmatvedība, tās nozīme un prasības. 

- Grāmatvedības objekti un metode. 

- Grāmatvedības bilance. 

- Grāmatvedības konti un divkāršais ieraksts. 

- Grāmatvedības formas. 

Izmantojamā literatūra 

Pamatliteratūra 

1. Ābiėe l., Brūna I., Būmane I., Kasale M. Praktisko darbu uzdevumi grāmatvedības teorijā 

– Rīga, SIA Izglītības soĜi, 2008. 

2. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Grāmatvedības pamati. Rīga, 2002.   

Papildliteratūra 

1. Andžāne V “Ievads finansu grāmatvedībā”. -Rīga, 2001. 
2. Arbidāne I., Mietule I.. Grāmatvedības bilance un konti.- Rēzekne ,2003. 
3. BeĜavska L. Grāmatvedības pamati – Rīga SIA KIF Biznesa komplekss 2007. 
4. Benze J  Finansu grāmatvedība”, Rīga, 1995.   
5. Biėe. Grāmatvedības praktikums. - Rīga, Jumava, 1996. 
6. Grebenko M. Grāmatvedības uzskaite (mācību līdzeklis). Pirmā daĜa ( 4.izlaidums). -

Rīga, 2000.  
7. Grebenko M.Grāmatvedības uzskaite (mācību līdzeklis). Otrā daĜa (5.izlaidums)- Rīga, 

2001.  
8. Korsaka T., Ranėeviča V. Ievads grāmatvedībā – Latvijas komercbanku Asociācijas 

KMC 2006. 
9. Grāmatvedības jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Avots, 2005.  

Normatīvo aktu saraksts 

1. Latvijas Republikas likums “Par grāmatvedību” ( 1992.g. 14. oktobris, ar grozījumiem un 
papildinājumiem).  

2. Noteikumi par uzĦēmumu grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (2003.g. 21. oktobrī, 
Rīga. Noteikumi Nr.585)  

3. Latvijas Republikas likums “Par uzĦēmuma gada pārskatiem”(1992.g. 14.oktobris, ar 
grozījumiem un papildinājumiem).  

4. Latvijas Republikas Ministru kabinets, 2003.g. 21.oktobrī. Noteikumi Nr. 584. “Kases 
operāciju uzskaites noteikumi”.  

5. Latvijas Republikas Finansu ministrija, 1994.g. 30. maijā. Norādījumi Nr. 357 
“Norādījumi par pamatlīdzekĜu un to nolietojuma (amortizācijas) uzskaiti”.  

6. Latvijas Republikas Finansu ministrija, 1993.g.06. septembrī. Norādījumi Nr 832 
„Norādījumi par inventarizācijām”. 

 
 Internetresursi. 
 
www.likumi.lv 
www.vid.gov.lv 
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Malnavas koledža 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

Lietvedība 

Mag.soc. A.Jakimova 

1. Studiju priekšmeta anotācija 

Priekšmetā iekĜauti jautājumi par lietvedības procesu un tā sastāvdaĜām, dokumentu iedalījumu, 

dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības, dokumentu apgrozība, reăistrācija un 

kontrole, dokumentu sagatavošanu glabāšanai un tālākai izmantošanai. 

2. Studiju priekšmeta apgūšanas mērėis 

Studentiem jāapgūst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības saskaĦā ar Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 1996.gada 24.aprīĜa noteikumiem Nr.154 “Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”. Jāprot izstrādāt dokumentu saturu tā, lai tas pildītu 

visas dokumentam raksturīgās funkcijas – informatīvo, juridisko un dokumenta autora 

reprezentācijas funkciju. Jāzina lietvedības dokumentu reăistrācijas kārtība, izpildes organizācija 

un dokumentu glabāšanas noteikumi.  

3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 

Lai apgūtu priekšmetu “lietvedība”, nepieciešamas zināšanas latviešu valodā, datorzinībās un 

tiesību zinībās. Zināšanas lietvedībā var tikt izmantotas grāmatvedībā, ekonomikā, 

personālvadībā. 

4. Studiju priekšmeta apjoms 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi – 2 kredītpunkti (KP)  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi – 2 kredītpunkti (KP)  

5. Summatīvās vērtēšanas veidi 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi – 1.kursa 1.semestrī - ieskaite  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi. – 1. kursa 2.semestrī - ieskaite  

6. Prasības kursa apguvei: 

75% nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās; savlaicīga un kvalitatīva patstāvīgo darbu 

izpilde; sekmīga kontroldarbu izpilde. 

7. Zināšanu formatīvās kontroles sistēma un veidi 

Pašreizējā kontrole, seminārnodarbības, trīs tematiskās ieskaites, patstāvīgais darbs (vērtējums 

10 ballu sistēmā), praktiskie darbi (vērtējums – ieskaitīts). 
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8. Patstāvīgā darba veidi: Referāti, dokumentu pakete. 

9. Programmas tematiskais sadalījums 

Ievads lietvedībā .Pārvaldes dokumenti , to izstrādāšanas un noformēšanas vispārīgās 

prasības. Organizatorisko dokumentu izstrādāšana un noformēšana. Rīkojuma dokumentu 

izstrādāšana un noformēšana. IzziĦu un pārskatu dokumentu izstrādāšana un noformēšana. 

Sarakstes dokumentu izstrādāšana un noformēšana. Personāla dokumentu izstrādāšana un 

noformēšana. Dokumentu apgrozība. Dokumentu reăistrācija, izziĦas par tiem un izpildes 

kontrole. Juridisko personu arhīva dokumentu uzkrāšana, uzskaite, saglabāšana un 

izmantošana. 

Izmantojamā literatūra 

Pamatliteratūra 

 1. Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība. – R.:Kamene SIA, 2005.- 234 lpp. 

 2. Behmane D.M. Lietvedības doklumentu rokasgrāmata. – R.: Merkurijs LAT, 233  

      lpp. 

3. Kalējs J., Ābele M. Lietvedības pamati, 2. papildinātais izdevums, - Rīga: KIF 

“Biznesa  komplekss”, 2002. – 190 lpp.  

4. Kalve I. Jaunās paaudzes lietvedība. – R.:  “Biznesa augstskola Turība” SIA, 2002. 

     – 231 lpp. 

5. ZemĜanovs V. Lietvedība no A līdz Z. – R.: Merkurijs LAT, 2006.- 3006 lpp. 

6. ZemĜanovs V., KrasiĜnikova I. Sekretāra darbs firmas pārvaldes sistēmā. Lietvedība – 

darba un dokumentu apgrozības vadība. R.: Merkurijs LAT, 2202. – 366 lpp.  

Papildliteratūra 

1.       Ruskule S. Lietvedības praktikums, Mācību līdzeklis (pārstrādāts un papildināts), - Rīga: 

Auditorfirma “Grāmatvedis” SIA Mācību metodiskais centrs,1997. – 151 lpp. 

2.       Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība: Rokasgrāmata, - Rīga: Birznieks SIA firma 

Kokone, 1997. – 257 lpp. 

3.       Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība: Rokasgrāmata, - Rīga: Kamene, 2002. – 256 lpp. 

4.       Behmane D. Lietvedības dokumenti, - Rīga: Pētergailis, 1997. – 91 lpp. 

5.       Treiguts E. Datoru tehnoloăija lietvedībā un ekonomikā. Datorzinību bibliotēka, - Rīga: 

“Biznesa augstskola Turība” SIA,1999. – 72 lpp. 

6.       Kaltigina M. Privātā un lietišėā sarakste vācu valodā, - Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 

7.       Pischel S. Darījumu korespondence, - Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 

8.       SkujiĦa V. Latviešu valoda lietišėajos rakstos, - Rīga: Zvaigzne ABC,1999. 

9.       Ezera I. GraudiĦa I. Dreiberga S. Lietišėā komunikācija, - Rīga: Kamene, 2000. – 99 lpp 
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Malnavas koledža 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

UzĦēmējdarbības tiesiskie pamati  

Mag. Paed. D Poikāns 

1. Studiju priekšmeta anotācija 

Priekšmetā apgūst uzĦēmējdarbības tiesiskos pamatus. Iepazīstas ar finansiālo darījumu, 

komersantu, uzĦēmumu reăistrēšanas kārtību. Apgūst zināšanas līgumu slēgšanā, saimniecisko 

strīdu atrisināšanā. 

2. Studiju priekšmeta mērėis 

Sniegt pamatzināšanas uzĦēmējdarbības un saimnieciskās darbības likumdošanā. Dot iespēju 

noteikt komercdarījumu subjektus, to tiesības un pienākumus, sadarbību ar valsts reăistru 

turētājiem saimnieciskās darbības sfērā. Sniegt zināšanas komercdarījumos – līgumu slēgšanā. 

Iegūt zināšanas par saimniecisko strīdu risināšanas iespējām. Praktiski analizēt problēmas un 

noformēt nepieciešamos dokumentus. 

3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 

Pirms tam ir jāapgūst sekojoši studiju priekšmeti: ekonomikas teorija, tirgzinība, 

uzĦēmējdarbība, lietvedība. 

4. Studiju priekšmeta apjoms 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi –  3 kredītpunkti (KP) 

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi –  3 kredītpunkti (KP) 

5.Zināšanu vērtēšanas veidi 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi – 1.kursa 2.semestrī – ieskaite 

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi. – 1.kursa 2.semestrī – ieskaite 

6. Prasības kursa apguvei: 

o 85% nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās; 

o savlaicīga un kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde; 

o sekmīga kontroldarbu izpilde. 

7. Zināšanu kontroles sistēma un veidi 

Tematiskie kontroldarbi; praktiskie darbi; referāts; priekšmeta nobeiguma ieskaite. Studentiem, 

kuru tematisko kontroldarbu, referāta un praktisko darbu vidējais vērtējums nav zemāks par 8 

ballēm, priekšmeta nobeiguma ieskaite tiek ieskaitīta automātiski. 
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8. Patstāvīgā darba veidi 

Literatūras studēšana (normatīvie akti); mājas darbi; informatīvās bāzes veidošana (publikāciju 

un informatīvo materiālu vākšana par attiecīgo tēmu, patstāvīga to studēšana); referāta 

sagatavošana. 

9. Programmas tematiskais sadalījums 

Tiesību sistēma. Civiltiesības vispārējais raksturojums.  Saistību tiesības. Līgumi, to veidi. Darba 

tiesības. Komercdarbības būtība.  Komercdarbības formas, to reăistrācija un ierobežojumi. 

Komersanta būtība, tiesiskais statuss. Konkurence un monopoldarbība. UzĦēmumu un 

komercsabiedrību maksātnespēja un likvidācija. 

Izmantojamā literatūra 

Pamatliteratūra 

1. Broks J., Tiesības filosofija. Biznesa augstskola "Turība", 2009. 

2. EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĪBU PIEMĒROŠANA. Rokasgrāmata praktizējošiem 

juristiem. Otrais papildinātais izdevums. VAS "Tiesu namu aăentūra", 2008. 

3. EndziĦš J., Par uzĦēmējdarbības reăistrācijas dažiem tiesiskajiem aspektiem // Latvijas 

Vēstnesis, 2000.gada 17.februārī.  

4. Lošmanis A., Par topošo Latvijas komerctiesību aktuālajiem mezglu punktiem // Latvijas 

Vēstnesis, 1999.gada 27.maijs.  

5. LR Civillikuma komentāri Saistību tiesības, autoru kolektīvs. K.Torgāna vispārīgā 

zinātniskā redakcija, Rīga, 2000.  

6. Neimanis J., Par UzĦēmumu reăistra komercreăistra uzdevumiem // Latvijas Vēstnesis 

2001.gada 15.augusts, 2001.gada 29.augusts. 

7. Nīcgalis A., Prasījumu metode. Tiesu namu aăentūra 2003. 

8. Strupišs A., Par veiksmīgu Komerclikumu Latvijā // Latvijas Vēstnesis, 2000.gada 

10.oktobris, 24.oktobris, 31.oktobris.  

9. Strupišs A., Komerclikuma komentāri. A daĜa. Komercdarbības vispārējie moteikumi (1.-

73.panti) – Rīga: SIA Strupiša juridiskais birojs, 2003 

10. Strupišs A., Komerclikuma komentāri. В daĜa. Komersanti XI sadaĜa. Kapitālsabiedrības 

(134.-184. panti) – Rīga: SIA Strupiša juridiskais birojs, 2003. 

11. Torgāns K., Saistību tiesības. I daĜa – Rīga: Tiesu nama aăentūra, 2006. 

12. Torgāns K., Saistību tiesības. II daĜa – Rīga: Tiesu nama aăentūra, 2008. 

13. Torgāns K.,  Civiltiesību,komerctiesību un civilprocesa aktualitātes. Raksti 1999–2008  

VAS "Tiesu namu aăentūra", 2009. 

14. UzĦēmējdarbība un tās tiesiskā vide: procesi, tendences, rezultāti : starptautiska 

konference, Rīga, 2002.g. 12. apr. Biznesa augstskola Turība – 2002 
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15. Ulmane V.,  Darba tiesības. Darba aizsardzība. Biznesa augstskola Turība – 2004 

16. Valsts un tiesību vēsture, Divergens – 2001 

17. Zemītis G., Ārvalstu valsts un tiesību vēsture – Rīga: Turība, 2003. 

 

Normatīvie akti 

1. LR likums “Par uzĦēmējdarbību”  

2. LR likums “Komerclikums”  

3. Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums  

4. LR likums “Konkurences likums”  

5. Koncernu likums  

6. LR likums “Par Latvijas Republikas UzĦēmumu reăistru”  

7. LR likums “Komercėīlas likums”  

8. LR likums “Par autortiesībām”  

9. Par iepirkumu valsts un pašvaldību vajadzībām  

10. LR likums “Muitas likums”  

11. LR likums “Par uzĦēmumu un uzĦēmējsabiedrību maksātnespēju”  

12. LR likums “Par valsts kontroli”  

13. MK noteikumi Nr.434 “Noteikumi par atsevišėu uzĦēmējdarbības veidu licencēšanu”  
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Malnavas koledža 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

 Statistika un pētījumu metodoloăija 

Mag. sc.comp.R.Rudāne 

 1.Studiju priekšmeta anotācija 

Iepazīstināt studentus ar statistikas zinātni, datu analīzes un apstrādes metodēm. Veicināt 

studentu prasmi patstāvīgi apstrādāt sakopotos datus, analizēt rezultātus un izdarīt secinājumus. 

Veidot prasmi novērtēt rezultātus. Veidot prasmi sagatavot prezentācijas materiālus. Izkopt 

prasmi veidot statistiskos pārskatus, noteikt un analizēt statistiskos rādītājus. Iepazīties ar 

mūsdienu zinātniskās pētniecības darba būtību, organizāciju un metodēm 

2.Studiju priekšmeta apgūšanas mērėis 

Veidot studentos izpratni par statistikas lomu tirgus apstākĜos, Latvijai virzoties uz Eiropas 

Savienību. Iepazīstināt studentus ar statistikas datu analīzes un apstrādes metodēm, panākt, ka 

studenti spēj patstāvīgi apstrādāt sakopotos datus ar zinātniskām metodēm, analizēt rezultātus, 

izdarīt secinājumus un novērtēt to ticamību. Apgūt statistisko datu vākšanas pamatus, prasmi tos 

apkopot, sagrupēt un prezentēt. Aprēėināt dažādus statistiskos rādītājus: absolūtos un relatīvos, 

vidējos lielumus, variācijas rādītājus, dinamikas rādītājus, indeksus, u. c., analizēt un vērtēt 

statistiskos rādītāju atklātās likumsakarības un tendences. Jāzina “Valsts statistikas likums”. 

Jāiemācās pielietot ekonomisko pētījumu metodes pētījumu datu apstrādē un interpretācijā. 

Apgūt prasmi noformēt zinātniski pētniecisko darbu. 

3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 

Jābūt zināšanām elektroniska datu apstrāde, mikroekonomikā un makroekonomikā, jāzina 

matemātika, jāprot strādāt ar datortehniku. Zināšanas informātikā studenti tālāk izmanto: 

projektu vadībā, grāmatvedībā, uzĦēmējdarbībā, ekonomikā u. c. priekšmetos - priekšmetos, kas 

saistās ar tālāku specialitātes apgūšanu. 

4. Studiju priekšmeta apjoms 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi - 2 kredītpunkti (KP)  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi . – 2 kredītpunkti (KP)  

5. Summatīvās vērtēšanas veidi 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi – 1.kursa 2.semestrī - eksāmens 
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Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi  – 2.kursa 3.semestrī - eksāmens  

6. Prasības kursa apguvei:  

• 75% nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās; 

• savlaicīga un kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde; 

• sekmīga kontroldarbu izpilde; 

7. Zināšanu kontroles sistēma un veidi 

Praktisko darbu izpildes kvalitātes novērtējums (novērtējums ballēs). Tematiskie kontroldarbi 

(novērtējums ballēs). Ieskaite (novērtējums ballēs), eksāmens 

7. Patstāvīgā darba veidi 

Mācību materiālu studēšana, referātu rakstīšana, praktisko darba izpildīšana, patstāvīga pētījuma 

veikšana un analīze. 

9.Programmas tematiskais sadalījums. 

Statistikas priekšmets. Statistiskā novērošana. Sakopošana un grupēšana. Datu grafiskā 

attēlošana. Absolūtie un relatīvie lielumi. Vidējie lielumi un variācijas rādītāji. Savstarpējo 

sakarību statistiskā analīze. Izlases metode. Dinamikas rindas. Indeksi. Korelācijas metode. 

Dzīves līmeĦa statistika. Ekonomisko pētījumu metožu pielietošana datu apstrādē 

 

Izmantojamā literatūra 

Elektroniskie mācību materiāli 

1. R.Rudāne  Elektroniskās lekcijas . 

2. R.Rudāne Elektroniskās shēmas un tabulas . 

3. R.Rudāne  Praktiskie uzdevumi elektroniskā veidā. . 

 

Papildliteratūra 

1. Goša Z. Statistika  – R.: Latvijas Universitāte, 2003. 

2. Vergina G. , KārkliĦa V. Statistika ekonomistiem. – R.:  Kamene, 2000. 

3. Vergina G. Statistika. – R.: Profesionālās izglītības centrs, 1996. 

4. Vītols J. Statistikas vispārējā teorija. – R.: Zvaigzne, 1988. 
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Internet avoti 

http://www.csb.gov.lv/ 

http://www.csb.gov.lv/csp/content/?cat=350 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=160603 

http://www.dzm.lv/mat/IT/M_11/default.aspx@tabid=17&id=210.html# 

http://www.multimedia.lv/products/stat99/CSPlat.htm 

http://www.fktk.lv/texts_files/Elektron_parskatu_sagatav.doc 

http://www.multimedia.lv/products/stat99/CSPlat.htm 

http://www.dzm.lv/mat/IT/M_11/default.aspx@tabid=17&id=210.html# 

http://mspi.itl.rtu.lv/Budkina/materiali/varbutibu%20teorija/Varb_teorija3.pdf 

http://wapedia.mobi/lv/Statistika 

http://www.dzm.lv/mat/mat_11/mat_11_3.pdf 

http://mspi.itl.rtu.lv/Pavlenko/materiali/Statistika/ 

http://www.csb.lv/csp/content/?cat=343# 

http://www.rvt.lv/page.php?51 

http://www.gudrinieks.lv/referati/kursa-darbs/majputnu-attistibas-statistiska-analize-

puslapis1.html 

http://www.de.dau.lv/matematika/anitavtms/testi/statistika/statistika1tests.pdf 

http://mspi.itl.rtu.lv/Carkova/materiali/Matematiska%20statistika/text.pdf 

http://www.balabka.lv/index.html/RVT/Ekonomikas%20nodalja/Uznjeemeejdarbiibas.kom.pak.ma

ac/(7.2.teema)Prognozeeshanas_apreekjini.pdf 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Dispersija_(statistika) 

http://fizmati.lv/resursi/macibu_materiali/matematikas_nodala/matematiska_statistika/ 

http://uznvad.googlepages.com/matem%C4%81tisk%C4%81statistika 

http://home.lanet.lv/~carkova/lv/studentiem/dokumenti/2.kurs.lv.pdf 

http://www.ltn.lv/~podnieks/slides/mining/varbut1.htm 

http://mspi.itl.rtu.lv/Budkina/materiali/varbutibu%20teorija/Varb_teorija7.pdf 
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Malnavas koledža 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

Finanšu grāmatvedība 

Mag.paed. L.Nagle.   

1. Studiju priekšmeta anotācija 

Priekšmetā iegūst zināšanas par saimniecisko operāciju uzskaiti, reăistrāciju uzĦēmumā, 

pielietojot grāmatvedības kontu sistēmu un divkāršo ierakstu.  

2. Studiju priekšmeta apgūšanas mērėis 

Iegūt zināšanas saimniecisko operāciju dokumentālā noformēšanā.Prast uzskaitīt uzĦēmumu 

saimnieciskās operācijas, pielietojot grāmatvedības kontus un divkāršo ierakstu, kā arī pielietot 

citus grāmatvedības paĦēmienus. Sastādīt bilanci, peĜĦas vai zaudējumu aprēėinu, naudas 

plūsmas pārskatu, kā arī pielikumus gada pārskatam. 

3.      Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 

Iepriekš jāapgūst ekonomikas teorija, grāmatvedības pamati, tiesību pamati, nodokĜu un nodevu 

sistēma. 

4. Studiju priekšmeta apjoms 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi - 7 kredītpunkti (KP)  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu2,5 gadi– 7 kredītpunkti (KP)  

5. Summatīvās vērtēšanas veidi 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi – 1.kursa 2.semestrī – ieskaite ; 2.kursa 3.semestrī- kursa darbs; 

2.kursa 4.semestrī - eksāmens 

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi––– 1.kursa 2.semestrī – ieskaite; 2.kursa 3.semestrī- kursa 

darbs; 2.kursa 4.semestrī -eksāmens 

6.Prasības kursa apguvei:  

• 85% nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās; 

• savlaicīga un kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde; 

• sekmīga kontroldarbu izpilde; 

7. Zināšanu kontroles sistēma un veidi 
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Praktisko darbu novērtēšana (ballēs); tematiskie kontroldarbi (novērtējums ballēs); ieskaite par 

semestrī izĦemto vielu (novērtējums ballēs); eksāmens – kompleksā uzdevuma risinājums 

(novērtējums ballēs); galīgā atzīme priekšmetā- visu novērtēšanas veidu vidējā balle. 

8. Patstāvīgā darba veidi 

Literatūras studēšana; praktisko darbu uzdevumu izpilde; seminārnodarbības 

9.Programmas tematiskais sadalījums: 

- Grāmatvedības organizācijas vispārējie jautājumi, 

- Naudas līdzekĜu uzskaite, 

- Norēėini ar debitoriem un kreditoriem, 

- IlgtermiĦa ieguldījumu uzskaite, 

- Krājumu uzskaite, 

- IeĦēmumu un izmaksu uzskaite, 

- PeĜĦas vai zaudējumu uzskaite, 

- UzĦēmuma kapitāla uzskaite, 

- Gada pārskats. 

 

Izmantojamā literatūra 

Pamatliteratūra 

1. Grandāne M., Martemjanova E., Marāne I., Mežaraupa V., Soopa A.. Finanšu 

grāmatvedība – Rīga. RaKa, 2004. 

2. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A., Finanšu grāmatvedība-Rīga. SIA 

Izglītības soĜi 2004. 

3. Stiglica L. Finanšu grāmatvedības praktikums- Rīga, Apgāds, 2004. 

Papildliteratūra 

1. Andžāne V. IlgtermiĦa ieguldījumu uzskaite. - Rīga, Latvijas Universitāte, 2000. 

2. Brūna I., Kaire L. Apgrozāmo līdzekĜu uzskaite.- Rīga,  Latvijas Universitāte, 2002. 

3. Grandāne M., Mārāne I. Praktiski uzdevumi grāmatvežiem- Rīga, SIA Biznesa augstskola 

Turība 2008. 

4. Januška M. Grāmatvedība visiem. SIA Inovācija, 2002.  

5. Januška M. Viss par pamatlīdzekĜu uzskaiti –Rīga, SIA Merkūrijs Lat .2006. 

6. Januška M. Problēmjautājumi pamatlīdzekĜu uzskaites jomā . Grāmatvedība un nodokĜi 

nomas attiecībās–Rīga, SIA Merkūrijs Lat .2006. 

7. Januška M.Grāmatvedības uzskaite praktiskajās situācijās–Rīga, SIA Merkūrijs Lat .2002. 



 41 

8. Leibus I. Individuālā uzĦēmēja grāmatvedība un nodokĜi – Rīga, SIA Lietišėās informācijas 

dienests, 2007. 

9. Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā -.Rīga, Lietišėās informācijas dienests, 2003. 

10. Ludboržs A. PamatlīdzekĜu uzskaite Rīga, Lietišėās informācijas dienests, 2006. 

11. Mietule I. Gada pārskata sastāvs un struktūra - Rēzekne, 2003. 

12. Starptautiskie grāmatvedības standarti. 2000. 

13. Latvijas grāmatvedības standarts Nr. 1. Finanšu pārskata sagatavošana, 2004. 

14. Latvijas grāmatvedības standarts Nr. 2 Naudas plūsmas pārskats, 2004. 

15. Grāmatvedības jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Avots, 2005.  

Periodika 

1.   “Bilance” // Žurnāls (2x mēnesī), izd. SIA “Lietišėās informācijas dienests”. 

2.    “Grāmatvedības ABC” //  Pielikums (2x mēnesī) pie avīzes “Dienas Bizness”. 

3.   “Kapitāls” // Žurnāls (1x mēnesī). 

4. “Latvijas ekonomists” // Žurnāls (1x mēnesī). 

5.    “Latvijas Vēstnesis” // Avīze. 

6.    “Mans īpašums” // Žurnāls (1x mēnesī).  

Internetresursi. 

www.likumi.lv 

www.vid.gov.lv 
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Malnavas koledža 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

NodokĜi un nodevas 

Mag. paed. R.Žuka 

1. Studiju priekšmeta anotācija 

Priekšmetā iegūst priekšstatus par nodokĜu maksātāju tiesībām, pienākumiem un atbildību, ko 

nosaka atbilstošie normatīvie akti. Tiek apskatīti nodokĜu apliekamie objekti, aprēėināšanas un  

maksāšanas kārtība. Praktiskajās nodarbībās iegūst zināšanas par nodokĜu pārskatu un 

deklarāciju sastādīšanu. 

2. Studiju priekšmeta apgūšanas mērėis 

Prast pielietot nodokĜu likumdošanas normatīvo bāzi, aprēėināt nodokĜus, sastādīt deklarācijas 

un pārskatus. 

3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 

Iepriekš  jāapgūst  makroekonomika, mikroekonomika, grāmatvedības pamati, tiesību pamati.  

4. Studiju priekšmeta apjoms 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi - 2 kredītpunkti (KP)  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi  – 2 kredītpunkti (KP)  

5. Summatīvās vērtēšanas veidi 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi – 1.kursa 2.semestrī -eksāmens  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi  – 1.kursa 2.semestrī – eksāmens 

6. Zināšanu kontroles sistēma un veidi 

Praktisko darbu novērtēšana (ballēs); tematiskie kontroldarbi (novērtējums ballēs); ieskaite par 

semestrī izĦemto vielu (novērtējums ballēs); galīgā atzīme priekšmetā- visu novērtēšanas veidu 

vidējā balle. 

7. Patstāvīgā darba veidi 

Normatīvo aktu studēšana, referātu sagatavošana, pārskatu un deklarāciju sastādīšana, 

seminārnodarbības. 

8. Programmas tematiskais sadalījums: 

1. Latvijas Republikas nodokĜu sistēma. 

2. NodokĜu klasifikācija jeb struktūra. 



 43 

3. Ienākuma nodokĜi. 

4. Valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumi. 

5. Pievienotās vērtības nodoklis. 

6. Akcīzes nodoklis. 

7. Muitas nodoklis. 

8. NodokĜu administrēšana 

 

Izmantojamā literatūra 

Pamatliteratūra 

LR NodokĜu sistēma ( izdrukas no NAIS) 

Likumdošanas mājaslapa htpp//www.likumi.lv/ 

VID mājaslapa htpp//www.vid.gov.lv/ 

Papildliteratūra 

1. N.Podvinska „Pievienotās vērtības nodoklis” Rīga, Lietišėās informācijas dienests, 2006. - 

271 lpp. 

2. Likums par grāmatvedību un normatīvie akti, Kamene, 2004.- 160 lpp. 

3. O. Lakušina NodokĜu sistēma un tās nianses, Rīga, Merkūrijs LAT, 1999 

4. LR likums “Par Valsts ieĦēmumu dienestu” 

5. NodokĜi//žurnāls 

6 . Grāmatvedība un ekonomika//žurnāls. 

7. Virtuālais grāmatvežu klubs htpp// www. vgk. lv/ 
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Malnavas koledža 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

UzĦēmējdarbība 

Mag.soc., R.KĜaviĦa 

1. Studiju priekšmeta anotācija 

Izpratne par uzĦēmējdarbības koncepciju, uzĦēmējdarbības mērėiem, idejām, vidi. UzĦēmuma 

organizēšanas, dibināšanas, darbības organizēšanas, vadīšanas principi. Darba samaksas un 

personāliju dienesta organizācija, uzĦēmumu integrācija un kooperācija, realizācijas organizācija 

un uzĦēmējdarbības plānošana. 

2. Studiju priekšmeta apgūšanas mērėis 

Veidot izpratni par komercdarbības saturu un nozīmi tautsaimniecībā, par komercdarbības 

formām un uzĦēmuma organizēšanas un darbības principiem, komercdarbībai nepieciešamajiem 

resursiem, uzĦēmuma iespējām integrēties un kooperēties, spēja orientēties uzĦēmuma vadīšanas 

jautājumos.  

3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 

Jābūt zināšanām mikroekonomikā un makroekonomikā, tirgvedībā, tiesību pamatos, lietvedībā, 

grāmatvedībā, jāprot strādāt ar datortehniku. 

4. Studiju priekšmeta apjoms 

Pilna laika studijās: 

ar studiju ilgumu 2 gadi - 2 kredītpunkti (KP)  

Nepilna laika studijās: 

ar studiju ilgumu 2,5 gadi – 2 kredītpunkti (KP)  

5. Summatīvās vērtēšanas veidi 

Pilna laika studijās: 

ar studiju ilgumu 2 gadi – 2.kursa 4.semestrī - eksāmens  

Nepilna laika studijās: 

ar studiju ilgumu 2,5 gadi  – 2.kursa 3.semestrī – eksāmens 

6.Prasības kursa apguvei:  

75% nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās; 

savlaicīga un kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde; 

sekmīga kontroldarbu izpilde; 

7. Zināšanu kontroles sistēma un veidi 

Praktisko darbu izpildes kvalitātes novērtējums (novērtējums ballēs); tematiskie kontroldarbi 

(novērtējums ballēs); eksāmens (novērtējums ballēs). 
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8. Patstāvīgā darba veidi 

Literatūras avotu studēšana, referātu rakstīšana, uzdevumu risināšana, biznesa plāna 

noformēšana, finansiālās darbības rādītāju aprēėināšana, seminārnodarbības. 

9.Programmas tematiskais sadalījums.  

UzĦēmējdarbības būtība un nozīme.. UzĦēmējdarbības uzsākšanas priekšnoteikumi: ideja, 

motivācija, uzĦēmējs, sākuma kapitāls. UzĦēmējdarbības procesa dalībnieki, to intereses. 

UzĦēmējdarbības vide Latvijā. UzĦēmējdarbības formu klasifikācija. UzĦēmējdarbības 

uzsākšanas uzdevumi. UzĦēmējdarbības resursi un uzĦēmuma funkcionēšana. UzĦēmējdarbības 

resursi. UzĦēmuma līdzekli, to struktūra. PamatlīdzekĜu aprites īpatnības.. UzĦēmuma līdzekĜu 

izmantošanas (aprites) rādītāji. UzĦēmuma darbaspēka resursi, tos raksturojošie radītāji. Darba 

samaksas principi un darba samaksas veidi. Darba ražīguma un darba intensitātes jēdziens un 

paaugstināšanas iespējas. UzĦēmējdarbības plānošanas nozīme. Plānošanas būtība, saturs, mērėi. 

Plānošanas organizācija uzĦēmuma. Plānu sistēma, tiem nepieciešamā informācija un plānošanas 

process. Biznesa plāns, tā sastādīšanas nepieciešamība un principi. Nepieciešamās informācijas 

iegūšana biznesa plāna izstrādāšanai. Biznesa plāna struktūra un galvenās sastāvdaĜas.  

Izmantojamā literatūra 

Pamatliteratūra 

1. Muška A. UzĦēmējdarbības plānošana SIA KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 
2. Rurāne M. UzĦēmējdarbības pamati, Turības mācību centrs, Rīga, 1997. 
3. Rurāne M. UzĦēmējdarbības organizācija un plānošana , Biznesa augstskola Turība SIA 

Rīga, 2002. 
4. Zvirbule-BērziĦa A, Mihejeva L.,AuziĦa A. Plānošanas un ražošanas procesa 

organizēšanas pamatprincipi, Biznesa augstskola Turība SIA Rīga 2004. 

Papildliteratūra 

1. Abizāre V., Ievads uzĦēmējdarbībā - Izdevniecība RaKa, Rīga, 2004..  
2. Diderihs H. UzĦēmuma ekonomika, zinātne, Rīga, 2000.  
3. Kalve I., Apseglot pārmaiĦu vējus. Stratēăiskā un pārmaiĦu vadība Biznesa augstskola 

Turība SIA Rīga 2005. 
4. Muška A. UzĦēmējdarbības pamatkurss ( 2. izdevums) SIA KIF „Biznesa komplekss”, 

2006. 
5. Praude V., BeĜčikovs J. Menedžments, Vaidelote, Rīga, 1996. 
6. Rurāne M. Ražošanaas menedzments Turības mācību centrs, Rīga, 2005. 
7. Rurāne M. UzĦēmuma finansu vadība, Turības mācību centrs, Rīga, 1997. 
8. Slavinska I. UzĦēmējdarbības plānošana un kontrole, Turība, Rīga, 2005. 
9. Šėiltere D. UzĦēmuma vadīšana,. KIF Biznesa komplekss, Rīga, 1998. 
10. Špoăis K., Mihejeva L, Ruskule S. Plēsums J. Politika, stratēăija un vadīšana lauku  

uzĦēmējdarbībā. Ozolnieki, 1998. 
11. VedĜa A.CeĜvedis uzĦēmējdarbībā , Petrovskis un Ko, Rīga, 2002. 
12. Zvirbule-BērziĦa A., Ražošanas menedžments, Biznesa augstskola Turība SIA Rīga 

2006. 
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Malnavas koledža 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

Datorgrāmatvedība  

Mag. paed. L.Nagle.  

1. Studiju priekšmeta anotācija 

Iegūst zināšanas par grāmatvedības darbā pielietojamām datorgrāmatvedības programmām, to 

iedalījumu pēc veicamo darbu pakāpes un pieejām grāmatvedības darbā, īpašībām, kuras 

jāievēro iegādājoties programmu uzĦēmumā, kā arī moduĜiem, savstarpējām saistībām ar citām 

programmām. Detalizēti tiek apskatīti Tildes Jumis un KENTAURS PRO darbības principi, 

risinot praktiskā darba uzdevumus par pirmdokumentu, atskaišu, reăistru veidošanu. 

2. Studiju priekšmeta apgūšanas mērėis 

Iegūt priekšstatus par datorgrāmatvedības produktu tirgu Latvijā, programmu izvēli atbilstoši 

uzĦēmuma darbības specifikai un lielumam. Izprast konkrēto programmu darba principus. 

3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 

Iepriekš  jāapgūst  informātika, grāmatvedības pamati, finansu grāmatvedība, nodokĜi un 

nodevas.  

4. Studiju priekšmeta apjoms 

Pilna laika studijās: 

ar studiju ilgumu 2 gadi - 2 kredītpunkti (KP)  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi  – 2 kredītpunkti (KP)  

5. Summatīvās vērtēšanas veidi 

Pilna laika studijās: 

ar studiju ilgumu 2 gadi – 2.kursa 4.semestrī - ieskaite  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi  – 2.kursa 4.semestrī - ieskaite  

6.Prasības kursa apguvei:  

• 85% nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās; 

• savlaicīga un kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde; 

• sekmīga kontroldarbu izpilde; 

7. Zināšanu kontroles sistēma un veidi 

Praktisko darbu novērtēšana (ballēs); tematiskie kontroldarbi (novērtējums ballēs); ieskaite par 

semestrī izĦemto vielu (novērtējums ballēs); galīgā atzīme priekšmetā- visu novērtēšanas veidu 

vidējā balle. 
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8. Patstāvīgā darba veidi 

Praktisko darbu izpilde; seminārnodarbības.  

9. Programmas tematiskais sadalījums: 

1. Datorprogrammas galvenie darbības principi 

2. Klasifikatoru izveidošana. 

3. Naudas līdzekĜu un norēėinu uzskaite. 

4. Darba algas uzskaite. 

5. PamatlīdzekĜu uzskaite un nolietojuma aprēėini.. 

6.   Noslēdzošās operācijas un bilance 

. 

Izmantojamā literatūra 

  

Pamatliteratūra 

Datorprogrammu apraksti. 

  

Papildliteratūra 

 

1. Grandāne M., Martemjanova E., Marāne I., Mežaraupa V. , Soopa A. Finanšu 

grāmatvedība – R: RaKa 2004. 

2. Datorfirmu prospekti, bukleti. 

3. Žurnāls  "Datorpasaule" Izdevniecība "Datortehnika" 

4. Grāmatvedība un ekonomika//žurnāls 

5. www.Tilde.lv/jumis 

6. www.batsoft.lv 

7. htpp// www. vgk. lv/   Virtuālais grāmatvežu klubs 
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Malnavas koledža 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

Vadības grāmatvedība   

Mag.soc., R.KĜaviĦa  

1. Studiju priekšmeta anotācija 

Vadības grāmatvedība: plānošana, plāna kontroles process un pašizmaksas kalkulācijas. Preču 

produkcijas un pakalpojumu pašizmaksas aprēėināšanas principi. Pašizmaksas kalkulācija 

atkarībā no paredzētā aprēėina izmantošanas. Tiek apgūti dažādi paĦēmieni peĜĦas sliekšĦa 

aprēėiniem, kā arī pāreja no grāmatvedības izmaksu uzskaites kontu sistēmas uz izmaksu uzskati 

tabulārajā formā. Priekšmeta kurss ietver dažādas metodes vispārējo izmaksu sadalē un 

pašizmaksas kalkulācijā – pilnu pašizmaksas kalkulāciju, daĜēju izmaksu kalkulāciju, procesa 

pašizmaksas aprēėināšanu. Priekšmets dod zināšanas par lēmumu pieĦemšanai nepieciešamo 

svarīgo izmaksu noteikšanu, pieĦemto lēmumu analīzi. 

2. Studiju priekšmeta apgūšanas mērėis 

Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācijas priekšmeta apguve sniedz nepieciešamās 

zināšanas uzĦēmējdarbības veikšanai, analīzei un prognozēšanai. Šī priekšmeta izzināšana un 

apguve dod iespēju izsekot visu ar ražošanu saistīto izmaksu uzskaitei, datu analīzei un dažādu 

paĦēmienu pašizmaksas kalkulācijai, kas ir pamats kā piedāvājuma, tā arī noieta plānošanai, t.i. 

piemērošanās uzĦēmumam izdevīgam tirgum. Prast sagatavot un iesniegt pārskatus uzĦēmuma 

vadībai. Apgūt izmaksu informācijas pareizu interpretēšanu, lēmuma pieĦemšanas ekonomiskā 

pamatojuma metodiku 

3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 

Iepriekš jāapgūst: mikroekonomika un grāmatvedības pamati. Saistība ar finanšu grāmatvedību, 

uzĦēmējdarbību un uzĦēmuma finanšu vadību. 

4. Studiju priekšmeta apjoms 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi - 2 kredītpunkti (KP)  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi 3 – 2 kredītpunkti (KP)  

5. Summatīvās vērtēšanas veidi 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi –    2.kursa 4.semestrī - eksāmens 

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi  – 2.kursa 4.semestrī - eksāmens 
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6.Prasības kursa apguvei:  

• 85% nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās; 

• savlaicīga un kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde; 

• sekmīga kontroldarbu izpilde; 

7. Zināšanu kontroles sistēma un veidi 

Tematiskie kontroldarbi (ar darbu nodošanu pasniedzējam pārbaudei); semināri – pārrunas 

praktisko darbu procesā; praktiskie darbi, uzdevumu risināšana. 

8. Patstāvīgā darba veidi 

Literatūras studēšana un sagatavošanās ieskaites kontroldarbiem un semināriem, 

seminārnodarbībām. 

9.Programmas tematiskais sadalījums.  

 Plānošana, plāna kontroles process un pašizmaksas kalkulācijas. Preču produkcijas un 

pakalpojumu pašizmaksas aprēėināšanas principi. Pašizmaksas kalkulācija atkarībā no paredzētā 

aprēėina izmantošanas (plānotās pašizmaksas noteikšana, starpkalkulācija, pēckalkulācija). 

Izmaksu atkarība no ražošanas apjoma. Kritiskā punkta aprēėini. Pāreja no grāmatvedības 

izmaksu uzskaites kontu sistēmas uz izmaksu uzskati tabulārajā formā. Vispārējo izmaksu sadale 

un pašizmaksas kalkulācija – pilnas pašizmaksas kalkulācija, daĜēja izmaksu kalkulācija, procesa 

pašizmaksas aprēėināšanu, izmaksu sadale izmantojot ekvivalences koeficientu. Lēmumu 

pieĦemšanai svarīgo izmaksu noteikšanu, pieĦemto lēmumu analīze. 

Izmantojamā literatūra 

Pamatliteratūra 

1.   Pelšs A. Vadības grāmatvedība. I. daĜa. Rīga. KIF “Biznesa komplekss” 2001.g.  

2. .Pelšs A. Vadības grāmatvedība. II. daĜa. Rīga. KIF “Biznesa komplekss” 2001.g. 

3.  Vītola Ī. Soopa A. Vadības grāmatvedība. Jelgava 2002. 

Papildliteratūra 

1. AlsiĦa R., Zolotuhina, K. Bojarenko J. Vadības grāmatvedības pamati. IU RaKa. 2000. 

2. Benze J. Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija (lekciju kurss). R., Auditorfirma 

“Grāmatvedis”. 1996. 

3. Saksonova S. UzĦēmuma darbības plānošanas paĦēmieni Izglītības soĜi SIA 2004. 

4. UzĦēmuma grāmatvedība un pašizmaksas aprēėināšana. (sast. J.Benze, S.Dreimane, 

T.Rozentāle, E.Vēvers). SIA “Grāmatvedis” 1993. 

5. Vadības grāmatvedība. Ernst  Young, Latvijas grāmatvedības metodiskā padome. 1., 2., 

3. daĜas. 1995. 
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Malnavas koledža 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

UzĦēmuma finanšu vadība 

Mag.soc., A.Dukule  

1.      Studiju priekšmeta anotācija 

Priekšmetā apgūst uzĦēmējdarbības analīzes teorētiskos pamatus, analīzes mērėus un 

uzdevumus, būtību, nozīmi, veidus. Finanšu analīzes mērėi, veidi, principi, metodes UzĦēmuma 

svarīgāko ražošanas un finansiālās darbības rādītāju analīze un pasākumi situācijas uzlabošanai. 

PeĜĦu ietekmējošie faktori, peĜĦas veidi, sadale. UzĦēmuma amortizācijas un dividenžu politika. 

Investīcijas, to klasifikācija, struktūra. Investīciju projekti, to efektivitātes novērtēšana. 

2.      Studiju priekšmeta apgūšanas mērėis 

Noskaidrot uzĦēmējdarbības analīzes būtību, zināt tās mērėus un uzdevumus, metodes un 

paĦēmienus. Zināt un prast analizēt uzĦēmuma ražošanas un finansiālās darbības rādītājus, 

novērtēt tos, izstrādāt pasākumu plānu to uzlabošanai. Izprast kapitāla struktūru ietekmējošos 

faktorus, prast aprēėināt kapitāla cenu. Prast novērtēt pamatkapitāla un peĜĦas veidošanos, 

dividenžu un amortizācijas politiku. Apgūt investīciju projektu novērtēšanas metodes un prast 

pielietot tās. 

3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 

Jābūt zināšanām mikroekonomikā un makroekonomikā, grāmatvedībā, uzĦēmējdarbībā, jāprot 

strādāt ar datortehniku. 

4. Studiju priekšmeta apjoms 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi - 3 kredītpunkti (KP)  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi  – 3 kredītpunkti (KP)  

5. Summatīvās vērtēšanas veidi 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi – 2.kursa 4.semestrī - ieskaite  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi  – 2.kursa 4.semestrī – ieskaite 

6.Prasības kursa apguvei:  

• 75% nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās; 

• savlaicīga un kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde; 

• sekmīga kontroldarbu izpilde; 
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7. Zināšanu kontroles sistēma un veidi 

Praktisko darbu izpildes kvalitātes novērtējums (ieskaitīts vai neieskaitīts); tematiskie 

kontroldarbi (1 -10 balles); ieskaite (1 -10 balles) 

8. Patstāvīgā darba veidi 

Literatūras avotu studēšana, , konkrēta uzĦēmuma finansiālās un ražošanas rādītāju analīze 

(secinājumi un priekšlikumi ), seminārnodarbības. 

9.Programmas tematiskais sadalījums. 

UzĦēmuma finanšu mehānisms, uzĦēmuma finanšu vadības būtība . UzĦēmuma pamatlīdzekĜu 

un apgrozāmo līdzekĜu pārvalde un analīze. Kapitāla avotu struktūra, ienesīguma analīze. Iekšējā 

finansēšana, peĜĦas pārvaldība un dividenžu politika.UzĦēmuma finanšu analīze: Finanšu 

analīzes veidi , principi un metodes. UzĦēmuma finanšu dinamikas un struktūras analīze. 

UzĦēmuma finanšu analīze izmantojot efektivitātes koeficientus. Finansiālā stāvokĜa 

novērtējums. Investīciju klasifikācija un struktūra. Investīciju projektu efektivitātes novērtēšana. 

  

Izmantojamā literatūra 

Pamatliteratūra 

1. Rurāne M. Finanšu menedžments. – R:, RSEBAA, 2005. 

2. Rurāne M.  Finansu pārvaldība. Latvijas izglītības fonds. 2001.   

Papildliteratūra 

1. Bernarskis L.,.Paupa V., Vaikulis J. Finansu pārskatu analīze. LU, 1994. 

2. Diderihs H.. UzĦēmuma ekonomika. Zinātne. 2000.g.  

3. Hofs Kjells Gunnars sadarbībā ar Karinu Marinsku Biznesa ekonomika-  Rīga, J.Rozes 

apgāds 2002. 

4. Kalve I., Apseglot pārmaiĦu vējus. Stratēăiskā un pārmaiĦu vadība Biznesa 

augstskolaTurība SIA Rīga 2005. 

5. Rurāne M. Ražošanaas menedzments Turības mācību centrs, Rīga, 2005. 

6. Rurāne M. UzĦēmuma finansu vadība, Turības mācību centrs, Rīga, 1997. 

7. Saksonova S. UzĦēmuma darbības plānošanas paĦēmieni Izglītības soĜi SIA 2004. 

8. Zvirbule-BērziĦa A., Ražošanas menedžments, Biznesa augstskola Turība SIA Rīga 

2006. 

Internetresursi 

www.likumi.lv 
www.csb.gov.lv  
www.em.gov.lv  
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Malnavas koledža 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

Finanses un kredīti 

Mag.soc., A. Jakimova.  

1.      Studiju priekšmeta anotācija 

Priekšmetā apgūst valsts finansu sistēmu, tās struktūru un pārvaldi, valsts finansu kontroli. LR 

budžeta sistēmu, tās funkcijas. Iepazīstina ar LR likumu par budžetu un finansu vadību, kā arī ar 

banku funkcijām, darbības veidiem un pamatrādītājiem. Iegūst zināšanas par vērtspapīru tirgus 

darbību Latvijā. Vērtspapīru veidi, to iedalījums. Apdrošināšana, tās būtība, veidi un 

nepieciešamība.Priekšmetā apgūst arī kredīta finansēšanas būtību, kredīta veidus, piešėiršanas 

nosacījumus, īpašās finansēšanas formas 

2.      Studiju priekšmeta apgūšanas mērėis 

Izprast valsts finansu  sistēmu, tā funkcionēšanu un attīstību. 

Iemācīties aprēėināt kredīta kopējās izmaksas izmantojot dažādas kredīta atmaksāšanas formas. 

Iepazīties ar bankas funkcijām un kredītiestāžu darbības rādītājiem. 

3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 

Jābūt zināšanām mikroekonomikā un makroekonomikā, grāmatvedībā, uzĦēmējdarbībā, jāprot 

strādāt ar datortehniku 

4. Studiju priekšmeta apjoms 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi - 2 kredītpunkti (KP)  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi  – 2 kredītpunkti (KP)  

5. Summatīvās vērtēšanas veidi 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi – 2.kursa 3.semestrī - ieskaite  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi  – 2.kursa 3.semestrī – ieskaite 

6.Prasības kursa apguvei:  

• 75% nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās; 

• savlaicīga un kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde; 

• sekmīga kontroldarbu izpilde; 
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7. Zināšanu kontroles sistēma un veidi 

Praktisko darbu izpildes kvalitātes novērtējums (ieskaitīts vai neieskaitīts); tematiskie 

kontroldarbi (1 -10 balles); ieskaite (1 -10 balles). 

8. Patstāvīgā darba veidi 

Literatūras avotu studēšana, kredītatmaksas grafiku sastādīšana, seminārnodarbības. 

9.Programmas tematiskais sadalījums. 

 Valsts finansu sistēma, tās struktūra un pārvalde, valsts finansu kontrole.. LR likums par 

budžetu un finansu vadību. Finanšu funkcijas un to raksturojums. Finanšu sistēma, pārvalde 

kontrole un politika. Budžeta process Latvijā. LR finanšu sistēma, budžeta politika. Valsts 

finanšu saimniecība. Valsts budžeta veidošana un izlietošana. Budžeta ieĦēmumi un izdevumi. 

Valsts budžeta izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība. LR pašvaldību budžeti, to ieĦēmumu un 

izdevumu veidi. LR pašvaldību izlīdzināšanas fonds.  

Kredīta finansēšanas jēdziens. Kredītpolitika, kredītresursi. Kredītu veidi. Kredītu 

iedalījums pēc to izmantošanas mērėa un pēc atmaksas perioda. Kreditēšanas pamatprincipi. 

Kredīta risks. Kredītu likmes, to noteikšana. Kredīta saĦemšanai nepieciešamie dokumenti, ja 

kredītu vēlas saĦemt fiziska, juridiska persona. Kredīta saĦemšanas shēma. Aizdevuma līgums, 

tā galvenās sastāvdaĜas. Kredītvēstule, to veidi, darbības shēma. UzĦēmuma kredītspēja. 

Kredītlīnija. Overdrafts. Līzings, tā veidi., darbības shēma. Līzinga priekšrocības un trūkumi. 

Faktorings, tā nozīme uzĦēmējdarbības finansēšanā, priekšrocības un trūkumi. 

Vērtspapīru tirgus, tā darbība, vērtspapīrus regulējošie normatīvie akti. Vērtspapīru veidi. 

Ienākums no vērtspapīriem, tā noteikšana, nominālās un reālās vērtības noteikšana. Akcijas, to 

iedalījums. Obligācijas, to iedalījums. Vērtspapīru kotēšana, tirgus kursa noteikšana, apgrozības 

etapi. VekseĜi, to izmantošana, iedalījums, diskontēšana. Noguldījumi, to veidi. Ieguldījumi 

nekustamajā īpašumā. Ieguldījumi investīciju fondos. 

  Apdrošināšanas jēdziens, apdrošināšanas polise, apdrošināšanas gadījums. 

Apdrošināšanas veidi, tā noformēšanai nepieciešamie dokumenti. Svarīgākās apdrošināšanas 

sabiedrības valstī un to galvenie apdrošināšanas veidi 

 

Izmantojamā literatūra 

 Pamatliteratūra 

 1. Kudinska M. Kreditēšana. LKA Konsultāciju un mācību centrs, 2008. – 128 lpp. 

 2. Krogzeme H. Finanses un kredīti. R.: RTU, 2010. – 568 lpp. 
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    3. Rurāne M. UzĦēmuma finanses. R.: Apgāds Jumava, 2007.- 270 lpp. 

4.  Kutuzova O. Finanses un kredīts(ceturtais papildinātais izdevums)-R:,Turība Biznesa 

augstskola.2005. 

5.  Rurāne M. Finanšu menedžments. – R:, RSEBAA, 2005. 

Papildliteratūra 

1.PraudeV. Finanšu instrumenti: ieguldījumi, darījumi, analīze.R.: Burtene, 

2009,1.sējums.446 lpp. 

2. PraudeV. Finanšu instrumenti: ieguldījumi, darījumi, analīze.R.: Burtene, 

2010,2.sējums.487 lpp. 

3.Apsītis Ă.un autoru kolektīvs. Vērtspapīru tirgus zinības-R.: Apgāds „ Jumava ”, 2006. – 

222 lpp. 

4.SūniĦa – Markeviča K.  Apdrošināšana. Junior Achievement – Latvija, 2003. – 143 lpp. 

Normatīvie materiāli 

1.24.03.1994. likums  „ Likums par budžeta un finanšu vadību ”, ( „ LV”, 41/172, 

06.04.1994.) ar grozījumiem. 

2. 20.11.2003. likums „ Finanšu instrumentu tirgus likums ”, ( „ LV”, 175/2940, 11.12.2003.) 

ar grozījumiem. 

3.05.10.1995. likums „ Kredītiestāžu likums ”, ( „ LV”, 163/446, 24.12.1995. ) ar 

grozījumiem. 

Internetresursi 

http://www.rfb.lv 

http://www.lcd.lv 

http://www.bank.lv 

http://www.vid.gov.lv 
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Malnavas koledža 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

Tirgzinības 

Mag. soc. A.Dukule. 

 1. Studiju priekšmeta anotācija 

Tirgzinību pamatjēdzieni, mērėi, koncepcijas. Tirgzinību vide. Tirgzinību pētījumi, tirgus izpēte 

un tirgzinību iespēju noteikšana. Tirgzinību pasākumu komplekss. Produkts, cena, sadale un 

izplatīšana, virzīšana tirgū. Jaunas preces attīstīšanas process un preces dzīves cikla koncepcija. 

Tirgzinības stratēăiju raksturojums, tirgzinību stratēăiskā vadīšana. Tirgzinību vadības sistēma 

un darbības organizācija, tirgzinību plānošana uzĦēmumā.  

2. Studiju priekšmeta apgūšanas mērėis 

Veidot izpratni par tirgzinības pamatjēdzieniem, to būtību, attīstīt prasmi analizēt tirgzinību vidi, 

analizēt tirgus situāciju un izvēlēties atbilstošas tirgzinību darbības un tirgus stratēăijas, veicinot 

saimniecisko procesu vadīšanas orientāciju uz pilnīgu patērētāju vajadzību apmierināšanu. 

3. Saistība ar citiem studiju priekšmetiem 

Priekšzināšanas mikroekonomikā, makroekonomikā, statistikā. Tirgzinības dod iespēju labāk 

apgūt uzĦēmējdarbību, loăistikas pamatus, uzĦēmējdarbības stratēăiju. 

4. Studiju priekšmeta apjoms 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi - 2 kredītpunkti (KP)  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu2,5 gadi– 2 kredītpunkti (KP)  

5. Summatīvās vērtēšanas veidi 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi – 2.kursa 4.semestrī - ieskaite  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi– 2.kursa 4.semestrī - ieskaite  

6.Prasības kursa apguvei:  

• 75% nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās; 

• savlaicīga un kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde; 

• sekmīga kontroldarbu izpilde; 

7. Zināšanu kontroles sistēma un veidi 

Nokārtota ieskaite ar vērtējumu ne zemāk par "4"; izpildīti un ieskaitīti 4 obligātie patstāvīgie 

darbi (kontroldarbi); izpildīti testi par katru tēmu; ieskaitīti praktiskie darbi. 
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8. Patstāvīgā darba veidi 

Literatūras studēšana, obligāto kontroldarba izpildīšana, problēmsituāciju un uzdevumu 

risināšana, seminārnodarbības. 

9.Programmas tematiskais sadalījums. 

Ievads tirgzinībās. Tirgus izpēte. Pircējs un pirkšanas lēmumu pieĦemšana. Pieprasījuma 

novērtēšana un mērėtirgus noteikšana. Produkta jēdziens un produkta raksturojums, dzīves cikls. 

Jauna produkta attīstīšana. Produkta cenas veidošana. Produkta sadale un izplatīšana. Produkta 

virzīšana tirgū. Tirgzinību darbības organizācija uzĦēmumā 

 
Izmantojamā literatūra  

Pamatliteratūra 

 

1.  Kotlers F. Mārketinga pamati -Jumava 2008. 

2. Niedrītis. J.E. Mārketings. Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2008.  

3. Praude V.,Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas  I – Vaidelote 2005. 

4. Praude V.,Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas  II – Vaidelote 2006. 

5. Praude V., BeĜčikovs J. Mārketings. - R: Vaidelote, 1999. 

6. Praude V., J. Mārketings. - R: Jumava, 2007 

7. Autoru kolektīvs. Tirgzinības, Rīga, Jumava, 2008.  

8. Autoru kolektīvs. Mārketings – Rīga, Lietišėās informācijas dienests 2009. 

 

Papildliteratūra 

 

1. Armsa B. Vietējais mārketings - Rīga, Zvaigzne ABC 2007. 

2. Briăe A. Lietišėais mārketings - Rīga, Zvaigzne ABC 2003. 

3. Fokss Kā kĜūt par mārketinga superzvaigzni - Rīga, Zvaigzne ABC 2008. 

4. Denisons. Ievads reklāmā. -Rīga, Kamene, 2000. 

5. Kotlers F. 10 Mārketinga grēki - Rīga, Jumava, 2008. 

6. Paters D. Kā veidot mārketingu – Rīga, Lietišėās informācijas dienests 2009. 

7. Veide M. Reklāmas psiholoăija - Rīga, Jumava, 2008. 
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Malnavas koledža 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

Iekšējā kontrole un audits.  

Mag. soc A Jakimova   

1. Studiju priekšmeta anotācija 

Priekšmets iepazīstina ar iekšējās kontroles būtību, nepieciešamību un raksturīgākajiem tās 

izveidošanas principiem. Iepazīstina studentus kā uzĦēmumā nodrošināt, izstrādāt un ieviest 

iekšējo kontroli. Dod priekšstatu par jēdzienu iekšējā kontrole, kā arī par iekšējās kontroles 

pielietojuma iespējām un paĦēmieniem. Iepazīstina ar audita būtību, tā mērėiem, uzdevumiem, 

veidiem un nepieciešamību uzĦēmumā. Tiek apskatītas audita plānošanas, pierādījumu gūšanas 

un noslēguma stadiju pamatkoncepcijas, principi un prasības, veicot gada pārskatu kopumā un 

atsevišėu posteĦu vai darījumu veidu auditu. 

2. Studiju priekšmeta apgūšanas mērėis 

Apzināties grāmatvedības iekšējās kontroles nepieciešamību, nozīmi un galvenās funkcijas 

uzĦēmumā. Mācēt izstrādāt un  ieviest uzĦēmumā grāmatvedības kontroles sistēmu atbilstoši LR 

MK “Noteikumiem par uzĦēmuma grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”. Sakārtot 

atsevišėus kontroles posmus vienotā sistēmā. Analizēt kontroles procesu un mācēt izteikt 

priekšlikumus par tā pilnveidošanu. Sniegt studentiem zināšanas par audita lomu tirgus 

ekonomikas apstākĜos, audita procesu, audita plānošanu, starptautiskiem audita standartiem 

3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 

Finansu grāmatvedība, vadības grāmatvedība, UzĦēmuma finansu vadība, uzĦēmējdarbības 

likumdošana, nodokĜi un nodevas, saskarsmes psiholoăija. 

4. Studiju priekšmeta apjoms 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi - 1 kredītpunkti (KP)  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu2,5 gadi  – 1 kredītpunkti (KP)  

5. Summatīvās vērtēšanas veidi 

Pilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2 gadi – 2.kursa 4.semestrī - ieskaite  

Nepilna laika studijās: 

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi  – 2.kursa 3.semestrī - ieskaite  
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6.Prasības kursa apguvei: 75% nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās; savlaicīga un 

kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde; sekmīga kontroldarbu izpilde; 

7. Zināšanu kontroles sistēma un veidi 

Praktisko darbu izpildes kvalitātes novērtējums (iesk. vai neiesk.); tematiskie kontroldarbi 

(novērtējums ballēs); ieskaite (novērtējums ballēs). 

8. Patstāvīgā darba veidi 

Literatūras avotu studēšana; referātu rakstīšana; patstāvīgu uzdevumu veikšana; 

seminārnodarbības. 

9.Programmas tematiskais sadalījums. 

 Iekšējās kontroles būtība, nepieciešamība un raksturīgākie tās izveidošanas principi. Iekšējā 

kontrole, iekšējās kontroles pielietojuma iespējas un paĦēmieni. Iekšējās kontroles 

nodrošināšana, izstrādāšana un ieviešana uzĦēmumā. Audita būtība, tā mērėi, uzdevumi, veidi un 

nepieciešamība uzĦēmumā. Neatkarīgo uzĦēmumu gada pārskatu audita organizācija, 

iepazīšanās ar starptautiskiem audita standartiem. Audita plānošanas, pierādījumu gūšanas un 

noslēguma stadiju pamatkoncepcijas, principi un prasības, veicot gada pārskatu kopumā un 

atsevišėu posteĦu vai darījumu veidu auditu. 

Izmantojamā literatūra  

Pamatliteratūra 

1. G. Mālderis Grāmatvedība Revīzija Audits, Otrais papildinātais izd. Biznesa augstskola 

Turība SIA, Rīga, 2004. 128 lpp.  

        2. Brūna I. UzĦēmumu iekšējā kontrole. Latvijas Universitāte, Rīga, 1999. 

Papildliteratūra, Normatīvie akti. 

1.DaĦēviča D. Finansu pārskatu revīzija. Starptautiskie  revīzijas standarti. Biznesa augstskola 

Turība SIA, Rīga, 2003. 128 lpp.  

2.ZariĦa V. Grāmatvedības sistēma. Attīstība, standartu prasības. Biznesa augstskola Turība SIA, 

Rīga, 2004. 262 lpp.  

3.Žečickis V. Revīzijas un kontroles pamati, Rīga, Apgāds  “Zvaigzne ABC’, 1996., 126 lpp.  

4.Starptautiskie revīzijas standarti, 1998., LZRA Izglītības centrs, Rīga, 1999., 490 lpp. 

5.LR likums “Par grāmatvedību”, ZiĦotājs, 1993.25.06., Nr.24 

6. LR likums Par uzĦēmuma gada pārskatiem, ZiĦotājs, 1992.12.11.., Nr.44 

7.  LR MK 2000.g.25.jūlija noteikumi Nr.243 Par uzĦēmumu grāmatvedības kārtošanu un 

organizāciju 

8. LR likums “Par zvērinātiem revidentiem” ,Latvijas vēstnesis, 1996.26.11., Nr.201  

www.likumi.lv 
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Malnavas koledža 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

Projektu vadība 

Mag. ing. V.Indričāns 

1. Studiju priekšmeta anotācija 

Projekta vadīšanas būtība. Projekta dzīvescikls un parametri. Projekta identifikācija. Projekta 

plānošana. Projekta realizēšana. Projekta pabeigšana. Projekta novērtēšana. 

2. Studiju priekšmeta apgūšanas mērėis 

Radīt priekšstatu par projektu būtību, nozīmi lomu un veidiem finansu līdzekĜu piesaistīšanā. Dot 

izpratni par projektu plānošanas, realizēšanas un vadīšanas principiem, projektu efektivitātes 

vērtēšanas metodēm. 

3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 

Jābūt zināšanām mikroekonomikā un makroekonomikā, matemātikā, jāprot strādāt ar 

datortehniku. 

4. Studiju priekšmeta apjoms 

Pilna laika studijās: 

ar studiju ilgumu 2 gadi - 1 kredītpunkti (KP) 

Nepilna laika studijās: 

ar studiju ilgumu 2 gadi – 1 kredītpunkti (KP) 

5. Summatīvās vērtēšanas veidi 

Pilna laika studijās: 

ar studiju ilgumu 2 gadi – 2.kursa 4.semestrī - ieskaite 

Nepilna laika studijās: 

ar studiju ilgumu 2,5 gadi – 2.kursa 4.semestrī – ieskaite 

6.Prasības kursa apguvei: 75% nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās; savlaicīga un 

kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde; sekmīga kontroldarbu izpilde; 

7. Zināšanu kontroles sistēma un veidi 

Praktisko darbu izpildes kvalitātes novērtējums (novērtējums ballēs); tematiskie kontroldarbi 

(novērtējums ballēs); ieskaite (novērtējums ballēs). 

8. Patstāvīgā darba veidi: Literatūras avotu studēšana; patstāvīga projekta rakstīšana. 

9.Studiju priekšmeta saturs 

Ievads Projekta vadīšana un veidi. Projekta vadīšanas vēsture. Projekta dzīvescikls un parametri. 

Pārrunas ar projekta saĦēmēju par tā kvalitātes prasībām. Patstāvīgais darbs: Izstrādāt projekta  
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ideju, kurai rakstīs projektu, pamatot to. Novērtēt savas projekta vadītāja spējas. 2. Projekta 

identifikācija Ar ko sākas projekts. Dalības/ līdzdalības analīze. Problēmu analīze. SVID 

analīze. Alternatīvu (stratēăiju) analīze. Prāta vētra un projekta idejas sākums. Izvēlētās 

stratēăijas analīze.Praktiskie darbi: Izstrādāt projekta identifikācijas pasākumu plānu un veikt 

problēmu analīzi grupā veidotam projektam. Patstāvīgais darbs: Izstrādāt projekta identifikācijas 

pasākumu plānu un veikt problēmu analīzi savam veidotam projektam. 3. Projekta plānošana 

Projekta rādītāju plānošana. Plānošanas soĜi. Kvalitātes plānošana. Projekta darba uzdevuma 

izstrādāšana. Projekta aktivitāšu modelēšana. Projekta laika plānošana. Diagrammu izstrādāšana 

(GANTT, PERT, laika). Izmaksu  plānošana. Praktiskie darbi: (izmantojot grupā veidoto 

projektu) Izstrādāt projektam darba uzdevumu. Veikt projekta aktivitāšu modelēšanu. Veikt 

projekta laika plānošanu. Izstrādāt  projektam nepieciešamo diagrammu modeĜus. Aprēėināt 

projekta realizācijai nepieciešamās izmaksas. Patstāvīgais darbs: Veikt visas projekta 

plānošanas darbības savam iecerētajam projektam. 4. Plāna realizēšana Norišu attīstības 

kontrole ( standartu noteikšana, kontroles punktu identifikācijas karte, projekta kontroles tabula, 

robežstabu tabula ). Projekta gaitas pārraudzīšana Praktiskie darbi: Izstrādāt plāna kontroles 

punktu identifikācijas karti. Izstrādāt projekta budžeta kontroles tabulu. Patstāvīgais darbs: 

Analoăiski ar klasē veikto darbu, izstrādāt plāna kontroles identifikācijas karti un projekta 

budžeta kontroles tabulu. 5. Projekta pabeigšana Projekta sekmīga pabeigšana. Projekta 

pabeigšanas analīze.Praktiskie darbi: Izstrādāt projekta pabeigšanas analīzes shēmu grupā 

rakstāmajam projektam. Patstāvīgais darbs: Izstrādāt projekta pabeigšanas analīzes shēmu 

individuāli rakstāmajam projektam. 6. Projekta novērtēšana Projekta novērtēšanas forma. 

Projekta vadītāja pašpārbaude. Praktiskie darbi: Izstrādāt projekta novērtēšanas formu. 

Patstāvīgais darbs: Izstrādāt projekta novērtēšanas formu savam veidotajam piemēram. 

Izmantojamā literatūra 

      Pamatliteratūra 

1.Uzulāns J. Projektu vadība Rīga, Jumava 2004  

2.KalniĦa R. Projektu vadīšana – no idejas līdz realizēšanai, Rīga, Latvijas pašvaldību mācību 

centrs, 1999. 

3.Geipele I. Tambovceva T. Projektu vadīšana Valters un Rapa 2004 

Papildliteratūra 

1.Kā piesaistīt līdzekĜus projektu realizācijai, KVIC “Kalnmiža”, 2001. 

2.Volkova T., VērdiĦa G., Pildavs J. Organizācijas un to vadīšana pārmaiĦu apstākĜos, Rīga: 

Banku augstskola, 2001. 
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Malnavas koledža 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

Menedžmenta pamati 

Mag. soc. J. Bozovičs  

1. Studiju priekšmeta anotācija 

Vēsturiskie aspekti vadībzinību zinātnes nozarē. Organizācijas būtība, pamatfunkcijas. Vadītāja 

lomas būtība un pārvaldes funkcijas. Darba mērėa noteikšana, organizēšana, plānošana un 

kontrole. Motivācijas faktoru klātbūtne. Komunikācijas nozīme. Laika menedžments. Konfliktu 

vadīšana. Personālais menedžments. 

2. Studiju priekšmeta apgūšanas mērėis 

Izprast vadības funkciju būtību un prasme tās realizēt, sagatavot un pieĦemt lēmumus, pārzināt 

uzĦēmuma organizācijas un kontroles funkcijas, izprast vadītāja funkcijas un lomas, zināt 

vadības stilus un iegūt izpratni par komunikācijas procesa būtību un  izprast lēmuma 

pieĦemšanas mehānismu, izprast personālvadības metodes un nozīmi organizācijas darbā, 

orientēties vadīšanas metodēs, zināt stratēăiskās vadīšanas principus, prast novērtēt vadīšanas 

rezultātus un noteikt efektivitāti. 

3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 

Jābūt zināšanām ekonomikas teorijā, matemātikā, jāprot strādāt ar datortehniku. 

4. Studiju priekšmeta apjoms 

Pilna laika studijās  

• ar studiju ilgumu 2 gadi – 2 kredītpunkti (KP) 

Nepilna laika studijās:  

• ar studiju ilgumu 2,5.– 2 kredītpunkti (KP)  

5. Summatīvās vērtēšanas veidi 

Pilna laika studijās  

• ar studiju ilgumu 2 gadi – 2.kursa 3.semestrī – ieskaite 

Nepilna laika studijās:  

• ar studiju ilgumu 2,5 gadi  – 2.kursa 3.semestrī - ieskaite 

6. Prasības kursa apguvei: 

o 75% nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās; 

o savlaicīga un kvalitatīva patstāvīgo darbu izpilde; 

o sekmīga kontroldarbu izpilde. 

7.  Zināšanu kontroles sistēma un veidi 

Tematiskie kontroldarbi (novērtējums ballēs); ieskaite (novērtējums ballēs);  
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8. Patstāvīgā darba veidi 

Informācijas avotu studēšana; pētījuma veikšana; referātu rakstīšana;  

9. Programmas tematiskais sadalījums 

Organizācijas būtība, pamatfunkcijas. Vadītāja lomas būtība un pārvaldes funkcijas. Vadīšanas 

metodes. Vadīšanas funkcijas. Darba mērėa noteikšana, organizēšana, plānošana un kontrole. 

Motivācijas faktoru klātbūtne. Komunikācijas nozīme. Komunikācija organizācijās.  Laika 

menedžments. Konfliktu vadīšana. Personālais menedžments. Personāla vadīšanas pamati. 

Lēmumu pieĦemšanas process un metodes 

 

Izmantojamā literatūra  

Pamatliteratūra 

1. Vadīšanas pamati.- sast. Mag.oec., as.prof. U Ivans, Dr. Oec., doc. S Ruskule . Malnava 

2006. 

2. Praude V., BeĜčikovs J. Menedžments. Vaidelote, 1996. (uzlabots variants 

200 l.g.) 

3. Praude V", BeĜčikovs J. Menedžments. Teorija un prakse Vaidelote, 2001. 

4. Praude V. Jvanovs N., A.Pavloviča. Menedžments. Tālmācības kurss. Turības 

mācību cenrrs. 2000. 

5. Forands I. Vadīšana un vadītājs.   Turības mācību centrs. 1999. 

6. Bokums Z.. Forands I. Personālvadības rokasgrāmata. Kamene. 2001. 

Papildliteratūra 

1.  Forands I. Personālvadība.- Rīga, 1997.  

2. Līdumnieks A. Vadīšana, -Ogre. 1994.  

3. Mazā biznesa kurss,- Rīga, Jumava, 1999.  

4. Forands I. Stratēăija un kvalitāte.- Rīga, 2000. 

5. OzoliĦa Nucho A. Vidnere M. Stresa menedžments: pārvarēšana un 

profilakse. -AGB. 1999. 

6. Blanšārds K. Vienas minūtes menedžeris.- Rīga. 1995. 

7. Agamdžanova V. AngĜu - latviešu- krievu biznesa terminu vārdnīca._Rīga. 

1999. 

8. ReĦăe V. Organizāciju psiholoăija. -Kamene. 1999. 

 

 

 



 63 

Malnavas koledža 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

Kvalifikācijas prakses programma 

Grāmatvedība 

Kvalifikācijas prakses mērėis: 

Teorētisko zināšanu nostiprināšana praktiskajā darbībā, veicot saimnieciskās darbības 

uzskaites un analīzes darbus, izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloăijas. 

Uzdevumi:   

1. Iepazīties ar prakses uzĦēmuma darbības organizāciju un grāmatvedības      dienesta 

organizāciju. 

2. Mācīties sasaistīt un pielietot praksē dažādos mācību priekšmetos gūtās zināšanas. 

3. Izprast uzĦēmuma grāmatvedības kārtošanu divkāršā ieraksta sistēmā. 

4. Iemācīties praktiski orientēties LR nodokĜu sistēmā. 

5. Nostiprināt teorētiskās zināšanas par uzĦēmuma līdzekĜu un norēėinu uzskaiti, 

nodokĜu aprēėiniem . 

6. Iemācīties sastādīt atskaites un kopsavilkumus, kuras prasa LR likums „Par 

uzĦēmumu gada pārskatiem”, kā arī atskaites finansu institūcijām. 

7.  Piedalīties uzĦēmuma saimnieciskās darbības analīzes darbos, izmantojot vadības 

grāmatvedības datus. 

8.  Iepazīt un prakses atskaitē atspoguĜot uzĦēmuma saimniecisko un ekonomisko 

darbību. 

Prakses ilgums:   12  KP; 

Prakses vieta  

Prakses uzdevumus students veic uzĦēmumā. Prakses uzĦēmumu students izvēlas patstāvīgi. Ja 

students strādā, par prakses vietu ieteicams izvēlēties savu darba vietu. Prakses vietas izvēle 

jāsaista ar iespēju izpildīt prakses uzdevumus. Prakses vieta jāsaskaĦo ar prakses vadītāju. 

Prakses vadītājs koordinē prakses organizāciju uzĦēmumā un studenta darbu praksē, lai 

pilnvērtīgi izmantotu prakses uzĦēmuma piedāvātās iespējas prakses uzdevumu izpildē, konsultē 

studentu ar praksi saistītajos jautājumos un novērtē prakses programmas izpildi un prakses 

atskaites kvalitāti. 
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Prakses programma  

Prakses laikā studentam jāiepazīst un jāapgūst: 

1. UzĦēmuma vispārīgs raksturojums 

UzĦēmuma nosaukums, juridiskā adrese, logo, galvenie darbības virzieni, uzĦēmuma 

organizatoriski tiesiskā forma, galvenie dibināšanas un darbības pamatdokumenti, uzĦēmuma 

izveidošanās un attīstības vēsture. UzĦēmuma atrašanās vietas raksturojums un novērtējums. 

UzĦēmuma ražošanas resursi, to nodrošinājums, uzĦēmuma lieluma novērtējums (mazais, 

vidējais vai lielais uzĦēmums). UzĦēmuma īpašnieki, īpašuma sadalījums uzĦēmumā. 

UzĦēmuma pārvaldes struktūra.  

2. Lietvedības un uzskaites darba organizācija uzĦēmumā. 

Prakses vietā pielietojamie: organizatoriskie dokumenti, rīkojuma dokumenti, izziĦu un pārskatu 

dokumenti, sarakstes dokumenti. Personāla dokumenti. Dokumentu reăistrācijas sistēmas un 

formas. Uzskaites darba organizācijas dokumenti. Uzskaitē iesaistīto galvenie pienākumi. 

Grāmatvedības pirmdokumentu apgrozības apraksts vai shēma. Grāmatvedības uzskaites 

metodika, pielietotās grāmatvedības formas apraksts. Lietu nomenklatūra. Lietu veidošana un 

noformēšana. UzĦēmuma arhīvs. 

3. Naudas līdzekĜu uzskaite uzĦēmumā. 

Kases pirmdokumentu sastādīšana. Kases grāmatas aizpildīšana un noslēgšana perioda beigās. 

Kases dokumentu grāmatojumi. Kases dokumentu reăistrēšana (žurnālorderis vai 

memoriālorderis vai žurnāls- virsgrāmata). Skaidras naudas darījumu deklarēšana. Kases 

inventarizācija. Bezskaidras naudas norēėinu formas, dokumenti, to sastādīšana. Bankas kontu 

izrakstu , pirmdokumentu kontēšana. Bankas filiāles vai norēėinu kases apmeklēšana. 

4. Krājumu, preču un gatavās produkcijas glabāšana un uzskaites organizācija. 

Materiālo vērtību inventarizācija. Materiāla iegādes dokumentu reăistrācija, kontēšana. Noliktavas 

uzskaites dokumentācija. Materiālo vērtību norakstīšana. Realizācijas dokumentu sastādīšana , 

iegrāmatošana. Krājumu novērtēšanas metode uzĦēmumā. 

5. PamatlīdzekĜu uzskaite. 

PamatlīdzekĜu pieĦemšana un izslēgšana uzĦēmumā. Nolietojuma aprēėins finansu un nodokĜu 

vajadzībām. Pirmdokumentu kontēšana un reăistrēšana. Nekustāmā īpašuma nodokĜa 

aprēėināšanas un deklarēšanas kārtība uzĦēmumā. 

6. Darba un darba algas uzskaite. 

Darba laika uzskaites pirmdokumenti. Darba samaksas nolikums. Darba algas aprēėināšanas 

kārtība uzĦēmumā. AtvaĜinājuma naudas aprēėināšana. Slimības naudas aprēėināšana. Personīgais 

konts. Algu un maksājumu sarakstu sastādīšana. Algu un maksājumu sarakstu sastādīšana. 

ZiĦojumu un pārskatu sastādīšana un iesniegšana VID nodaĜā. 
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7. Norēėinu operāciju uzskaite. 

Norēėini ar norēėinu personām, grāmatojumi. Norēėini ar pircējiem un pasūtītājiem, analītiskā 

uzskaite, grāmatojumi. Norēėini ar piegādātājiem un darbuzĦēmējiem, analītiskā uzskaite, 

grāmatojumi. Norēėini par nodokĜiem, to analītiskā uzskaite, grāmatojumi. Reăistru veidošana 

debitoru un kreditoru uzskaitē. 

8. Gatavās produkcijas, pakalpojumu uzskaite un pašizmaksas aprēėins. 

Dokumentu noformēšana par gatavās produkcijas saĦemšanu. UzĦēmuma ražotās produkcijas, 

izpildīto darbu un pakalpojumu pašizmaksas kalkulācija. Kalkulācijai izmantojamās informācijas 

apraksts. UzĦēmuma ražotās produkcijas, izpildīto darbu un pakalpojumu kalkulācijas izpildes kārtība 

un pielietotie paĦēmieni. 

9. IeĦēmumu uzskaites kārtība, reăistri. 

UzĦēmuma pamatdarbības ieĦēmumu veidi. IeĦēmumu struktūra, pirmdokumenti to  

noformēšanai. IeĦēmumu reăistri. 

10. Izmaksu uzskaites kārtība, reăistri. 

UzĦēmuma pamatdarbības galvenie izmaksu un izdevumu veidi. Izdevumu uzskaitē pielietotie 

pirmdokumenti. Izdevumu reăistri. 

11. Gada pārskata darbi uzĦēmumā.  

Ieraksti virsgrāmatā vai galvenajā grāmatā. Atlikumu noteikšana uz gada beigām. Kontu slēguma 

izziĦas sastādīšana. PeĜĦas vai zaudējumu aprēėina sastādīšana. Ienākuma nodokĜa deklarācijas 

sastādīšana. Ienākuma nodokĜa aprēėināšana un iegrāmatošana, Tīrās peĜĦas aprēėināšana un 

iegrāmatošana. Bilances sastādīšana. Naudas plūsmas pārskata sastādīšana. 

Pielikumi gada pārskatam. Vadības ziĦojums. Revidenta atzinums.  

12. UzĦēmuma finansiālā analīze . 

UzĦēmuma finansiālā stāvokĜa rādītāji, to novērtēšana, izmantojot uzĦēmuma bilanci, peĜĦas- 

zaudējumu aprēėinu. Bilances analīze: struktūra, dinamika, “Bilances zelta likumi”. (novērtēt 

pēdējo 3-5 gadu rādītājus).Maksātspējas jeb kapitāla struktūras rādītāji, likviditātes rādītāji, to 

analīze. Rentabilitātes rādītāji. 

 

Prakses materiāli: 

• prakses dienasgrāmata; 

• atsauksme no prakses uzĦēmuma; 

• prakses atskaite, pielikumi.  



 66 

 

 

Novērtēšana 

Novērtējuma veids Vērtējuma īpatsvars 
kopējā atzīmē (%) 

Prakses atskaite 50 
Prakses uzĦēmuma vadītāja atsauksmes 20 
Prakses pārbaudes rezultāti 10 
Prakses aizstāvēšana 20 
 

Vērtējums – 10 ballu sistēmā 

Pēc prakses students prakses vadītājam iesniedz autora parakstītu prakses atskaiti, tai 

pievienojot prakses dienasgrāmatu un atsauksmi no prakses uzĦēmuma. 

Prakses atskaite tiek aizstāvēta komisijas klātbūtnē. Komisijas sastāvu nosaka direktora 

vietniece studiju darbā. 

Prakses laikā gūtā pieredze un informācija, kas tiek apkopota prakses atskaitē, ir izmantojama 

kvalifikācijas darba izstrādē. 
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Malnavas koledža 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

Kvalifikācijas  prakses programma 

UzĦēmējdarbība  

Kvalifikācijas prakses mērėis: 

Teorētisko zināšanu nostiprināšana, piedaloties uzĦēmuma administrēšanas pasākumos, 

veicot uzĦēmējdarbības plānošanas, analīzes darbus, racionāli izmantojot mūsdienu 

informācijas tehnoloăijas. 

Uzdevumi:   

1.      Iepazīties ar prakses uzĦēmuma darbības organizāciju. 

2.     Piedalīties uzĦēmuma saimnieciskās darbības analīzes, novērtēšanas, plānošanas darbos. 

3.      Piedalīties uzĦēmuma komercdarbības un struktūrvienību darba koordinēšanā, izprast 

uzĦēmuma loăistikas procesus..  

Prakses ilgums:  4  KP; 

Prakses vieta  

Prakses uzdevumus students veic uzĦēmumā. Prakses uzĦēmumu students izvēlas patstāvīgi. Ja 

students strādā, par prakses vietu ieteicams izvēlēties savu darba vietu. Prakses vietas izvēle 

jāsaista ar iespēju izpildīt prakses uzdevumus. Prakses vieta jāsaskaĦo ar prakses vadītāju. 

Prakses vadītājs  

Koordinē prakses organizāciju uzĦēmumā un studenta darbu praksē, lai pilnvērtīgi izmantotu 

prakses uzĦēmuma piedāvātās iespējas prakses uzdevumu izpildē, konsultē studentu ar praksi 

saistītajos jautājumos un novērtē prakses programmas izpildi un prakses atskaites kvalitāti. 

  

Prakses programma  

Prakses laikā studentam jāiepazīst un jāapgūst: 

1. UzĦēmuma vispārīgs raksturojums 

UzĦēmuma nosaukums, juridiskā adrese, logo, galvenie darbības virzieni, uzĦēmuma 

organizatoriski tiesiskā forma, galvenie dibināšanas un darbības pamatdokumenti, uzĦēmuma 

izveidošanās, biznesa idejas rašanās un attīstības vēsture. 

UzĦēmuma atrašanās vietas raksturojums un novērtējums. UzĦēmuma ražošanas resursi, to 

nodrošinājums, uzĦēmuma lieluma novērtējums (mazais, vidējais vai lielais uzĦēmums). 

UzĦēmuma īpašnieki, īpašuma sadalījums uzĦēmumā. 

(Ja iespējams, atskaitei būtu vēlams pievienot uzĦēmuma dibināšanas dokumentus). 
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2.UzĦēmuma vides raksturojums 

UzĦēmuma iekšējās vides raksturojums: konkurenti, klienti, piegādātāji, sadarbības partneri, 

kredītiestādes, apdrošināšanas iestādes. UzĦēmuma ārējās vides raksturojums: ekonomiskā vide, 

reăiona attīstība, sociāli ekonomiskie faktori reăionā, kurā darbojas uzĦēmums, to ietekme uz 

uzĦēmuma darbību. Informācijas tehnoloăiju ietekme uz uzĦēmuma attīstību. Infrastruktūras 

novērtējums. Tiesiskā vide, likumdošanas ietekme uz uzĦēmuma darbību. Galvenie likumi, kas 

regulē uzĦēmuma darbību. Darbībai nepieciešamās licences, to iegūšanas kārtība. UzĦēmuma 

pārstāvētās nozares raksturojums, tās vieta Latvijas tautsaimniecībā, attīstības perspektīvas. 

3. Ražošanas (pakalpojumu sniegšanas) tehnoloăiskais apraksts 

Produkta vai pakalpojuma raksturojums, sortiments. Tehnoloăiskā procesa īss raksturojums. 

Produkcijas kvalitāti ietekmējošie faktori. Ražošanas (pakalpojumu sniegšanas) apjoms (Ls), tā 

dinamika (vismaz 3 pēdējie gadi), ražošanas zudumi un samazināšanas iespējas. Kvalitātes 

kontrole uzĦēmumā. Kvalitātes standarti. 

4. Sagāde un noliktavu saimniecība 

Materiālu un izejvielu izlietojuma plānošana un to nodrošinājuma organizācija. Galvenie 

piegādātāji, to izvēles kritēriji. Piegādes līgumi, to forma, saturs, līgumu noslēgšanas kārtība. 

Cenu aptaujas, to organizēšana. Darbs ar klientiem. Klientu datu bāze. Noliktavu saimniecības 

organizācija. Izejvielu un materiālu krājumu kontrole, noliktavas iekārtojuma principi. 

Sortimenta kontrole. 

5. Produkcijas realizācijas organizācija 

Produkta (pakalpojuma) raksturojums. Pārdošanas stratēăijas novērtējums. Cenu veidošanas 

principi. UzĦēmuma produkta (preces vai pakalpojuma) tirgus raksturojums. Reklāma, tās veidi, 

līdzekĜi, reklāmas izmaksas, reklāmas efektivitātes novērtējums. Galveno konkurentu 

raksturojums. Gatavās produkcijas noliktavu saimniecības organizācija.  

6. UzĦēmuma organizatoriskā uzbūve un pārvalde. Darba organizācija uzĦēmumā 

UzĦēmuma struktūrvienības, to lielums, izvietojums, specializācija (izveidot uzĦēmuma 

organizatoriskās struktūras grafisko attēlu). UzĦēmuma vadība (administrācija), tās pienākumi. 

Vadības līmeĦi, uzĦēmumā. Darba organizācijas principi uzĦēmumā. Iekšējās darba kārtības 

noteikumi. UzĦēmuma vadītāja pienākumi. Vadītāja darba stils, vadības metodes (ekonomiskās, 

administratīvās, psiholoăiskās). Vadītāja 1 darba dienas apraksts. Kontroles process uzĦēmumā. 

Darba drošības, ugunsdrošības, u.c. prasību ievērošana organizācijā.  

7. UzĦēmuma stratēăija 

UzĦēmuma SWOT analīze, uzĦēmuma stratēăiskie mērėi, svarīgākie riska faktori, kas ietekmē 

uzĦēmuma darbības rezultātus, to analīze, mazināšanas pasākumi un izmaksas. Svarīgākās 

problēmas un to risinājumu meklējumi uzĦēmumā. 
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8. UzĦēmuma personāla vadība 

Personāla vadības uzdevumi uzĦēmumā. Personāla vadības jautājumu organizācija uzĦēmumā. 

Personāla stāvokĜa analīze un personāla plānošana. Personāla atlase un pieĦemšana darbā, atlases 

metodes, darbinieku adaptācija. Komunikācijas process uzĦēmumā. Personāla dokumentācija: 

līgumi, amata instrukcijas. Personāla motivēšana uzĦēmumā. Motivēšanas pasākumi, ko pielieto 

uzĦēmumā. 

9. UzĦēmuma saimnieciskās darbības analīze un plānošana 

UzĦēmuma saimnieciskās darbības rādītāju aprēėināšana un novērtēšana un priekšlikumu 

izstrādāšana saimnieciskās darbības rādītāju uzlabošanai (novērtēt pēdējo 3-5 gadu rādītājus). 

Kopējie ieĦēmumi, to struktūra. Realizācijas ieĦēmumu dinamikas analīze, izmaksu dinamikas 

un struktūras analīze, bruto peĜĦas , neto peĜĦas analīze. Bezzaudējumu punkta noteikšana. 

Realizācijas rentabilitātes, aktīvu rentabilitātes novērtēšana. UzĦēmuma līdzekĜu izmantošanas 

rādītāju analīze (aktīvu aprites koeficents, krājumu aprites koeficents). Darbaspēka izmantošanas 

rādītāju analīze. Saimnieciskās darbības plānošana uzĦēmumā. Plānošanas organizācija.  

  Vēlams prakses atskaitei veidot pielikumu, kurā pievienot uzĦēmuma organizatorisko 

dokumentu, līgumu paraugu, sortimenta sarakstu, licenču un sertifikātu kopijas, iekšējās darba 

kārtības noteikumus, gada pārskatu, u.c. dokumentu kopijas. 

Prakses materiāli: 

• prakses dienasgrāmata; 

• atsauksme no prakses uzĦēmuma; 

• prakses atskaite, pielikumi.  

Novērtēšana  

Novērtējuma veids Vērtējuma īpatsvars 
kopējā atzīmē (%) 

Prakses atskaite 50 
Prakses uzĦēmuma vadītāja atsauksmes 20 
Prakses pārbaudes rezultāti 10 
Prakses aizstāvēšana 20 
 vērtējums – 10 ballu sistēmā. 

Pēc prakses students prakses vadītājam iesniedz autora parakstītu prakses atskaiti, tai 

pievienojot prakses dienasgrāmatu un atsauksmi no prakses uzĦēmuma. 

Prakses atskaite tiek aizstāvēta komisijas klātbūtnē. Komisijas sastāvu nosaka direktora 

vietniece studiju darbā. 

Prakses laikā gūtā pieredze un informācija, kas tiek apkopota prakses atskaitē, ir izmantojama 

kvalifikācijas darba izstrādē. 
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3.Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokĜa 

3.1.Studiju programmas atbilstība izglītības un profesijas standartiem 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” ir izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 

2001.gada 20.marta noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa profesionālās 

augstākās izglītības standartu”. 

Programmas mērėi ir atbilstoši Valsts izglītības standartā noteiktajiem 

Programmas saturs ir atbilstošs Valsts izglītības standartā noteiktajam 

Programmas pamatdaĜas ir studiju kursi, studiju prakse ārpus izglītības iestādes un kvalifikācijas 

darbs. 

Studiju kursu obligāto saturu veido vispārizglītojošie kursi (humanitārās zinātnes, sociālās 

zinātnes, kā arī dabaszinātnes un informācijas tehnoloăijas) un nozares kursi (t.sk. konkrētās 

profesijas studiju kursi). 

 

1. tabula 

Programmas struktūras atbilstība Valsts izglītības standarta prasībām 

 

Grāmatveža ( ceturtā līmeĦa kvalifikācijas) profesijas standarts ar profesijas kodu 

331301 saskaĦots profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē 

2011. gada 14. decembrī , protokols Nr.10. 

 

 

Kritērijs Standarta prasība Malnavas koledžas studiju 
programma  

„Grāmatvedība un finanses”  
Kopējais programmas 

apjoms 

80-120 KP 80 KP 

Studiju kursu kopējais 

apjoms 

vismaz 56 KP, bet ne vairāk kā 

75% no programmas apjoma 

56 KP, kas sastāda 70% no 

studiju programmas 

Vispārizglītojošo 

kursu apjoms 

vismaz 20 KP 20 KP 

Nozares kursu apjoms  vismaz 36 KP 36 KP 

Prakses apjoms vismaz 16 KP 16 KP 

Kvalifikācijas darba 

apjoms 

vismaz 8 KP, bet ne vairāk kā 

10% no programmas apjoma 

8 KP, kas sastāda 10% no 

programmas apjoma 
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2. tabula 
 

Malnavas koledžas studiju programmas “ Grāmatvedība un finanses ” 

salīdzinājums ar atbilstošo profesijas standartu 

N.p.
k. Rādītājs 

Profesijas standarta 
prasības 

Studiju programma 
Finanses un grāmatvedība 

1. Pienākumi un 
uzdevumi 

 Izvērtējot profesijas standarta 
pienākumu un uzdevumu līmeni, 
programma ir veidota atbilstoši 
standarta prasībām. 

2. Prasmes Kopīgās profesionālās 
prasmes 
Vispārējās prasmes 
Specifiskās prasmes profesijā 

Pilnveidojot programmu tiek 
pievērsta liela uzmanība specifisko 
prasmju pilnveidošanai atbilstoši 
standarta prasībām. 

3. Zināšanas  Grāmatvedības un finansu 
būtiskās funkcionālās sfēras 

Tiek nodrošinātas šādos studiju 
kursos: 
grāmatvedības pamati 
lietvedība 
finanšu grāmatvedība 
vadības grāmatvedība 
uzĦēmējdarbības tiesiskie pamati 
nodokĜi un nodevas 
iekšējā kontrole un audits 
finanses un kredīti 
uzĦēmuma finanšu vadība 
datorgrāmatvedība 

  Teorētiskās ekonomikas un 
vadības zinību izpratni un 
apguvi nodrošinošās 
zināšanas 

Tiek nodrošinātas šādos studiju 
kursos: 
mikroekonomika 
makroekonomika 
menedžmenta pamati  
tirgzinības 
uzĦēmējdarbība 
statistika un pētījumu metodoloăija 
projektu vadība 

  Vispārējās zināšanas un 
prasmes 

Tiek apgūtas šādos studiju kursos: 
lietišėā svešvaloda 
matemātika ekonomistiem 
saskarsmes psiholoăija 
elektroniska datu apstrāde 
darba aizsardzība 
civilā aizsardzība 
 socioloăija 

 

Novērtējot veikto salīdzinājumu var secināt, ka studiju programma “Finanses un 

grāmatvedība” sniedz profesijas standartam atbilstošu izglītību. 
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3.2. Darba devēju aptaujas rezultāti 

Tā kā dotajā studiju programmā darbība ir tikko uzsākta, darba devēju aptauja par 

absolventiem netika veikta. 

4.Reklāmas, informatīvie izdevumi par studiju iespējām 

Studiju programmas reklamēšanai un potenciālo studentu auditorijas informēšanai tiek 

izmantoti lietišėās saziĦas kanāli un plašsaziĦas līdzekĜi. 

Tiešās informēšanas metodes tiek aktivizētas pavasara semestrī un vasarā, kad notiek aktīva 

potenciālo studentu informēšana par studiju iespējām Malnavas koledžā. Studiju programmu 

prezentē studenti un studiju programmā iesaistītie lektori. Tiešās informēšanas pasākumi ir: 

• Piedalīšanā reăionālajās izglītības izstādēs , kas tiek rīkotas katru gadu Rēzeknē un 

Daugavpilī, ko rīko pilsētu un novadu izglītības koordinatori. 

• Informācijas dienas jeb „atvērto durvju” dienas koledžā, kas notiek katru gadu aprīlī un 

maija beigās ( ap 100 apmeklētāju katru gadu) 

• Informatīvie pasākumi ( ekskursijas) , kad uz koledžu tiek aicinātas tuvējo vidusskolu 

(Kārsavas, Ciblas, Istras, Zilupes, Ludzas, Nautrēnu, Bērzpils, Tilžas u.c.)  absolventu 

klases. Bieži iniciatīvu izrāda arī skolu pārstāvji. 

Par pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Grāmatvedība un 

finanses” informāciju var saĦemt arī ar pastarpinātās informēšanas metodēm”: 

• Preses materiāli. Regulāri vietējos un reăionālajos periodiskajos preses izdevumos 

(„Ludzas Zeme”, „Vietējā”, „Kārsavas Novada Vēstis” ) tiek ievietota informācija par  

aktuāliem notikumiem koledža, kas uzskatāma par netiešo studiju programmu reklāmu. 

Tiešā reklāma tiek ievietota pirms uzĦemšanas sākuma gan vietējā, gan valsts presē. 

(„Latvijas Avīze”, „NRA”, „Ludzas Zeme”, „Vietējā”, „Vaduguns”, Rēzeknes Vēstis”, 

„Kārsavas Novada Vēstis”). 

• Televīzija. Tiek veidoti sižeti par notikumiem Malnavas koledža, par realizētiem ES 

projektiem u.c. Sižeti tiek demonstrēti Latgales Reăionālajā televīzijā. 

• Internets Malnavas koledžas mājas lapā www.malnava.lv ; sociālajos tīklos : 

www.facebook.com/malnava ; www.draugiem.lv/malnavaskoledza  ; 

www.youtube.com/user ; www.slideshare.net/Malnavas_koledza  

Informatīvie un reklāmas izdevumi. 

• Malnavas koledžas reklāmas materiāli tie sagatavoti katru gadu, tajos iekĜauta 

informācija par studiju iespējām un studiju programmu raksturojums. Reklāmas materiāli 

tiek sagatavoti latviešu valodā. 

Studiju programmā studējošie ir uzskatāmi par sava veida informācijas nesējiem un 

„reklāmas aăentiem” 
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5.Studiju programmas novērtējums 

5.1.Studiju programmas mērėi un uzdevumi 

 

 Studiju programmas mērėis ir atbilstoši 4. kvalifikācijas līmeĦa grāmatveža profesijas 

standartam un pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības prasībām, studiju programmas 

mērėis ir sagatavot kvalificētus grāmatvedības speciālistus, kuri, sniedzot grāmatvedības 

pakalpojumus, spēj veikt finansu operāciju pilnu uzskaiti, apkopot un analizēt uzĦēmuma 

finansiālās darbības rādītājus, spēj konsultēt grāmatvedības jautājumos, savā darbībā prot pareizi 

pielietot LR likumu un normatīvo aktu prasības, ievērojot profesionālās ētikas kodeksa prasības, 

prot organizēt un vadīt citus darbiniekus. 

Izvirzīti, programmas īstenošanas gaitā, veicamie uzdevumi: 

1. Nodrošināt kvalitatīvu zināšanu, prasmju un iemaĦu apguvi, kas atbilst profesionālās izglītības 

standartam un darba tirgus prasībām; 

2. Attīstīt un pilnveidot studiju informatīvo un materiāli tehnisko nodrošinājumu; 

3. Sniegt zināšanas informācijas tehnoloăijās saistībā ar grāmatvedību, auditu un 

uzĦēmējdarbību; 

4. Ikdienas studiju darbā attīstīt studentos uzĦēmību, iniciatīvu, radošu, elastīgu domāšanu un 

spēju pašam atrast vietu sabiedrībā un darba tirgū; 

5. Pielietot studiju metodes, kas radina risināt nestandarta situācijas, liek radoši izmantot 

zināšanas, prasmes un iemaĦas; 

6. Pilnveidot studentiem mācību prakses sistēmu atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībam; 

7. Veikt lietišėos pētījumus grāmatvedības jomā, rīkot studentu zinātniski-prakstiskās 

konferences un publicēt rezultātus; 

8. Nodrošināt darba devēju līdzdalību studiju satura izstrādē un kvalifikācijas eksāmenus 

organizacijā; 

9. Sadarboties ar radniecīgam Latvijas izglītības iestādēm un darba devējiem profesionālās 

izglītības jomā; 

10. Veicināt pašizglītību, attīstīt prasmes informāciju ieguvē, analizē, apstrādē un izmantošanā;  

11. Orientēt studentus uz tālākās profesionālās izglītības pilnveidošanas nepieciešamību mūža 

garumā; 
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5.2.Studiju programmas organizācija un praktiskā realizācija 

Studiju programmu veido: Vispārizglītojošie studiju kursi 20 KP (30 ECTS),  

profesionālie studiju kursi 36 KP (54 ECTS) , kvalifikācijas prakse grāmatvedībā un 

uzĦēmējdarbībā 16 KP (24 ECTS), kvalifikācijas darbs 8KP (12 ECTS). Studiju programmas 

saturs atbilst studiju programmas nosaukumam „Grāmatvedība un finanses” 

Pilns piedāvājamās izglītības saturs tiek atspoguĜots studiju plānā, parādot studiju laika 

sadalījumu pa gadiem, semestriem un KP apjomu atsevišėos studiju priekšmetos. Studiju laiks 

nepilna laika studijas neklātienē 3 semestri. Kopējais akreditētais studiju kursu apjoms 80 KP 

(120 ECTS). 

Pasniegšanas metodes ir lekcijas, praktiskie darbi, semināri, darbs grupās, debates, lomu 

spēles, kvalifikācijas prakse, kvalifikācijas darba izstrāde. Studiju realizācijas gaitā tiek 

nodrošināta individuāla pieeja studentiem un noskaidrots studentu viedoklis par diskutējamo 

tēmu. Malnavas koledžas studentiem ir pieejams metodiskais materiāls arī e-vidē. Malnavas 

koledžas māja lapā studenti var izmantot metodiskos norādījumus patstāvīgo, kursa darbu, 

kvalifikācijas prakšu un kvalifikācijas darbu noformēšanā un satura izveidē, kā arī mācībspēku 

ievietotos metodiskos materiālus, lekciju prezentācijas, patstāvīgo darbu uzdevumus konkrētos 

studiju kursos. 2010./2011. studiju gadā noslēgumā koledžas lektori pilnveidoja profesionālās 

zināšanas un prasmes AS „Datorzinību centrs” organizētajos kursos „E-mācību sistēmas 

izmantošana un materiālu sagatavošana”.  

Apgūstot programmu, studenti iegūst pirmā līmeĦa augstāko profesionālo izglītību. Tās 

ieguvei tiek sniegtas pamatzināšanas vispārizglītojošie studiju kursā: lietišėajā svešvalodā, 

matemātikā ekonomistiem, elektroniskā datu apstrādē, socioloăijā, mikroekonomikā, 

makroekonomikā ,saskarsmes psiholoăijā, darba un civilajā aizsardzībā. Profesionālie studiju 

kursi ir grāmatvedības pamati, lietvedība, uzĦēmējdarbības tiesiskie pamati, statistika un 

pētījumu metodoloăija, finanšu grāmatvedība, nodokĜi un nodevas, uzĦēmējdarbība, 

datorgrāmatvedība, vadības grāmatvedība, uzĦēmuma finanšu vadība, finanses un kredīti, 

tirgzinības, iekšējā kontrole un audits, projektu vadība, menedžmenta pamati. 

Kvalifikācijas prakse turpina un ir saturiski saistīta ar teorētisko daĜu. Pašvaldībās un 

uzĦēmumos, kur grāmatvedību kārto divkāršā ieraksta sistēmā studenti iziet grāmatvedības 

lauksaimniecības praksi 12 KP apjomā un uzĦēmējdarbības praksi 4KP apjomā.  

Prakses realizācijas kārtību nosaka „Malnavas koledžas prakses nolikums”. Prakse ir 

saistīta un saturiski atbilst teorētiskai daĜai, tās mērėi uzdevumi un apgūstamās prasmes un 

iemaĦas noteiktas prakses programmā. Praksi aizstāv ar direktora rīkojumu apstiprinātas 

komisijas klātbūtnē. Kvalifikācijas praksi vērtē ar atzīmi desmit ballu sistēmā. 
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Malnavas koledžai ir liela pieredze grāmatvedības speciālistu sagatavošanā. Malnavas 

koledžas profesionālajā vidusskolā jau vairāk kā 38 gadus tiek realizēta 3.profesionālā līmeĦa 

izglītības programma ,,Grāmatvedis”, studiju programma „Grāmatvedība un finanses” ir loăisks 

iepriekšējā darba turpinājums augstākā kvalitātē. 

2010./2011.studiju gadā tika uzsākta studiju  organizēšana nepilna laika studiju formā.     

Palīdzība un akadēmiskā personāla konsultācijas studiju rezultātu sasniegšanai ir 

nodrošināta konsultāciju laikos, (http://www.malnava.lv/images/dokumenti/grafiks.pdf)  

individuālās sarunās, papildus arī, elektroniskajā sarakstē, skaipā (skype,) kā arī ar tālruĦa 

palīdzību. Izglītības iestādē ir pozitīva, savstarpēji atbalstoša vide. Studiju rezultātu sasniegšanai 

ir pieejama Malnavas koledžas bibliotēka, tā arī datorklases, ar brīvi pieejamu internetu.  

 

 

5.3.Studiju programmas vērtēšanas sistēma 

 

Studējošo sasniegumu vērtēšanas kārtību nosaka „Malnavas koledžas nolikums par 

studiju un pārbaudījumu kārtību” un saskaĦā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.141 

(20.03.2001.) “Par valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu”. Studentu 

zināšanas un prasmes tiek vērtētas, balstoties uz pozitīvo sasniegumu summēšanas, vērtējuma 

obligātuma, prasību atklātības un skaidrības, vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības un 

vērtējuma atbilstības principiem. 

Studiju rezultātus vērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitatīvais - atzīmes 10 ballu skalā, un 

kvantitatīvais - priekšmetu kredītpunkti (KP) pēc studiju priekšmeta apjoma. Apgūstamo studiju 

priekšmetu gala vērtēšana notiek eksāmenos vai ieskaitēs ar atzīmi 10 ballu skalā. 

 Starpvērtēšana studijās ir kontroldarbi, referāti, esejas, prezentācijas, projekti, semināri 

utt., kuru rezultāti veido diferencēto ieskaiti ar atzīmi. Lai attīstītu uzstāšanās prasmes un 

iemaĦas, studiju projektu aizstāvēšana notiek konferences veidā, aicinot piedalīties citu kursu 

studentus, lektorus un darba devēju pārstāvjus. 

Pārbaudījumi tiek organizēti visu studiju kursu beigās, tā formu, izvēlas studiju kursa 

lektors. Studiju kursa gala vērtējums var sastāvēt no studiju kursā iegūto atsevišėo vērtējumu 

kopsummas. Eksāmens var būt gan rakstiskā, gan mutiskā, gan praktiskā, gan kombinētā formā. 

Students tiek pielaists pie eksāmena, ja ir izpildījis visas lektora prasības attiecīgajā studiju kursā 

un par katru no uzdevumiem saĦēmis sekmīgu vērtējumu. 

 Uzsākot studijas studenti tiek iepazīstināti ar Malnavas koledžas nolikumiem, kas attiecas 

uz studijām, kvalifikācijas praksi, kvalifikācijas darbu, vērtēšanas sistēmu, iekšējās kārtības 

noteikumiem.  
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 Studentu ieskatīšana otrajā kursā notiek pēc pirmā studiju kursa plāna apgūšanas, saskaĦā 

ar direktora rīkojumu par pārcelšanu. Studiju gada noslēgumā tiek vērtēti studējošo mācību un 

prakses rezultāti, informācija tiek sniegta koledžas padomei un studiju programmu lektoriem.  

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmu apguves beigās kārtojams 

Valsts pārbaudījums – kvalifikācijas eksāmens, kura sastāvdaĜa ir Kvalifikācijas darba 

aizstāvēšana. Kvalifikācijas darbu var uzskatīt par pabeigtu, ja tas noformēts atbilstoši prasībām 

un saĦemts darba vadītāja atzinums un paraksts titullapā. Students darbu iesniedz aizstāvēšanai 

studiju daĜā ne vēlāk kā 7 dienas pirms aizstāvēšanas. Darbs tiek nodots izvērtēšanai 

recenzentam, kuru nozīmē koledža Noslēguma kvalifikācijas darbu studenti aizstāv valsts 

kvalifikācijas eksāmenu komisijas klātbūtnē. Valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijas sastāvā 

piedalās grāmatvedības un uzĦēmējdarbības speciālisti, kuru pamatdarbības vieta nav Malnavas 

koledža. Valsts kvalifikācijas eksāmenu komisija novērtē kvalifikācijas darba kvalitāti, 

pārbaudāmā sniegumu kvalifikācijas darba aizstāvēšanā un lemj par profesionālās kvalifikācijas 

piešėiršanu. 

 

5.4. Studējošie 

 

5.4.1. Studējošo skaits programmā un 1. kursā imatrikulēto skaits 

2010./ 2011. studiju gadā profesionālajā studiju programmā studēja 16 studenti visi nepilna 

laika studijās. 2010./ 2011. studiju gadā pirmo reizi uzĦēma studentus studiju programmā 

„Grāmatvedība un finanses”.   

2010./ 2011. studiju gadu sekmīgi beidza un tika ieskaitīti otrajā kursā 14 studenti. 2010./11. 

studiju gadā profesionālo studiju programmai absolventu nebija. 

2011./2012. studiju gadā studiju programmā „Grāmatvedība un finanses” studenti netika 

uzĦemti.   

 

5.4.2. Studējošo aptaujas un analīze 

Lai noskaidrotu studējošo viedokĜus par studiju programmas „Grāmatvedība un finanses” 

saturu un tās realizāciju, kā arī akadēmiskā personāla darba kvalitāti tika aptaujāti 2.kursa 

studenti. Aptauja tika veikta vienu reizi. Atbilžu analīzes rezultāti liecina:  

1. Studiju programma un studiju process kopumā tiek vērtēts pozitīvi. 

2. Studiju programmas satura realizācija un studiju kursu secība apmierina  

3. Akadēmiskā personāla profesionālā sagatavotība apmierina. 

4. Izvirzītās prasības studiju kursu apguvei ir pietiekami augstas un patstāvīgā darba apjoms 

ir pietiekošs, tas ir pārdomāts un palīdz konkrēta kursa apguvē. 
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5. Augsti tiek vērtēta draudzīgā studiju vide un pozitīvā akadēmiskā personāla sadarbība ar 

studentiem. 

6.  Zināšanu vērtēšana pārsvarā objektīva, studentiem ir iespēja veikt zināšanu 

pašvērtējumu. 

7. Apmierina auditorijas un tehniskais nodrošinājums. 

Pilnīgi apmierināti ar izvēlēto studiju programmu ir 92% studējošo, pārējie ir daĜēji 

apmierināti un neapmierināto studentu nav. Daži studenti uzskata , ka būtu jāpalielina 

praktisko darbu nodarbību skaits lietvedībā, vadības grāmatvedībā, finanšu grāmatvedībā. 

 Studentu aptaujas analīze sniedz priekšlikumus studiju procesa pilnveidošanai: nodarbību 

sarakstu izveidei, nodarbību laika plānošanai, studiju organizācijai un studiju programmas 

attīstības plāna veidošanai. 

 

5.4.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Malnavas koledžas nolikumā ir paredzēta studentu līdzdalība koleăiālajās lēmējinstitūcijās: 

koledžas padomē, stipendiju komisijā. Tas nodrošina iespēju izteikt viedokli, iesniegt 

priekšlikumus un pamatot nepieciešamās izmaiĦas, kas saistītas ar studiju procesa saturu , 

organizāciju un vērtēšanu.  

Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā studiju laikā  īstenojas sekojoši:  

• studenti regulāri tiekas ar lektoriem un programmas direktoru, kā arī studenti caur 

aptaujas anketām, diskusijām pauž savu viedokli un izsaka savus priekšlikumus studiju 

procesa uzlabošanai. 

• studenti, mācībspēki un programmas direktors izmanto kopīgu elektroniskā pasta adresi, 

kas nodrošina operatīvu informācijas apmaiĦu ārpus kontaktnodarbību laika. 

• studenti praksi veic sadarbības partneru organizācijā (tiek noslēgti trīspusējie līgumi: 

prakses vieta, koledža, students), kas nereti ir arī studentu darbavieta.  

• studenti nepieciešamības gadījumā, savus jautājumus un priekšlikumus var iesniegt 

programmas vadītājam . 
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5.5. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 

5.5.1. Akadēmiskā personāla skaits un kvalifikācijas atbilstība mērėu un uzdevumu 

īstenošanai 

 

Programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla profesionalitāte atbilst studiju 

programmas saturam, kas ir pirmā līmeĦa augstākās profesionālās izglītība. 

Studiju programmu realizē 14 lektori, 13 no tiem ir maăistra grāds, 1 mācās RTU 

maăistrantūrā,  tie visi ir ievēlēti. Studiju programmas realizācijā nav iesaistīti vieslektori. 

Studiju programmā „Grāmatvedība un finanses” strādā pieredzējuši un kvalificēti 

mācībspēki. Visi mācībspēki lasa kursus, kuri atbilst viĦu profesionālajai kvalifikācijai. Studiju 

programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki aktīvi piedalās dažādos valsts un ES finansētajos 

projektos kā eksperti un kā vadītāji.  

Tiek veikts nopietns darbs mācību materiālu izstrādē. Tiek papildināti un gatavoti no 

jauna lekciju materiāli un praktiskie uzdevumi vispārizglītojošos un profesionālajos studiju 

priekšmetos. 

3. tabula  

Studiju programmā „Grāmatvedība un finanses” iesaistītie lektori un to izglītība 

Nr. Mācībspēks 
Augstākā 
izglītība 

Zinātniskais 
grāds 

Amats Darba 

stāžs 

ražošanā 

Pamatd./ 
Savien. 

1 Juris Bozovičs LLU, 
mehanizācijas 
fak. 

Mag. soc. Lektors - Pamata 

2 Alita Dukule RA, 
pedagoăijas 
fak. 

Mag. soc. Lektore - Pamata 

3 Viktors Indričāns LLU, 
mehanizācijas 
fak. 

Mag. ing Lektors - Pamata 

4 Anita Jakimova RA 
Ekonomikas 
fak.,  

Mag. soc. Lektore  - Pamata 

5 ĥina 
Konstantinova 

DU, 
svešvalodu 
fak. 

Mag. paed. Lektore - Pamata  

6 Ruta KĜaviĦa LLU, 
ekonomikas 
fak. 

Mag. soc. Lektore 11 Pamata 

7 Dace Laizāne DPU, 
svešvalodu. 
fak. 

Mag. soc. Lektore - Pamata 
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8 JeĜena Morozova  DPU 
pedagoăijas 
fak. 

Mag.sc.psih. Lektore - Savien. 

9 Lilija Nagle  LLU, 
ekonomikas 
fak. 

Mag. paed. Lektore - Pamata 

10 Dainis Poikāns RA 
pedagoăijas 
fak. 

Mag. paed. Lektors - Pamata 

11 Regīna Rudāne DPI fiz-mat. 
fakultāte 

Mag. sc. 
comp 

Lektore - Pamata 

12 Rita 
Starodumova 

DPI fizikas-
matemātikas 
fakultāte 

Mag. paed. Lektore - Pamata 

13 Rita Žuka LLU, 
ekonomikas 
fak. 

Mag. paed. Lektore 13 Pamata 

14 Imants Zušs RPI 
Mašīnbūves 
fak. 

- Lektors  Savien. 

 

5.5.2. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 

Studiju programmas „Grāmatvedība un finanses” realizācijai uzaicināti lektori ar 

atbilstošu izglītību, kvalifikāciju un praksi specialitātē. 

Studiju programmā iesaistītajiem lektoriem notiek regulāra akadēmiskā personāla 

kvalifikācijas paaugstināšana. Akadēmiskais personāls ir ieinteresēts savas kvalifikācijas 

paaugstināšanā, jo tas savukārt ietekmē studiju kvalitāti un augstskolas prestižu. 

Lektori savu kvalifikāciju pilnveido dažādi: tālāka akadēmiskā izglītība, apmeklējot 

kursus, piedaloties savu kolēău vadītajās nodarbībās, sadarbojoties ar kolēăiem citās izglītības 

iestādēs, piedaloties projektos un semināros Latvijā un ārvalstīs, gatavojot lekciju kursus un 

metodiskos materiālus. 

Malnavas koledžas lektori pašlaik iesaistījušies Eiropas sociālā fonda projektā 

"Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko 

kompetenču paaugstināšana". Projekta mērėis ir nodrošināt teorētisko zināšanu, praktisko 

iemaĦu un profesionālo kompetenču paaugstināšanu sākotnējās profesionālās izglītības 

pedagogiem un prakses vadītājiem, uzsverot saistību ar modernizēto profesionālās izglītības 

saturu, inovācijām tautsaimniecībā, ievērojot ražošanas tehnoloăiju nepārtrauktu attīstību, 

veidojot ilglaicīgu un nepārtrauktu sadarbību starp profesionālās izglītības iestādēm, sociālajiem 

un sadarbības partneriem un darba tirgu visā Latvijas teritorijā. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar 

sociālajiem partneriem - Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību 

savienību, Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Daugavpils Universitāti, Rēzeknes 
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Augstskolu un Liepājas Universitāti. Šī projekta ietvaros 2012. gadā apgūtas un papildinātas IT 

prasmes, pašlaik notiek svešvalodas prasmju paaugstināšanas semināri. 

Mācību spēki ir iesaistījušies arī citos ES ESF projektos un tālākizglītības programmās. 

Piemēram:„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākĜos”, 

„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences 

paaugstināšana” pedagogu profesionālās pilnveides programmā „E-mācību kursu veidošana un 

lietošana MOODLE vidē”.  

Uz Malnavas koledžas mācību bāzes tiek organizēti dažādi semināri par nodokĜu, 

grāmatvedības kārtošanas, lauksaimniecības, likumdošanas un citiem jautājumiem. Malnavas 

koledžas mācību spēki šajos semināros gan papildina savas zināšanas, gan darbojas kā 

organizatori un lektori. 

Notiek regulāra akadēmiskā personāla attīstības plānošana un īstenošana, piesaistot 

speciālistus no ražošanas. 

 

5.6. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

Studiju maksas lielumu un kārtību katram studiju gadam nosaka un apstiprina Malnavas 

koledžas padome. Studiju programmā „Grāmatvedība un finanses” ir tikai nepilna laika studijas 

Studiju maksa Malnavas koledžas nepilna laika studentiem studiju programmā „Grāmatvedība 

un finanses”  ir – 400,00 Ls studiju gadā.  

 Finanšu resursu izmantošana tiek regulāri kontrolēta. Malnavas koledža praktizē ikgadēju 

darba plāna izpildes izvērtēšanu un caurskatāmību. Katra finansu gada beigās koledžas direktors 

sniedz detalizētu pārskatu par sasniegtajiem rezultātiem, finanšu izlietojumu, problēmām, iezīmē 

tālākās attīstības plānus. 

Studējošie studijas programmā „Grāmatvedība un finanses” izvēlas apzināti un 

mērėtiecīgi, lai iegūtu jaunas zināšanas, prasmes un kompetences. Gandrīz visi studējošie ir 

uzskaiti un grāmatvedību saistītā jomā strādājošas personas, pārsvarā no Latgales reăiona.  

Lai nodrošinātu studiju programmas atbilstību mūsdienu darba tirgus prasībām un 

uzlabotu kvalitāti studiju programmas notiek administratīvā personāla pārrunas ar studentiem, 

studējošo pašpārvaldi, lektoriem, kvalifikāciju prakšu vadītājiem no ražošanas, notiek 

ieinteresēto pušu aptaujas. 

 Studējošo pašpārvalde iesniedz priekšlikumus par materiāli tehnisko nodrošinājuma 

uzlabošanu, ko iespēju robežās, koledža cenšas izpildīt. Priekšlikumu rezultātā nomainīti pret  

jaudīgākiem datori bibliotēkā, dienesta viesnīcas telpās studējošajiem ir nodrošināta bezvadu 

internets pieejamība, iekārtota trenažieru telpa, rasta iespēja papildus nodarboties dažādās sporta 

sekcijās. 
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 Studiju programmas īstenošanas materiālās bāzes uzlabošana kopumā tiek izskatīta 

akadēmiskā personāla sapulcēs, noskaidroti studiju procesa īstenošanai nepieciešamie materiāli 

tehniskie līdzekĜi. Pēdējos gados Malnavas koledža ir atjaunots studiju telpu iekārtojums: jauni 

krēsli, galdi, multimediju projektori, portatīvie datori auditorijās, jaunas datorklases aprīkojums, 

apgaismojuma ėermeĦu nomaiĦa vairumā no kabinetiem. Veikta kopīgu e-pasta kastīšu izveide 

katram kursam, kurā, studiju procesa ietvaros, dialogu veido mācību spēki un studenti. Studiju 

nodrošinājums atbilst mūsdienu tehnoloăiju iespējām, tiek izmantoti datori, multimediji un 

internets. Visos priekšmetos, kuros ir iespējams un nepieciešams, studenti savus patstāvīgo 

studiju vai pētījumu rezultātus prezentē, kā arī prakses aizstāv, izmantojot multimediju. Telpu 

aprīkojums, studiju vide un pakalpojumi spēj nodrošināt efektīvu studiju procesu.  

4. tabula 

SP „Grāmatvedība un finanses” realizācijā izmantojamie mācību tehniskie līdzekĜi 
 

Mācību tehniskie līdzekĜi 
 

Skaits 

Grafoprojektori 8 
Multimediji 10 
Datori ar INTERNET pieeju (t.sk datorklasē) 40/16 
Printeri 6 
Daudzfunkcionālās iekārtas 1 
Skeneris 3 
Kopētājs 1 
Televizors 4 
Videomagnetofons 2 
DVD atskaĦotāji 4 
Flomāsteru tāfeles 5 
 
 

Lai nodrošinātu studiju programmas „Grāmatvedība un finanses” kvalitatīvu apguvi, 

Malnavas koledžā ir iegādāts un tiek izmantots programmatūras nodrošinājums: Tildes Jumis (1 

licence+ 30 darba vietas), Kentaurs Pro 7.0 (1 licence + 30 darba vietas ), UVIS 1. licence, ACL;  

Pragma ekspert 4.0 3 licences, 1C: grāmatvedība tīkla versija (1. licence + 30 darba vietas), 

GrinS (1 licence.+ 16 darba vietas), LietiS (1 licence + 16 darba vietas), Tildes birojs 4 licences.  

Malnavas koledžai ir programmu studiju kursu zinātnes nozarēm atbilstoša bibliotēka, 

kuras fondā kopumā ir vairāk 48 650 vienības izmantojamās literatūras. Mācību grāmatu fonds- 

13867 vienības; pārējais fonds- 34783 vienības. Bibliotēka no 2011.gada 23.maija izvietota 

Malnavas muižas ēkas 1.stāvā. Tā ir pilnībā renovēta un aprīkota ar ERAF finansiālu atbalstu- 

projekts „Augstākās izglītības programmas „Autotransports” infrastruktūras un aprīkojuma 

modernizēšana Malnavas koledžā”. Bibliotēkā ir datorlasītava ar piecām darba vietām, 

periodikas lasītava un 2 telpas, kurās izvietots grāmatu krājums.  Atsevišėā telpā ir krātuve, kurā 



 82 

tiek uzglabāti periodiskie izdevumi, grāmatu dublikāti un obligātā literatūra. Abās lasītavās var 

strādāt ar saviem portatīvajiem datoriem, jo ir bezvadu pieslēgums. Kopā lasītavās ir 20 darba 

vietas. Bibliotēkā ir multifunkcionāla iekārta, kas Ĝauj kopēt materiālus, izprintēt kursa darbus, 

prakses atskaites, patstāvīgos darbus u.c. ne tikai no datora vai Flash atmiĦas kartēm, bet arī no 

interneta. 

 Ar dažādu projektu atbalstu ir papildināts bibliotēkas mācību grāmatu fonds. Īpaši 

jāatzīmē koledžas pasniedzēju un skolotāju izstrādātie mācību materiāli, metodiskie materiāli, 

darba burtnīcas. Bibliotēkā regulāri tiek aktualizētas pastāvīgās literatūras izstādes.  

Mācību grāmatas izvietotas atsevišėos plauktos katrai studiju programmai. Tās izsniedz 

uz studiju gadu. Brīvi pieejama ir nozaru literatūra gan ekonomikā, grāmatvedībā, 

lauksaimniecībā un tehnikā. Interesējošo literatūru izsniedz uz 2 nedēĜām. Ja grāmatas 

nepieciešamas uz ilgāku laiku, to lietošanas termiĦu var pagarināt. 

 Bibliotēkā ir plašs periodikas klāsts: 22 nosaukumi žurnālu un 4 nosaukumi laikrakstu. 

Pieejami specializētie žurnāli, kā, piemēram: „Bilance”, „Kapitāls”, „Grāmatvedība un 

Ekonomika”, „AgroTops”, „Saimnieks LV”, „Praktiskais Latvietis”. Vecākos izdevumus var 

paĦemt uz mājām lasīšanai, jaunākie lasāmi uz vietas lasītavā. 

 

 

5.7. Ārējie sakari 

5.7.1. Saistība ar darba devējiem 

 

Ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar apkārtējo novadu pašvaldībām: Kārsavas novadā, 

Ludzas novadā, ViĜakas novadā, Balvu novadā, Rugāju novadā, Aglonas novadā. Prakses notika 

Rēzeknē SIA „Ēdināšanas serviss”, SIA „IT serviss” u.c. Sadarbība ar esošajiem un 

potenciālajiem darba devējiem galvenokārt izpaužas praksēs realizācijās. Prakse tiek organizēta 

atbilstoši studiju programmas mērėiem un uzdevumiem, un atbilst grāmatveža kvalifikācijai. 

Studenti iziet grāmatvedības praksi 12 KP ( 18 ECTS) apjomā un uzĦēmējdarbības praksi 4KP 

(6 ECTS) apjomā uzĦēmumos, kur kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā.  

Lai uzlabotu prakses kvalitāti, sadarbībā ar studentiem, darba devējiem un lektoriem, 

periodiski tiks izvērtētas un pilnveidotas prakšu programmas. Programmās ir formulēti 

uzdevumi, sasniedzamie rezultāti, studējošo patstāvīgā darba apjoms, pienākumi, kā arī prasības 

studiju kursa sekmīgai nokārtošanai. 
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5.7.2. Saistība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā 

Malnavas koledžai ir līgums ar Jēkabpils agrobiznesa koledžu par studiju turpināšanu 

studiju programmas likvidācijas, reorganizācijas vai citu izmaiĦu gadījumā. Tie studiju 

programmas absolventi, kuri izvēlēsies tālākas studijas, tuvākās augstākās izglītības iestādes 

varētu būt Rēzeknes Augstskola, Daugavpils universitāte. Malnavas koledžai ir sadarbības 

līgums ar Rēzeknes augstskolu par augstākās izglītības tālāku turpināšanu. 

 

 

6. Studiju programmas attīstības plāns 

Malnavas koledžas misija ir „Malnavas koledža ir reăionāla augstskola, kas ar kvalitatīvu 

studiju procesu dod iespēju iegūt konkurētspējīgu 1. līmeĦa augstāko profesionālo izglītību 

atbilstoši Eiropas vienotās izglītības telpas prasībām, zinātnes attīstības līmenim. Malnavas 

koledža ir Latgales reăiona autotransporta un lauksaimniecības izglītības, zinātnes, jaunrades un 

mūžizglītības centrs un nodrošina augsti profesionālas, sadarboties spējīgas un radošas 

personības attīstību, kas spēj pilnvērtīgi darboties dažādās jomās atbilstoši Latvijas Valsts un 

tautas interesēm demokrātijas, informācijas, komunikācijas un konkurences dinamiskajos 

apstākĜos”. 

Studiju programmas „Grāmatvedība un finanses” mērėi pilnībā saskan ar AII misiju. 

Studiju programmas nākotnes redzējums tiek īstenots Ħemot vērā profesionālo organizāciju 

viedokli, darba devēju intereses. Uzskaites un grāmatvedības speciālisti ir nepieciešami reăiona 

darba tirgū, iegūtās prasmes un iemaĦas atbilst darba tirgus prasībām. 

Malnavas koledžā izglītības un studiju programmās apgūstamās profesijas ir pieprasītas 

reăiona darba tirgū un ir saglabājamas un papildināmas turpmākajos gados. Studiju programmas 

„Grāmatvedība un finanses” mērėi un iegūstamā kvalifikācija pilnībā atbilst Latgales reăiona 

galvenajam programmdokumentam „Latgales reăiona attīstības vīzija 2020. gadā”. Dokumentā 

norādītas stratēăiskā prioritāte P1: Reăiona konkurētspējas palielināšana, kurā izvirzīts 

stratēăiskais mērėis P1:M2: Darbaspēka konkurētspējas paaugstināšana, kas izpaužas kā: 1) P1: 

U4: Darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošana augstākajās mācību iestādēs, t.sk. 

inženierzinātĦu, vidējā posma vadītāju, lauksaimniecības speciālistu, mārketinga speciālistu, u.c 

sagatavošana, 2) P1: U6: Veicināt profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām un 

pārkvalifikācijas iespējas,3) P1: U7 Mūžizglītības pieejamības nodrošināšana 

 Dokumentā „Latgales reăiona attīstības vīzija 2020. gadā” norādīts, ka nepieciešama  

P2:M6: Izglītības infrastruktūras attīstība P2:U16: Izglītības infrastruktūras atjaunošana, 

izglītības iestāžu modernizācija, P2:U17: Materiāli tehniskās bāzes attīstība. 
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Malnavas koledžā ir izstrādāta „Malnavas koledžas perspektīvas attīstības programma 

2009. – 2015. gadam”. Attīstības programmā atspoguĜoti studējošo un izglītojamo kontingenta 

piesaistīšanas un saglabāšanas pasākumi, studiju pētnieciskā un mācību metodiskā darba 

pilnveidošana, materiālās bāzes pilnveidošana studiju un izglītības programmu īstenošanai, 

mācību saimniecības un studējošo praktiskās apmācības attīstība, darba drošības nodrošināšana, 

kultūrvides saglabāšana, sadarbība ar darba devējiem un sociālajiem partneriem. 

http://www.malnava.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=297&Itemid=44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 85 

 

 

 

 

 

 

 

PIELIKUMI 







SASKAŅOTS 
Profesionālās izglītības un nodarbinātības 

trīspusējās sadarbības apakšpadomes 
2011.gada 14.decembra sēdē protokols Nr.10 

Grāmatveža (ceturtā līmeņa kvalifikācijas) profesijas standarts 

1. Vispārīgie jautājumi 

1. Profesijas nosaukums - grāmatvedis (ceturtā līmeņa kvalifikācija). 

2. Profesijas kods - 3313 01. 

2. Nodarbinātības apraksts 

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - ceturtais profesionālās 
kvalifikācijas līmenis. 

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums: 
- grāmatvedis veic uzņēmuma finansiālo operāciju pilnu uzskaiti; 

nodrošina savlaicīgu finanšu informācijas apkopošanu, apstrādi un finanšu 
rādītāju aprēķināšanu; analizē uzņēmuma finansiālās darbības rādītājus; gatavo 
finanšu pārskatus un nodokļu deklarācijas; apkopo, plāno un kontrolē finanšu 
resursu sadali; izstrādā priekšlikumus uzņēmuma finansiālās darbības 
pilnveidošanai; nodrošina Latvijas Republikas normatīvo aktu un starptautisko 
tiesību normu ievērošanu un piemērošanu grāmatvedības jomā; organizē un 
vada citus darbiniekus. 

Grāmatvedis strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbinātais, vai 
individuālais komersants. 

3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās 
profesionālās kompetences 

1. Spēja izveidot pareizu, racionālu un progresīvu grāmatvedības sistēmu 
un sastādīt grāmatvedības organizācijas dokumentus. 

2. Spēja reģistrēt un iegrāmatot saimnieciskos darījumus grāmatvedības 
reģistros un grāmatvedības datorprogrammās pamatojoties uz attaisnojuma 
dokumentiem. 

3. Spēja veikt reģistrēto saimniecisko darījumu pārbaudi. 

4. Spēja aprēķināt nodokļus, veikt norēķinus par nodokļiem. 
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5. Spēja sagatavot un iesniegt nodokļu deklarācijas un pārskatus. 

6. Spēja prognozēt nodokļu ietekmi uz uzņēmuma vadības pieņemtajiem 
lēmumiem. 

7. Spēja aprēķināt darba samaksu atbilstoši uzņēmumā pastāvošajai 
samaksas sistēmai un veikt norēķinu ar darbiniekiem uzskaiti. 

8. Spēja uzskaitīt ilgtermiņa ieguldījumus, iegrāmatot nemateriālo 
ieguldījumu, pamatlīdzekļu un finanšu ieguldījumu darījumus. 

9. Spēja aprēķināt un iegrāmatot ilgtermiņa ieguldījumu pārskata gadā 
norakstāmo summu, pamatlīdzekļu nolietojumu finanšu un nodokļu 
vajadzībām. 

10. Spēja uzskaitīt apgrozāmos līdzekļus un veikt to uzskaites kontroli. 

11. Spēja uzskaitīt pašu kapitāla izmaiņas un reģistrēt tās. 

12. Spēja izvērtēt nepieciešamos uzkrājumu veidus uzņēmumā, tos 
aprēķināt un uzskaitīt. 

13. Spēja identificēt saistības saskaņā ar to ekonomisko saturu, 
nodrošināt saistību rašanās un dzēšanas uzskaiti, kontrolēt saistību dzēšanas 
termiņus. 

14. Spēja veikt bilances posteņu inventarizāciju un ar finanšu pārskata 
sastādīšanu saistītos koriģējošos un slēguma grāmatojumus. 

15. Spēja sagatavot un analizēt uzņēmuma finanšu pārskatu. 

16. Spēja nodrošināt izmaksu uzskaiti pašizmaksas aprēķināšanai un cenu 
noteikšanai. 

17. Spēja sagatavot grāmatvedībā pieejamo informāciju uzņēmuma 
vadībai īstermiņa un ilgtermiņa rakstura lēmumu pieņemšanai. 

18. Spēja sagatavot un iesniegt operatīvos pārskatus vadībai. 

19. Spēja sagatavot un sniegt nepieciešamo informāciju auditoriem un 
kontrolējošām institūcijām. 
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20. Spēja sagatavot un sniegt informāciju ārējai kontrolei. 

21. Spēja sagatavot statistiskas atskaites. 

22. Spēja orientēties Latvijas Republikas normatīvajos aktos un 
starptautiskajās tiesību normās grāmatvedības jomā. 

23. Spēja aizstāvēt sava uzņēmuma finanšu intereses citās institūcijās 
grāmatvedības un nodokļu jomā. 

24. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai. 

25. Spēja ievērot profesionālo ētiku. 

26. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 

27. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu. 

28. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides 
aizsardzības normatīvo aktu prasības. 

4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 
nepieciešamās prasmes 

1. Sagatavot grāmatvedības organizācijas dokumentus. 

2. Sagatavot saimnieciskiem darījumiem atbilstošus pirmdokumentus, arī 
datorprogrammās. 

3. Novērtēt saimnieciskos darījumus naudas vienībās. 

4. Veikt darījumu sistematizēšanu un grupēšanu. 

5. Izvēlēties vai veidot uzskaites objektiem atbilstošus analītiskās 
uzskaites reģistrus. 

6. Veikt analītiskās uzskaites summu salīdzināšanu ar sintētiskās 
uzskaites datiem. 

7. Izvēlēties un strādāt ar uzņēmuma grāmatvedībai atbilstošu 
datorprogrammu. 
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8. Iniciēt esošajā grāmatvedības datorprogrammā nepieciešamos 
uzlabojumus atbilstoši uzņēmuma darbības vai nodokļu uzskaites specifikai. 

9. Izsekot saimnieciskajiem darījumiem no pirmdokumentu saņemšanas 
un no to atspoguļošanas brīža grāmatvedības dokumentos līdz finanšu 
pārskatam. 

10. Veikt finanšu analīzi un interpretēt rādītāju izmaiņas. 

11. Nodrošināt grāmatvedības datu aizsardzību un konfidencialitāti. 

12. Reģistrēt saimnieciskos darījumus hronoloģiskajos un sistemātiskajos 
grāmatvedības reģistros. 

13. Novērtēt saimnieciskos darījumus naudas vienībās. 

14. Noteikt uzņēmuma būtiskuma kritērijus grāmatvedības jomā. 

15. Sagatavot finanšu pārskatus. 

16. Sagatavot nodokļu deklarācijas. 

17. Sagatavot operatīvos vadības pārskatus. 

18. Sagatavot statistikas pārskatus. 

19. Pielietot praktiskajā darbā Latvijas Republikas normatīvos aktus un 
starptautiskās tiesību normas grāmatvedības jomā. 

20. Izmantot Latvijas un Starptautiskos grāmatvedības standartus un 
Starptautiskos publiskā sektora grāmatvedības standartus. 

21. Pārvaldīt valsts valodu. 

22. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī. 

23. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās 
svešvalodās. 

24. Risināt problēmsituācijas saistībā ar grāmatvedības un nodokļu 
jautājumiem. 

25. Sagatavot lietišķās sarakstes dokumentus. 
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26. Plānot un organizēt savu darbu atbilstoši amata aprakstam, organizēt 
padoto darba izpildi noteiktā termiņā. 

27. Lietot darbā informācijas tehnoloģijas. 

28. Sniegt operatīvu informāciju par darba rezultātiem uzņēmuma 
vadībai un argumentēti izteikt savu viedokli. 

29. Ievērot profesionālās ētikas principus. 

30. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības 
normatīvo aktu prasības. 

31. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus. 

5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 
nepieciešamās zināšanas 

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās 
zināšanas priekšstata līmenī: 

1.1. saskarsmes psiholoģi] a; 
1.2. tirgzinību pamati; 
1.3. socioloģija; 
1.4. civilā aizsardzība. 

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās 
zināšanas izpratnes līmenī: 

2.1. matemātika ekonomistiem; 
2.2. ekonomika; 
2.3. komercdarbības tiesiskie pamati; 
2.4. komercdarbības organizēšana un plānošana; 
2.5. lietvedība; 
2.6. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās 
zināšanas lietošanas līmenī: 

3.1. grāmatvedības pamati; 
3.2. statistika; 
3.3. lietojumprogrammatūras; 
3.4. vadības grāmatvedība; 
3.5. finanšu grāmatvedība; 
3.6. nodokļi un nodevas; 
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3.7. finanses un kredīts; 
3.8. grāmatvedības datorprogrammas; 
3.9. revīzija un audits; 
3.10. projektu sagatavošana un vadīšana; 
3.11. valsts valoda; 
3.12. divas svešvalodas sazinās līmenī; 
3.13. darba tiesiskās attiecības; 
3.14. darba aizsardzība; 
3.15. vides aizsardzība; 
3.16. profesionālā ētika. 

Pienākumi un uzdevumi 

Pienākumi Uzdevumi 

1. Pareizas, racionālas un 
progresīvas grāmatvedības 
sistēmas izveidošana un 
grāmatvedības organizācijas 
dokumentu sastādīšana. 

1.1 .sagatavot un iesniegt uzņēmuma vadītājam 
apstiprināšanai: 
-grāmatvedības kā uzņēmuma 

struktūrvienības nolikumu; 
-uzņēmuma grāmatvedības kontu plānu un 

tā aprakstu; 
-saimniecisko darījumu dokumentācijas 

noteikumus un dokumentu apgrozības 
shēmas; 

-ilgtermiņa ieguldījumu lietderīgās 
kalpošanas laikus un to noteikšanas 
principus, ilgtermiņa ieguldījumu vērtības 
noteikšanas kritērijus; 

-izejvielu, materiālu, gatavo ražojumu un 
preču glabāšanas noteikumus; 

-krājumu klasifikācijas un pašizmaksas 
aprēķināšanas, norakstīšanas noteikumus; 

-gatavo ražojumu, preču un pakalpojumu 
pārdošanas noteikumus; 

-naudas darījumu uzskaites noteikumus; 
-norēķinu ar piegādātājiem un 

pakalpojumu sniedzējiem uzskaites 
noteikumus; 

-norēķinu ar uzņēmuma darbiniekiem un 
dalībniekiem uzskaites noteikumus; 

-nodokļu maksāšanas, pārskatu un 
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deklarāciju iesniegšanas grafikus; 
-pašu kapitāla uzskaites noteikumus; 
-ieņēmumu un izdevumu klasifikācijas 

principus un uzskaites noteikumus; 
-inventarizācijas noteikumus; 
-uzņēmuma arhīva noteikumus. 

2. Citu grāmatvedības 
darbinieku vadīšana. 

2.1 .organizēt un vadīt padotībā esošo 
darbinieku darbu; 

2.2.noteikt un deleģēt darba pienākumus; 
2.3.veikt padotībā esošo darbinieku darba 

kontroli. 
3. Reģistrēt naudas 
novērtējamo saimniecisko 
darījumu reģistrēšana vai 
reģistrēto saimniecisko 
darījumu pārbaudes 
veikšana. 

3.1.reģistrēt un iegrāmatot saimnieciskos 
darījumus grāmatvedības reģistros, 
pamatojoties uz attaisnojuma 
dokumentiem; 

3.2.katra mēneša beigās aprēķināt vai pārbaudīt 
kontu debeta un kredīta apgrozījumus; 

3.3.katra mēneša beigās aprēķināt vai pārbaudīt 
kontu atlikumus (saldo). 

4. Nodokļu aprēķināšana un 
veikt norēķinu par 
nodokļiem uzskaite. 

4.1.aprēķināt nodokļus saskaņā ar LR likumiem 
un citiem normatīvajiem aktiem; 

4.2.sagatavot un iesniegt nodokļu deklarācijas 
un pārskatus atbilstoši LR likumiem un 
citiem normatīvajiem aktiem; 

4.3.prognozēt nodokļu ietekmi uz uzņēmuma 
vadības pieņemto lēmumu; 

4.4.iegrāmatot vai veikt iegrāmatoto darījumu 
par nodokļiem pareizības pārbaudi. 

5. Darba samaksas atbilstoši 
uzņēmumā pastāvošai 
samaksas sistēmai 
aprēķināšana un norēķinu ar 
darbiniekiem uzskaites 
veikšana. 

5.1.aprēķināt darbiniekiem algas, slimības un 
atvaļinājuma samaksu vai veikt šo aprēķinu 
pareizības pārbaudi; 

5.2.veikt vai pārbaudīt norēķinu ar 
darbiniekiem par darba samaksu sintētisko 
un analītisko uzskaiti. 

6. Ilgtermiņa ieguldījumu un 
apgrozāmo līdzekļu 
uzskaites veikšana. 

6.1.novērtēt ilgtermiņa ieguldījumus atbilstoši 
uzņēmumā pastāvošajiem līdzekļu 
klasifikācijas kritērijiem un novērtēšanas 
noteikumiem; 

6.2.iegrāmatot nemateriālo ieguldījumu, 
pamatlīdzekļu un finansu ieguldījumu 
darījumus; 
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6.3.aprēķināt un iegrāmatot nemateriālo; 
ieguldījumu pārskata gadā norakstāmo 
summu; 

6.4.aprēķināt un iegrāmatot pamatlīdzekļu 
nolietojumu; 

6.5.nodrošināt krājumu aprites uzskaiti un 
kontroli atbilstoši uzņēmumā izraudzītai 
krājumu uzskaites metodei; 

6.6.novērtēt krājumu atlikumus, izmantojot 
vidējo svērto cenu vai FIFO metodi; 

6.7.nodrošināt debitoru parādu rašanās un to 
samaksas uzskaiti; 

6.8.kontrolēt debitoru parādu samaksas termiņu 
ievērošanu; 

6.9.novērtēt debitoru parādus atbilstoši 
uzņēmumā pastāvošajai grāmatvedības 
politikai; 

6.10.nodrošināt skaidrās un bezskaidras naudas 
plūsmas uzskaiti un kontroli. 

7. Uzņēmuma līdzekļu avotu 
(pašu kapitāla un saistību) 
uzskaites veikšana. 

7.1 .veikt pamatkapitāla uzskaiti sintētiskajos 
un analītiskajos grāmatvedības reģistros; 

7.2.identificēt un uzskaitīt rezerves atbilstoši 
LR likumiem, citiem normatīvajiem aktiem 
un īpašnieku lēmumiem; 

7.3.nodrošināt peļņas vai zaudējumu 
aprēķināšanu un uzskaiti; 

7.4.identificēt saistības saskaņā ar to 
ekonomisko saturu; 

7.5.novērtēt saistības atbilstoši dzēšanas 
termiņam; 

7.6.nodrošināt saistību rašanās un dzēšanas 
uzskaiti, kontrolēt saistību dzēšanas 
terminus. 

8. Uzkrājumus uzskaites 
veikšana. 

8.1.noteikt nepieciešamo uzkrājumu apjomu 
atbilstoši LR likumiem un citiem 
normatīvajiem aktiem un uzņēmuma 
grāmatvedības politikai; 

8.2.grāmatot uzkrājumu izmaiņas. 
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9. Uzņēmuma līdzekļu un 
bilances posteņu 
inventarizācijas veikšana un 
ar finansu pārskata 
sastādīšanu saistītos 
koriģējošos un slēguma 
grāmatojumu veikšana. 

9.1 .organizēt uzņēmuma līdzekļu un bilances 
posteņu inventarizāciju; 

9.2.noteikt un iegrāmatot inventarizācijas 
rezultātus; 

9.3.veikt nepieciešamos aprēķinus (nākamo 
periodu izmaksas, uzkrājumi, rezerves, 
precizējumi) un koriģējošos un slēguma 
ierakstus. 

10. Uzņēmuma gada 
pārskata sagatavošana. 

10.1.sagatavot finansu pārskatus pamatojoties 
uz ierakstiem uzskaites reģistros, atbilstoši 
LR likumiem un citiem normatīvajiem 
aktiem. 

11. Vadības grāmatvedības 
veikšana. 

11.1 .nodrošināt izmaksu uzskaiti pašizmaksas 
aprēķināšanai un cenu noteikšanai; 

11.2.prast pielietot dažādas pašizmaksas 
kalkulācijas metodes; 

11.3.sagatavot grāmatvedība pieejamo 
informāciju uzņēmuma vadībai īstermiņa 
un ilgtermiņa rakstura lēmumu 
pieņemšanai; 

11.4.sagatavot un iesniegt tekošos pārskatus 
vadībai. 

12. Citu ar uzņēmuma 
grāmatvedību darbu 
veikšana. 

12.1.sniegt nepieciešamo informāciju 
auditoriem; 

12.2.sagatavot un iesniegt statistikas pārskatus 
saskaņā ar LR likumiem un normatīviem 
aktiem; 

12.3.pārstāvēt uzņēmumu valsts finansu un 
kontroles institūcijās. 

Grāmatveža (ceturtā līmeņa kvalifikācijas) profesijas standarta izstrādes 
darba grupas sastāvs: 

Oksana Lentjušenkova - Alberta koledža, docente, Alberta koledža, direktore; 
Daiga Purina - SIA "Dobsons & Dobsons", valdes locekle; 
Violeta Lapsiņa - Rīgas dome, Finanšu departamenta Grāmatvedības 

metodoloģijas nodaļas eksperte; 
Solvita Kozlovska - Jēkabpils Agrobiznesa koledža, lektore; 
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Mārīte Grandāne - Jēkabpils Agrobiznesa koledža, lektore, mācību 
grāmatu „Finanšu grāmatvedība", „Praktiski 
uzdevumi grāmatvedībā" autore; 

Jevgeņija Zaiceva - Latvijas Grāmatvežu un ekonomistu korporācija, 
valdes priekšsēdētāja. 

Grāmatveža (ceturtā līmeņa kvalifikācijas) profesijas standarta eksperti: 

I.Sņucins - Finanšu ministrija, valsts sekretāra vietnieka nodokļu, 
muitas un grāmatvedības jautājumos p.i.; 

R.Sneidere - Grāmatvežu asociācija, valdes priekšsēdētāja; 
L.Capkeviča - Latvijas Zvērināto revidentu asociācija, 

priekšsēdētāja; 
J.Krūmiņš - Latvijas Universitāte, mācību prorektors. 

































































A U G S T Ā K Ā S I Z G L Ī T Ī B A S P A D O M E 
Reģ. nr. 90000270598, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12, Rīga LV-1050 

Tālrunis: 67223392, fakss: 67220423, e-pasts: aiplSlatnetlv. http://www.aip.lv 

ESF projekts «Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" 
Nr.2011/0012/1DP/I.1.2.2.1/Il/IPIA/V1AA/001 

Rīgā 

26.03.2012. Nr. 7.10.67106 

Malnavas koledžas 
direktoram J. Bozovičam 

Malnava, Malnavas pagasts, p/n Vītoli, Kārsavas novads, LV-5750 

Augstākās izglītības padome nosūta Jums ekspertu sagatavotos ziņojumus un 
pārskatu par statistikas datiem virzienā „Ekonomika" projekta Augstākās izglītības 
studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai, Nr. 
2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/1 l/IPIA/VIAA/001 (turpmāk - Projekts) ietvaros. 

Informēju, ka, saskaņā ar metodiku augstākās izglītības institūciju pārstāvju un 
sabiedrības informēšanai par studiju virzienu vērtēšanas rezultātiem: 

- Augstākās izglītības institūcijai (turpmāk - AII) tiek nosūtīts ziņojums par 
virziena izvērtējumu AII. AII ir tiesības piedāvāt pasākumus ekspertu 
konstatēto nepilnību novēršanai, kā arī pievienot savus komentārus. Komentāri 
tiek pieņemti tikai ar AII rektora vai tā pilnvarotās personas parakstu; 

- AII tiek nosūtīts ekspertu izstrādātais ziņojums par virzienu valstī. Gadījumā, 
ja AII kardināli nepiekrīt ziņojumā paustajam viedoklim, savus argumentus 
AII nosūta AIP. 

Studiju programma Grāmatvedība un finanses (41344) pēc ekspertu viedokļa ir 
iedalīta pirmajā grupā un uzskatāma par ilgtspējīgu. 

Ņemot vērā augstākminēto, informējam, ka 10 darba dienu laikā Jūsu institūcijai 
ir tiesības sniegt komentārus. 

http://www.aip.lv


Pielikumā: 
ekspertu ziņojums par studiju virziena „Ekonomika" vērtējumu valstī 
(angļu vai.) uz 11 lpp.; 
ekspertu ziņojums par studiju programmu Grāmatvedība un finanses 
(41344) Malnavas koledžā (turpmāk - MK) (angļu vai.) uz 6 lpp.; 

- ekspertu anketa par programmu Grāmatvedība un finanses (41344) uz 14 
lpp.; 

Projekta vadītajā 

Ar cieņu, 

prof. B. Rivža 



im ESF 
EIROPAS SOCIĀLUS 

FONDS IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ EIROPAS SAVIENĪBA 

Project „Evaluation of higher education study programmes and proposals for 

The report is prepared by expert group developed for the evaluation of the 
study programme group Nr. 9 "Economics" (19 higher education institutions), 52 
study programmes which consists of 4 persons: 

1) Prof. Vilija Aleknevičienē 
2) Mr. Krists Avots 
3) Dr. Gatis Krūmiņš 

4) Prof. Rima Tamošiūnienē 

Study programme being evaluated: 

Accounting and Finance (41344) 

Experts received from the Project implementers the study programmes in self-
assessment report and earlier via e-mail recommendations for experts, questionnaires 
and schedule for site visits. 

According to the agenda the experts visited the Malnava College on 
09/03/2012 had meetings with administration staff, academic staff, with students, 
graduates and employers had an acquaintance with infrastructure and library used by 
the study direction, with diploma theses of students of all study programs and 
materials of examinations. 

After careful reading of all the above-mentioned documents and well-prepared 
site visits and discussions with students and staff we were able to form a rather clear 
general view of the programme of the Malnava College. 

improvement of quality" 
Agreement No. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 

JOINT REPORT OF EXPERTS 
on the l.st level professional study programme 

in Malnava College 
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GENERAL COMMENTS 

Malnava College (MC) is a HEI with a strong regional identity, aiming to 

promote higher education in a Latgale region, and having also ambitious plans for 

further development. The expert commission strongly supports this way of thinking -

we are sure that Latvia needs to balance its currently very Riga-dominating 

development model, using also strong regional educational institutions for this 

purpose. MC stands as one of the engines for the development in the whole Latgale 

region and, therefore, needs support and assistance. 

The 1 s t level professional study program "Accounting and Finance" was 

accredited in year 2010. The aims, tasks and learning outcomes of the study 

programme are formulated in compliance with state 4 t h qualification level accountant 

profession standard and the first level higher professional education requirement. 

SECTION A: ANALYSIS OF THE SITUATION 

QUALITY 

Strengths: 

- The study programme is in compliance with the requirements of Latvian Law on 

Higher Education Institutions and ensures opportunities for acquisition of higher 

education according to Regulations on State Professional Education Standard. The 

description of the expected learning outcomes in the Accounting and Finance 

programme is clear; 

- Study programme provide good opportunities for students to obtain applied training 

in Accounting and Finance with all necessary skills and knowledge as demanded by 

both professional standards and labour market; 

- The quality of the graduates' skills meets local and regional demands; 

- MC has worked out criteria for the evaluation of students' skills and knowledge; 

there are methodological guidelines for professional training; 

Weaknesses and recommendations: 

- Faculty should use wider range of study methods to implement active student 

centred learning. 

- Both faculty and students should be encouraged to involve more in scientific 

activities 

2 



- To meet the regional demand for new enterprise creation and prepare students to 

become self-employed, a module on entrepreneurship should be included in curricula. 

Moreover, a course in project management would support the abovementioned goal 

and prepare students to be able to work with EU projects. 

- The overall language skills for both faculty and students should be improved to fully 

meet the labour market requirements and regional development needs 

- Although most students have work, more attention should be paid for student 

involvement in management and evaluation processes. 

RESOURCES 

Strengths 

- The premises and dormitories are in good condition with enough capacity, rich 

library resources; stakeholders agree that the resources are sufficient to meet aims of 

the program 

- The ability to attract EU funds to develop infrastructure 

- High quality staff in terms of professional skills 

Weaknesses and recommendations 

- language skills of academic staff should be improved; 

- it is recommended to involve staff with high academic qualifications (doctoral 
degree); 

- to invite more visiting and guest lecturers to strengthen the teaching quality. 

SUSTAIN ABILITY 

Strengths 

- very high integration with the local and regional labour market; 

- the aims of the study programme strongly agree with the Malnava College mission 

and are oriented towards the development and training of specialists for local and 

regional market. 
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Weaknesses and recommendations 

- demographic conditions forms a potential threat for sustainability in medium and 

long term, an action plan should be developed to tackle this issue and ensure long 

term sustainability; 

- all stakeholders should be involved in quality management system activities in a 

higher extent; 

- the development planning process should be improved; 

- both faculty and students research skills should be improved. 

COOPERATION 

Strengths 

- Cooperation with local municipalities, Latgale Development Agency and employers; 

- Good cooperation with Latvian HEFs in lecturer mobility and cross-border 

cooperation to develop vocational training programs; 

- All stakeholders we met were very positive about the programmes and expressed 

readiness to assist its further development; 

Weaknesses and recommendations 

- Scientific cooperation with both local and cross-border institutions should be 

established. 

- A network with colleges of similar scope should be established at least in the Baltic 

level to foster knowledge exchange on teaching methods in between faculty. 

- Faculty members should be more involved in scientific work and expertise 

assignments in other FiEIs to strengthen knowledge exchange. 

STRONG AND WEAK POINTS (SWOT) 

Strong points: 

- strong professional orientation with appropriate material resources to run the 

program; 

good cooperation with regional municipahties and employers to meet the 

regional labour market demand. 
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Weak points: 

- insufficient language skills for staff and students; entrepreneurship module not 

included in curricula; 

- no significant scientific activities and international cooperation; 

- weak action plan to counter demographic challenges. 

RECOMMENDATIONS 

- Consider diversification of activities to react on drop in student enrolment. 

- Strengthen cross-border cooperation to foster faculty's knowledge exchange. 

- Develop entrepreneurship module and improve professional language skills of 

both faculty and students. 

- Involve faculty with high academic qualification and involve in some research 

initiatives to promote student analytical and research skills and overall 

qualification of faculty members. 

SECTION B 

Programmes considered to be sustainable 

Accounting and Finance (41344) 
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Riga, 10 03 2012 

Experts: 
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'I* 
Apstiprinu: R. Broks, 

izglītības un zinātnes ministrs, 
2011. gada 17. oktobrī 

2011. gada 17. oktobra vēstule №. 1-17/5515 

ESF 

European Social Fund's Project 
"Evaluation of Higher Education Programmes and Suggestions for Quality Improvement" 

Agreement No. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VTAA/001 

QUESTIONNAIRE 
For evaluation of higher education study programmes 

Higher education institution (HEI): Malnava College 
Direction of the study programme being evaluated: Economics 
Name of the study programme being evaluated: Accounting and Finance (41344) 
Count of academic staff in the study programme: 14 
Name of the branch: 
Experts of the Evaluation Commission: 

Prof. Vilija Aleknevičiene 
Prof. Rima Tamošiūniene (/ 
Dr. Gatis Krūmiņš 
Mr. Krists Avots 

Explanation of the evaluation points: 
Evaluation 

(points) 
Explanation 

4 In the context of the criterion being evaluated, the study programme is at an excellent level. The 
performance is characterised by all evaluated items (within the particular criterion) receiving an 
"excellent" mark. Still even at this highest level, several minor deficiencies may be observed in 
the context of the criterion evaluated, but no major improvement is required to eliminate such 
deficiencies. 

3 In the context of the criterion being evaluated, the study programme is at a good level and meets 
all of the requirements, with its strengths prevailing and no material weaknesses observed. All the 
deficiencies discovered during the evaluation can be eliminated easily. 

2 In the context of the criterion being evaluated, the study programme is at a satisfactory level and 
meets the rrunimum requirements. The performance is characterised by a relatively high 
proportion of deficiencies including several material deficiencies within the respective indicator, 
although in general the strengths of the programme still prevail. Elimination of the deficiencies 
discovered requires carefully planned long-term efforts as well as support from the stakeholders, 
and additional resources. 

1 In the context of the criterion being evaluated, the study programme does not reach a satisfactory 
level, with material deficiencies expressly prevailing. Immediate improvement is necessary, also 
mcluding the involvement of other stakeholders and additional resources 

EVALUATION GROUPS, ASPECTS AND CRITERIA 
Evaluation 

EVALUATION GROUPS, ASPECTS AND CRITERIA 4 3 2 1 
1. Evaluation group 1: Quality (19 criteria) 
1.1. Evaluation aspect Aims and tasks 
1.1.1. The aims and tasks of the study programme and study results are clear, 
attainable and verifiable; in compliance with the aims set by the HEI. R.I.2., R.1.7. 

4 3 2 1 

Comment: 

1.2. Evaluation aspect Study content and organisation 
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1.2.1. The study content and the eventually awarded qualification correspond to the 
title of the study programme. R.1.7. (partly) 
Comment: 

1.2.2. In the course of implementation of the study programme individual approach 
and feedback opportunities are provided for the students. 
Comment: 

1.2.3. Practical training corresponds to and is closely related in its content to the 
theory section; acquisition of professional skills is included (only applies to the 4 3 2 1 
professional study programmes). 
Comment: 

1.2.4. The study programme has a clear didactic concept, taking into account the 
student needs, methodological activities are organised aimed at improvement of the 4 3 2 1 
concept. 
Comment: 

1.2.5. The achievements of the students are analysed, the academic staff is informed 4 •a 9 1 
about them. R.1.3. (partly) 

4 D ¿4 1 

Comment: 

13. Evaluation aspect Studies and evaluation of knowledge 
1.3.1. The study methods employed are modern, including availability of e-learning 
(Moodle, Web CT and/or other platforms). 
Comment: 

1.3.2. The description of the expected learning outcomes is clear, problem-solving 
skills are developed through practical training. 
Comment: 

1.3.3. The student knowledge when entering the study programme, and the selection 
criteria set by the HEI are sufficient for attainment of the planned learning outcomes 
at the planned quality level and within the planned time. R.1.5. 
Comment: 
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1.3.4. The academic staff provides assistance and consultations for students, the 
intermediate results are checked in order to ensure both the attainment of the study 
programme results within the planned time and higher study motivation. Partly 
R.4.I., R.4.2 

4 3 2 1 

Comment: 

1.3.5. The standards, rules and/or requirements for evaluation of student achievement 
are clear and accessible. 

4 3 2 1 

Comment: 

1.4. Evaluation aspect Study provision and management 
1.4.1. The democratic principles are observed in management of the study 
programme, the inter-relationship between representatives of the administration, the 
academic staff and the students are clearly defined. Students are involved in the 
decision-making process. 

4 3 2 1 

Comment: 

1.4.2. Conflict aversion, problem-solving and coordination tools are in place. 4 3 2 1 
Comment: 

1.5. Evaluation aspect Scientific research (creative) work of the academic staff and students 
1.5.1. Scientific research (creative) work of the academic staff is closely related to 
the study courses they teach. R.1.2. 

4 3 2 1 

Comment: 
Scientific research work of the academic staff should bee more intensive. 

1.5.2. Scientific research (creative) work of the students is closely related to the aims 
of the study programme. 

4 3 2 1 

Comment: 

not applicable 

1.5.3. The academic staff and students participate in scientific conferences and/or 
creative activities. R. 1.2. 

4 3 2 1 

Comment: 
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1.5.4. The connection of scientific research (creative) work with the study 
programmes is ensured (involvement of the academic staff in research grants of the 
relevant field, research programmes; connection of the HEI/study programme with 
research centres of national significance). R.1.2. 

4 3 2 1 

Comment: 

1.6. Evaluation aspect Quality assurance and guaranties 
1.6.1. An internal quality assurance system is in place, and it complies with the 
requirements of the ENQA-developed European Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in Higher Education (ESG). 

4 3 2 1 

Comment: 

1.6.2. The graduates have an opportunity (a future perspective) of successful work in 
the acquired profession or by the acquired qualification. The stakeholders (graduates, 
employers, etc.) confirm that the programme's aims in education are achieved. 

4 3 2 1 

Comment: 
no applicable 

R.1. Data and indicators for the evaluation group Quality 
R.1.1. The ratio of elected professors, associated professors, lecturers (with a doctor's degree, ex. arts) within the 
programme (ECTS), percents 

S.Y. 2008/2009 0 
S.Y. 2009/2010 0 
S.Y. 2010/2011 0 
S.Y. 2011/2012 0 

R.1.2. Scientific and creative activities of the academic staff 
R.l.2.1. Number of scientific publications (since the year 2008) 
R.l.2.1.1. Number of scientific publications in internationally cited editions 
(Thomson Reuters Web of Science) 

0 

R.l.2.1.2. Number of scientific publications in internationally cited editions 
(SCOPUS) 

0 

R.l.2.1.3. Number of scientific publications in internationally cited editions (ERIH) 0 
R.l.2.1.4. Number of scientific publications in internationally cited editions 
(Engineering Village2) 

0 

R.l.2.1.5. Number of scientific publications in internationally cited editions 
(EBSCO) 

0 

R.l.2.1.6. Number ōf scientific publications in other international editions. 0 
R.l.2.1.7. Number of scientific publications in other Latvian editions. 0 
R.l.2.2. Monographs (since 2001). 0 
R.l.2.3. Textbooks (since 2001) and didactic literature (since 2008). 0 
R.l.2.4. Conference abstracts (since 2008). 0 
R.l.2.5. Participation in scientific and academic projects and programmes (since 
2008). 

0 

R.l.2.6. Patents, licences, design samples, computer programmes (since 2008). 0 
R.l.2.7. Concerts, participation in exhibitions and stage productions (since 2008). 0 
R. 1.2.8. Master classes taught (since 2008). 0 
R.l.2.9. Participation in organisation of a concert, contest, festival, master class, 
exhibition, stage production (since 2008). 

0 

R.l.2.10. Participation in an international jury (since 2008). 0 
R.l.2.11. Audio, video recordings (since 2008). 0 
R.l.2.12. Working as an expert of the Latvian Council of Science (Latvijas Zinātnes 
Padome, LZP) (since 2006). 

0 

R.13. Students 
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R.l.3.1. Number of students (programme total). 
S.Y. 2008/2009 0 
S.Y. 2009/2010 0 
S.Y. 2010/2011 16 
S.Y. 2011/2012 14 

R.l.3.2. Number of students (enrolled on state budget funding). 
S.Y. 2008/2009 0 
S.Y. 2009/2010 0 
S.Y. 2010/2011 0 
S.Y. 2011/2012 0 

R.l.3.3. Number of students (with a degree or a qualification). 
S.Y. 2008/2009 0 
S.Y. 2009/2010 0 
S.Y. 2010/2011 0 
S.Y. 2011/2012 0 

R.l.3.4. Number of students (foreigners with a degree or a qualification) 
S.Y. 2008/2009 0 
S.Y. 2009/2010 0 
S.Y. 2010/2011 0 
S.Y. 2011/2012 0 

R.l.3.5. Number of students (drop out). 
S.Y. 2008/2009 0 
S.Y. 2009/2010 0 
S.Y. 2010/2011 2 
S.Y. 2011/2012 0 

R.1.4. Number of students in the branch 
Malnava: S.Y. 2008/2009: 0 
Malnava: S.Y. 2009/2010: 0 
Malnava: S.Y. 2010/2011: 16 
Malnava: S.Y. 2011/2012: 14 

R.1.5. The achievements of the enrolled students at the centralised exams* Only for the basic study 
programmes 
R.l.5.1. Number of enrolled students with grades A and B at the centralised exams. 

S.Y. 2008/2009 0 
S.Y. 2009/2010 0 
S.Y. 2010/2011 0 
S.Y. 2011/2012 0 

R.l.5.2. Number of enrolled students with grades A, B and C at the centralised exams. 
S.Y. 2008/2009 0 
S.Y. 2009/2010 0 
S.Y. 2010/2011 0 
S.Y. 2011/2012. 0 

R.l.5.3. Number of enrolled students with grades A, B, C, D, E, F at the centralised exams. 
S.Y. 2008/2009: 0 
S.Y. 2009/2010: 0 
S.Y. 2010/2011 0 
S.Y. 2011/2012: 0 

R.l.5.4. Number of enrolled students that failed at the centralised exams. 
S.Y. 2008/2009: 0 
S.Y. 2009/2010- 0 
S.Y. 2010/2011: 0 
S.Y. 2011/2012: 0 

R.1.6. Ratio of students to academic staff within the programme 
S.Y. 2008/2009: 
S.Y. 2009/2010: 
S.Y. 2010/2011. 1,3 
S.Y. 2011/2012- 1,2 

R.1.7. Ratio of defended doctoral theses to the number of students graduated from a doctoral study programme, 
percents (See Appendix No.l) 
K.1. TOTAL EVALUATION OF EVALUATION GROUP 1 Quality (19 criteria) 
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K.1.1. Evaluation of evaluation group 1 Quality: 

Comment: 

2. Evaluation group 2: Resources (11 criteria) 
2.1. Evaluation aspect Aims and tasks 
2.1.1. The opinions of students, academic staff and stakeholders (employers, 
professional organisations, etc.) on the conformity of the study programme's 
resources to the aims set by the study programme. 
Comment: 

2.2. Evaluation aspect Study content and organisation 
2.2.1. Professionalism of the academic staff complies with the content of the study 
programme. R.1.1. 
Comment: 

2.2.2. Organisation and administration system of the practical tiaining appropriate 
for its aims is in place, the tasks of the practical training are clearly formulated, 
instructions are available and are checked; the proportion of the practical training, 
laboratory research and seminars is consistent with the aims of the study programme 
(applies to the professional study programmes). 
Comment: 

2.3. Evaluation aspect Studies and evaluation of knowledge 
2.3.1. The study equipment uses modern technology; computers, multimedia and the 
Internet are used. R.2.4., R.2.5. 
Comment: 

2.4. Evaluation aspect Study provision and management 
2.4 J. The support of the administrative and technical staff is sufficient in order to 
ensure attainment of learning outcomes. 
Comment: 

2.4.2. Methodological (teaching aids), informational and technical means allocated 
for the study programme (including room installations and equipment, study 
environment, funding for the student self-government) are sufficient and capable to 
ensure efficient study process. The students have an opportunity to study outside the 
HEI, there are means of e-studies available, the academic staff is available via use of 
IT. R.2.4., R.2.5., R.2.6. 
Comment: 
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2.4.3. Libraries, their facilities and services ensure attainment of learning outcomes 
and create a positive learning environment (including availability of literature in 
foreign languages). R.2.4. 
Comment: 

2.4.4. Foreign students and guest professors have a dormitory and other HEI services 
at their disposal. 
Comment: 

2.5. Evaluation aspect Scientific research (creative) work of the academic staff and students 
2.5.1. Modern scientific environment including, e.g. scientific equipment, computers, 
audio/video facilities, office equipment and databases are available. R.2.5. 
Comment: 

2.6. Evaluation aspect Quality assurance and guaranties 
2.6.1. Financial resources are sufficient to ensure the implementation of the study 
programme. R.2.I., R.2.2., R.2.3. 
Comment: 

2.6.2. Financial resources are audited on a regular basis. 
Comment: 

R.2. Data and indicators for the evaluation group Resources 
R.2.1. Funding of the institution (actual income) 
R.2.1.1. Total funding of the institution. (See Appendix No.l) 
R.2.1.2. Funding for studies. (See Appendix No.l) 
R.2.1.3. Subsidy ratio to total income for studies. (See Appendix No.l) 
R.2.1.4. Funding for studies from the EU Structural Funds. (See Appendix No.l) 
R.2.1.5. HEI's proceeds from the study fee. (See Appendix No.l) 
R.2.1.6. International study funding sources. (See Appendix No.l) 
R.2.1.7. Other study funding. (See Appendix No.l) 
R.2.2. Funding of the study direction (actual proceeds) 
R.2.2.1. Foreign funding for the study direction 

Year 2008: 
Year 2009: 
Year 2010: 

R.2.2.2. Foreign funding for the study direction per student 
Year 2008: _0_ 

_0_ 
0 

Year 2009: 
Year 2010: 

R.2.3. Funding of the study programme (actual income) 
R.2.3.1. Total programme funding 

Year 2008 
Year 2009 
Year 2010 1600 

R.2.3.2. Programme funding per student -
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Year 2008 
Year 2009 
Year 2010 100 

R.2.3.3. Proceeds from the study fee within the programme 
Year 2008 
Year 2009 
Year 2010 1600 

R.2.3.4. Proceeds from the study fee within the programme per student 
Year 2008 
Year 2009 
Year 2010 100 

R.2.4. Informational resources, library (expenses) 
R.2.4.1. Expenses for purchase of information resources (See Appendix No.l) 
R.2.4.2. Expenses for purchase of information resources at the branche (See Appendix No.l) 
R.2.4.3. Expenses for purchase of information resources per student (See Appendix No.l) 
R.2.5. Materials and technical equipment 
R.2.5.1. The most substantial study equipment of the institution (worth more than 5,000 LVL); please indicate 
precisely the item, materials, their balance value in LVL). (See Appendix No.l) . 
R.2.5.2. Number of computers (See Appendix No.l) 
R.2.5.3. Number of computers in the branch (See Appendix No.l) 
R.2.5.4. Scholarly data bases with access provided 
R.2.5.4.1. Thomson Reuters Web of Science, SCOPUS, ERIH, Engineering Villages EBSCO, et al. (See 
Appendix No.l) 
R.2.5.4.2. Other scholarly data bases, et al. (See Appendix No.l) 
R.2.6. Funding for the student self-government 
R.2.6.1. Funding for the student self-government (See Appendix No.l) 
R.2.6.2. Funding for the student self-government (as percentage from the budget of the HEI) (See Appendix 
No.l) 
K.2. TOTAL EVALUATION OF EVALUATION GROUP 2 Resources (11 criteria) 
K.2.1. Evaluation of evaluation group 2 Resources: 
Comment: 

3. Evaluation group 3: Sustainability (18 criteria) 
3.1. Evaluation aspect Aims and tasks 
3.1.1. The aims of the study programme agree with the HEI's mission and are 
oriented towards the development and framing of specialists. The future vision of the 
study programme is implemented taking into account the opinions of the students, 
employers, professional organisations, as well as regional interests. 

4 3 2 1 

Comment: 

3.1.2. HEI's development is planned on regular basis, including a developed 
perspective finance programme, providing guarantee for attainment of the aims 
included in the programme and overcoming of probable risks (including the 
demographic ones). The HEI has formulated a development programme and a 
specific action plan aimed at ensuring sustainability for both the whole HEI and 
individual study directions. 
Comment: 

3.2. Evaluation aspect Study content and organisation 
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3.2.1. The content and implementation of the study programme ensure its sustainable 
development and meet the four main aims of the higher education (solution of 
problems related to personality, democratic society and development of science, 
meeting labour market demands). 
Comment: 

3.2.2. Academic staffs qualifications are improved on regular basis. R.3.3. (partly), 4 3 2 1 
R.1.1. 
Comment: 

3.2.3. The academic staffs development policy is planned and implemented on 
regular basis, also in line with regional requirements. R.4.I., R.4.2. (partly) 
Comment: 

3.2.4. Cooperation agreements have been signed (with Latvian and foreign HEIs) on 
implementation of the study programmes (except for mobility agreements). R.3.6. 
Comment: 

33. Evaluation aspect Studies and evaluation of knowledge 
3.3.1. The methods for evaluation of knowledge, skills and attitudes (the ability 
acquired in the study process to perform certain tasks) are objective, related to study 
results and the changing requirements of labour market. 
Comment: 

3.4. Evaluation aspect Study provision and management 
3.4.1. Both HEI's academic and administrative staff and students are involved in the 
improvement of the quality management system, including evaluation of the study 4 3 2 1 
process and its results. 
Comment: 

3.4.2. An efficient study programme management system has been developed and is 4 3 2 1 
in place. 
Comment: 

3.4.3. The execution of the development plan is analysed, and the results of the 
analysis are used in creation of plans for the next development period. 
Comment: 
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3.5. Evaluation aspect Scientific research (creative) work of the academic staff and students 
3.5.1. The academic staff is involved in scientific research (creative) work, the topics 
of this research work are in line with the current trends and related to regional 
interests, the content and future development of the study programme. R.1.2. 

4 3 2 1 

Comment: 

3.5.2. Publication of research results is performed in internationally available and 
reviewed editions (or: the results of creative work are shown at exhibitions, shows, 
performances, etc.); the research results and those of the creative work are practically 
applied, by involvement in innovative activities. R.1.2. 

4 3 2 1 

Comment: 
Research skills shoulld bee improved. 

3.6. Evaluation aspect Quality assurance and guaranties 
3.6.1. Annually strengths and weaknesses of the study programme are evaluated, 
internal self-assessment of opportunities for development, academic resources, 
material and technological basis and available financial means is carried out. 

4 3 2 1 

Comment: 

3.6.2. Feedback is gathered at least once every year, including students, graduates, 
academic and general staff. 

4 3 2 1 

Comment: 

3.6.3. Study continuation opportunities are provided and there are financial 
guaranties for the case of study programme's termination, reorganisation or any other 
changes. 

4 3 2 1 

Comment: 

3.6.4. Doctoral study programmes (if any) are connected with corresponding funding 
grants and/or projects. R.I.7., R.3.5. 

4 3 2 1 

Comment: 

no applicable 

3.6.5. The development trends observed over the last three years are discussed and 
compared (dynamics of students and graduates, employment of graduates, the 
academic staffs qualification and age structure, finances, research results), 
differences in comparison to other similar study programmes existing in the region 
are analysed. R.I.3., R.I.4., R.3.I., R.3.2., R.3.4. 

4 3 2 1 

Comment: 
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3.6.6. The academic staff and students of the HEI/ study programme cooperate with 
education institutions of the lower levels (participation in the research work at 
schools, continuing education of teachers, attraction of potential students, etc.) 
Comment: 

R.3. Data and indicators for the evaluation group Sustainability 
R.3.1. Number of students (enrolled) (See Appendix No.l) 
R.3.2. Number of students (enrolled for a study fee) (See Appendix No.l) 
R.3.3. Distribution of the academic staff by age (elected) 
R.3.3.1. Younger than 25 (See Appendix No.l) 
R.3.3.2.25 - 44 years (See Appendix No.l) 
R.3.3.3.45 - 64 years (See Appendix No.l) 
R.3.3.4. 65 and over (See Appendix No.l) 
R^.4. Study continuation 
R.3.4.1. Number of students by programmes, who continue their studies (after a Bachelor's degree or a 2nd level 
professional study programme) in a Master's course or higher level study programmes at the same HEI and study 
direction. 

S.Y. 2008/2009 0 
S.Y. 2009/2010 0 
S.Y. 2010/2011 0 
S.Y. 2011/2012 0 

R.3.4.2. Number of students by programmes, who continue their studies (after a Master's degree or higher level 
study programmes) in a doctoral programme at the same HEI and study direction. 

S.Y. 2008/2009 0 
S.Y. 2009/2010 0 
S.Y. 2010/2011 0 
S.Y. 2011/2012 0 

R.3.5. Funding of scientific activities (actual proceeds) 
R.3.5.1. Funding of scientific activities (HEI) (See Appendix No.l) 
R.3.5.2. Funding of scientific activities (study direction) 

Year 2008: 0 
Year 2009: 0 
Year 2010: 0 

R.3.5.3. Funding of scientific activities per student (study direction) 
Year 2008: 0 
Year 2009: 0 
Year 2010: 0 

R.3.6. Number of cooperation agreements (use of equipment and hardware) (See Appendix No.l) 
K.3. TOTAL EVALUATION OF EVALUATION GROUP 3 Sustainability (18 criteria) 
K.3.1. Evaluation of evaluation group 3 Sustainability: 
Comment: 

4. Evaluation group 4: Cooperation, overlapping (14 criteria) 
4.1. Evaluation aspect Aims and tasks 
4.1.1. The aims of the study programme and learning outcomes differ from those of 
other similar study programmes existing in the same HEI or the respective region. 
Comment: 

4.2. Evaluation aspect Study content and organisation 
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4.2.1. Students are provided with an opportunity to study separate modules, subjects 
and/or receive practical training (complete or partial) within other Latvian HEI study 
programmes. 

4 3 2 1 

Comment: 

4.2.2. Students are provided with an opportunity to study certain modules, subjects 
and/or receive practical training (complete or partial) within other foreign HEI study 
programmes, for example, there are agreements about joint study programmes and/or 
modules, about exchange of academic staff. R.4.3. 

4 3 2 1 

Comment: 

4.2.3. The study content has separate courses, practical training and research that are 
offered and used for learning by students of other Latvian HEI study programmes. 

4 3 2 1 

Comment: 
no applicable 

4.2.4. There are joint study programmes (or such being developed) with some HEI. 4 3 2 1 
Comment: 

no applicable 

4.2.5. The HEI has developed plans / projects for student mobility and attraction of 
foreign students (including a study programme already developed - or being under 
development modules, courses, practical training and research aimed at foreign 
students in English or other foreign language, there are advertising and other 
activities aimed at attraction of foreign students), agreements have been signed with 
foreign HEIs on mobility of students and academic staff members. R.4.3., R.4.4. 

4 3 2 1 

Comment: 

no applicable 

4.2.6. Plans for student and academic staff mobility are implemented or developed, 
there are projects aimed at attraction of foreign students and teaching staff. 

4 3 2 1 

Comment: 
no applicable 

4.2.7. The English language or other foreign language skills of the academic staff are 
sufficient for preparation and implementation of a study programme in the 
corresponding language. 

4 3 2 1 

Comment: 
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4.2.8. There are special courses, seminars and other activities, including English 
courses, for the academic staff teaching foreign students. 

4 3 2 1 

Comment: 

4.2.9. The teaching staff from other Latvian and foreign organisations (excluding 
HEIs) involved in the HEI on temporary basis participate in the didactic and 
scientific work of the HEI (including summer schools, excluding HEI). 

4 3 2 1 

Comment: 

43 . Evaluation aspect Studies and evaluation of knowledge 
4.3.1. The academic staff of other Latvian and foreign study programmes/ HEIs is 
involved in the internal evaluation of the study programme's results. 

4 3 2 1 

Comment: 

4.4. Evaluation aspect Study provision and management 
4.4.1. The partnerships created by the HEI and the study programme within the 
region and outside it provide tangible contribution towards attainment of learning 
outcomes, mobility of academic staff and students. 

4 3 2 1 

Comment: 

no applicable 

4.5. Evaluation aspect Scientific research (creative) work of the academic staff and students 
4.5.1. Opportunities to perform research (creative) work jointly with students and 
academic staff of other Latvian and foreign HEIs/study programmes are provided 
and used. Research is linked to the development tasks of the respective region. R.3.7. 
(partly) 

4 3 2 1 

Comment: 

4.6. Evaluation aspect Quality assurance and guaranties 
4.6.1. The academic staff involved in the study programme participates in the 
evaluation and improvement of other study programmes and HEIs (in the capacity of 
experts and/or guest professors). 

4 3 2 1 

Comment: 

R.4. Data and indicators for the evaluation group Cooperation, overlapping 
R.4.1. Proportion of persons working in implementation of study courses (lecturing, 
leading of seminars and practical exercises, it is not elected) in the programme 
(ECTS), percents 

0 

R.4.2. Proportion of elected academic staff in the programme (ECTS), percents 100 
R.4.3. Students in mobility programmes 
R.4.3.1. Number of foreign students (in mobility programmes) 

S.Y. 2008/2009: 0 
S.Y. 2009/2010: 0 
S.Y. 2010/2011: 0 
S.Y. 2011/2012: 0 
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R.4.3.2. Number of students using the ERASMUS programme abroad 
S.Y. 2008/2009 0 
S.Y. 2009/2010 0 
S.Y. 2010/2011 0 
S.Y. 2011/2012 0 

R.4.3.3. Number of students using other cooperation and exchange programmes abroad. 
S.Y. 2008/2009 0 
S.Y. 2009/2010 0 
S.Y. 2010/2011 0 
S.Y. 2011/2012 0 

R.4.4. Number of foreign students 
S.Y. 2008/2009 0 
S.Y. 2009/2010 0 
S.Y. 2010/2011 0 
S.Y. 2011/2012 0 

K.4. TOTAL EVALUATION OF EVALUATION GROUP 4 Cooperation, overlai pping (14 criteria) 
K.4.1. Evaluation of evaluation group 4 Cooperation, overlapping: 4 3 2 1 
Comment: 

TOTAL EVALUATION OF THE STUDY PROGRAMME BY THE EVALUATION COMMISSION* 

X Programmes considered to be sustainable. 

10.03.2012. 

/ 
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