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Ievads 
 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra, (turpmāk tekstā Aģentūra), ir valsts dibināta institūcija, 

kura veic invalīdu profesionālo rehabilitāciju, nodrošinot iespēju apgūt piemērotu profesiju un 

iesaistīšanos darba tirgū atbilstoši veselības stāvoklim, vispārējām spējām, prasmēm un 

iemaņām. Aģentūras darbību reglamentē Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 15.¹ 

pants, kas nosaka Aģentūras pamatfunkcijas, tai skaitā to, ka Aģentūra realizē pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības (koledžas izglītības) programmas. Lai cilvēki ar invaliditāti 

varētu apgūt sev visatbilstošāko profesiju, ņemot vērā katra intereses, veselības stāvokli, 

iepriekšējo izglītību, zināšanas, prasmes, pieredzi, pirms profesionālās izglītības programmu 

uzsākšanas, aģentūras speciālisti - ārsti, psihologi, arodskolotāji, sociālie pedagogi veic 

pretendentu profesionālās piemērotības noteikšanu. Psihologs individuālajās pārrunās ar 

pretendentu noskaidro viņa iepriekšējo pieredzi, psiholoģisko gatavību apgūt kādu profesiju un 

nākotnē strādāt tajā, vispārējo motivāciju mācīties. Ārsts, analizējot informāciju par pretendenta 

veselības stāvokli, un potenciāli esošiem vai neesošiem riskiem strādāt kādā profesijā, sniedz 

pretendentam informāciju par viņa veselības stāvoklim visadekvātākajiem darbiem un 

profesionālās izglītības iegūšanas formu – pilna vai nepilna laika mācības. 

1992. gadā darbu uzsāka Republikas rehabilitācijas centrs. Sadarbībā ar Hamburgas 

profesionālo rehabilitācijas centru tika veidotas pirmās profesionālās izglītības programmas, 

kuras tika adaptētas darbam ar cilvēkiem ar invaliditāti Latvijā. Veiksmīgi strādājot ar pirmajiem 

audzēkņiem, 1994. gadā notika pirmo programmu akreditācija un notika arī pirmais Republikas 

rehabilitācijas centra audzēkņu izlaidums. 1998. gadā, vēloties invalīdiem sniegt pēc iespējas 

kvalitatīvāku izglītību, personām, kuru pirmā izglītība ir vidējā un augstākā, bet, kļūstot par 

invalīdu, nevar strādāt iepriekšējā profesijā, Republikas rehabilitācijas centrs iesaistījās Izglītības 

un zinātnes ministrijas īstenotajā ES Phare programmā „Biznesa izglītības reforma Latvijā” un 

uzsāka koledžas līmeņa programmu realizāciju. 2002. gadā Republikas rehabilitācijas centra 

nosaukums tika mainīts uz Koledžu RRC. 2003. gadā ar Augstākās izglītības padomes lēmumu 

tika akreditēta Koledža RRC un pirmās studiju programmas. 2004. gadā, reorganizējot divus 

valsts uzņēmumus – „Valsts veselības centrs „Jaundubulti”” un bezpeļņas organizāciju, valsts 

sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Koledža RRC”, tika izveidota valsts aģentūra „Sociālās 

integrācijas centrs”, kura 2008. gadā mainīja nosaukumu un saucas Sociālās integrācijas valsts 

aģentūra. Gadu gaitā, lai pilnveidotu darbu ar cilvēkiem ar invaliditāti, radītu visas iespējas 

cilvēkam atgriezties pilnvērtīgā darba dzīvē vai arī iekļauties tajā pilnīgi no jauna, lai valsts 

saņemtu pilnvērtīgu, kompetentu darbaspēku, Aģentūra, savu iespēju robežās, ir pilnveidojusi 

darbu, paplašinājusi veicamās funkcijas. Aģentūra nu jau daudzu gadu garumā ne tikai māca 
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invalīdus un palīdz viņiem iegūt izglītību, bet arī veic sociālo rehabilitāciju – Aģentūrā tiek 

veikta invalīdiem nepieciešamo pasākumu izvērtēšana, lai cilvēks iekļautos darba tirgū ne tikai 

profesionāli, bet arī fiziski – tiek veikta veselības uzlabošana un nostiprināšana, cilvēks tiek 

sagatavots darba dzīvei.  

Aģentūras struktūrvienības Koledžas (turpmāk tekstā Koledža) uzdevums ir ar psihologu, 

mediķu un sociālo pedagogu līdzdalību nodrošināt cilvēkiem ar invaliditāti kvalitatīvu 

profesionālo augstāko izglītību. Uz doto brīdi Koledža ir augstākās izglītības iestāde, kas pilnībā 

pielāgota invalīdu vajadzībām, tai skaitā to, kas pārvietojas ratiņu krēslos. Dzirdes invalīdiem 

nodarbības tulko Aģentūras zīmju valodas tulki, savukārt redzes invalīdi mācību materiālu 

lasīšanai izmanto specializētas datorprogrammas. Aģentūrā par valsts budžeta līdzekļiem tiek 

nodrošināts: mācību process; ārstu, sociālo darbinieku, psihologu, ergoterapeitu un fizioterapeitu 

konsultācijas un nodarbības šo speciālistu vadībā; vieta dienesta viesnīcā; iespēja iegūt 

autovadīšanas prasmes, lai vienkāršotu nokļūšanu darbā; ēdināšana 3 reizes dienā; brīvā laika 

pavadīšanas iespējas interešu pulciņos. 

 Koledžā studentiem tiek piedāvāts iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un 

ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Koledža realizē septiņas akreditētas pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības pilna un nepilna laika studiju programmas: Informācijas 

tehnoloģijas – kvalifikācija Datorsistēmu un datortīklu administrators, Lietišķo sistēmu 

programmatūra – kvalifikācija Programmētājs, Mārketings un tirdzniecība – kvalifikācija 

Mārketinga un tirdzniecības speciālists, Grāmatvedība un nodokļi – kvalifikācija Grāmatvedis, 

Cilvēku resursu vadība – kvalifikācija Personāla speciālists, Viesnīcu servisa vadība – 

kvalifikācija Viesnīcu pakalpojumu organizators un Surdotulks – kvalifikācija Surdotulks. 

Studiju programma “Grāmatvedība un nodokļi” tika izstrādāta projekta ietvaros, 

pamatojoties uz veiktajiem tirgus pieprasījuma pētījumiem. Šīs studiju programmas realizācija 

tika uzsākta, lai veicinātu sociāli ekonomiskās aktivitātes valstī, mazo un vidējo uzņēmumu 

attīstību, sekmētu iedzīvotāju nodarbinātības paaugstināšanos, radītu profesionālās pilnveides un 

pārkvalificēšanās iespējas, veidotu izglītības piedāvājumu atbilstoši darba tirgus pieprasītajām 

profesijām un specialitātēm.  

2003. gada 31.janvārī tika izsniegta licence par tiesībām īstenot 1.līmeņa profesionālo studiju 

programmu “Grāmatvedība un nodokļi” grāmatveža kvalifikācijas iegūšanai. 2003.gada 19.jūnijā 

studiju programma “Grāmatvedība un nodokļi” tika akreditēta uz sešiem gadiem, akreditācijas 

beigu termiņš 2009.gada 31.decembris. 
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1. Augstākās izglītības programmas mērķi un uzdevumi 
  

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Grāmatvedība un 

nodokļi” vispārīgais mērķis ir nodrošināt iespēju cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī visiem citiem 

interesentiem ar vidējo izglītību, apgūt grāmatvedim nepieciešamās zināšanas, prasmes un 

iemaņas, un sagatavot Latvijas tautsaimniecībai nepieciešamos speciālistus, kuri spēj izmantot 

savas zināšanas un prasmes apliecinot profesionalitāti un kompetenci risinot problēmas, kā arī 

pieņemot lēmumus attiecīgajās jomās. Pirmās pakāpes profesionālās augstākās izglītības 

specifiskais mērķis ir realizēt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un sagatavot 

grāmatvežus atbilstoši 4.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam un tirgus 

prasībām. Saskaņā ar Profesionālās izglītības likumu, ceturtais kvalifikācijas līmenis ir teorētiskā 

un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un 

vadīt citu speciālistu darbu. 

Lai sasniegtu izvirzītos studiju programmas mērķus, 1. līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmas „Grāmatvedība un nodokļi” uzdevumi ir: 

• nodrošināt grāmatveža praktiskai darbībai nepieciešamo zināšanu apguvi, prasmju, 

iemaņu un profesionālo attieksmju veidošanu atbilstoši profesijas standartam 

(reģistrācijas Nr. PS 0071, apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 6. 

jūnija rīkojumu Nr. 351); 

• sagatavot kvalificētus, konkurētspējīgus grāmatvežus atbilstoši darba tirgus prasībām;  

• nodrošināt iespēju apgūt un nostiprināt nepieciešamās zināšanas un iemaņas izvēlētājā 

specialitātē sistemātiskā un kvalitatīvā studiju procesā, kurš ietver ne tikai teorētisko 

kursu noklausīšanos, bet paredz arī praktisko iemaņu iegūšanu praktiskajās 

nodarbībās, patstāvīgajos darbos un praksē; 

• dot iespēju iegūt kvalifikāciju „Grāmatvedis”, izstrādājot kvalifikācijas darbu, kurā 

students veic pētījumus, demonstrējot prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar 

praksi; 

• veicināt prasmi un spēju radoši domāt un pieiet darbam ar iniciatīvu, kā arī sasaistīt 

iegūtās zināšanas ar reālo situāciju;  

• sagatavot absolventus reālai profesionālo darbībai uzņēmuma vai iestādes 

grāmatvedībā; 

• sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par ekonomiskās attīstības 

likumsakarībām, tautsaimniecības vidē notiekošiem procesiem un uzņēmējdarbībai 

būtiskām funkcionālām sfērām, apgūstot vispārizglītojošos studiju kursus; 
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• nodrošināt iespēju turpināt studijas citās augstākās izglītības mācību iestādēs otrā 

līmeņa augstākās profesionālās izglītības un piektā līmeņa profesionālās 

kvalifikācijas iegūšanai. 

Sasniedzamie studiju rezultāti tiek noteikti, pamatojoties uz valsts pirmā līmeņa augstākās 

izglītības standartu un profesijas standartu. Pēc augstākās izglītības programmas apguves 

iegūstamie studiju plānotie rezultāti ir sagatavots konkurētspējīgs grāmatvedis un absolventi ir 

sagatavoti studijām 2.līmeņa augstākās izglītības programmās. 

Atbilstoši profesijas standartam, studiju programmas „Grāmatvedība un nodokļi” 

absolventam ir jāapgūst sekojošas prasmes: 

• sagatavot grāmatvedības organizācijas dokumentus; 

• reģistrēt saimnieciskos darījumus atbilstošos pirmdokumentos: 

• veikt darījumu sistematizēšanu un grupēšanu; 

• izvēlēties vai veidot uzskaites objektiem atbilstošus analītiskās uzskaites reģistrus; 

• veikt analītiskās uzskaites summu salīdzināšanu ar sintētiskās uzskaites datiem; 

• izvēlēties uzņēmuma grāmatvedībai atbilstošu datorprogrammu: 

• prast izsekot darījumiem no to atspoguļošanas grāmatvedības dokumentos līdz finansu 

pārskatam; prast veikt finansu analīzi un interpretēt rādītāju izmaiņas; 

• ievērot profesionālās ētikas principus; nodrošināt datu aizsardzību un konfidencialitāti; 

• reģistrēt saimnieciskos darījumus hronoloģiskajos un sistemātiskajos grāmatvedības 

reģistros; novērtēt saimnieciskos darījumus naudas vienībās: 

• sagatavot finansu pārskatus, nodokļu deklarācijas, operatīvos vadības un statistikas 

pārskatus; 

• prast pielietot praktiskajā darbā likumus un citus normatīvos aktus; 

• izmantot Latvijas un Starptautiskos grāmatvedības standartus; 

• veikt darbu patstāvīgi; patstāvīgi plānot sava darba izpildi noteiktā termiņā; 

• veidot komandas darbu stilu; spēt vadīt citus darbiniekus; 

• spēt risināt problēmsituācijas; 

• izmantot darbā IT programmas; 

• pārvaldīt valsts valodu; spēt sazināties vienā svešvalodā; 

• sadarboties ar citu profesiju darbiniekiem; 

• sniegt operatīvu informāciju par darba rezultātiem; 

• sastādīt rakstiskus ziņojumus un protokolus; 

• ievērot darba drošības un higiēnas prasības; 

• argumentēti izteikt savu viedokli. 
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2. Augstākās izglītības programmas organizācija 
 

Augstākās izglītības programmu organizācija Koledžā ir veidota atbilstoši Izglītības 

likumam, Augstskolu likumam un Profesionālās izglītības likumam. Studiju procesa norisi un 

programmas īstenošanu Koledžā reglamentē Sociālās integrācijas valsts aģentūras normatīvie 

dokumenti: 

- Ministru kabineta noteikumi Nr.239 „Sociālās integrācijas valsts aģentūras 

nolikums” 

- Koledžas Padomes nolikums; 

- Koledžas reglaments; 

- Noteikumi par Koledžas Pētījumu un metodiskajām padomēm; 

- Noteikumi par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem; 

- Koledžas studiju noteikumi; 

- Noteikumi par Koledžas zināšanu  pārbaudes novērtēšanas kārtību; 

- Kvalifikācijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas noteikumi; 

- Noteikumi par studiju organizēšanas kārtību pēc individuālajiem plāniem; 

- Noteikumi par studiju uzsākšanu vēlākos studiju posmos; 

- Uzņemšanas noteikumi koledžas programmās (tiek apstiprināti katram mācību 

gadam); 

- u.c. noteikumi, nolikumi un instrukcijas. 

Ar normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē studijas Koledžā, var iepazīties Sociālās 

integrācijas valsts aģentūras mājas lapā www.siva.gov.lv, ar pārējiem normatīvajiem aktiem var 

iepazīties pie Koledžas administrācijas. Studiju programmas organizāciju un vadību veic studiju 

programmas vadītājs. Studiju procesu organizē atbilstoši studiju programmas saturam, studiju 

plānam, studiju priekšmetu programmām.  

Ņemot vērā to, ka cilvēks invaliditāti var iegūt dzīves laikā un ir nepieciešams mainīt jau 

esošo profesiju pret citu, kā arī to, ka ne vienmēr cilvēka ar invaliditāti vēlmes atbilst viņa 

iespējām, 2004. gadā tika izstrādāta kārtība studentu uzņemšanai par valsts budžeta līdzekļiem 

Koledžā RRC pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās (saskaņota 

Labklājības ministrijā 2004.gada maijā), kuras ietvaros bija iekļauta profesionālās piemērotības 

noteikšanas programma. 2005.gada 25.jūlijā Augstākās izglītības padome ar vēstuli Nr. 84 

informēja, ka piekrīt izstrādātās profesionālās piemērotības noteikšanas programmas 

izmantošanai kā pamatam invalīdu uzņemšanai studijām. Realizējot Koledžas studijas, 

uzņemšanai paredzētā profesionālās piemērotības noteikšanas programma tika pilnveidota 
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EQUAL projektā „Invalīdu nodarbinātības veicināšana” un ESF projektā "Invalīdu profesionālās 

piemērotības noteikšanas pilnveidošana, izveidojot cilvēka funkcionālo spēju izvērtēšanas 

kabinetus". Rezultātā, 2008. gada aprīlī tika apstiprināta aktualizētā profesionālās piemērotības 

noteikšanas programma (saskaņota Labklājības ministrijā, atzinums Nr.16-03/1212). Aģentūrā ir 

izveidota profesionālās piemērotības nodaļa, kura visa gada laikā strādā ar cilvēkiem ar 

invaliditāti profesionālās piemērotības noteikšanas programmas ietvaros.  

Koledžā studenti tiek uzņemti ar vidējo izglītību, kuru apliecina dokuments, atestāts. Par 

valsts budžeta līdzekļiem pilna un nepilna laika studijās uzņem personas ar invaliditāti, kuras 

saņēmušas Sociālās integrācijas valsts aģentūras Profesionālās piemērotības nodaļas 

rekomendāciju par atbilstību attiecīgai studiju programmai un iesniegušas nepieciešamos 

dokumentus. Par maksu pilna un nepilna laika studijās konkursa kārtībā uzņem reflektantus, kuri 

iesnieguši visus nepieciešamos dokumentus, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem 

(A, B, C, D vai E līmenis) un sekmēm vidējās izglītības dokumentā (ar Uzņemšanas 

noteikumiem var iepazīties pie Koledžas administrācijas, Aģentūras mājas lapā un pie ziņojuma 

dēļa).  

Pamatojoties uz 2003.gada 19.jūnijā izsniegto studiju programmas akreditācijas lapu 

Nr.000-598 (studiju programmas kods 413414) un sakarā ar iestādes nosaukuma maiņu un 

2008.g. 26.jūnijā Augstākās izglītības padomes sēdē pieņemto, izsniegto jauno akreditācijas lapu 

Nr.078-1476, (programmas kods 41344), pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programma „Grāmatvedība un nodokļi” ar iegūstamo kvalifikāciju „Grāmatvedis” tiek 

realizēta pilna laika un nepilna laika studijās. Pilna laika klātienes studiju (dienas nodaļa) ilgums 

ir 2,5 gadi jeb 5 semestri, nepilna laika klātienes (vakara studijas) – 3 gadi jeb 6 semestri, nepilna 

laika neklātiene (tālmācība) – 3 gadi. Nepilna laika studiju programmas apjoms, struktūra un 

saturs ir vienāds ar pilna laika studijām. Studiju gads pilna laika studijās ir sadalīts divos 

semestros, kam seko sesija, kurās tiek kārtotas ieskaites, eksāmeni un aizstāvēti kursa darbi. 

Katra semestra ilgums ir 20 nedēļas. Nepilna laika studiju gads ir sadalīts sesijās, kuru laikā 

studentiem iespējams apmeklēt lekcijas, praktiskos darbus un kārtot pārbaudījumus. Studiju 

programmas kopapjoms ir 100 kredītpunkti (turpmāk KP). Viens kredītpunkts, atbilstoši 

Augstskolu likumam, atbilst studējošā darba apjomam – 40 akadēmiskās stundas jeb viena 

studiju nedēļa. Pilna laika klātienes nodaļā viens kredītpunkts tiek sadalīts kā 20 kontaktstundas 

(ne mazāk kā 30 % realizējot praktiski) un 20 pastāvīgā darba stundas. Nepilna laika klātienē 

(vakara studijas) viens kredītpunkts tiek sadalīts kā 16 kontaktstundas un 24 pastāvīgā darba 

stundas. Nepilna laika neklātienē (tālmācības studijas) viens kredītpunkts tiek sadalīts kā 8 

kontaktstundas un 32 pastāvīgā darba stundas. Uz 1 KP ir paredzētas 4 konsultācijas.  
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Akreditācijas periodā studiju programmā „Grāmatvedība un nodokļi” ir veiktas izmaiņas:  

1. Pirmās izmaiņas tika veiktas 2003.gada jūnijā, ņemot vērā akreditācijas komisijas ieteikumus 

studiju programmas pilnveidošanai: tika saīsināts programmas apguves laiks pilna laika 

studijām no 3 gadiem uz 2,5 gadiem, bet nepilna laika studijām no 3,5 gadiem uz 3 gadiem; 

kā arī veiktas izmaiņas studiju programmā, samazinot teorētisko priekšmetu īpatsvaru vai 

studiju priekšmetu kredītpunktu skaitu, izņemot no programmas atsevišķus studiju 

priekšmetus, kā rezultātā vispārizglītojošo mācību kursu kopapjoms veido 35 KP; nozares 

mācību kursu - 37 KP; prakse, kvalifikācijas prakse un kvalifikācijas darbs – kopā 28 KP, 

pavisam kopā - 100 KP. 

2. 2007. gada 5. septembrī Koledžas padomes sēdē tika pieņemts 

3. LR Ministru kabinets 2007. gada 29. maijā pieņēma noteikumus Nr. 347 „

lēmums studiju programmā 

iekļaut studiju priekšmetu „Ievads specialitātē” (1 KP), kas sniedz studentiem zināšanas par 

studijām, zinātniski pētniecisko darbu un metodiskajiem norādījumiem studiju darbu 

noformēšanā. 

Grozījumi 

Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.141 “Noteikumi par valsts pirmā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu””. Šajos grozījumos ir paredzēts 

papildināt Ministru kabineta noteikumus Nr. 141 ar 5.1 punktu: „...Pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības mācību kursu obligātajā saturā iekļauj moduli 

uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai (uzņēmumu organizācija un 

dibināšana, vadīšanas metodes, projektu izstrādes un vadīšanas pamati, lietvedības un finanšu 

uzskaites sistēma, zināšanas par sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā un darba tiesiko 

attiecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem). Moduli īsteno pārsvarā ar kompetenču 

treniņa, lietišķo spēļu un līdzīgām praktiskām pasniegšanas metodēm. Moduli iekļauj visās 

programmās ne mazāk kā sešu kredītpunktu apjomā.” Nepieciešamo prasmju un iemaņu 

apgūšanai 

4. Koledžas studiju programmā, pamatojoties uz Civilās aizsardzības likumu un 2007.gada 

11.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 612 „Minimālās prasības Civilās 

aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam”, ir 

studiju programmā ir iekļauti studiju priekšmeti „Mācību firma” (6 KP), „Lietišķā 

komunikācija” (2 KP), „Sociālpsiholoģiskais treniņš” (1 KP), „Prezentāciju veidošana” (2 

KP), „Darba un sociālās tiesības” (3KP). Studiju programmā tika izveidots studiju priekšmets 

„Mācību firma”, kam ir integrējoša loma studiju programmā. Šī studiju kursa ietvaros 

studējošie - topošie personāla speciālisti - sistematizē un padziļina iepriekš iegūtās zināšanas 

uzņēmējdarbībā un cilvēku resursu vadībā, imitējot uzņēmuma personāla nodaļas darbību, 

veido savu uzņēmumu, kurā praktiski veic visus darba pienākumus, kas ir saistīti ar 

iegūstamo profesiju. Šādā veida tiek veicināta profesionālo kompetenču attīstība. 
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iekļauts studiju priekšmets „Civilā un darba aizsardzība, ergonomika” 3 KP apjomā. Studiju 

priekšmeta saturs, atbilstoši  MK noteikumu Nr. 612 4. punktam, ir saskaņots ar Iekšlietu 

ministriju, ko apstiprina 2009.gada 29.janvārī saņemtā vēstule Nr. 1-38/387.  

5. 2008.gada 30.jūnijā tika pabeigta ESF projekta „Profesionālās izglītības ieguves formu 

pilnveide invalīdiem, izmantojot modernās informācijas tehnoloģijas, pirmā līmeņa 

augstākās profesionālās izglītības uzņēmējdarbības programmās” īstenošana. Projekta 

ietvaros tika saskaņotas un aktualizētas RTU un Koledžas studiju programmas, kā rezultātā 

tika veiktas izmaiņas Koledžas studiju programmā „Grāmatvedība un nodokļi”: divi studiju 

priekšmeti - „Lietvedība” (2 KP) un „Saskarsme” (2 KP) tika apvienoti, izveidojot vienu 

studiju priekšmetu „Lietišķā komunikācija” (2 KP). Studiju kurss „Tirgzinības” ir 

samazinātas par 1 KP, „Informātika un informāciju tehnoloģijas” (6 KP) ir sadalīts 2 studiju 

priekšmetos „Informātika un informāciju tehnoloģijas” (3 KP) un „Informātika 

ekonomistiem” (4 KP), Svešvalodas kurss 6 KP apjomā ir sadalīts 2 atsevišķos kursos kurss 

„Lietišķā svešvaloda” (4 KP) un „Specializētā svešvaloda” (2 KP), kas orientēta uz konkrēto 

nozari. Nemainot kopīgo kredītpunktu apjomu, studiju programma papildināta ar kursu 

„Civilā un darba aizsardzība, ergonomika” 3KP apjomā. Studiju programmas strukturālās 

izmaiņas veiktas likumdošanā noteiktajā apjomā, tādejādi, nodrošinot pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Grāmatvedība” atbilstību iegūstamās 

kvalifikācijas profesiju standartam (PS 0071), programma atbilst MK noteikumiem par pirmā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un darba tirgus prasībām, kā arī 

augstskolas stratēģiskiem mērķiem. 

6. 2009./2010.studiju gadā Koledžas studiju programmā netiek realizēts studiju veids nepilna 

laika klātiene (vakara studijas), ir pilna laika klātiene (dienas) un nepilna laika neklātiene 

(tālmācības forma).  

Lai nodrošinātu augstākās izglītības kvalitāti, tiek ņemti vērā Eiropas asociācijas 

kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA) 2005.gadā pieņemtie standarti un 

vadlīnijas. Studiju programmas kvalitātes novērtēšanā ir iesaistīta Koledžas administrācija, 

Koledžas Padome, Koledžas Pētījumu un metodiskā Padome, studējošo pašpārvalde. 

Koledžas Pētījumu un metodiskā Padome katru studiju gadu veic studiju priekšmetu 

programmu un mācību resursu izvērtēšanu, kontrolē atbilstību augstākās izglītības 

programmas saturam un apstiprina studiju programmu, metodiskā materiāla un metodisko 

norādījumu aktualizāciju. Koledžas administrācija un studiju programmas vadītājs novērtē 

akadēmiskā personāla darba kvalitāti, veicot hospitācijas, un meklē risinājumus, ja ir 

saņemtas sūdzības no studentu puses par pasniedzēju darbu. Katru semestri studiju gadā 

studiju programmas vadītājs veic studentu un absolventu anketēšanu par apmierinātību ar 
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studiju procesu, studiju priekšmetu un akadēmiskā personāla darba kvalitāti. Studentu 

pašpārvalde aktīvi darbojas Koledžas padomē, pašpārvaldes pārstāvji informē par studentu 

vajadzībām un ieteikumiem studiju procesa uzlabošanai. Koledžā tiek veicināta akadēmiskā 

personāla kvalifikācijas paaugstināšana, piedāvājot kursus, seminārus par jaunākajām 

pedagoģiskajām metodēm vai iesaistot projektos mācību metodisko materiālu izstrādei. 

Koledžas administrācija seko, lai telpas un materiāltehniskais aprīkojums atbilstu kvalitātes 

prasībām. 

Saskaņā ar Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” 2007. gada 29.maija 

Rīkojumu Nr.1-4/50 tika uzsākta kvalitātes vadības sistēmas ieviešana saskaņā ar standarta ISO 

9001:2000 prasībām. Aģentūrā notiek darbs pie dokumentācijas izstrādes, tai skaitā, tiek definēti 

Koledžas pamata, atbalsta un vadības procesi, kā arī paralēli notiek standarta prasību praktiskā 

pielietošana studiju procesa kvalitātes nodrošināšanai.  

Koledžā īstenoto profesionālās rehabilitācijas procesa kvalitāti, tai skaitā, normatīvo 

dokumentu prasību ievērošanu, regulāri auditē Sociālās integrācijas valsts aģentūras iekšējā 

audita speciālisti. 2009.gadā Aģentūra pieteica ESF projektu „Kvalitātes vadības sistēmas 

izveide un ieviešana Sociālās integrācijas valsts aģetūrā”. Projekts tika apstiprināts un to ir 

paredzēts īstenot no 2010. gada aprīļa līdz decembrim.  

Lai efektīvi ieviestu kvalitātes vadības sistēmu, Aģentūrā notiek praktiskā darbinieku 

apmācība. Šī procesa ietvaros ir notikuši semināri par kvalitātes vadības sistēmu, tiek izstrādāti 

materiāli par kvalitātes vadību un sistēmas ieviešanu dzīvē. Notika seminārs „Ievads kvalitātes 

vadībā”, kurā Aģentūras struktūrvienību vadītāji, tai skaitā, Koledžas vadība, tika iepazīstināti ar 

kvalitātes vadības sistēmu. Notika arī apmācību seminārs „Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde”, 

kuru vadīja lektors no Hamburgas Dr. Henning Hallwachs.  

Aģentūras darbības pilnveidošanai un tās kvalitātes uzlabošanai tiek veikta klientu datu 

bāzes uzlabošana. Datu bāzē ir paredzēts iekļaut pilnvērtīgākus nepieciešamos datus par 

klientiem, lai varētu ne tikai, ievērojot profesionālās piemērotības noteikšanas rekomendācijas, 

apmācīt cilvēkus ar invaliditāti viņiem atbilstošā profesijā, bet arī pilnvērtīgi sniegt viņiem 

nepieciešamos rehabilitācijas pakalpojumus. Atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, tiks 

noteikta atbildība un limitēta pieeja katram datubāzes lietotājam par konkrēto procesu veikšanu 

atbilstoši normatīvajiem dokumentiem. Klientu pakalpojumu dokumentācija (līgumi, rīkojumi 

u.c.) tiks elektroniski uzglabāti datu bāzē un dati par saņemtajiem pakalpojumiem būs pieejami 

par katru personu. Nepieciešamie dokumenti, atskaites un statistiskie dati tiks ģenerēti 

automātiski. 

Lai piesaistītu potenciālos studentus, tiek veikti informatīvi pasākumi par studiju iespējām 

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā, par piedāvātajām programmām, piešķiramo 
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kvalifikāciju. Mērķauditorija ir cilvēki ar iegūtu vidējo izglītību. Lai informētu potenciālos 

budžeta studentus - cilvēkus ar invaliditāti, aģentūra sadarbojas ar Veselības un darbspēju 

ekspertīzes ārstu valsts komisiju (VDEĀVK). Tiek izplatīta drukāta informācija bukletu formā 

par Koledžu un piedāvātajām studiju programmām. Potenciālie maksas studenti - vidusskolu 

absolventi tiek piesaistīti, dodoties uz Jūrmalas vidējās izglītības iestādēm un organizējot 

tikšanos ar skolēniem. Informācija par studiju iespējām ir pieejama arī aģentūras mājas lapā 

www.siva.gov.lv, kā arī tiek organizētas Atvērto durvju dienas, 2009. gadā Atvērto durvju dienas 

notika 3.martā. 
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3. Augstākās izglītības programmas anotācija 
 

Studiju programma izveidota atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20. marta 

noteikumiem Nr. 141 „Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

standartu”. Mācību kursu proporcija studiju programmā ir sadalīta atbilstoši Noteikumu Nr. 141. 

7. punktam, kas ir parādīts 1.tabulā. 

1. tabula 

Studiju programmas „Cilvēku resursu vadība” struktūra 

Mācību kursi Apjoms, KP Procentos pret programmas 
apjomu 

Vispārizglītojošie mācību kursi 32 32% 
Nozares mācību kursi 40 40% 
Prakse 8 8% 
Kvalifikācijas prakse 10 10% 
Kvalifikācijas darbs 10 10% 
Kopā: 100 100% 

 

Vispārizglītojošo mācību kursu mērķis ir sniegt studējošiem zināšanas par zinātņu 

pamatiem, tā nodrošinot augstākās izglītības prasību veidot jauno paaudzi vispusīgi attīstītu, ar 

plašu humanitāro zināšanu redzesloku, kas veicina studentu iekšējās un ārējās kultūras 

harmoniju. Vispārizglītojošie mācību kursi sastāda 32 KP jeb 1280 akadēmiskās stundas, kas 

ietver lekcijas, praktiskos darbus, studentu patstāvīgos darbus, ieskaites, eksāmenus. Katra 

mācību kursa laikā studējošajam ir jānokārto priekšmetā noteiktie pārbaudījumi – kontroldarbi, 

pastāvīgie darbi u.tml., kā arī noslēgumā jānokārto ieskaite vai eksāmens. 

Nozares mācību kursu mērķis ir sniegt nozarei atbilstošās teorētiskās pamatzināšanas, kas 

ļautu studentiem apgūt vispārējās un profesionālās iemaņas specialitātē, kas nodrošinātu iespējas 

studentiem iegūt profesionālo kvalifikāciju un to sekmīgai profesionālai darbībai attīstītu 

mācīšanās prasmes, kas tiem nepieciešamas, lai turpmāk varētu patstāvīgi realizēt savas tālākās 

studijas. Nozares mācību kursi sastāda 40 KP jeb 1600 akadēmiskās stundas. Kursa darbi atklāj 

iegūto zināšanu un prasmju integrētu pielietošanu. 

Studiju laikā ir paredzēta mācību un kvalifikācijas prakse: mācību prakse 8 KP jeb 320 

stundas un kvalifikācijas prakse 10 KP jeb 400 stundas, kas atbilst standartam (standarts nosaka 

ne mazāk kā 8 KP vai līdz 10% no programmas kopējā apjoma). Prakses mērķis ir nostiprināt 

studenta teorētiskās zināšanas un sekmēt profesionālo prasmju un iemaņu attīstību cilvēku 

resursu vadībā, iegūt studiju programmai un kvalifikācijai atbilstošu pieredzi un praktiskās 

iemaņas, kas nepieciešamas attiecīgās jomas speciālistiem, kā arī dot iespēju studentiem iegūt 

kvalifikācijas darba izstrādei nepieciešamo informāciju. Prakses saturs, atbilstoši iegūstamajai 
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profesionālajai kvalifikācijai, ir izstrādāts tā, lai veicinātu profesijas standartā minētās iemaņas.  

Diplomu par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu jeb ceturto 

profesionālo kvalifikāciju var saņemt studējošais, kurš ir sekmīgi apguvis studiju programmu un 

nokārtojis ieskaites un eksāmenus, piedalījies divās praksēs, izstrādājis kvalifikācijas darbu un 

aizstāvējis to ar pozitīvu vērtējumu. 

Studiju programmas „Grāmatvedība un nodokļi” saturs ir veidots tā, lai atbilstu profesijas 

standartam (atbilstību profesijas standartam skatīt 6. nodaļā). Tabulā Nr.2 atspoguļots studiju 

programmas saturs, minot studiju kursa nosaukumu, kredītpunktu skaitu, pārbaudes veidu un 

kursa pasniedzēju. 

2. tabula 

Studiju programmas „Grāmatvedība un nodokļi” saturs 

N.p. 
k. Kursa nosaukums KP Pārbaudes 

veids Docētājs 

I Vispārizglītojošie mācību kursi 32   
1.  Tirgzinības 3 Eksāmens, 

kursa darbs 
Lektors Eduards Vanags 

2.  Informātika un informāciju 
tehnoloģijas 

3 Eksāmens Docente Solveiga Serkova 

3.  Informātika ekonomistiem 4 Eksāmens  Docente Solveiga Serkova 
4.  Matemātika ekonomistiem 4 Eksāmens  Docente Solveiga Serkova 
5.  Makroekonomika 4 Eksāmens Vieslektore Olga Zadorožnaja 
6.  Mikroekonomika 3 Eksāmens Vieslektore Inese Pabērza 
7.  Uzņēmējdarbības ekonomika  2 Ieskaite Lektore Līga Ritere 
8.  Ekonomiskā statistika 2 Ieskaite Docente Solveiga Serkova 
9.  Ievads specialitātē 1 Ieskaite Vieslektors Reinis Lazda 
10.  Lietišķā svešvaloda 4 Eksāmens Lektore Ilona Goldmane  

Lektore Signe Mainule- Meidropa 
11.  Lietišķā komunikācija 2 Ieskaite Lektore Sarmīte Verze 

Lektore Solvita Flugina 
II Nozares mācību kursi 40   

12.  Specializētā svešvaloda 2 Ieskaite Lektore Ilona Goldmane  
Lektore Signe Mainule- Meidropa 

13.  Grāmatvedība 3 Eksāmens Lektore Aina Mikukste 
14.  Finanšu grāmatvedība  4 Eksāmens, 

kursa darbs 
Lektore Inese Kokaine 
Lektore Daiga Amoliņa 

15.  Mācību firma GR 6 Eksāmens Lektore Inese Kokaine 
Lektore Daiga Amoliņa 

16.  Darba un sociālās tiesības  3 Eksāmens Lektors Gints Kronbergs  
17.  Civilā un darba aizsardzība, 

ergonomika 
3 Eksāmens Vieslektore Olga Prauliņa 

18.  Vadības grāmatvedība 4 Eksāmens Lektore Aina Mikukste 
19.  Uzņēmējdarbības organizēšana un 

plānošana 
4 Eksāmens 

kursa darbs 
Lektore Līga Ritere 

20.  Sociālpsiholoģiskais treniņš 1 Ieskaite  Lektore Solvita Flugina 
21.  Uzņēmējdarbības finansēšana un 

kreditēšana 
3 Eksāmens, 

kursa darbs 
Lektore Anita Jansone 

22.  Nodokļi un nodevas 3 Eksāmens Lektore Anita Jansone 
23.  Revīzija un kontrole 2 Ieskaite Lektore Anita Jansone 
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24.  Uzņēmējdarbības tiesības 2 Ieskaite Lektors Gints Kronbergs 
III PRAKSE  18   

25.  Mācību prakse 8 Ieskaite  
26.  Kvalifikācijas prakse 10 Ieskaite  
 VI KVALIFIKĀCIJAS DARBS 10   
27.  Kvalifikācijas darbs 10 Eksāmens  
 Pavisam kopā: 100    
  

Studiju programmas saturs pilnībā atbilst izvirzītajam mērķim un uzdevumiem. Studiju 

priekšmetu programmas, kā arī studiju materiāli ir izstrādāti, sadarbojoties ar Rīgas Tehniskās 

universitātes pedagogiem. Studiju priekšmetu programmas ir pašnovērtējuma ziņojuma 

pielikumā. Sekmīgi apgūta pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma ļauj 

turpināt iegūt otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību citās Latvijas augstskolās.  
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4. Vērtēšanas sistēma 
 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Grāmatvedība un 

nodokļi studentu prasmes studiju procesa laikā vērtē atbilstoši 2001.gada 20.marta MK 

Noteikumiem Nr.141 ‘‘Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

standartu’’ un Sociālās integrācijas valsts aģentūras Noteikumiem par Koledžas Zināšanu un 

pārbaudes novērtēšanas kārtību.   

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības vērtēšanas pamatprincipi ir šādi: pozitīvo 

sasniegumu summēšanas princips – iegūtā izglītība tiek vērtēta, summējot pozitīvos 

sasniegumus; vērtējuma pārbaudes obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu 

par programmu pamatdaļās ietvertā obligātā satura apguvi; prasību atklātības un skaidrības 

princips – atbilstoši izvirzītajiem programmu mērķiem un uzdevumiem, kā arī mācību kursu 

mērķiem un uzdevumiem ir noteikts pamatprasību kopums iegūtās izglītības vērtēšanai; 

vērtēšanā izmanto pārbaudes veidu dažādības principus – programmas apguves vērtēšanā 

izmanto dažādus pārbaudes veidus. Vērtējuma atbilstības princips – pārbaudes darbā tiek dota 

iespēja apliecināt analītiskās un radošās spējas, zināšanas, prasmes un iemaņas visiem apguves 

līmeņiem atbilstošos uzdevumos un situācijās. Pārbaudēs iekļaujamais satura apjoms atbilst 

kursu programmās noteiktajam saturam un profesiju standartā noteiktajām prasmju un zināšanu 

prasībām.  

 Studiju rezultātus vērtē pēc diviem kritērijiem – kvalitatīvais kritērijs (vērtējums 10 ballu 

skalā) un kvantitatīvais kritērijs (kredītpunkti, iegūstot pozitīvu vērtējumu par studiju kursa 

satura apguvi). Studējošo vērtēšanas sistēmas rezultāti tiek izmantoti studiju programmas 

pilnveidošanā un attīstībā. Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un 

ieskaite, kas jākārto katra studiju kursa noslēgumā. Pārbaudījuma forma ir noteikta studiju 

programmā. Studiju procesa laikā mācībspēki izmanto vēl citas zināšanu novērtēšanas formas: 

kontroldarbus, testus, individuāli vai grupas darbā izstrādātus patstāvīgos darbus, kursa darbus, 

referātus un to aizstāvēšanu. Mācībspēki, uzsākot darbu ar studentiem mācību priekšmeta 

ietvaros, pirmajā nodarbībā iepazīstina studējošos ar zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēmu. 

Eksāmenu vai ieskaiti pieņem studiju kursa mācībspēks. Minimālais mācību kursa apjoms, lai 

organizētu eksāmenu, ir 2 kredītpunkti. Eksāmenā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu 

skalā: 

1. ļoti augsts apguves līmenis (10 — "izcili", 9 — "teicami"); 

2. augsts apguves līmenis (8 — "ļoti labi", 7 — "labi"); 

3. vidējs apguves līmenis (6 — "gandrīz labi", 5 — "viduvēji", 4 — "gandrīz viduvēji"); 
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4. zems apguves līmenis (3 — "vāji", 2 — "ļoti vāji", 1 — "ļoti, ļoti vāji"). 

 Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa un prakses sasniegumu vērtējums ir "ieskaitīts" vai 

"neieskaitīts". No 2009./2010. studiju gada, saskaņā ar Koledžas padomes 2009. gada 17. marta 

lēmumu (Protokols Nr. 17) ieskaite tiks vērtēta 10 ballu skalā. 

Programmas apguves beigās kārtojams valsts noslēguma pārbaudījums — Valsts 

kvalifikācijas eksāmens, kurš tiek vērtēts 10 ballu skalā un kura sastāvdaļa ir kvalifikācijas darba 

aizstāvēšana. Valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas sastāvā ir komisijas vadītājs un vismaz 

četri komisijas locekļi. Komisijas vadītājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares 

profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji. 

MK noteikumos par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu 

29.05.2007. tika veikti grozījumi 15.punktā, kā rezultātā diplomu par pirmā līmeņa profesionālo 

augstāko izglītību, kas apliecina arī iegūto ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni, saņem 

studējošais, kurš apguvis programmu un nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā 

vērtējumu, kas nav mazāks par 4 – „gandrīz viduvēji”.  
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5. Augstākās izglītības programmas praktiskā īstenošana 

5.1. Studiju metodes un formas 
 

Studiju process tiek īstenots tā, lai ne mazāk kā 30% no mācību kursu apjoma tiktu īstenoti 

praktiski – tiek risināti uzdevumi, kā arī uzdoti praktiskie darbi. Studiju procesa laikā studējošais 

tiek virzīts no vispārējo zināšanu apgūšanas uz to padziļināšanos. Ņemot vērā to, ka daudzi no 

studējošajiem ir cilvēki, kuri savu darba dzīvi ir beiguši daudzus gadus atpakaļ, vai arī, iegūstot 

invaliditāti ir pievērsušies profesijai, kura pilnīgi atšķiras no iepriekš apgūtās, tad sevišķa 

uzmanība tiek veltīta praktiskajām nodarbībām, lai students varētu sekmīgi iekļauties darba tirgū. 

Pastiprināta uzmanība tiek veltīta profesionālo zināšanu iegūšanai, studējošais tiek stimulēts 

pastāvīgi mācīties.  

Studiju procesā tiek pielietotas dažādas studiju metodes: lekcijas, diskusijas, semināri, 

praktiskas nodarbības, interaktīvās lekcijas, izmantojot multimediju iekārtas – datu projektorus, 

portatīvo datoru, video un audio atskaņošanas iekārtas, interaktīvās tāfeles, pastāvīgie darbi, 

projekti un kursa darbi gan individuāli, gan sadalot studējošos grupās. 

Studiju metodes un formas ir atkarīgas no katra kursa specifikas, katra priekšmeta 

programmā paredzētajām prasībām. Ņemot vērā to, ka Koledžā pamatā studē cilvēki ar 

invaliditāti, pasniedzēji ņem vērā katra studējošā individuālās vajadzības. Aktīvu līdzdalību 

darbā ar studentiem ar īpašām vajadzībām veic sociālā darba nodaļa, kas palīdz izstrādāt 

individuālu pieeju katram studējošajam, ņemot vērā profesionālās piemērotības rekomendācijas. 

Studentiem svarīgi attīstīt tādas nepieciešamās mācīšanās prasmes: lekciju pareizs, koncentrēts 

pieraksts (konspektēšana), kritiskā domāšana, kā arī citas mācību vielas apguvi veicinošas 

tehnikas. Studiju programmā ir iekļauts studiju kurss „Ievads specialitātē”, kurā tiek aplūkoti šie 

jautājumi, tiek sniegta arī vispārēja ievirze par studiju norisi, kā arī kursa darbu izstrādi. 

Studiju process tiek veidots tā, lai studentiem un pasniedzējiem veidotos savstarpējā 

sapratne un cieņa, lai studējošie būtu spējīgi gan studiju procesā, gan turpmākajā praktiskajā 

darbā efektīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību. 

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā: studenti 

patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, analizē un vērtē situācijas, pieņem lēmumus. Patstāvīgo 

darbu uzdevumi un to izpildes kontroles veidi ir noteikti mācību programmu aprakstos, ar 

kuriem var iepazīties pie Koledžas studiju programmas vadītāja, kā arī apskatīt internetā 

2007./2008. studiju gadā izveidotajā Koledžas elektroniskajā studiju vidē: 

http://koledza.siva.gov.lv. Elektroniskajā studiju vidē ir pieejami studiju programmas studiju 

kursu apraksti, studiju priekšmetu programmas, kā arī konkrētiem studiju kursiem izstrādātie 
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metodiskie materiāli, sagatavotie studiju materiāli, akadēmiskā personāla prezentācijas un 

uzdevumi. Izveidotā elektroniskā studiju vide ir būtiska tālmācības studiju daļa. Tas nozīme, ka 

tālmācības students mācību procesā nav piesaistīts konkrētam laikam vai vietai. Viņš var 

mācīties sev vispiemērotākā laikā un vietā. Mācību saturs ir pieejams jebkurā laikā. Studiju 

materiālu saturs tiek regulāri aktualizēts, atjaunots un papildināts studiju gada laikā. Tā kā liela 

uzmanība tiek veltīta darbam ar tālmācības grupām, Koledžas studējošajiem tiek radītas visas 

iespējas, lai atrodoties ārpus Koledžas, studējošais apgūtu visu nepieciešamo studiju priekšmeta 

vielu, tai skaitā nodrošināti ar  Aģentūras datoriem darbam mājās. 

Realizējot studiju programmu, tiek ņemts vērā tas, ka studējošie ir cilvēki ar īpašām 

vajadzībām un šo cilvēku iespējamās problēmas mācību procesa laikā – varbūtība, ka mācību 

viela studējošajam jāatkārto vairākkārtīgi, nepieciešamība materiālus izsniegt palielinātā formātā 

(cilvēkiem ar redzes traucējumiem) u.tml. Šajos gadījumos pasniedzēji studiju programmās 

paredz iespēju strādāt ar studējošo individuāli un, ja nepieciešams, izmanto patstāvīgajiem 

darbiem paredzēto laiku. Tāpēc pastiprināta uzmanība tiek veltīta tam, ko studējošie dara 

pastāvīgajos darbos, rūpīgi tiek izstrādāti uzdevumi šiem darbiem. Speciāli vājredzīgajiem 

studējošajiem ir iegādāta un visās auditorijās uz konkrētiem datoriem instalēta programma 

„ZOOM TEXT”. Pasniedzēji katra mācību gada sākumā tiek informēti par katra studējošā 

īpašajām vajadzībām, kuras tiek ņemtas vērā, organizējot studiju procesu. 

Uz doto brīdi ir uzsākta Koledžas elektroniskās apmācības sistēmas MOODLE izveide 

(interneta adrese http://koledza.siva.gov.lv/moodle). Šajā sistēma tiek izstrādāti studiju kursi, kas 

veicina jauktās apmācības ieviešanu studiju procesā. Tā kā tālmācības studijas ietver nelielu 

kontaktstundu skaitu, bet lielu patstāvīgo darbu īpatsvaru, tad var nodrošināt ne tikai kontaktu ar 

kursa vadītāju klātienes nodarbībās, bet arī tiešsaistes režīmā, kā arī piedāvāt dažādus 

interaktīvus uzdevumus apmācības sistēmā kā individuālu, grupu un pāru darbu.  

Studējošie ar akadēmisko personālu var arī sazināties ar e-pastu palīdzību. Ņemot vērā to, 

ka vairākos projektos tika izstrādātas iespējas veidot videokonferences, patlaban attīstības stadijā 

ir iespēja rīkot videokonferences gan konsultāciju laikā, gan atkārtojot dažādu lekciju materiālu. 

Turpmākajos gados ir paredzēts ierakstīt lekcijas, lai studējošie, kuriem nav bijusi iespēja dažādu 

iemeslu dēļ apmeklēt nodarbības, varētu nepieciešamo materiālu noskatīties ieraksta variantā. 
 

5.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība, studējošo 
iesaistīšana pētniecības projektos 

 

Augstākās izglītības programmas realizēšanā iesaistītais akadēmiskais personāls ir 

iesaistīts pētnieciskā darba veikšanā. Pedagogi ir piedalījušies ar referātiem zinātniskās 
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konferencēs, sagatavojuši zinātnisko pētījumu publikācijas. 

Ņemot vērā to, ka Koledža ir mācību iestāde, kuras darbība orientējas uz izglītības 

sniegšanu cilvēkiem ar invaliditāti, tad pārsvarā pētnieciskā darbība ir virzīta uz to, lai 

pilnveidotu šo cilvēku apmācības procesu, kā rezultātā viņi daudz sekmīgāk iekļautos darba tirgū 

un integrētos mūsdienu sabiedrībā. 

 Koledžā nepārtraukti notiek pedagogu tālākizglītība, semināru organizēšana un 

iesaistīšanās starptautiskos pieredzes apmaiņas projektos. Studiju programmas pedagogi ir 

piedalījušies pieredzes apmaiņas braucienos uz vairākām valstīm (Igauniju, Vāciju, Poliju), lai 

varētu pārņemt šo valstu izglītības iestāžu profesionālo pieredzi.  

Aģentūras Koledža laika posmā no 2004. gada 1. oktobra līdz 2007. gada 30. septembrim 

piedalījās Brno Tehnoloģiskās universitātes (Čehija) vadītā Eiropas Savienības Leonardo da 

Vinci programmas starptautisko tīklu projektā „Invalīdu pārkvalifikācija ar IKT palīdzību”. 

Koledžai projektā bija divi galvenie uzdevumi: 1) Koledžas pasniedzēji sadarbībā ar RTU 

kolēģiem strādāja pie vairāku kursu un moduļu izstrādes, atbilstoši cilvēku ar invaliditāti 

specifiskajām vajadzībām; 2) Izstrādāto materiālu aprobēšana un testēšana. Studiju materiāli tika 

testēti Koledžas studentu grupās. Tika analizēts studentu – invalīdu dotais kursu vērtējums 

atkarībā no viņu invaliditātes veida, vecuma, dzimuma u.c. Tika pētīta studentu motivācija, viņu 

datora lietošanas zināšanu, iemaņu un prasmju progress pēc attiecīgā kursa apguves un 

salīdzinājums ar citu studentu, kas nebija iesaistīti kursu un to moduļu apguves procesā, zināšanu 

līmeni, psiholoģiskā atbalsta loma studiju procesā u.c. jautājumi. 

Hopedy projekta ietvaros, sadarbojoties Koledžas un Baltijas datoru akadēmijas 

akadēmiskajam personālam, tika adaptēti un integrēti ECDL kursu un WEB lapu izstrādes 

studiju materiāli atbilstoši cilvēku ar invaliditāti individuālajām vajadzībām. Studiju materiāli 

tika testēti Koledžas studentu grupās, vienlaicīgi pētot studentu motivāciju, studiju intensitāti, 

eksāmenu procedūras norisi un ilgumu, psiholoģiskā atbalsta nepieciešamību studiju procesa un 

eksāmenu kārtošanas gaitā. 

Nozīmīgu darbu Koledžas akadēmiskais personāls ir ieguldījis EQUAL projekta 

realizācijā. Eiropas Kopienas iniciatīva EQUAL ir starptautiska sadarbības programma, kuras 

mērķis ir cīnīties pret visa veida diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū un atbalstīt sociālās 

atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos darba dzīvē. EQUAL projekti tiek ieviesti, 

veidojot nacionāla un Eiropas Savienības līmeņa sadarbības partnerības. EQUAL projektā 

„Invalīdu nodarbinātības veicināšana”, inovatīvu profesionālās rehabilitācijas metožu ieviešanā 

darbā ar invalīdiem bija iesaistīti vairāki studiju programmas pedagogi. 

Galvenie ieguvumi no Eiropas kopienas iniciatīvas EQUAL projekta „Invalīdu 

nodarbinātības veicināšana” realizēšanas ir sekojoši: 
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• Izstrādātā profesionālās piemērotības noteikšanas metodika ļauj cilvēkiem ar invaliditāti 

Latvijā izvēlēties savām zināšanām, spējām un veselības stāvoklim atbilstošu profesiju un 

veiksmīgi uzsākt izglītību tajā. 

• Izstrādāta metodika, ar kuras palīdzību cilvēkiem ar psihiskām saslimšanām Latvijā būs 

iespēja apgūt izglītības programmas un atgriezties darba tirgū. 

• Jaunu profesionālās rehabilitācijas metožu ieviešana paaugstinās mācību kvalitāti un 

veicinās darba tirgū pieprasīto iemaņu un prasmju apguvi Latvijā dzīvojošiem invalīdiem 

darbspējīgā vecumā. 

• Izstrādātā profesionālās pilnveides izglītības programma ļaus sagatavot profesionālās 

izglītības pedagogus un sociālos darbiniekus darbam ar invalīdiem. 

• Izstrādātā tehnoloģija valodas sintēzes pārveidošanai skaņas formātā latviešu valodā ļaus 

personām ar redzes traucējumiem izmantot informācijas tehnoloģijas un apgūt izglītības 

programmas. 

• Sociālo funkcionēšanas spēju atjaunošanas vai uzlabošanas metodika palīdzēs invalīdiem 

apgūt un nostiprināt patstāvīgās dzīves iemaņas. 

• Izveidotais modelis medicīniskās, sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu 

pēctecības nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti Latvijā un tā ieviešanai sagatavotie 

likumdošanas izmaiņu ieteikumi dos iespēju saņemt savlaicīgu un atbilstošu rehabilitāciju 

un atgriezties darba tirgū. 

• Uzlabojusies sabiedrības informētība par invalīdu nodarbinātības problēmām. Presē, 

radio un TV palielinājies publikāciju skaits par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības 

problēmām, izvirzot šos jautājumus mediju dienas kārtībā un rosinot diskusiju darba 

devēju, nevalstisko organizāciju un valsts un pašvaldību iestāžu starpā. 

Projekts tika veidots sadarbībā ar vairākiem iesaistītajiem partneriem: Latvijas Darba devēju 

konfederācija; Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija; Latvijas Cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO; Rīgas Tehniskās universitātes - RTU 

tālmācības studiju centrs; Rīgas Stradiņa universitāte un citi. 

Projekta rezultātu izplatīšana (izstrādāto metodiku, pētniecības rezultātus u.c.) veicinās 

Latvijas teritorijā dzīvojošo invalīdu dzīves kvalitātes uzlabošanos. Jaunas politikas un pieejas 

invalīdu darba spēju veicināšanā, lai nodrošinātu piekļuvi vai atgriešanos darba tirgū, arī 

turpmāk tiks pētītas, pārbaudītas un ieviestas Latvijā, pamatojoties uz attīstīto Eiropas valstu 

pieredzi.  

Leonardo da Vinci pilotprojektu un multiplikatora efekta projektu un Socrates Minerva 

ietvaros Koledžas pedagogi ir veikuši zinātniski pētniecisko darbu, izstrādājuši mācību un 

metodiskos materiālus par sekojošām tēmām: 
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• „Jaunāko informāciju tehnoloģiju apmācība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izmantojot 

jaunākos sasniegumus mācību procesa plānošanā un organizācijā” – sadarbībā ar Kauņas 

Tehnoloģijas universitāti Lietuvā un Vestminsteras Universitātes datorapmācības centru 

Anglijā; 

• „Mācību kvalitāte, tās plānošana, organizēšana un vadīšana”- sadarbībā ar Šauļu 

Universitāti Lietuvā un Hessenes Invalīdu profesionālās izglītības iestādi Vācijā; 

• „Sistēmpieeja apmācības procesa plānošanā un mācību efektivitātes paaugstināšanā” un 

„Efektīva sadarbības veidošana starp mācību iestādēm un darba devējiem; iniciatīvas 

audzināšana studentos” – sadarbībā ar Malakovas koledžu un Ostfoldas zemes pārvaldes 

institūtu Norvēģijā, Keskuspuisto profesionālās apmācības institūtu un Izglītības 

ministriju Somijā, Limožas Jauniešu kameru un Limožas tehnoloģijas institūtu Francijā; 

• „Informāciju tehnoloģijas mācību metodika klātienes un tālmācību studiju organizēšanai” 

– sadarbībā ar Kauņas Tehnoloģijas universitāti, Lietuvas Fiziskās Izglītības Akadēmiju, 

Lietuvas Darba tirgus mācību organizāciju, Utenas medicīnas koledžu Lietuvā, Kieļces 

Tehnoloģisko universitāti Polijā, Rīgas Tehnisko universitāti Latvijā, Nacionālo 

Tālmācības universitāti Spānijā, Castel-y-Dail Telecentru Lielbritānijā un Limerikas 

Universitāti Īrijā. 

Akadēmiskais personāls regulāri papildina un paaugstina savas zināšanas atbilstoši darba 

specifikai. Koledžai ir izveidojusies plaša sadarbība ar vairākām mācību iestādēm Vācijā, 

Hamburgā. Lai paaugstinātu darba kvalitāti, pēdējo gadu laikā pedagoģiskais un vadības 

personāls ir piedalījies kvalifikācijas celšanas semināros, piedaloties vieslektoriem no Vācijas.  

Aģentūrā projekta ietvaros tika izveidots speciāls apmācības kurss 200 stundu apjomā 

„Profesionālās izglītības pedagogu, kuri strādā ar jauniešiem ar speciālām vajadzībām, 

profesionālā pilnveide.”, kurā piedalījās lielākā daļa akadēmiskā personāla. Koledžas 

pedagoģiskais un vadības personāls apmeklēja kursus „Laika vadība”, „Kvalitātes vadība un 

standarta LVS N – ISO 9001/2000 prasību pielietošana praksē.”, kā arī semināru „Ergonomika 

darbā ar datoru, atbilstošas darba vietas iekārtošana”. 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības mērķis ir īstenot padziļinātu zināšanu 

apguvi konkrētajā nozarē. Galvenā uzmanība tiek veltīta tam, lai studenti būtu profesionāli 

sagatavoti darba tirgum. Paralēli tam Koledžas akadēmiskais personāls cenšas iesaistīt studējošos 

pētnieciskajos darbos, kuru rezultātā tiek veidoti projekti, kuru īstenošanas gaitā tiek nodrošināta 

studiju programmā iekļauto priekšmetu apgūšana. 

2008. gada maijā notika pirmā Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžas konference 

ar nosaukumu: „Informācija. Izglītība. Integrācija.” Konferencē tika iesaistīti arī studenti ar 

veiktajiem pētījumiem par izglītības un integrācijas jautājumiem cilvēkiem ar dzirdes 
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traucējumiem. 

2009. gada 12.jūnijā tika organizēta otrā Aģentūras Koledžas konference ar nosaukumu: 

„Ekonomiku veidojošie faktori Latvijā. Jaunākās tendences augstākās izglītības apmācības 

metodēs.” Konferencē ar referātiem uzstājās akadēmiskā personāla pārstāvji, kā arī piedalījās 

Koledžas studenti. Akadēmiskais personāls veica zinātniski pētniecisko darbu par sekojošām 

tēmām: 

• Eduards Vanags ”Izglītība un darba tirgus Latvijā - šodiena un nākotnes vīzija” 

• Olga Zadorožnaja

• Inese Pabērza „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa Latvijā ietekme uz demogrāfisko situāciju 

valstī” 

 „Valsts konkurētspējas noteicošie faktori un to izvērtējums Baltijas valstu 

kontekstā” 

• Inese Ļaka „Mārketings ekonomikas krīzes apstākļos” 

• Vita Davidoviča „E vielas – mūsu uzturā” 

• Solvita Flugina „Ekonomiskās krīzes ietekme uz stresa, trauksmes un depresijas līmeni” 

• Solveiga Serkova „Efektīva tālmācības procesa organizēšana SIVA Koledžā” 

• Signe Mainule-Meidropa, Ilona Goldmane „Studiju kursa „Lietišķā svešvaloda” izstrādes 

koncepcija Koledžas elektroniskās apmācības sistēmā MOODLE” 

2008./2009.studiju gadā studenti veikuši pētniecisko darbu grāmatvedības jomā un 

izstrādājuši sekojošus kvalifikācijas darbus, kuru vidējais vērtējums Valsts kvalifikācijas 

eksāmenā ir 7,4: 

• „Gada pārskata analīze un novērtējums SIA Tava Grāmatvedība”; 

• „Gada pārskata analīze un novērtējums SIA Ieva”; 

• „Gada pārskata analīze un novērtējums SIA Nelsens”; 

• „Gada pārskata analīze un novērtējums SIA NEF RTR”; 

• „Gada pārskata analīze un novērtējums SIA Hotel Jūrmala SPA”; 

• „Gada pārskata analīze un novērtējums SIA Viesuļi”; 

• „Gada pārskata analīze un novērtējums SIA JMD; 

• „Gada pārskata analīze un novērtējums A/S Kūrortviesnīca „Daina”. 
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6. Augstākās izglītības perspektīvais novērtējums 

6.1. Augstākās izglītības programmas atbilstība profesionālās 
augstākās izglītības standartam 
  

 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Grāmatvedība un nodokļi 

ir izstrādāta atbilstoši LR Ministru Kabineta noteikumiem nr.141 “Noteikumi par valsts pirmā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”. 

Studiju programmas obligātais saturs ietverts šādās programmu pamatdaļās: 

− mācību kursi (lekcijas, semināri, praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, konsultācijas); 

− mācību un kvalifikācijas prakse uzņēmumos (ārpus izglītības iestādes); 

− kvalifikācijas darbs. 

Studiju programmas mācību kursu obligāto saturu veido: 

− vispārizglītojošie mācību kursi (humanitārās zinātnes, sociālās zinātnes, informācijas 

tehnoloģijas) 

− nozares mācību kursi (obligātie mācību kursi, konkrētās profesijas mācību kursi). 

Studiju programmas mācību kursu apjoms, tās sadalījums pa kredītpunktiem (KP) un 

salīdzinājums ar Valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standarta prasībām 

attēlots 3. tabulā. 

3. tabula 

Studiju programmas „Cilvēku resursu vadība” studiju kursu apjoma (KP) salīdzinājums ar valsts 

pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu 

Nr.
p.k. 

Kritēriji Valsts profesionālās augstākās 
izglītības standarts 

Studiju programma Cilvēku 
resursu vadība 

1. Mācību kursu 
apjoms  

80-120KP 100KP 

2.  Mācību kursi   Kopējais apjoms ne mazāk kā 
56KP, nepārsniedzot 75% no 
programmas kopējā apjoma.  
1. Vispārizglītojošie mācību kursi 
ne mazāk kā 20KP 
2. Nozares mācību kursi ne mazāk 
kā 36KP 
3. Studējošo patstāvīgā darba 
apjoms atbilstoši mācību kursu 
nosacījumiem ir 35–40 procentu 
no mācību kursu kopējā apjoma. 

72KP (72%) 
 
 
32KP 
 
40KP 
 
Studiju kursi ir sadalīti 
saskaņā ar KP apjomu gan 
kontaktstundās (teorija, 
praktiskie darbi), gan 
pastāvīgā darba stundās 

3. Prakse Ne mazāk kā 16KP 18KP, tai sk.,: 
Mācību prakse 8KP; 
Kvalifikācijas prakse 10KP 
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4.  
 

Kvalifikācijas 
darbs 

Ne mazāk kā 8KP, nepārsniedzot 
10% no programmas kopējā 
apjoma  

10KP (10%) 

 

 

6.2. Augstākās izglītības programmas atbilstība profesijas standartam 
 

Kā redzams 4. tabulā, 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

Grāmatvedība un nodokļi ir izstrādāta atbilstoši LR Profesijas standarta – profesijas Grāmatvedis 

prasībām (Reģistrācijas numurs PS 0071 - 06.06.2002.). Studiju programmas kursi ir izstrādāti, 

ņemot vērā standartā minētos pienākumus, uzdevumus un nepieciešamās prasmes grāmatvedim.   

Grāmatvedis veic finansu operāciju pilnu uzskaiti, gatavo finansu pārskatus, apkopo, 

analizē statistikas un uzņēmuma finansiālās darbības rādītājus, seko LR likumu un citu 

normatīvo aktu ievērošanai un piemērošanai grāmatvedības jomā, organizē un vada citus 

darbiniekus. 

4. tabula 

Studiju programmas „Grāmatvedība un nodokļi” atbilstība profesijas standartam  

 
Zināšanas 

Apguvei paredzētais 

studiju kurss 

Zināšanu līmenis 

priekšstats  izpratne  pielietošana  

Matemātika 
ekonomistiem  

Matemātika 
ekonomistiem 

 ****  

Mikroekonomika Mikroekonomika ****   
Makroekonomika Makroekonomika ****   
Tirgvedības pamati Tirgzinības  ****  
Statistika Ekonomiskā statistika   **** 
Informātika Informātika un 

informācijas tehnoloģijas 
Informātika 
ekonomistiem 

  **** 

Grāmatvedības 
pamati 

Grāmatvedība  ****  

Vadības 
grāmatvedība 

Vadības grāmatvedība   **** 

Finansu 
grāmatvedība 

Finansu grāmatvedība   **** 

Uzņēmumu finansu 
vadība 

Uzņēmējdarbības 
finansēšana un 
kreditēšana 

 ****  

Iekšējā kontrole un 
audits 

Revīzija un kontrole  ****  

Nodokļi un nodevas Nodokļi un nodevas   **** 
Uzņēmējdarbības 
tiesiskie pamati 

Uzņēmējdarbības tiesības  ****  

Uzņēmējdarbība Uzņēmējdarbības  ****  
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ekonomika 
Uzņēmējdarbības 
organizācija un plānošana 

Tiesību pamati, darba 
likumdošanas un 
darba aizsardzības 
pamati 

Darba un sociālās tiesības 
Darba un civilā 
aizsardzība, ergonomika 

  **** 

Saskarsmes 
psiholoģija 

Lietišķā komunikācija   **** 

2 lietišķās 
svešvalodas 

Lietišķā svešvaloda 
Specializētā svešvaloda 

  **** 

Datorgrāmatvedība Mācību firma   **** 
Valsts valoda Ievads specialitātē  ****  

Lietvedība Lietišķā komunikācija  ****  

 

  

6.3. Augstākās izglītības programmas salīdzinājums ar Latvijas 
augstākās izglītības programmām 

 

Koledžas studiju programma „Grāmatvedība un nodokļi” tika salīdzināta ar sekojošām 

studiju programmām Latvijas augstskolās: 

1) SIA „Biznesa vadības koledžas” (turpmāk tekstā – BVK) pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programma „Grāmatvedība un finanšu plānošana” (5. tabula); 

2) Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk tekstā – JAK): pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programma „Grāmatvedība un finanses” (6.tabula); 

5. tabula  

BVK studiju programmas „Grāmatvedība un finanšu plānošana” salīdzinājums ar Koledžas 

studiju programmu „Grāmatvedība un nodokļi” pilna un nepilna laika studijām 

BVK studiju kursi KP Koledžas studiju kursi KP 
Datorzinības I 2 Informātika un informāciju 

tehnoloģijas 
3 

-  Informātika ekonomistiem 4 
Biznesa svešvaloda I, II 4 Lietišķā svešvaloda 4 
-  Specializētā svešvaloda 2 
Saskarsmes psiholoģija I, II 4 -  
Finanšu matemātika 2 Matemātika ekonomistiem 4 
Komercdarbības un finanšu 
likumdošana 

4 -  

  Uzņēmējdarbības tiesības 2 
Uzņēmējdarbība I, II 4 Uzņēmējdarbības ekonomika  2 
Vadības grāmatvedība 4 Vadības grāmatvedība 4 
-  Tirgzinības 3 
-  Ievads specialitātē 2 
Datorizētā grāmatvedības un 
finanšu uzskaite 

2 -  
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- 2 Grāmatvedība 3 
Statistika 2 Ekonomiskā statistika 2 
Makroekonomika 2 Makroekonomika 4 
Mikroekonomika 2 Mikroekonomika 2 
Finanšu grāmatvedība I, II  4 Finanšu grāmatvedība  4 
Finanses un kredīts 2 Uzņēmējdarbības finansēšana un 

kreditēšana 
4 

Finanšu analīze un plānošana 2 -  
-  Uzņēmējdarbības organizēšana un 

plānošana 
4 

Nodokļi un nodevas 2 Nodokļi un nodevas 3 
-  Mācību firma GR 6 
Audits un saimnieciskās darbības 
analīze 

2 -  

-  Revīzija un kontrole 2 
Projektu sagatavošana un vadīšana 2 -  
Pēc izvēles (10 KP apjomā)    
Vadzinības I 2 -  
Sociāli psiholoģiskie treniņi 2 Sociālpsiholoģiskais treniņš 1 
Aroda veselība, drošība un civilā 
aizsardzība 

2 Civilā un darba aizsardzība, 
ergonomika 

3 

Darba un sociālās tiesības  2 Darba un sociālās tiesības  3 
Loģistika 2   
Organizāciju psiholoģija I, II 4 -  
Lietišķā etiķete 2   
-  Lietišķā komunikācija 2 
Mārketings I, II 4   
Grāmatvedības prakse 8 Mācību prakse 8 
Finanšu vadības prakse 8 Kvalifikācijas prakse 10 
Kvalifikācijas darbs 8 Kvalifikācijas darbs 10 

Pavisam kopā: 80 Pavisam kopā: 100 
  

 Kā redzams 6. tabulā BVK studiju programma „Grāmatvedība un finanšu plānošana” no 

Koledžas studiju programmas „Grāmatvedība un nodokļi” atšķiras par 20 kredītpunktiem. 

Koledžas studiju programmā nav pieejami izvēles priekšmeti, kā arī studiju kursi „Vadzinības”, 

„Loģistika”, „Organizāciju psiholoģija”. Koledža piedāvā studiju kursu „Vadības psiholoģija”. 

Atšķiras arī šajās studiju programmās studiju kursu kredītpunktu apjoms, piemēram, Koledžas 

studiju kurss „Nodokļi un nodevas” ir 3 KP apjomā, bet BVK studiju kurss „Nodokļi un nodevas” 

- 2 KP apjomā.   

6. tabula 

JAK studiju programma „Grāmatvedība un finanses” salīdzinājums ar Koledžas studiju 

programmu „Grāmatvedība un nodokļi” pilna un nepilna laika studijām 

JK studiju kursi KP Koledžas studiju kursi KP 
Civilā aizsardzība 1 Civilā un darba aizsardzība, ergonomika 3 
Makroekonomika 3 Makroekonomika 4 
Mikroekonomika 3 Mikroekonomika 2 
Lietišķā svešvaloda  2 Lietišķā svešvaloda 4 
-  Specializētā svešvaloda 2 
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Tirgzinību pamati 2 Tirgzinības 3 
Informātika 2 Informātika un informāciju tehnoloģijas 3 
-  Informātika ekonomistiem 4 
-  Matemātika ekonomistiem 4 
-  Ievads specialitātē 2 
Statistika 2 Ekonomiskā statistika 2 
Lietvedība 1 Lietišķā komunikācija 2 
Uzņēmējdarbība 2 Uzņēmējdarbības ekonomika  2 
Grāmatvedības pamati 2 Grāmatvedība 3 
Vadības grāmatvedība 2 Vadības grāmatvedība 4 
Finanses un kredīts  2 Uzņēmējdarbības finansēšana un 

kreditēšana 
3 

Uzņēmuma finanšu 
pārvaldība 

2   

Finanšu grāmatvedība 7 Finanšu grāmatvedība 4 
Nodokļi un nodevas 2 Nodokļi un nodevas 3 
Uzņēmējdarbības 
likumdošana 

2 Uzņēmējdarbības tiesības 2 

-  Uzņēmējdarbības organizēšana un 
plānošana 

4 

Audita pamati 2 Revīzija un kontrole 2 
Datorgrāmatvedība 2 -  
-  Mācību firma GR 6 
-  Sociālpsiholoģiskais treniņš 1 
Grāmatvedības praktikums 2   
Projektu sagatavošana un 
vadība 

2 -  

Izvēles priekšmeti (6KP)    
Saskarsmes psiholoģija 1 -  
Darba likumdošana 1 Darba un sociālās tiesības  3 
Uzņēmējdarbības stratēģija 1   
Informāciju tehnoloģijas 1 Informātika un informāciju tehnoloģijas 3 
Socioloģija 1   
Tiesību pamati 1   
Ētika un estētika 1   
Budžeta iestāžu 
grāmatvedība 

1   

Pašvaldību iestāžu 
grāmatvedība 

1   

Loģistikas pamati 1   
Vienkāršā grāmatvedība 1   
Kokapstrādes, mežizstrādes 
grāmatvedība 

1   

Vērtspapīru tirgus 1   
Kvalitātes vadība 1   
Iekšējais audits 1   
Apdrošināšanas tirgus 1   
Starptautiskās ekonom. 
attiecības 

1   

Kvalifikācijas prakse 16 Mācību prakse 8 
  Kvalifikācijas prakse 10 
Kvalifikācijas darbs 8 Kvalifikācijas darbs 10 

Pavisam kopā: 80 Pavisam kopā: 100 
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Salīdzinot Koledžas un JAK studiju programmas 7. tabulā var redzēt, ka starp studiju 

programmām ir atšķirības. Koledžas studiju programmā netiek piedāvāti izvēles priekšmeti, kā 

arī studiju kursi „Projektu sagatavošana un vadība”, no izvēles priekšmetiem „Kvalitātes 

vadība”, „Vērtspapīru tirgus” un atsevišķi izdalīti studiju priekšmeti „Budžeta iestāžu 

grāmatvedība”, „Pašvaldību iestāžu grāmatvedība”, “Vienkāršā grāmatvedība”. Koledžas studiju kursā 

„Lietišķā komunikācija” ir ietverti studiju kursi „Saskarsmes kultūra” un „Lietvedība”, tie nav 

izdalīta atsevišķi. Salīdzinājumā ar JAK, kur tiek piedāvāta svešvalodas vispārīgā kursa apguve 

2KP apjomā, Koledžā ir 2 studiju kursi „Lietišķā svešvaloda” un „Specializētā svešvaloda”, kopā 

6KP apjomā. Studiju programmās ir atšķirības studiju kursu kredītpunktu apjomā, piemēram, 

Koledžas studiju kurss „Vadības” ir 4KP apjomā, bet JAK – tikai 2KP apjomā. 

 

6.4. Augstākās izglītības programmas salīdzinājums ar Eiropas 
Savienības valstu augstākās izglītības programmām 
  

Koledžas studiju programmas „Grāmatvedība un nodokļi” salīdzinājums tika veikts, 

balstoties uz Eiropas Savienības augstskolu programmu izpēti. Salīdzinājumam tika izvēlētas 

Uzņēmējdarbības un vadības zinību studiju programmas ar specializāciju grāmatvedībā un 

nodokļos, kas tiek realizētas šādās Eiropas Savienības valstu augstskolās:  

• Augstskola Lielbritānijā: Leeds University Business School 

(http://business.leeds.ac.uk/undergraduate/ba-accounting-and-finance-ucas-code-n420/)  

• Augstskola Vācijā: Fachhochschule Aschaffenburg  

(http://www.fh-aschaffenburg.de/index.php?id=3005) 

 Šo izvēli noteica studiju programmas nosaukuma un līmeņa līdzība, kā arī detalizētākas 

informācijas par studiju programmas saturu un apjomu pieejamība. 7. tabula attēlo iepriekš 

minēto programmu aprakstu. 

 7. tabula  
Eiropas Savienības valstu augstākās izglītības programmu „Grāmatvedība un nodokļi” apraksts 
Nr. 
p.k. 

Valsts, 
Augstskolas 
nosaukums 

Apraksts 
(gadi, semestri, KP, studiju priekšmeti) 

 
1.  Lielbritānija, 

Leeds 
University 
Business 
School 
 

Studijas ilgst 3 gadus, iegūstot 360 kredītpunkti, kas atbilst 
3600 stundām (apmēram 1/6 daļa ir kontaktstundas un pārējās 
patstāvīgās stundas). Studiju programmā iekļauti obligātie un 
izvēles moduļi.  Studiju priekšmeti ir gan vispārizglītojošie, gan 
nozares, kā, piemēram, IT pamati (100 stundas), Saskarsmes 
kultūra (200 stundas), Uzņēmējdarbības vadība (200 stundas), 
Ekonomika (100 stundas), Uzņēmējdarbības ekonomika (100 
stundas), Mārketings (200 stundas), Biznesa ētika (200 
stundas), Darba tiesības (200 stundas), Matemātika, 
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Ekonomiskā statistika (200 stundas), Datorgrāmatvedība (100 
stundas), Ekonomikas teorija (200 stundas), Finanšu vadība 
(200 stundas), Finanšu grāmatvedība (200 stundas), Vadības 
grāmatvedība (200 stundas), Mikroekonomika, Matemātika 
ekonomistiem (100 stundas), Audits (100 stundas), Darba 
tiesības (200 stundas), Personāla vadība (200 stundas), 
Informācijas vadības sistēmas u.c. 

2.  Vācija, 
Hochschule 
Aschaffenburg 

Studijas ilgst 4 gadus, ko veido 2 gadu pamatstudijas un 2 gadi 
specializācijas studijas, tai skaitā ir 2 teorētisko studiju semestri 
un 1 prakses semestris. Studiju programmā tiek norādīts 
kontaktstundu skaits nedēļā vienā semestrī. Tiek piedāvāti 
vispārizglītojošie studiju priekšmeti, kā, piemēram, 
Uzņēmējdarbības pamati (2 kontaktstundas nedēļā jeb 3ECTS), 
Mārketings (5ECTS), Ekonomiskā statistika (7ECTS), 
Grāmatvedība (5ECTS), Uzņēmējdarbības tiesības (3ECTS), 
Lietišķā svešvaloda angļu un franču (9ECTS), Matemātika 
ekonomistiem (6ECTS), Uzņēmējdarbības vadība (3ECTS), 
nozares studiju priekšmeti, kā, piemēram, Grāmatvedība 
(5ECTS), Nodokļi (3ECTS), Revīzija (3ECTS), Darba un 
sociālās tiesības (3ECTS) 

  

 Koledžas studiju programmas „Grāmatvedība un nodokļi” un ārvalstu studiju programmu 

analīze parāda, ka Koledžas studiju kursa struktūra un raksturs atbilst starptautiskajiem 

standartiem. Izpildot studiju programmas prasības tiek iegūta profesionālā augstākā izglītība ar 

kvalifikāciju „Grāmatvedis”. Obligāta ir prakse un jāizstrādā diplomdarbs. Ir atšķirības kopējā 

kredītpunktu apjomā un studiju ilgumā. Lielbritānijā studiju priekšmetos ir paredzētas gan 

kontaktstundas, gan patstāvīgās stundas. Vācijā studiju priekšmetu kredītpunkti tiek fiksēti 

ECTS sistēmā. 
 

6.5. Darba devēju aptaujas 
 

Lai varētu sagatavot studentus darba tirgum, ir nepieciešams noskaidrot darba devēju 

viedokli par apgūstamajām studiju programmām un studējošo atbilstību mūsdienu darba tirgus 

prasībām. Sociālās integrācijas valsts aģentūrā ir izveidota atsevišķa Karjeras veidošanas nodaļa, 

kas tieši nodarbojas ar prakses vietu apzināšanu, ogranizēšanu, prakses vadīšanu, kā arī veic 

darba devēju aptaujas. 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aktīvi sadarbojas ar Latvijas darba devēju 

konfederāciju, kura veic informācijas izplatīšanu starp darba devējiem par cilvēku ar invaliditāti 

iesaistīšanu darba tirgū. Latvijas darba devēju konfederācija pozitīvi vērtē Sociālās integrācijas 

valsts aģentūras centienus sniegt cilvēkiem ar invaliditāti profesionālo rehabilitāciju, dodot 

viņiem iespēju apgūt piemērotāku profesiju, kura atbilst mūsdienu tirgus prasībām.  
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Darba devēju aptauju rezultāti parāda, ka ir nepieciešams sniegt darba devējiem vairāk 

informācijas par topošajiem speciālistiem un to sagatavošanu, jo tad varētu piedāvāt lieliskas 

prakses iespējas, un veikt Koledžas popularizēšanu, mācību iestādes reklāmu masu saziņas 

līdzekļos, ne tikai studentu, bet arī darba devēju informēšanai. 

Par programmas nepieciešamību un studentu atbilstību liecina arī darba devēju sniegtās 

atsauksmes par Koledžas studējošo darbu uzņēmumos. Atsauksmēs par studentu darbu darba 

devēji pozitīvi novērtē studējošo zināšanas, to atbilstību mūsdienu tirgus prasībām. Darba devēji 

norāda arī uz studējošo centību un pietiekoši lielo motivāciju, veicot uzdotos darbus, norāda uz 

studējošo vēlmi apgūt jaunas zināšanas. Tajā pat laikā darba devēji iesaka vēl vairāk veltīt 

uzmanību tieši praktiskajām nodarbībām. Darba devēji uzsver, ka vēlētos konkrētāku prakses 

programmas uzdevumu skaidrojumu, kas jāveic praktikantam, sevišķi par uzņēmējdarbības 

plānojumu, organizēšanu, uzņēmuma ekonomiskās darbības analīzi, ar kādiem dokumentiem 

jāiepazīstas, kas praksi beidzot, jāmāk reāli darīt. Jāsecina, ka darba devēji labprāt aicina praksē 

Koledžas studentus un labprāt vēlētos būt kā sadarbības partneri arī projektu īstenošanā. 
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7. Studējošie 

7.1. Studējošo skaits programmā, imatrikulēto studentu un 
absolventu skaits 

Akreditācijas perioda laikā no 2003. gada līdz 2008. gadam studiju programmā 

„Grāmatvedība un nodokļi” tika kopumā imatrikulēti 111 studenti un absolvēja 41 studenti. 

Studentu skaita sadalījums ir atspoguļots 9.tabulā. 

9.tabula 

 

Studējošajiem ir liela vecuma starpība – ir studējošie, kuriem ir astoņpadsmit gadi un viņi 

ir tikko ieguvuši vidējo izglītību, kā arī studējošie, kuru vecums virs četrdesmit gadiem. Tas ir 

skaidrojams ar to, ka  Aģentūra savu darbību virza uz to, lai dotu iespēju cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām jebkurā vecumā iegūt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, apgūt jaunu 

profesiju un veiksmīgi atgriezties darba tirgū. Jāatzīmē fakts, ka Koledžā ir nelielas studējošo 

grupas. Šādas grupas tiek veidotas, lai pasniedzējiem būtu iespēja individuāli strādāt ar 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ņemot vērā katra studenta individuālās vajadzības.  

Koledžas studiju programmā „Grāmatvedība un nodokļi” 2008./2009. studiju gadā 9 

studenti ir akadēmiskajā atvaļinājumā veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ. Eksmatrikulēto 

studentu skaits sastāda vidēji 18%. Lielāks atskaitīto studentu skaits ir novērojams tieši pirmajā 

kursā. Tas ir pamatojams ar to, ka cilvēki ar invaliditāti nereti pārvērtē savas spējas, konstatē, ka 

intensīvas mācības viņiem ir par smagu. Šajos gadījumos, neskatoties uz to, ka akadēmiskais 

personāls cenšas mācību procesu veidot tā, lai katrs studējošais apgūtu uzdoto vielu, piemēram, 

izsniedz palielinātus materiālus vājredzīgajiem, gadījumos, ja ir nepieciešams, vielu atkārto 

vairākkārt u.tml., studējošais tomēr neturpina uzsāktās mācības veselības stāvokļa 

pasliktināšanās dēļ.  

Veiksmīga studiju procesa nodrošināšanai Koledža patreiz pilnveido tālmācības 

programmu, papildina materiālus, apmāca akadēmisko personālu, atbilstoši iekšējiem un ārējiem 

Studiju gads Studentu skaits Imatrikulētie studenti Absolventi 

2002./2003.studiju gads 29 10 6 

2003./2004.studiju gads 31 17 6 

2004./2005.studiju gads 25 3 5 

2005./2006.studiju gads 29 16 9 

2006./2007.studiju gads 27 13 1 

2007./2008.studiju gads 46 27 6 

2008./2009.studiju gads 60 25 8 
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kvalitātes novērtēšanas rādītājiem, veicot aptaujas un to analīzi. Pilnveidotās tālmācības 

programmas sevišķi palīdzēs cilvēkiem, kuriem ir par grūtu izturēt ikdienas slodzi mācību 

iestādē. Tas nozīmē, ka studentiem būs iespēja mācību procesu veikt atbilstoši savām iespējām – 

mācīties mājas apstākļos, sazinoties ar akadēmisko personālu elektroniski, izvēloties savām 

fiziskajām spējām, vajadzībām optimālāko mācīšanās režīmu. 

 

7.2. Studējošo un absolventu aptaujas un to analīze 
 

Katra studiju semestra beigās tiek veikta studējošo aptauja par mācību procesu. Anketās 

tiek iekļauti jautājumi gan par mācību procesu, gan par akadēmisko personālu. Studējošo anketu 

rezultāti tiek apkopoti, akadēmiskais personāls tiek iepazīstināts ar anketēšanas rezultātiem.  

Aptaujājot studentus, lai noskaidrotu studentu apmierinātības līmeni, var konstatēt, ka 

studenti ir lielā mērā apmierināti ar izvēlēto studiju programmu. Lielākā daļa studentu vērtē 

studiju materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu, mācību materiālus, mācību telpas un mācību 

procesa organizāciju kā labu un lielā mērā apmierinošu. Pozitīvi tiek novērtēta sabalansētība 

starp mācību vielas teorētisko un praktisko daļu, patstāvīgo darbu saturs un studentu 

pētnieciskais darbs. Ar studentu pašpārvaldes darbu ir apmierināti puse studentu. Studenti 

uzskata, ka bibliotēka un lasītava, kā arī internets Koledžā ir labi nodrošināts. No studentu puses 

tiek izteiktas pozitīvas atsauksmes par pedagogu darbu. 

Apkopojot studentu anketas, kurās tiek vērtēts akadēmiskais personāls, tiek izvērtēti 

gadījumi, ja pasniedzējs tiek novērtēts negatīvi. Šajos gadījumos tiek veiktas pārrunas ar 

konkrēto pasniedzēju, lūgts izskaidrot situāciju arī no viņa viedokļa. Kopēji ar Koledžas 

administrāciju tiek meklēts veids, kā atrisināt situāciju, lai studējošie iegūtu pēc iespējas labākas 

zināšanas. Ja studenti ir izteikuši neapmierinātību ar pedagoga darbu, tad, izvērtējot katru 

konkrēto situāciju, tiek piedāvāts risinājums, lai nodrošinātu kvalitātīvu studiju procesu, 

piemēram, pasniedzējs tiek aicināts veikt izmaiņas savā darbā vai arī piedāvāts cits pedagogs. 

Zinātniski pētnieciskā darba pētījumā par elektroniskās apmācības vides Moodle 

ieviešanu Koledžā, kuru veica Koledžas svešvalodas lektores S.Mainule-Meidropa un 

I.Goldmane, tika iesaistīti pirmā kursa pilna laika klātienes un  nepilna laika neklātienes studenti 

un tika veikta studentu anketēšana, lai noskaidrotu mērķa grupas profilu, respondentu 

svešvalodas un datoru lietošanas zināšanas un prasmes, pieredzi darbā ar datoru, kā arī lai 

noskaidrotu studējošo viedokli par e-apmācības vidi Moodle, kuru viņi izmantoja divu mēnešu 

laikā.  

No anketēšanas rezultātiem varam secināt: studentiem ir vidējas svešvalodas zināšanas, 

viņu spēja strādāt ar datoru, interneta pieejamība un iepriekšēja pieredze ar dažādu 
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datorprogrammu un interneta avotu pielietošanu rada labu pamatu darbam ar jauno e-apmācības 

vidi Moodle svešvalodas zināšanu pilnveidei.  

Neskatoties uz to, ka, studentiem, darbojoties e-apmācības vidē Moodle, tas sagādāja 

dažādas tehniskas grūtības, un jāturpina veicināt labāku komunikāciju starp studējošiem un 

pedagogiem, kopumā studenti uzskata savu pieredzi ar e-apmācības vidi Moodle par pozitīvu, jo 

darbs ar vidi palīdz ne tikai apgūt svešvalodu, bet arī pilnveidot citas zināšanas un uzlabot 

sadarbību starp studentiem. 

Katru gadu tiek veiktas absolventu aptaujas, lai noskaidrotu, vai Koledžas absolventi ir 

nodarbināti. No aptaujātajiem 2008.gada absolventiem puse strādā, 1 students turpina studijas, 

pārējie meklē darbu. No aptaujātajiem 8 2009. gada absolventiem 3 meklē darbu, 3 strādā, 2 

absolventi vēlas turpināt studijas. 

 

7.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
Koledžā aktīvi darbojas studentu pašpārvalde. Studentu pašpārvaldes darbība pamatojas 

uz studentu pašpārvaldes nolikumu. Studentu pašpārvalde pārstāv un aizstāv Koledžā studējošo 

tiesības un intereses Koledžā un citās valsts institūcijās. Pašpārvaldei ir iespēja saskaņot studentu 

un administrācijas intereses mācību procesa, sadzīves apstākļu dienesta viesnīcā uzlabošanai, 

piedalīties normatīvo aktu izstrādē, sniegt priekšlikumus par studentu profesionālās 

sagatavošanas stratēģiju.  

Studentu pašpārvaldes vadītājs organizē pašpārvaldes darbu. Studentu pašpārvaldes darbā 

var piedalīties ikviens students, kurš vēlas pilnveidot un uzlabot studentu dzīvi Koledžā. 

Pāspārvaldes kodolu veido visu grupu pārstāvji.  

Atbilstoši Koledžas padomes nolikumam Studentu pašpārvaldes pārstāvji piedalās 

Koledžas padomes sanāksmēs, 2 studentiem ir balstiesības lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar 

studiju procesa nodrošināšanu Koledžā. Studentu pārstāvju viedoklis tiek uzklausīts un atttiecīgi 

ierosinātas izmaiņas studiju procesa organizēšanā. 

Katru gadu notiek pašpārvaldes vēlēšanas, kurās no katras studējošo grupas tiek izvēlēts 

pa vienam pārstāvim, kam ir vēlme un idejas, lai uzlabotu Koledžā pavadīto laiku un atmosfēru. 

Studentu pašpārvaldei netiek liegts organizēt publiskus pasākumus un tikšanās. Tiek organizēti 

studentu pasākumi, piemēram, šajā studiju gadā Cepuru balle, Sporta diena.  

Studentu pašpārvaldes locekļi aktīvi piedalās Koledžas popularizēšanas pasākumos, 

piemēram, „Atvērtās durvis”, kas notika 2009.gada 3.aprīlī. Studējošie aktīvi iesaistās valstī 

notiekošajās aktivitātēs. Studējošie piedalījās 2009.gada 20.aprīlī lielajā talkā, sakopjot 

Aģentūras apkārtni un tās teritorijai pieguļošo Jūrmalas kāpu joslu apkārtni, kā arī 2009.gada 

17.maijā Nordea Rīgas maratonā. 
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8. Augstākās izglītības programmā nodarbinātā akadēmiskā 
personāla novērtējums 

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Grāmatvedība un 

nodokļi” nodarbinātā akadēmiskā personāla skaits ir 16, no tiem 8 pedagogiem ir maģistra grāds 

un 8 - profesionālā augstākā izglītība. 

10. tabulā var redzēt studiju programmas „Grāmatvedība un nodokļi” īstenošanā iesaistītā 

akadēmiskā personāla uzskaitījumu.   

10. tabula  

Studiju programmas „Grāmatvedība un nodokļi” akadēmiskais personāls  

2008./2009.studiju gadā  

 Vārds, 
uzvārds 

Zinātniskais 
grāds/kvalifikācija 

Studiju kurss Amats Pamat-/ 
Blakus-
darbs 

1.  Daiga 
Amoliņa 

Profesionālā 
augstākā izglītība, 
ekonomista 
kvalifikācija 

Finanšu grāmatvedība 
Mācību firma GR 

Vieslektore Blakus 

2.  Solvita 
Flugina 

Mg.psych. 
 

Sociālpsiholoģiskais 
treniņš 

Lektore 
 

Pamata 
 

3.  Ilona 
Goldmane 

Mg.philol. Lietišķā svešvaloda 
(angļu) 
Specializētā 
svešvaloda 
grāmatvežiem (angļu) 

Lektore 
 

Pamata 

4.  Anita 
Jansone 

Profesionālā 
augstākā izglītība, 
ekonomista 
kvalifikācija 

Uzņēmējdarbības 
finansēšana un 
kreditēšana 
Nodokļi un nodevas 
Revīzija un kontrole 

Lektore Blakus 

5.  Biruta 
Jansone 

Augstākā 
profesionālā 
izglītība, 
inženieris-
ekonomista 
rūpniecībā, 
arodpedagoga 
kvalifikācija 

Uzņēmējdarbības 
ekonomika 
Ekonomiskā statistika 
Mikroekonomika 
Uzņēmējdarbības 
organizēšana un 
plānošana 

Lektore Pamata 

6.  Inese 
Kokaine 

Profesionālā 
augstākā izglītība, 
ekonomista 
kvalifikācija 

Finanšu grāmatvedība 
Mācību firma GR 

Lektore 
 

Blakus 

7.  Gints 
Kronbergs 

Mg.jur. Uzņēmējdarbības 
tiesības 

Vieslektors Blakus 

8.  Signe 
Mainule-
Meidropa 

Mg.philol. Lietišķā svešvaloda 
(vācu) 
Specializētā 

Lektore Pamata 
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svešvaloda 
grāmatvežiem (vācu) 

9.  Aina 
Mikukste 

Profesionālā 
augstākā izglītība, 
ekonomista 
kvalifikācija 

Grāmatvedība 
Vadības grāmatvedība 

Vieslektore 
 

Pamata 

10.  Andris 
Ozols 

Profesionālā 
augstākā izglītība, 
informācijas 
sistēmu menedžera 
kvalifikācija 

Civilā un darba 
aizsardzība, 
ergonomika  

Vieslektors 
 

Pamata 

11.  Ilze Ozola Profesionālā 
augstākā izglītība 

Ievads specialitātē Vieslektore Pamata 

12.  Daina Ose Mg.jur. Darba un sociālās 
tiesības  
Uzņēmējdarbības 
tiesības 

Docente Blakus 

13.  Solveiga 
Serkova 

Profesionālais 
maģistra grāds 
skolvadībā, 
matemātikas 
skolotāja 
kvalifikācija  

Informātika un 
informācijas 
tehnoloģijas 
Matemātika 
ekonomistiem 
Informātika 
ekonomistiem 
Prezentāciju 
veidošana 

Docente 
 

Pamata 

14.  Eduards 
Vanags 

Mg.oec. Tirgzinības Lektors 
 

Blakus 

15.  Sarmīte 
Verze 

Profesionālā 
augstākā izglītība, 
5 gadi 
profesionāla 
pieredze nozarē 

Lietišķā komunikācija Lektore Blakus 

16.  Olga 
Zadorožnaja 

Mg.oec Makroekonomika Vieslektore Blakus 

 

No Koledžas studiju programmā 2008./2009.studiju gadā 16 nodarbinātajiem 

pedagogiem 8 ir vēlēti lektori un 2 ir vēlēti docenti (63% ir vēlēts akadēmiskais personāls), 6 

pedagogi ir vieslektori. Akadēmiskais darbs Koledžā ir 50% pamatdarbs, 50% - blakus darbs, 

paralēli savam pamatdarbam.  

Pamatā vieslektori ir ar lielu profesionālā darba pieredzi, kuri ir iesaistīti, galvenokārt, 

specializācijas kursu vadīšanā. Jāņem vērā fakts, ka Koledžas studiju apjoms ir neliels, kā 

rezultātā pasniedzējam, kurš ir specializējies atsevišķu mācību priekšmetu pasniegšanā, nav 

iespējams nodrošināt pietiekoši lielu slodzi. Tā rezultātā šie pasniedzēji ir gatavi studentiem 

nepieciešamos priekšmetus nolasīt kā vieslektori. Nozares mācību kursu un profesionālās 

specializācijas mācību kursu pasniedzējiem ir ilgstoša profesionālā pieredze gan kā nozares 
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speciālistiem, gan kā nozares lektoriem. 

2009.gada 17.septembrī notika akadēmiskā personāla vēlēšanas un kā rezultātā ir 

mainījies akadēmiskā personāla sastāvs (skat.11.tabulu). 

11.tabula 

 

Studiju programmas „Grāmatvedība un nodokļi” akadēmiskais personāls 

2009./2010.studiju gadā 

N
rp
.k. 

Lektora 
vārds, 

uzvārds 

Zinātniskais 
grāds/ 

kvalifikācija 

Studiju kurss Amats Pamat-/ 
Blakus-
darbs 

1.  Daiga 
Amoliņa 

Profesionālā 
augstākā 
izglītība, 
ekonomista 
kvalifikācija 

Finanšu grāmatvedība 
Mācību firma GR 

Lektore Blakus 

2.  Anita 
Jansone 

Profesionālā 
augstākā 
izglītība, 
ekonomista 
kvalifikācija 

Uzņēmējdarbības 
finansēšana un 
kreditēšana 
Nodokļi un nodevas 
Revīzija un kontrole 

Lektore Blakus 

3.  Solvita 
Flugina 

Mg.psych. 
 

Vadības psiholoģija 
Sociālpsiholoģiskais 
treniņš 
Lietišķā komunikācija 

Lektore 
 

Pamata 
 

4.  Ilona 
Goldmane 

Mg.philol. Lietišķā svešvaloda 
(angļu) 
Specializētā svešvaloda 
(angļu) 

Lektore Pamata 

5.  Inese 
Kokaine 

Profesionālā 
augstākā 
izglītība, 
ekonomista 
kvalifikācija 

Finanšu grāmatvedība 
Mācību firma GR 

Lektore 
 

Blakus 

6.  Gints 
Kronbergs 

Mg.jur. Darba un sociālās 
tiesības  
Uzņēmējdarbības 
tiesības 

Lektors  Blakus 

7.  Reinis 
Lazda  

Mg.psych. Ievads specialitātē Vies-
lektors 

Blakus 

8.  Signe 
Mainule-
Meidropa 

Mg.philol. Lietišķā svešvaloda 
(vācu) 
Specializētā svešvaloda 
(vācu) 

Lektore Pamata 

9.  Aina 
Mikukste 

Profesionālā 
augstākā 
izglītība, 
ekonomista 
kvalifikācija 

Grāmatvedība 
Vadības grāmatvedība 

Lektore Pamata 
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10.  Inese 
Pabērza 

Mg.oec. Mikroekonomika  
 

Vies-
lektore 

Blakus 

11.  Olga 
Prauliņa 

Mg.soc.oec. Civilā un darba 
aizsardzība, ergonomika 

Vies-
lektore 

Blakus 

12.  Līga Ritere Mg.oec. Uzņēmējdarbības 
organizēšana un 
plānošana 
Uzņēmējdarbības 
ekonomika 

Lektore Pamata 

13.  Solveiga 
Serkova 

Profesionālais 
maģistra grāds 
skolvadībā, 
matemātikas 
skolotāja 
kvalifikācija 

Informātika 
ekonomistiem 
Informātika un 
informācijas tehnoloģijas 
Prezentāciju veidošana 
Matemātika 
ekonomistiem 
Informācijas un vadības 
sistēmas  
Ekonomiskā statistika 

Docente Pamata 

14.  Eduards 
Vanags 

Mg.oec. Tirgzinības Lektors Blakus 

15.  Sarmīte 
Verze 

Profesionālā 
augstākā 
izglītība, 5 
gadi 
profesionāla 
pieredze 
nozarē 

Lietišķā komunikācija Lektore Blakus 

16.  Olga 
Zadorožnaja 

Mg.oec. Makroekonomika 
 

Vies-
lektore 

Blakus 

 

No Koledžas studiju programmā 2009./2010.studiju gadā nodarbinātajiem 16 

pedagogiem 11 ir vēlēti lektori un 1 ir vēlēta docente (69% ir vēlēts akadēmiskais personāls), 4 

pedagogi ir vieslektori. Akadēmiskais darbs Koledžā ir 38% pamatdarbs, 62% - blakus darbs, 

paralēli savam pamatdarbam.  

Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju programmas priekšmetu īstenošanai, ko 

atspoguļo docentu, lektoru un vieslektoru dzīves gājumu apraksts. Mācībspēki pastāvīgi 

papildina savas zināšanas, paplašina savas mācīšanas spējas, ceļot kvalifikāciju, veicot zinātniski 

pētniecisko darbu. Zinātniski pētnieciskie virzieni ir saistīti ar aktualitātēm ekonomikā, 

inovācijām pedagoģijā, par ko akadēmiskais personāls ziņoja Koledžā organizētajās konferencēs 

2009. un 2008.gadā, kā arī uzstājoties citās augstskolu konferencēs.  

Koledžas akadēmiskā personāla atlasi un izvēli nosaka LR likumdošana un Sociālās 

integrācijas valsts aģentūras Nolikums par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem, kas 

atbilstoši „Augstskolu likuma” 32., 36. un 39.pantam regulē akadēmiskā personāla kvalifikācijas 

atbilstības rādītājus. Atbilstoši MK noteikumiem Nr.347 „Noteikumi par prasībām pedagogiem 
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nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai” Koledža motivē mācībspēkus 

apmeklēt kvalifikācijas paaugstināšanas kursus. Akadēmiskais personāls piedalās 

metodoloģiskajā darbā, iesaistās projektos vai turpina iegūt izglītību. Pašlaik 5 pasniedzēji studē 

doktorantūrā. Kvalifikācijas celšanas laikā un pētnieciskā darbā iegūtās atziņas atspoguļojas arī 

studiju procesā un uzlabo studiju programmas kvalitāti. 
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9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 

Studijas Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā ir nodrošinātas ar labiekārtotām, 

gaišām, siltām mācību telpām, kas izvietotas 3 mācību korpusos. Telpas ir nodrošinātas ar visu 

nepieciešamo, ņemot vērā specifiku – darbs ar invalīdiem, kuri pārsvarā ir ar kustību 

traucējumiem. Vairākstāvu ēkas ir aprīkotas ar speciāliem liftiem. Ir ēdnīca un bibliotēka. 

Studentiem ir iespēja drukāt un kopēt nepieciešamos materiālus Koledžas kopētavā. 

Koledžas telpas ir aprīkotas ar jaunāko datortehniku. Koledžā ir 8 datorklases, kuras ir 

aprīkotas ar labu datortehniku, galdiem, kuri ir pielāgoti cilvēkiem ratiņkrēslos. Divas klases ar 

20 darba vietām ir aprīkotas ar jaunāko datortehniku – procesors Pentium IV 630,3000MHz, 

LCD 17’’ monitoriem, videokamerām un skandām. Pārējās datorklases ir nodrošinātas ar 

mūsdienīgu tehniku: Pentium IV, Pentium III, (vai analogiem), kā arī atbilstošu licencētu 

programmatūru: Windows XP, MS Office 2003, MS VISIO, MS Project u.c. Visās datorklasēs ir 

nodrošināts interneta pieslēgums. Drukāšanas darbiem tiek lietoti tīkla printeri (piem., 

LaserJet4000N). 

Datortehnikas lietošanai katram studentam ir piešķirts lietotājvārds, parole un pastkastīte, 

kā arī apgabals failu serverī. Pie sava apgabala studenti var piekļūt no jebkura datora, kurš 

atrodas lokālajā datortīklā. Pastkastīti var lietot no jebkura datora, kur pieejams internets.  

 Studiju procesa nodrošinājumam nepieciešamības gadījumā tiek izmantoti: magnetafons, 

videokamera, videomagnetafons, televizors, kodoskops, portatīvais dators, videoprojektors, 

kopētājs, tāfele, statīva tāfele un 3 interaktīvās tāfeles. Studiju programmas realizācijas 

procesā tiek izmantotas modernās informāciju un komunikācijas tehnoloģijas. Ir sagatavotas 

invalīdiem un citiem studentiem piemērotas studiju vietas un materiāltehniskā bāze, kas 

nodrošina studiju procesa norisi un praktisko darbu. 12. tabulā attēlots studiju procesa 

nodrošināšanai paredzētais materiāltehniskais nodrošinājums.  

12.tabula 
Materiāltehniskais nodrošinājums 

Nr.
p.k 

Materiāli tehniskās bāzes 
nodrošinājuma veids Pielietojuma apraksts 

1.  Datori Intel Pentium IV Studiju procesa nodrošināšanai 

2.  

Programmatūra (Operētājsistēma Win 
XP prof., Ofiss Pro, Tldes 
latviskotājs, antivīrus programma, 
NetOp Teacher, Fine Reader 7.0) 

Datoru nodrošinājumam ar licencētu 
programmatūru 

3.  Lāzerprinteri  Studiju procesa nodrošināšanai, darbu 
sagatavošanai papīra formātā 

4.  TV Mācību procesa nodrošināšanai 
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5.  Autobuss 

Studentu nogādāšanai no dienesta viesnīcas 
(Nometņu iela, Jūrmala) uz koledžas 
auditorijām (Slokas iela 61, Jūrmala), studiju 
ekskursijām u.c. 

6.  Darba vietas 
Mūsdienīgu, drošības tehnikas prasībām 

atbilstošu, auditoriju iekārtošanai, 
administrācijai 

7.  Videoprojektors 
Portatīvais dators 

Mācību metodisko materiālu prezentēšanai, 
studiju darbu prezentēšanai u.c. 

 

Nodrošinājums ar literatūru un citiem informācijas avotiem 

 Aģentūras Koledžas bibliotēkas grāmatu fonds ir vairāk nekā 6000 eksemplāri. No tiem 

164 eksemplāri ir uzziņu literatūra (vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.). Fonda grāmatas sadalītas pa 

nodaļām, kuras atbilst Koledžā apgūstamajām specialitātēm. 

 Bibliotēkā ir pieejami preses izdevumi – Diena, Dienas Bizness u.c., kā arī nozaru 

žurnāli, arī ārzemju žurnāli (piem., vācu valodā Wirtschaftswoche). Bibliotēkā tiek glabāti 

studentu kvalifikācijas darbi. Bibliotēkā studentiem ir pieejami arī datori ar interneta pieslēgumu. 

Bibliotēkas fonds ir nodrošināts ar jaunākajām mācību grāmatām, periodiku, CD un DVD gan 

vispārizglītojošiem mācību, gan nozares un profesionālās specializācijas mācību kursiem, kā, 

piemēram, angļu valodas, vācu valodas gramatikas grāmatas un vārdnīcas, IT nozares 

rokasgrāmatas, grāmatas par grāmatvedību, lietvedību, darba un sociālajām tiesībām, saskarsmes 

kultūru, uzņēmējdarbību u.c., pamatojoties uz konkrēto kursu pasniedzēju pieprasījumu un 

saskaņā ar kursu programmām. Būtiski bibliotēkas fonds tika papildināts ESF projekta 

„Profesionālās izglītības ieguves formu pilnveide invalīdiem, izmantojot modernās informācijas 

tehnoloģijas, pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības uzņēmējdarbības programmās” 

ietvaros, iepērkot nepieciešamo literatūru iespēju robežās. Ir uzsāktas sarunas par līgumu 

slēgšanu (arī ar Jūrmalas bibliotēku) un iekļaušanos augstskolu bibliotēku vienotajā tīklā. 

 

Studiju programmas izmaksas 

Finansēšanas plānu katram gadam nosaka aģentūras budžets (skat.13.tabulu). Ieņēmumus 

veido valsts finansējums, studiju maksas augstākajā izglītībā, mācību maksas profesionālajā 

vidējā izglītībā, arodizglītībā un pieaugušo tālākizglītības kursos, dalības maksas semināros, 

viesnīcas pakalpojumi un citi saimnieciskās darbības ieņēmumi.  

Proporcionāli ieņēmumiem budžetā tiek plānoti izdevumi, kuru galvenās pozīcijas ir 

personāla darba samaksa, sociālās apdrošināšanas maksājumi, telpu uzturēšanas izdevumi un 

komunālie maksājumi, mācību procesa materiālie izdevumi, jaunu iekārtu iegāde un telpu 

rekonstrukcija un remonti. 
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13.tabula  

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžas Finanšu plāns 2008./2009.studiju gadam 

Finansu plāna posteņi 2005 2006 2007 2008 2009 
Personāla darba 
samaksa 

242.6 
tūkst. Ls 

243,0 
tūkst.Ls 

221,7 tūkst 
Ls 

223,3 tūkst 
Ls 

216,1 
tūkst.Ls 

Sociālās 
apdrošināšanas 
maksājumi 

58.4 tūkst. 
Ls 

58,5 tūkst 
Ls 

43,0 tūkst 
Ls 

51,2 tūkst 
Ls 

 
52,1 tūkst.Ls 

Telpu uzturēšanas un 
komunālie maksājumi 

152.2 
tūkst. Ls 

87,2 
tūkst.Ls 

83,4 
tūkst.Ls 

89,9 
tūkst.Ls 

95,9 tūkst.Ls 

Mācību procesa 
materiālie izdevumi 

10.7 tūkst. 
Ls 

10,2 tūkst 
Ls 

14,4 tūkst 
Ls 

14,0 tūkst 
Ls 

13,1 tūkst.Ls 

Mēbeļu un iekārtu 
iegāde   

3,5 tūkst 
Ls 

30,0 tūkst 
Ls 

14,0 tūkst 
Ls 

8,5 tūkst.Ls 

Telpu rekonstrukcija 
un remonti 5 tūkst. Ls 

43,2 
tūkst.Ls 

45,0 tūkst 
Ls 

35,0 tūkst 
Ls 

20,9 tūkst.Ls 

Kopā 
468.9 
tūkst. Ls 

445,6 
tūkst.Ls 

437,5 
tūkst.Ls 

427,4 
tūkst.Ls 

406,6 tūkst 
Ls 
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10. Ārējie sakari 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
 

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Grāmatvedība un nodokļi 

satur profesionālās izglītības neatņemamu sastāvdaļu – praksi (mācību un kvalifikācijas) kopumā 

18 KP (1 KP - 1 prakses nedēļa; kopumā 18 prakses nedēļas). Studiju programmā iekļautas 

mācību prakse (8 kredītpunkti) un kvalifikācijas prakse (10 kredītpunkti), kuras tiek organizētas, 

sadarbojoties gan ar Jūrmalas pilsētas, gan citu Latvijas pilsētu un novadu darba devējiem. 

Studiju programmas realizācijas gaitā par invalīdu nodarbinātības iespējām darba tirgū tiek 

informēti darba devēji uzņēmumos, kuros studenti iziet praksi. Ar uzņēmumiem tiek noslēgti 

prakses līgumi. Katram studentam tiek norīkots prakses vadītājs no Karjeras veidošanas nodaļas 

Koledžā un uzņēmumā, kas koordinē prakses organizāciju izvēlētajā prakses vietā. Prakses laikā 

iegūtā pieredze studentam lieti noder, adaptējoties jaunajā darbavietā pēc studiju beigšanas, kā 

arī palielina viņa konkurētspēju. 

2008./2009. studiju gadā ir realizēta mācību un kvalifikācijas prakses sekojošās valsts un 

pašvaldības iestādēs, uzņēmumos Jūrmalā, Rīgā un citos Latvijas reģionos, kas atrodas pēc 

iespējas tuvāk studentu dzīvesvietai: 

• SIA Hotel Jūrmala SPA; 

• A/S Kūrortviesnīca „Daina”; 

• SIA Ieva; 

• SIA Tava Grāmatvedība; 

• SIA Nelsens; 

• SIA NEF RTR; 

• SIA Viesuļi; 

• SIA JMD. 

 

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno 
līdzīgas augstākās izglītības programmas 

 

Koledža sadarbojas ar vairākām augstākās izglītības mācību iestādēm gan Latvijā, gan 

ārzemēs. Lai varētu attīstīt un pilnveidot studiju programmas, Koledža sadarbojas ar Latvijas 

Lauksaimniecības universitāti, Biznesa augstskolu Turība, Biznesa vadības koledžu, Rīgas 

Tehnisko universitāti, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolu.  
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2002.gada 12.decembrī tika panākta vienošanās ar Rīgas Tehnisko universitāti par 

Koledžas absolventu studiju turpināšanu Rīgas Tehniskās universitātes otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmā (skat. Vienošanās protokolu). Laika posmā no 2006. līdz 

2008.gadam Koledža sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti veica abu mācību iestāžu studiju 

programmu saskaņošanu ar mērķi invalīdiem sniegt iespēju turpināt tālāku izglītību, līdz ar to 

uzlabot viņu dzīves kvalitāti un nodarbinātības iespējas, pārejot no pirmās uz otro profesionālās 

augstākās izglītības līmeni. 

2003.gada 5.martā tika noslēgta vienošanās ar Informācijas sistēmu menedžmenta 

augstskolu par sadarbību studiju turpināšanai otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

iegūšanai. 

Sadarbojoties ar Biznesa vadības koledžu, 17.04.2009. ir noslēgta vienošanās par 

Aģentūras un BVK sadarbību studiju un pētniecības jomā.  

Kopš 2003.gada Koledža ir Latvijas koledžu asociācijas locekle. Koledžas pārstāvji 

regulāri piedalās asociācijas sēdēs un konferencēs, kurās notiek pieredzes apmaiņa, kā arī tiek 

iegūta aktuāla informācija. 
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11. Studiju turpināšana studiju programmas „Grāmatvedība 
un nodokļi” likvidācijas gadījumā 

 

Koledžai ir noslēgti līgumi ar Biznesa vadības koledžu un Informācijas sistēmu 

menedžmenta augstskolu, kas apliecina, ka gadījumā, ja studiju programma tiek likvidēta, 

studējošajiem tiks nodrošināta iespēja turpināt izglītību.  

Sadarbojoties ar Biznesa vadības koledžu, 17.04.2009. ir noslēgta vienošanās, kas 

apliecina, ka gadījumā, ja tiks pārtraukta Aģentūras pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programma „Grāmatvedība un nodokļi”, BVK apņemas nodrošināt studiju 

iespējas Aģentūras studentiem atbilstošā studiju programmā.  

2003.gada 5.martā tika noslēgta vienošanās ar Informācijas sistēmu menedžmenta 

augstskolu, kā arī 2003.gada 15.aprīlī ar Rīgas Tehnisko universitāti par iespēju studiju 

programmas likvidācijas gadījumā studentiem turpināt izglītības ieguvi šajā izglītības iestādē. 
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12. Augstākās izglītības programmas attīstības plāns 
 

Koledžas attīstības plāns izstrādāts, balstoties uz LR Augstākās izglītības un augstskolu 

attīstības nacionālo koncepciju un Koledžas attīstības koncepciju. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, 

izveidots stratēģijas realizācijas plāns (14.tabula). 

14.tabula 
Darbības virzieni, sasniedzamie rezultāti, laika skala 2008. – 2015. gadam 

Nr.p.
k. 

Darbības virziens Rezultāti, plānotais laiks 

1.  Radīt cilvēkiem ar invaliditāti 
pielāgotu vidi pilnvērtīgai 
izglītības iegūšanai 

Visas auditorijas ir pieejamas 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem  

01.09.2008. 

Izveidotas jaunas auditorijas studiju 
procesa nodrošināšanai 

01.09.2010. 

2.  Attīstīt esošās un uzsākt jaunu 
studiju programmu realizāciju 

Pilnveidotas esošās studiju 
programmas: jaunu laboratoriju 
izveidošana un esošo uzlabošana 
(Datorvadības un datorzinību studiju 
programmām), jaunu 
programmatūru iegāde studiju 
programmu nodrošināšanai 

01.09.2010. 

3.  Nodrošināt akadēmiskā 
personāla kvalitāti un veicināt tās 
uzlabošanu atbilstoši Eiropas 
kvalitātes nodrošināšanas 
augstākajā izglītībā asociācijas 
vadlīnijām un standartiem 

Paredzēts, ka veicot visas 
nepieciešamās aktivitātes būs stabils 
akadēmiskais personāls, no kuriem 
vismaz 10% būs ieguvuši doktora 
zinātnisko grādu un 80% - maģistra 
grādu 

01.09.2013. 

4.  Attīstīt un pilnveidot modernās 
mācību metodes 

Pielietotas modernās mācību 
metodes 

Pastāvīgi 

5.  Veicināt informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju 
(studiju palīdzības mehānismi) 
ieviešanu – uzlabot to pieejamību 
studējošajiem un veidot tos 
tādus, kas reaģē uz pakalpojumu 
lietotāju sniegto atgriezeniskās 
saites informāciju 

Ieviesta un tiek izmantota studiju 
vide Moodle un videokonferenču 
sistēma 

01.09.2010. 

Pilnveidota atgriezeniskās saites 
informācijas iegūšana, uzlabojot 
studiju vidi Moodle, 
videokonferenču sistēmu un ieviešot 
jaunas tehnoloģijas studiju procesā 

31.12.2012. 

6.  Organizēt un veikt zinātniski 
pētniecisko atbilstoši 
realizējamajām studiju 
programmām un iestādes 
specifikai darbību 

Noteikti zinātniski pētnieciskās 
darbības virzieni, tiek izstrādāti 
zinātniski pētnieciskie darbi 
(akadēmiskais personāls, studenti), 
organizētas ikgadējās konferences 

Pastāvīgi 

7.  Piedalīties attīstības projektu 
īstenošanā 

Dalība ESF un ERAF projektos Pastāvīgi 

8.  Organizēt seminārus, 
konferences un citus pasākumus 
atbilstoši kompetencei  

Organizēti semināri, konferences un 
citi pasākumi 

Pastāvīgi 
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9.  Sagatavot darba tirgum 
kvalificētus speciālistus ar 
atbilstošām teorētiskajām 
zināšanām un praktiskām 
iemaņām 

Veidota regulāra atgriezeniskā saite 
ar darba devējiem par Koledžas 
absolventu atbilstību darba tirgus 
prasībām 

Pastāvīgi 

10.  Nodrošināt izglītības programmu 
apguves iespēju invalīdiem, 
jauniešiem un pieaugušajiem 
pilna un nepilna laika studijās, 
t.sk. tālmācības studijās 

Realizētas pilna un nepilna laika 
studiju programmas, t.sk. tālmācības 
studijās 

Pastāvīgi . 

11.  Izstrādāt un īstenot pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības 
(koledžas) programmas 
datorvadības un datorzinību, 
uzņēmējdarbības un vadības 
zinību, iestāžu darba 
organizācijas, sociālā darba un 
humanitārās jomās 

Īstenots izglītības process, veicināta 
studējošā personības attīstība un 
nodrošināta iespēja iegūt pirmā 
līmeņa profesionālo augstāko 
izglītību un ceturtā līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju 

 
Pastāvīgi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.2015. 

Pilnveidota sadarbība ar citām 
augstākās izglītības mācību 
iestādēm Latvijā un ārvalstīs 
(programmu salīdzināšanā, studiju 
turpināšanas iespējās, zinātniski 
pētnieciskajā darbībā) 

 
 

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore  R.Simsone 
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1. PIELIKUMS 
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

„Grāmatvedība un nodokļi” akadēmiskais personāls 

Informācija, kas apliecina, ka vismaz 50% no ievēlētā akadēmiskā personāla strādā 

Koledžā 
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Studiju programmas „Grāmatvedība un nodokļi” akadēmiskais 

personāls 2008./2009.studiju gadā 
 Vārds, 

uzvārds 
Zinātniskais 

grāds/kvalifikācija 
Studiju kurss Amats Pamat-/ 

Blakus-
darbs 

1.  Daiga 
Amoliņa 

Profesionālā 
augstākā izglītība, 
ekonomista 
kvalifikācija 

Finanšu grāmatvedība 
Mācību firma GR 

Vies-
lektore 

Blakus 

2.  Solvita 
Flugina 

Mg.psych. 
 

Sociālpsiholoģiskais treniņš Lektore 
 

Pamata 
 

3.  Ilona 
Goldmane 

Mg.philol. Lietišķā svešvaloda (angļu) 
Specializētā svešvaloda 
grāmatvežiem (angļu) 

Lektore 
 

Pamata 

4.  Anita 
Jansone 

Profesionālā 
augstākā izglītība, 
ekonomista 
kvalifikācija 

Uzņēmējdarbības 
finansēšana un kreditēšana 
Nodokļi un nodevas 
Revīzija un kontrole 

Lektore Blakus 

5.  Biruta 
Jansone 

Augstākā 
profesionālā 
izglītība, inženiera-
ekonomista 
rūpniecībā, 
arodpedagoga 
kvalifikācija 

Uzņēmējdarbības ekonomika 
Ekonomiskā statistika 
Mikroekonomika 
Uzņēmējdarbības 
organizēšana un plānošana 

Lektore Pamata 

6.  Inese 
Kokaine 

Profesionālā 
augstākā izglītība, 
ekonomista 
kvalifikācija 

Finanšu grāmatvedība 
Mācību firma GR 

Lektore 
 

Blakus 

7.  Gints 
Kronbergs 

Mg.jur. Uzņēmējdarbības tiesības Vies-
lektors 

Blakus 

8.  Signe 
Mainule-
Meidropa 

Mg.philol. Lietišķā svešvaloda (vācu) 
Specializētā svešvaloda 
grāmatvežiem (vācu) 

Lektore Pamata 

9.  Aina 
Mikukste 

Profesionālā 
augstākā izglītība, 
ekonomista 
kvalifikācija 

Grāmatvedība 
Vadības grāmatvedība 

Vies-
lektore 
 

Pamata 

10.  Andris Ozols Profesionālā 
augstākā izglītība, 
informācijas 
sistēmu menedžera 
kvalifikācija 

Civilā un darba aizsardzība, 
ergonomika  

Vies-
lektors 
 

Pamata 

11.  Ilze Ozola Augstākā 
profesionālā 
izglītība 

Ievads specialitātē Vies-
lektore 

Pamata 

12.  Daina Ose Mg.jur. Darba un sociālās tiesības  
Uzņēmējdarbības tiesības 

Docente Blakus 

13.  Solveiga 
Serkova 

Profesionālais 
maģistra grāds 

Informātika un informācijas 
tehnoloģijas 

Docente 
 

Pamata 
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skolvadībā, 
matemātikas 
skolotāja 
kvalifikācija  

Matemātika ekonomistiem 
Informātika ekonomistiem 

14.  Eduards 
Vanags 

Mg.oec. Tirgzinības Lektors 
 

Blakus 

15.  Sarmīte 
Verze 

Profesionālā 
augstākā izglītība, 5 
gadi profesionāla 
pieredze nozarē 

Lietišķā komunikācija Lektore Blakus 

16.  Olga 
Zadorožnaja 

Mg.oec. Makroekonomika Vies-
lektore 

Blakus 
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2. PIELIKUMS 
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas  

„Grāmatvedība un nodokļi”  

akadēmiskā personāla biogrāfijas 
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3. PIELIKUMS 
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas  

„Grāmatvedība un nodokļi”  

studiju priekšmetu programmu apraksts 
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 Studiju programmas „Grāmatvedība un nodokļi” 

N.p. 
k. Kursa nosaukums KP Pārbaudes 

veids Docētājs 

I Vispārizglītojošie mācību kursi 32   
1.  Tirgzinības 3 Eksāmens, 

kursa darbs 
Lektors Eduards Vanags 

2.  Informātika un informāciju 
tehnoloģijas 

3 Eksāmens Docente Solveiga Serkova 

3.  Informātika ekonomistiem 4 Eksāmens  Docente Solveiga Serkova 
4.  Matemātika ekonomistiem 4 Eksāmens  Docente Solveiga Serkova 
5.  Makroekonomika 4 Eksāmens Vieslektore Olga Zadorožnaja 
6.  Mikroekonomika 3 Eksāmens Vieslektore Inese Pabērza 
7.  Uzņēmējdarbības ekonomika  2 Ieskaite Lektore Līga Ritere 
8.  Ekonomiskā statistika 2 Ieskaite Docente Solveiga Serkova 
9.  Ievads specialitātē 1 Ieskaite Vieslektors Reinis Lazda 
10.  Lietišķā svešvaloda 4 Eksāmens Lektore Ilona Goldmane  

Lektore Signe Mainule- Meidropa 
11.  Lietišķā komunikācija 2 Ieskaite Lektore Sarmīte Verze 

Lektore Solvita Flugina 
II Nozares mācību kursi 40   

12.  Specializētā svešvaloda 2 Ieskaite Lektore Ilona Goldmane  
Lektore Signe Mainule- Meidropa 

13.  Grāmatvedība 3 Eksāmens Lektore Aina Mikukste 
14.  Finanšu grāmatvedība  4 Eksāmens, 

kursa darbs 
Lektore Inese Kokaine 
Lektore Daiga Amoliņa 

15.  Mācību firma GR 6 Eksāmens Lektore Inese Kokaine 
Lektore Daiga Amoliņa 

16.  Darba un sociālās tiesības  3 Eksāmens Lektors Gints Kronbergs  
17.  Civilā un darba aizsardzība, 

ergonomika 
3 Eksāmens Vieslektore Olga Prauliņa 

18.  Vadības grāmatvedība 4 Eksāmens Lektore Aina Mikukste 
19.  Uzņēmējdarbības organizēšana un 

plānošana 
4 Eksāmens 

kursa darbs 
Lektore Līga Ritere 

20.  Sociālpsiholoģiskais treniņš 1 Ieskaite  Lektore Solvita Flugina 
21.  Uzņēmējdarbības finansēšana un 

kreditēšana 
3 Eksāmens, 

kursa darbs 
Lektore Anita Jansone 

22.  Nodokļi un nodevas 3 Eksāmens Lektore Anita Jansone 
23.  Revīzija un kontrole 2 Ieskaite Lektore Anita Jansone 
24.  Uzņēmējdarbības tiesības 2 Ieskaite Lektors Gints Kronbergs 
III PRAKSE  18   

25.  Mācību prakse 8 Ieskaite  
26.  Kvalifikācijas prakse 10 Ieskaite  
 VI KVALIFIKĀCIJAS DARBS 10   
27.  Kvalifikācijas darbs 10 Eksāmens  
 Pavisam kopā: 100    
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Apstiprināts: 

Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  
2009.gada ____________ protokols 

 
STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

 
1. Tirgzinības (3 KP)   
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas pirmajā semestrī – ekonomikā, uzņēmējdarbības 
plānošanā u.c. priekšmetos, kas kalpo par bāzi turpmāk apgūstamajiem priekšmetiem. Kursā tiek 
apvienotas praktiskās un teorētiskās zināšanas, kas palīdzēs tālāk veidot studentu izpratni par 
tirgzinību procesiem un to nozīmi uzņēmējdarbībā. Mācību priekšmetam ir integrējoša loma, jo 
tas apvieno zināšanas, kas iegūtas: 

- mikroekonomikā, 
- makroekonomikā, 
- matemātikā, 
- kvantitatīvās metodes ekonomistiem, 
- statistikā 
- uzņēmējdarbības vadīšanā 
- u.c. priekšmetos. 
 
3. Studiju priekšmeta mērķis 

Studiju priekšmeta mērķis ir dot priekšstatu par darbībām tirgū, kas vērstas uz tirgus subjektu un 
objektu vajadzību identificēšanu un apmierināšanu maiņas ceļā, kā arī izprast uzņēmumos 
notiekošos mārketinga procesus. 

 
4. Uzdevumi: 
o Izprast uzņēmumu kā ekonomisku sistēmu un tirgus dalībnieku, 
o Prast izmantot teorētisko modeļu, metožu un sistēmu kopumu uzņēmuma praktiskajā 

darbībā; 
o Prast sistematizēt, vākt un apkopot mārketinga informāciju, lai to uzmantotu uzņēmuma 

darbības plānošanā un mērķu īstenošanā tirgū; 
o Pielietot iegūtās zināšanas un prasmes ar uzņēmējdarbību saistītu patstāvīgu lēmumu 

pieņemšanā. 
 

5. Saturs 
 Priekšmeta apraksts 

1. Ievaddaļa 
Studentiem jāpārzina šādi jautājumi: tirgzinību jēdziens, tirgzinību priekšmetā 
aplūkojamie objekti, tirgzinību attīstība, tirgzinību funkcijas, definīcijas, jēdzieni, tirgus 
un tā veidi.  

2. Tirgzinību vide. Tiešās un netiešās vides ietekmes faktori. To nozīme tirgzinību 
pētījumos, plānošanā, realizācijā un kontrolē. Tirgzinību komplekss (mārketings mikss). 
Tirgzinību kompleksa elementi. 

3. Tirgzinību pētījumi un plānošanas process, to nozīme uzņēmuma attīstībā. Tirgus 
pētījumi, to būtība. Portfolio modeļi. Tirgzinību pētījumi un tirgus analīze, to nozīme 
tirgzinību vadīšanā. Uzņēmuma attīstības (augšanas) stratēģijas. 
Studentiem ir jāpārzina un jāprot izmantot plašāk izplatītās tirgus izpētes un analīzes 
metodes: 
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- Ārējās tiešās un netiešās vides analīzes metodes; 
- SVID (SWOT) analīze; 
- Konkurences analīzes metodes; 
- Portera piecu spēku modelis; 
- Bostonas Konsultanttu grupas matrica; 
- General Electric (Mc Kinsey) modelis; 
- Ansofa modelis. 
4. Pircēju rīcība patēriņa un biznesa tirgū. Pirkšanas lēmuma pieņemšanas process. 

Segmentēšana, mērķtirgu noteikšana, pozicionēšana, 
5. Prece. Preces dzīves cikls, peļņas līkne. Studentiem jāpārzina jautājumi, kas saistīti ar:  
- Preces dzīves cikla koncepcijas un to izmantošana tirgzinībās;  
- Uzņēmuma stratēģijas katrā preces dzīves cikla posmā;  
- Preču klasifikācija, sortiments, kvalitāte dizains, iepakojums, preču zīme. 
6. Cena. Cenu veidošanas mērķi, metodes, stratēģijas. Cenu veidošanu ietekmējošie faktori, 
7. Sadale. Sadales kanāli un to būtība. Sadales kanālu līmeņi. Starpnieku loma sadales 

kanālos. Mazumtirdzniecība, vairumtirdzniecība. 
8. Virzīšana tirgū.  

Studentiem jāpārzina šādi jautājumi: komunikāciju teorija, reklāma, sabiedriskās 
attiecības, pārdošanas veicināšana, tiešā pārdošana, virzīšanas budžeta izstrādāšana,  
virzīšanas tirgū plānošana, organizēšana un kontrole. 

 
Priekšmeta saturs 

 Stundu skaits 
Temati Lekcija

s 
Praktiskā

s 
nodarbīb

as 

Patstāvīg
ās 

nodarbīb
as 

Kop
ā 

1. Ievaddaļa 
1.1. Tirgzinību jēdziens.  
1.2. Tirgzinību priekšmetā aplūkojamie objekti.  
1.3. Tirgzinību attīstība.  
1.4. Tirgzinību funkcijas, definīcijas, jēdzieni.  
1.5. Tirgus un tā veidi.  
 

1 2 2 5 

2. Tirgzinību vide.  
2.1. Tiešās un netiešās vides ietekmes faktori. To 
nozīme tirgzinību pētījumos, plānošanā, realizācijā 
un kontrolē.  
2.2. Tirgzinību komplekss (mārketings mikss). 
Tirgzinību kompleksa elementi. 
2.3. Tirgus ietilpība un tās noteikšana 

2 6 12 20 

3. Tirgzinību pētījumi un plānošanas process, to 
nozīme uzņēmuma attīstībā.  

Tirgus pētījumi, to būtība.  
Tirgzinību pētījumi un tirgus analīze, to nozīme 
tirgzinību vadīšanā;  
Ārējās tiešās un netiešās vides analīzes metodes; 

- SVID (SWOT) analīze; 
- Konkurences analīzes metodes; 
- Portera piecu spēku modelis; 

Stratēģiskās plānošanas process un portfolio modeļi.  

4 8 14 26 
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- Bostonas Konsultanttu grupas matrica; 
- General Electric (Mc Kinsey) modelis; 

Uzņēmuma attīstības (augšanas) stratēģijas, Ansofa 
modelis. 

4. Pircēju rīcība patēriņa un biznesa tirgū.  
4.1. Pircēju rīcības modelis patēriņa tirgū; 
4.2. Pircēju rīcības modelis biznesa 
(industriālajā) tirgū; 
4.3. Pirkšanas lēmuma pieņemšanas process.  
4.4. Segmentēšana, mērķtirgu noteikšana, 
pozicionēšana 
- patēriņa tirgus segmentēšana; 
- biznesa (industriālā) tirgus segmentēšana 
4.5. Produkta pozicionēšana. Pozicionēšanas 
kartes.  

3 5 8 18 

5. Prece. Preces dzīves cikls, peļņas līkne.  
Prece un tās parametri. Preces 3 (5) līmeņi;  
Preču klasifikācija,  
Preču sortiments (garums, dziļums, platums, 
blīvums); 
Preces diferencēšana. Preces kvalitāte dizains, 
iepakojums, preču zīme; 
Preces dzīves cikla koncepcijas un to 
izmantošana tirgzinībās; 
Uzņēmuma stratēģijas katrā preces dzīves cikla 
posmā.  

3 6 6 18 

6. Cena. Cenu veidošanas mērķi, metodes, 
stratēģijas. Cenu veidošanu ietekmējošie 
faktori, 

2 4 4 10 

7. Sadale. Sadales kanāli un to būtība.  
Sadales kanālu līmeņi;  
Starpnieku loma sadales kanālos;  
Mazumtirdzniecība, vairumtirdzniecība. 

2 2 4 8 

8. Virzīšana tirgū. Komunikāciju teorija.  
Mārketinga komunikācija. 
Virzīšanas mikss un tā elementi. 
Reklāma, reklāmas mērķi, veidi,  
Sabiedriskās attiecības,  
Pārdošanas veicināšana,  
Tiešā pārdošana.  
Virzīšanas budžeta izstrādāšana.  
Virzīšanas tirgū plānošana, organizēšana un 
kontrole. 

3 7 10 20 

Kopā 20 40 60 120 
 

Studiju programmas apjoms 
3 KP (pilna laika studijas 60 kontaktstundas un 60 patstāvīgā darba stundas) 
 

Kursa kalendārs 
Kurss iekļauts 1.studiju gadā 2. semestrī, un pilna laika studiju programmā paredzētas 120 
stundas, t.sk. 60 kontaktstundas un 60 patstāvīgā darba stundas.  
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Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra 
KURSA DARBS „TIRGUS IZPĒTE“: 

 

1.  
Mērķi:  

2.  
Studentiem jāprot veikt mārketinga ārējās vides izpēte.  

3.  

Jāprot , analizējot pētījuma rezultātus,  formulēt secinājumus un sniegt 
priekšlikumus problēmas risinājumam.  

 
Tirgus izpētes darba rezultāt i var tikt izmantoti biznesa plāna izstrādei.  

1.  
Darba uzdevums: 

2.  

Izvēlēties preci/ pakalpojumu, kuram tiks pētīta mārketinga mikro un makro 
vide.  

3.  

Savākt informāciju par tirgu, kurā preci/ pakalpojumu realizēs. Darbs tiek 
balstīts galvenokārt uz sekundāriem informācijas avotiem.  

4.  
Savāktā informācija jāanalizē, apkopojot SVID (SWOT) tabulā.  

 

Jāveic secinājumi un jādod priekšlikumi par produkta/ pakalpojuma ieviešanu 
tirgū.  

1. Darba saturs:  
Ievads.  

1.1.  Darba aktuali tāte.  
1.2.  Ierobežojumi.  

2. Preces/ pakalpojuma vai  uzņēmuma īss apraksts.  

3.1.  
3. Mārketinga makrovide.  

3.2.  
Sociālekonomiskie, demogrāfiskie faktori.  

3.3.  
Kultūras un izglītības faktori.  

3.4.  
Politiskie, tiesiskie faktori .  

4.  
Tehniskie un tehnoloģiskie faktori.  

4.1.  
Mārketinga mikrovide.  

4.2.  
Pircēji .  

4.3.  
Konkurenti.  

4.4.  
Piegādātāji.  

5.  
Starpnieki tirgū.  

5.1.  
SWOT analīze.  

5.2.  
Iespējas.  

5.3.  
Draudi.  

5.4.  
Stiprās puses.  

6.  
Vājās puses.  

 
Secinājumi un priekšlikumi.  

Darba apjoms: 
15 – 20 lpp. Datornoformējumā, neieskaitot pielikumus, satura rādītāju,  
literatūras sarakstu.  
 
Papildus studiju darba izpildei zināšanas tiek nostiprinātas patstāvīgo darbu ietvaros par 
atbilstošajām tēmām. 
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Tēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba veids 
1. Ievaddaļa Tirgzinību teorētiskās 

pamatnostādnes 
Uzdevumi, jautājumi teorētiskā 
materiāla atkārtošanai 

2. Tirgzinību vide 
 

Tirgus ietilpības un tirgus daļas 
aprēķināšana  

Uzdevumi 

3. Tirgzinību pētījumi 
plānošanas process 

Portfolio modeļu izmantošana, 
SVID analīze 

Situācijas uzdevumi 
Uzdevumi 

4 Pircēju rīcība tirgū 
 

Pircēju rīcība Situācijas analīze 
Uzdevumi 

5. Prece, preces dzīves cikls Preces dzīves cikls Situācijas uzdevums 
Situācijas analīze 
Uzdevumi 

6. Cena, cenu veidošana Cena. Cenas aprēķināšana Uzdevumi 
7. Sadale  
 

Sadale. Mazumtirdzniecība, 
vairumtirdzniecība 

Uzdevumi 

8. Preces virzīšana tirgū. 
 

Reklāmas plānošana Situācijas uzdevums, analīze; 
Uzdevumi 

 
Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. Studenti 
patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu, mācību literatūru, uzņēmējdarbību 
regulējošos likumus un normatīvos aktus, statistisko informāciju, masu informācijas līdzekļos 
publicēto informāciju utt. Studenti patstāvīgi analizē un novērtē situācijas, pieņem un pamato 
lēmumus, piedalās diskusijās. 
 

6. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
Pārbaudes veidi. 
Situāciju analīzes un praktiskie darbi zināšanu pārbaudei mācību procesa gaitā. Katra mācību 
metode (izņemot lekcijas) ietver sevī arī zināmus pārbaudes elementus. Patstāvīgo dabu 
vērtējums semestra laikā veido daļu no kopējā novērtējuma vismaz 50%. 
Semestra beigās eksāmens. 
Eksāmens tirgzinībās veido atlikušo 50% no kopējā novērtējuma. Tas notiek rakstiski (2-4 
stundas). Eksāmena darbā tiek iekļautas kursa programmā esošās tēmas. Eksāmenā tiek 
paredzētas sekojošas pārbaudes formas: situācijas analīze, uzdevumi, paskaidrojošas atbildes 
uz jautājumiem. 
 
7. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
Obligātā literatūra 

1. Blaits Dž. Mārketings. Rokasgrāmata. – R.: Zvaigzne ABC, 2004. – 284 lpp. 
2. Kaparkalēja D. Tirgzinības pamati. – R.: Jumava, 2007. – 310 lpp. 
      Ieteicamā literatūra 
1. Gaile-Sarkane E., Andersone I., Greitāne R. Situācijas un uzdevumi tirgzinībās. – R.:RTU, 

2006. – 131 lpp. 
2. Kalka R. Mēsene A. Mārketings – Rīga: BALTA eko, 2004. – 119 lpp. 
3. Kotlers F. Mārketinga pamati. – R.: Jumava, 2006. – 647.lpp. 
4. Kotlers F. Desmit mārketinga grēki. – R.: Jumava, 2006. – 110 lpp. 
5. Mārketinga Pamati. Biroja sērija. – R.: Jumava, 2002. – 352 lpp. 
6. O’Reilijs D., Gibass D. Darījumu attiecības ar pircējiem. – R.: Biznesa augstskola Tūrība, 

2005. – 238 lpp.  
7. Praude V. Ko ražot, kā pārdot un kā iekarot tirgu. – R.: 1994. – 95 lpp.  
8. Praude V., Beļčikovs J. Mārketings. – R.: Vaidelote, 1999. – 559 lpp. 
9. Veide M. Reklāmas psiholoģija. – R.: Jumava, 2006. – 246 lpp.  
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10. Kotler Ph. Marketing Management, The Millenium Edition. – USA, Prentice Hall 
International, Inc., 2000. – 718 p. 

11. Tellis Gerard J. Advertising and Sales Promotion Strategy. – USA, Addison-Wesley, 
1998. – 483 p.  

12. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия. – Москва: Инфра, 1999. – 803 с.  
13. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология. – 

Москва: Финпресс, 1998. – 414 с.  
14. Дихтль Е., Хёршген Х. Практический маркетинг. – М.: «Высшая школа», 1995. – 255 

с. 
15. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга. 9-е издание. – М.: «Вильямс», – 2005. 

– 1200 с. 
Interneta resursi. 
Uzņēmējdarbību regulējošie likumi un normatīvie akti. 
Statistiskie izdevumi, Ziņojumi par tautsaimniecības attīstību. 
Periodiskie izdevumi: Kapitāls, Latvijas Ekonomists, Supermārkets, Dienas Bizness, Lietišķā 
Diena (laikraksta Diena pielikums pirmdienās) u.c. 
 

8.  Prasības mācībspēkiem 
Augstākā ekonomiskā izglītība vai uzņēmējs ar augstāko izglītību. 
Valsts valodas prasme. 
Vēlams maģistra grāds. 
Ieteicama prakse uzņēmējdarbībā. 
 

9. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
 
Programmu jāpārskata un jāprecizē katra mācību gada beigās. Regulāri atjaunot programmu 
atbilstoši reālajām izmaiņām tirgzinību teorijas attīstībā, kā arī atbilstoši izmaiņām likumdošanā, 
tautsaimniecībā, uzņēmējdarbībā un izglītības sistēmā. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
 

1. Tirgzinības (3 KP)   
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas pirmajā semestrī – ekonomikā, uzņēmējdarbības 
plānošanā u.c. priekšmetos, kas kalpo par bāzi turpmāk apgūstamajiem priekšmetiem. Kursā tiek 
apvienotas praktiskās un teorētiskās zināšanas, kas palīdzēs tālāk veidot studentu izpratni par 
tirgzinību procesiem un to nozīmi uzņēmējdarbībā. Mācību priekšmetam ir integrējoša loma, jo 
tas apvieno zināšanas, kas iegūtas: 

- mikroekonomikā, 
- makroekonomikā, 
- matemātikā, 
- kvantitatīvās metodes ekonomistiem, 
- statistikā 
- uzņēmējdarbības vadīšanā 
- u.c. priekšmetos. 
 
3. Mācību priekšmeta  mērķis 

Studiju priekšmeta mērķis ir dot priekšstatu par darbībām tirgū, kas vērstas uz tirgus subjektu un 
objektu vajadzību identificēšanu un apmierināšanu maiņas ceļā, kā arī izprast uzņēmumos 
notiekošos mārketinga procesus. 

 
4. Uzdevumi: 
o Izprast uzņēmumu kā ekonomisku sistēmu un tirgus dalībnieku, 
o Prast izmantot teorētisko modeļu, metožu un sistēmu kopumu uzņēmuma praktiskajā 

darbībā; 
o Prast sistematizēt, vākt un apkopot mārketinga informāciju, lai to uzmantotu uzņēmuma 

darbības plānošanā un mērķu īstenošanā tirgū; 
o Pielietot iegūtās zināšanas un prasmes ar uzņēmējdarbību saistītu patstāvīgu lēmumu 

pieņemšanā. 
 

5. Saturs 
  Priekšmeta apraksts 

1. Ievaddaļa 
Studentiem jāpārzina šādi jautājumi: tirgzinību jēdziens, tirgzinību priekšmetā 
aplūkojamie objekti, tirgzinību attīstība, tirgzinību funkcijas, definīcijas, jēdzieni, tirgus 
un tā veidi.  

2. Tirgzinību vide. Tiešās un netiešās vides ietekmes faktori. To nozīme tirgzinību 
pētījumos, plānošanā, realizācijā un kontrolē. Tirgzinību komplekss (mārketings mikss). 
Tirgzinību kompleksa elementi. 

3. Tirgzinību pētījumi un plānošanas process, to nozīme uzņēmuma attīstībā. Tirgus 
pētījumi, to būtība. Portfolio modeļi. Tirgzinību pētījumi un tirgus analīze, to nozīme 
tirgzinību vadīšanā. Uzņēmuma attīstības (augšanas) stratēģijas. 
Studentiem ir jāpārzina un jāprot izmantot plašāk izplatītās tirgus izpētes un analīzes 
metodes: 
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- Ārējās tiešās un netiešās vides analīzes metodes; 
- SVID (SWOT) analīze; 
- Konkurences analīzes metodes; 
- Portera piecu spēku modelis; 
- Bostonas Konsultanttu grupas matrica; 
- General Electric (Mc Kinsey) modelis; 
- Ansofa modelis. 
4. Pircēju rīcība patēriņa un biznesa tirgū. Pirkšanas lēmuma pieņemšanas process. 

Segmentēšana, mērķtirgu noteikšana, pozicionēšana, 
5. Prece. Preces dzīves cikls, peļņas līkne. Studentiem jāpārzina jautājumi, kas saistīti ar:  
- Preces dzīves cikla koncepcijas un to izmantošana tirgzinībās;  
- Uzņēmuma stratēģijas katrā preces dzīves cikla posmā;  
- Preču klasifikācija, sortiments, kvalitāte dizains, iepakojums, preču zīme. 
6. Cena. Cenu veidošanas mērķi, metodes, stratēģijas. Cenu veidošanu ietekmējošie faktori, 
7. Sadale. Sadales kanāli un to būtība. Sadales kanālu līmeņi. Starpnieku loma sadales 

kanālos. Mazumtirdzniecība, vairumtirdzniecība. 
8. Virzīšana tirgū.  

Studentiem jāpārzina šādi jautājumi: komunikāciju teorija, reklāma, sabiedriskās 
attiecības, pārdošanas veicināšana, tiešā pārdošana, virzīšanas budžeta izstrādāšana,  
virzīšanas tirgū plānošana, organizēšana un kontrole. 

 
4.1. Priekšmeta saturs 
 

 Stundu skaits 
Temati Lekcija

s 
Praktiskā

s 
nodarbīb

as 

Patstāvīg
ās 

nodarbīb
as 

Kop
ā 

1. Ievaddaļa 
1.1. Tirgzinību jēdziens.  
1.2. Tirgzinību priekšmetā aplūkojamie objekti.  
1.3. Tirgzinību attīstība.  
1.4. Tirgzinību funkcijas, definīcijas, jēdzieni.  
1.5. Tirgus un tā veidi.  
 

1 1 3 5 

2. Tirgzinību vide.  
2.1. Tiešās un netiešās vides ietekmes faktori. To 
nozīme tirgzinību pētījumos, plānošanā, realizācijā 
un kontrolē.  
2.2. Tirgzinību komplekss (mārketings mikss). 
Tirgzinību kompleksa elementi. 
2.3. Tirgus ietilpība un tās noteikšana 

2 1 15 18 

3.Tirgzinību pētījumi un plānošanas process, to 
nozīme uzņēmuma attīstībā.  
Tirgus pētījumi, to būtība.  
Tirgzinību pētījumi un tirgus analīze, to nozīme 
tirgzinību vadīšanā;  
Ārējās tiešās un netiešās vides analīzes metodes; 

- SVID (SWOT) analīze; 
- Konkurences analīzes metodes; 
- Portera piecu spēku modelis; 

4 2 24 30 
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Stratēģiskās plānošanas process un portfolio modeļi.  
- Bostonas Konsultanttu grupas matrica; 
- General Electric (Mc Kinsey) modelis; 

Uzņēmuma attīstības (augšanas) stratēģijas, Ansofa 
modelis. 
4.Pircēju rīcība patēriņa un biznesa tirgū.  

4.1. Pircēju rīcības modelis patēriņa tirgū; 
4.2. Pircēju rīcības modelis biznesa 
(industriālajā) tirgū; 
4.3. Pirkšanas lēmuma pieņemšanas process.  
4.4. Segmentēšana, mērķtirgu noteikšana, 
pozicionēšana 
- patēriņa tirgus segmentēšana; 
- biznesa (industriālā) tirgus segmentēšana 
4.5. Produkta pozicionēšana. Pozicionēšanas 
kartes.  

1 1 10 12 

5.Prece. Preces dzīves cikls, peļņas līkne.  
Prece un tās parametri. Preces 3 (5) līmeņi;  
Preču klasifikācija,  
Preču sortiments (garums, dziļums, platums, 
blīvums); 
Preces diferencēšana. Preces kvalitāte dizains, 
iepakojums, preču zīme; 
Preces dzīves cikla koncepcijas un to 
izmantošana tirgzinībās; 
Uzņēmuma stratēģijas katrā preces dzīves cikla 
posmā.  

2 1 12 15 

6.Cena. Cenu veidošanas mērķi, metodes, 
stratēģijas. Cenu veidošanu ietekmējošie faktori, 

1 1 5 7 

7.Sadale. Sadales kanāli un to būtība.  
Sadales kanālu līmeņi;  
Starpnieku loma sadales kanālos;  
Mazumtirdzniecība, vairumtirdzniecība. 

1 1 5 7 

8.Virzīšana tirgū. Komunikāciju teorija.  
Mārketinga komunikācija. 
Virzīšanas mikss un tā elementi. 
Reklāma, reklāmas mērķi, veidi,  
Sabiedriskās attiecības,  
Pārdošanas veicināšana,  
Tiešā pārdošana.  
Virzīšanas budžeta izstrādāšana.  
Virzīšanas tirgū plānošana, organizēšana un 
kontrole. 

3 1 22 26 

Kopā 15 9 96 120 
 
4.2. Studiju programmas apjoms 

3 KP (nepilna laika neklātienes studijas 24 kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas) 
 

4.3. Kursa kalendārs 
Kurss iekļauts 1.studiju gadā 2. semestrī, un nepilna laika studiju programmā paredzētas 
120 stundas, t.sk. 24 kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas.  
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Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra 
KURSA DARBS „TIRGUS IZPĒTE“: 

 

• 
Mērķi:  

• 
Studentiem jāprot veikt mārketinga ārējās vides izpēte.  

• 

Jāprot , analizējot pētījuma rezultātus,  formulēt secinājumus un sniegt 
priekšlikumus problēmas risinājumam.  

 
Tirgus izpētes darba rezultāt i var tikt izmantoti biznesa plāna izstrādei.  

• 
Darba uzdevums: 

• 

Izvēlēties preci/ pakalpojumu, kuram tiks pētīta mārketinga mikro un 
makro vide.  

• 

Savākt informāciju par tirgu, kurā preci/ pakalpojumu realizēs. Darbs tiek 
balstīts galvenokārt uz sekundāriem informācijas avotiem.  

• 
Savāktā informācija jāanalizē, apkopojot SVID (SWOT) tabulā.  

 

Jāveic secinājumi un jādod priekšlikumi par produkta/  pakalpojuma 
ieviešanu tirgū.  

1.  
Darba saturs:  

Ievads.  
1.1.  Darba aktuali tāte.  

2.  
1.2.  Ierobežojumi.  

3.  
Preces/ pakalpojuma vai  uzņēmuma īss apraksts.  

3.1.  
Mārketinga makrovide.  

3.2.  
Sociālekonomiskie, demogrāfiskie faktori.  

3.3.  
Kultūras un izglītības faktori.  

3.4.  
Politiskie, tiesiskie faktori .  

4.  
Tehniskie un tehnoloģiskie faktori.  

4.5.  
Mārketinga mikrovide.  

4.6.  
Pircēji .  

4.7.  
Konkurenti.  

4.8.  
Piegādātāji.  

5.  
Starpnieki tirgū.  

5.9.  
SWOT analīze.  

5.10.  
Iespējas.  

5.11.  
Draudi.  

5.12.  
Stiprās puses.  

6.  
Vājās puses.  

 
Secinājumi un priekšlikumi.  

Darba apjoms: 

Tēma 

15 – 20 lpp. Datornoformējumā, neieskaitot pielikumus, satura rādītāju,  
literatūras sarakstu.  
 
Papildus studiju darba izpildei zināšanas tiek nostiprinātas patstāvīgo darbu ietvaros par 
atbilstošajām tēmām. 
 

Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba veids 
1. Ievaddaļa Tirgzinību teorētiskās Uzdevumi, jautājumi teorētiskā 
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pamatnostādnes materiāla atkārtošanai 
2. Tirgzinību vide 
 

Tirgus ietilpības un tirgus daļas 
aprēķināšana  

Uzdevumi 

3. Tirgzinību pētījumi 
plānošanas process 

Portfolio modeļu izmantošana, 
SVID analīze 

Situācijas uzdevumi 
Uzdevumi 

4 Pircēju rīcība tirgū 
 

Pircēju rīcība Situācijas analīze 
Uzdevumi 

5. Prece, preces dzīves cikls Preces dzīves cikls Situācijas uzdevums 
Situācijas analīze 
Uzdevumi 

6. Cena, cenu veidošana Cena. Cenas aprēķināšana Uzdevumi 
7. Sadale  
 

Sadale. Mazumtirdzniecība, 
vairumtirdzniecība 

Uzdevumi 

8. Preces virzīšana tirgū. 
 

Reklāmas plānošana Situācijas uzdevums, analīze; 
Uzdevumi 

 
Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. Studenti 
patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu, mācību literatūru, uzņēmējdarbību 
regulējošos likumus un normatīvos aktus, statistisko informāciju, masu informācijas līdzekļos 
publicēto informāciju utt. Studenti patstāvīgi analizē un novērtē situācijas, pieņem un pamato 
lēmumus, piedalās diskusijās. 
 

6. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
Pārbaudes veidi. 
Situāciju analīzes un praktiskie darbi zināšanu pārbaudei mācību procesa gaitā. Katra mācību 
metode (izņemot lekcijas) ietver sevī arī zināmus pārbaudes elementus. Patstāvīgo dabu 
vērtējums semestra laikā veido daļu no kopējā novērtējuma vismaz 50%. 
Semestra beigās eksāmens. 
Eksāmens tirgzinībās veido atlikušo 50% no kopējā novērtējuma. Tas notiek rakstiski (2-4 
stundas). Eksāmena darbā tiek iekļautas kursa programmā esošās tēmas. Eksāmenā tiek 
paredzētas sekojošas pārbaudes formas: situācijas analīze, uzdevumi, paskaidrojošas atbildes 
uz jautājumiem. 
 
7. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
Obligātā literatūra 

1. Blaits Dž. Mārketings. Rokasgrāmata. – R.: Zvaigzne ABC, 2004. – 284 lpp. 
2. Kaparkalēja D. Tirgzinības pamati. – R.: Jumava, 2007. – 310 lpp. 

Ieteicamā literatūra 
3. Gaile-Sarkane E., Andersone I., Greitāne R. Situācijas un uzdevumi tirgzinībās. – R.:RTU, 

2006. – 131 lpp. 
4. Kalka R. Mēsene A. Mārketings – Rīga: BALTA eko, 2004. – 119 lpp. 
5. Kotlers F. Mārketinga pamati. – R.: Jumava, 2006. – 647.lpp. 
6. Kotlers F. Desmit mārketinga grēki. – R.: Jumava, 2006. – 110 lpp. 
7. Mārketinga Pamati. Biroja sērija. – R.: Jumava, 2002. – 352 lpp. 
8. O’Reilijs D., Gibass D. Darījumu attiecības ar pircējiem. – R.: Biznesa augstskola Tūrība, 

2005. – 238 lpp.  
9. Praude V. Ko ražot, kā pārdot un kā iekarot tirgu. – R.: 1994. – 95 lpp.  
10. Praude V., Beļčikovs J. Mārketings. – R.: Vaidelote, 1999. – 559 lpp. 
11. Veide M. Reklāmas psiholoģija. – R.: Jumava, 2006. – 246 lpp.  
12. Kotler Ph. Marketing Management, The Millenium Edition. – USA, Prentice Hall 

International, Inc., 2000. – 718 p. 
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13. Tellis Gerard J. Advertising and Sales Promotion Strategy. – USA, Addison-Wesley, 1998. – 
483 p.  

14. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия. – Москва: Инфра, 1999. – 803 с.  
15. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология. – 

Москва: Финпресс, 1998. – 414 с.  
16. Дихтль Е., Хёршген Х. Практический маркетинг. – М.: «Высшая школа», 1995. – 255 с. 
17. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга. 9-е издание. – М.: «Вильямс», – 2005. – 

1200 с. 
Interneta resursi. 
Uzņēmējdarbību regulējošie likumi un normatīvie akti. 
Statistiskie izdevumi, Ziņojumi par tautsaimniecības attīstību. 
Periodiskie izdevumi: Kapitāls, Latvijas Ekonomists, Supermārkets, Dienas Bizness, Lietišķā 
Diena (laikraksta Diena pielikums pirmdienās) u.c. 
 

8.  Prasības mācībspēkiem 
Augstākā ekonomiskā izglītība vai uzņēmējs ar augstāko izglītību. 
Valsts valodas prasme. 
Vēlams maģistra grāds. 
Ieteicama prakse uzņēmējdarbībā. 
 

9. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programmu jāpārskata un jāprecizē katra mācību gada beigās. Regulāri atjaunot programmu 
atbilstoši reālajām izmaiņām tirgzinību teorijas attīstībā, kā arī atbilstoši izmaiņām likumdošanā, 
tautsaimniecībā, uzņēmējdarbībā un izglītības sistēmā. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Informātika un informāciju tehnoloģijas (3KP) 
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Kursa saturs orientēts uz studentiem ar priekšzināšanās informācijas apstrādē. Tie varētu 
būt gan komercskolu, gan parasto vidusskolu (ja tur attiecīgais priekšmets mācīts) 
beidzēji vai arī studenti, kas ieguvuši pieredzi praktiskajā darbā uzņēmumos. 

3. Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 

• Mācību priekšmeta pamatmērķi ir: iemācīties izmantot MS Word, MsExcel, MS 
Power Point programmas un Interneta pamatprincipus praktisko uzdevumu 
risināšanai.  

• Kurss paredz to informācijas apstrādes principu un iemaņu padziļinātu apguvi, kas 
nepieciešama komercnozarēs strādājošiem. 

• Iemācīt studentus savos studiju darbos un pētījumos izmantot datora iespējas. Mācību 
kursā sevišķi uzmanība pievērsta tādiem jautājumiem, kā datu ievads un analīze.  

 
3.2. Uzdevumi 

• Sniegt studentiem zināšanas datora izmantošanas iespējās ekonomisku problēmu 
risināšanai. 

• Sniegt zināšanas, kas ir augstākas par vidējo datoru lietotāja līmeni, tādējādi paredzot 
iespēju kursa beidzējam patstāvīgi uzturēt darba vietu (datoru). 

• Padziļināt un paplašināt studentu zināšanas par uzņēmējdarbībā izmantoto mūsdienu 
informācijas apstrādes tehniku un tehnoloģiju. 

• Iepazīstināt apmācāmos ar ekonomisko problēmu kompleksas risināšanas metodēm, 
izmantojot datortehniku. 

 
3.3. Plānoti studiju rezultāti 

• Studentiem jāmāk izmantot datoru. 
• Studentiem ir jāzina un jāmāk izmantot datortīklus. 
• Studentiem jāmāk izmantot MS Office programmas: MS Word, MS Excel un MS 

Power Point. 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

1. Ievads informācijas tehnoloģijā  
Studentam ir jāzina Latvijas uzņēmējdarbībā lietoto datoru veidi. Ir jāatpazīst biežāk 
izplatītāko datoru tehniskais raksturojums, tāpat ir jānovērtē datora iespējas pēc tā 
tehniskā apraksta. Studentam ir jāzina izplatītākās operētājsistēmas. Studentam ir jābūt 
informētam par jaunākajām aktualitātēm informācijas tehnoloģijās.  

2. Datortīklu izmantošana uzņēmējdarbībā  
Studentam ir jāzina lokālo datortīklu izmantošanas priekšrocības uzņēmējdarbībā. Ir 
jāzina dažādi lokālo datortīklu organizācijas principi. Studentam ir jāzina Internet 
datortīkla lietošanas iespējas informācijas iegūšanā un apmaiņā, kā arī jāprot veikt 
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praktiski dažādas darbības Internet vidē. Ir jāzina kādas Internet pieslēguma un 
izmantošanas iespējas Latvijā. 

3. Teksta redaktors - MS Word 
Studentam ir jāprot ļoti labi praktiski pielietot programmu MS Word no MS Office 
programmu paketes uzņēmējdarbības uzdevumu veikšanā. MS Word ietvaros jāprot 
veidot komplicētus dokumentus, pievienojiet tiem grafikas efektus, matemātiskas 
formulas, diagrammas utt. Jābūt gataviem veidot apjomīgus dokumentus vienotā stilā 
uz esošas vai paša izveidotas veidnes pamata. 

4. Tabulu procesors MS Excel 
Studentam ir jāprot veikt aprēķinus, veidojot formulas un pielietojot funkcijas, kas 
saistīti ar uzņēmējdarbību programmā MS Excel. Aprēķinu tabulas ir jāprot atbilstoši 
formatēt un uz to bāzes jāveido lietišķās diagrammas, ar kuru palīdzību studentam ir 
jāanalizē, jānovērtē informācija. 

5. Prezentāci ju veidošanas ar MS Power Point 
Studentam jāprot veidot prezentācijas, kurās slaidi papildināti ar dažādiem objektiem. 
Studentam ir jānovērtē dizaina un animācijas efektu piemērotība prezentācijas 
saturam. Jāprot organizēt prezentācija un uzstāties ar runu, kas papildina izveidotos 
slaidus. 

 
4.2. Organizācija un struktūra 
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1 .  Ievads informācijas 
tehnoloģijā  
1.1. Tehnisko resursu apskats  

2  2 4 

2.  Datoru vadība  
2.1. Operētājsistēmas 
2.2. Darbības ar logiem un failiem 

Windows vidē 
2.3. Control Panel 
2.4. Printeru vadība 

2 2 2 6 

3.  Datortīkli un to izmantošana  
3.1. Datortīklu priekšrocības 
3.2. Globālais datortīkls INTERNET 
3.3. INTERNET pārlūkprogrammas 
3.4. Elektroniskais pasts 

1 2 5 8 

4.  Teksta redaktors MS WORD 
4.1. Teksta ievades nosacījumi 
4.2. Simbolu formatēšana 
4.3. Rindkopu formatēšana 
4.4. Lappuses formatēšana 
4.5. Zīmējumu ievietošana 
4.6. Teksta noformēšanas iespējas 

7 20 33 60 
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4.7. Darbs ar vairākiem dokumentiem 
4.8. Garāku dokumentu noformēšana 
4.9. Teksta redaktora grafiskās iespējas 
4.10. Tabulas un tabulators 
4.11. Stils, satura rādītājs un 

atsauces 

5.  Tabulu procesors MS Excel  
5.1. Datu ievads, šūnu formatēšana un 

rediģēšana, vienkāršas tabulas 
5.2. Elementāri aprēķini (vienkāršās 

formulas) 
5.3. Diagrammu veidošana 
5.4. Standartu funkciju lietošanas 

principi (SUM, ROUND, COUNT, 
AVERAGE, MAX, MIN utt.) 

6 10 12 28 

6.  Prezentāciju veidošanas ar 
MS Power Point 

6.1. Prezentāciju programmu būtība 
6.2. Power Point grafiskās iespējas 
6.3. Slaidu veidošana un demonstrācija 

2 6 6 14 

Kopā:  20 40 60 120 

 
4.3. Studiju programmas apjoms 

3 KP – pilna laika klātienes studijas 60 kontaktstundas un 60 patstāvīgā darba stundas. 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei paredzētas 120 stundas un tas iekļauts 1. semestrī, t.sk. 60 auditorijas 
stundas un 60 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves 
ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. 
Mācību vielas apguvei var izmantot sekojošas darba formas: lekcijas, demonstrācijas, 
praktiskie darbi, kontroldarbi, konsultācijas. 
 

4.5. Praktisko darbu organizācija:  
 
• Mācību vielas apguvei var izmantot sekojošas darba formas: lekcijas, demonstrācijas, 

praktiskie darbi, kontroldarbi, konsultācijas. 
• Kursa gaitā veicami kontroldarbi (patstāvīgie darbi) atsevišķu (plašāko) tēmu 

noslēgumā, lai radinātu studentus risināt uzdevumus bez konsultantu klātbūtnes. 
 

 Temats Praktiskā darba veids  

1. Ievads informācijas tehnoloģijā.  
2. Operētājsistēmu apskats 

Konkrētā uzņēmuma datortehnikas apraksts. 
Situācijas analīze. 

3. Datortīklu izmantošana uzņēmējdarbībā Datortīklu izmantošana. Referāts 
4. Vispārējā IT izmantošana 
uzņēmējdarbībā 

MS Word uzņēmējdarbībā. 9 darbu modulis. 
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5.Vispārējā IT izmantošana 
uzņēmējdarbībā 
 

MS Power Point uzņēmējdarbībā. 
Prezentācija par referāta tēmu. 

6. Vispārējā IT izmantošana uzņēmēj 
darbībā 
 

MS Excel uzņēmējdarbībā. Tāme, Nodokļu 
aprēķins, Līzinga maksājumu aprēķins. 

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko uzdevumu risināšanā. 
Studenti kopā ar pasniedzēju apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu un speciālo 
literatūru. Studenti patstāvīgi analizē un novērtē situācijas, pieņem un pamato lēmumus, 
piedalās diskusijās. 

5. Pamatliteratūra  
1. Tambovceva T., Serkova S., Informātika un informāciju tehnoloģijas. Mācību materiāls, 

jēdzieni, prezentācijas un uzdevumi. [tiešsaiste]: http://koledza.siva.gov.lv 
2. Murāne D., Word 2000  ... no A līdz Z. Rīga: Datorzinību centrs, 2000, 167 lpp. 
3. Rikure T., Internets. Īsi un vienkārši. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005, 72 lpp.. 
4. Vēzis V., Elektroniskās tabulas Microsoft Excel. Rīga: Mācību grāmata, 2000. 
5. Vēzis V., Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft PowerPoint. Rīga: 

Mācību grāmata,  2000. 
 

6. Papildliteratūra  
Dukulis I., Apgūsim jauno PowerPoint. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006, 144 lpp.. 
Krieviņš V., Informācijas meklēšanas stratēģija internetā. 2005, 56 lpp.. 
Preses novitātes no žurnāliem „Sakaru pasaule” un „E-pasaule”. 
Angļu – krievu - latviešu skaidrojošā vārdnīca. Datu pārraides un apstrādes sistēmas.- R.: 
SWH Informatīvās sistēmas, 1995. 
Latviešu valoda un datori (standarti, kodu tabulas, normatīvie akti, termini),- R.: Tilde, 1995. 
Murāne L Ar Internet uz tu.-R.: Datortehnika, 1995. 
Sataki K., Windows 2000 Professional ... no A līdz Z. Datorzinību centrs, 2001. 
Veiss K., Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009, 128 lpp.. 
Veiss K., Datorzinības – I studiju posms, SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta 
akadēmija”, 2003. 
K.Veiss „Pirmie soļi pie datora” „Mācību grāmata”, 2000. 

7. Studentu novērtēšana  

• Kontroldarbi – 20 %  
• Praktisko darbu izpilde – 20 % 
• Ieskaite / Eksāmens – 60 % 
 

8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana  
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Informātika un informāciju tehnoloģijas (3KP)  
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Kursa saturs orientēts uz studentiem ar priekšzināšanās informācijas apstrādē. Tie varētu 
būt gan komercskolu, gan parasto vidusskolu (ja tur attiecīgais priekšmets mācīts) 
beidzēji vai arī studenti, kas ieguvuši pieredzi praktiskajā darbā uzņēmumos. 

3. Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 

• Mācību priekšmeta pamatmērķi ir: iemācīties izmantot MS Word, MsExcel, MS 
Power Point programmas un Interneta pamatprincipus praktisko uzdevumu 
risināšanai.  

• Kurss paredz to informācijas apstrādes principu un iemaņu padziļinātu apguvi, kas 
nepieciešama komercnozarēs strādājošiem. 

• Iemācīt studentus savos studiju darbos un pētījumos izmantot datora iespējas. Mācību 
kursā sevišķi uzmanība pievērsta tādiem jautājumiem, kā datu ievads un analīze.  

 
3.2. Uzdevumi 

• Sniegt studentiem zināšanas datora izmantošanas iespējās ekonomisku problēmu 
risināšanai. 

• Sniegt zināšanas, kas ir augstākas par vidējo datoru lietotāja līmeni, tādējādi paredzot 
iespēju kursa beidzējam patstāvīgi uzturēt darba vietu (datoru). 

• Padziļināt un paplašināt studentu zināšanas par uzņēmējdarbībā izmantoto mūsdienu 
informācijas apstrādes tehniku un tehnoloģiju. 

• Iepazīstināt apmācāmos ar ekonomisko problēmu kompleksas risināšanas metodēm, 
izmantojot datortehniku. 

 
3.3. Plānoti studiju rezultāti 

• Studentiem jāmāk izmantot datoru. 
• Studentiem ir jāzina un jāmāk izmantot datortīklus. 
• Studentiem jāmāk izmantot MS Office programmas: MS Word, MS Excel un MS 

Power Point. 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

1. Ievads informācijas tehnoloģijā  
Studentam ir jāzina Latvijas uzņēmējdarbībā lietoto datoru veidi. Ir jāatpazīst biežāk 
izplatītāko datoru tehniskais raksturojums, tāpat ir jānovērtē datora iespējas pēc tā 
tehniskā apraksta. Studentam ir jāzina izplatītākās operētājsistēmas. Studentam ir jābūt 
informētam par jaunākajām aktualitātēm informācijas tehnoloģijās.  

2. Datortīklu izmantošana uzņēmējdarbībā  
Studentam ir jāzina lokālo datortīklu izmantošanas priekšrocības uzņēmējdarbībā. Ir 
jāzina dažādi lokālo datortīklu organizācijas principi. Studentam ir jāzina Internet 
datortīkla lietošanas iespējas informācijas iegūšanā un apmaiņā, kā arī jāprot veikt 
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praktiski dažādas darbības Internet vidē. Ir jāzina kādas Internet pieslēguma un 
izmantošanas iespējas Latvijā. 

3. Teksta redaktors - MS Word 
Studentam ir jāprot ļoti labi praktiski pielietot programmu MS Word no MS Office 
programmu paketes uzņēmējdarbības uzdevumu veikšanā. MS Word ietvaros jāprot 
veidot komplicētus dokumentus, pievienojiet tiem grafikas efektus, matemātiskas 
formulas, diagrammas utt. Jābūt gataviem veidot apjomīgus dokumentus vienotā stilā 
uz esošas vai paša izveidotas veidnes pamata. 

4. Tabulu procesors MS Excel 
Studentam ir jāprot veikt aprēķinus, veidojot formulas un pielietojot funkcijas, kas 
saistīti ar uzņēmējdarbību programmā MS Excel. Aprēķinu tabulas ir jāprot atbilstoši 
formatēt un uz to bāzes jāveido lietišķās diagrammas, ar kuru palīdzību studentam ir 
jāanalizē, jānovērtē informācija. 

5. Prezentāciju veidošanas ar MS Power Point  
Studentam jāprot veidot prezentācijas, kurās slaidi papildināti ar dažādiem objektiem. 
Studentam ir jānovērtē dizaina un animācijas efektu piemērotība prezentācijas 
saturam. Jāprot organizēt prezentācija un uzstāties ar runu, kas papildina izveidotos 
slaidus. 

 
4.2. Organizācija un struktūra 
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1 .  Ievads informācijas 
tehnoloģijā  
1.1. Tehnisko resursu apskats  

1  3 4 

2.  Datoru vadība  
2.1. Operētājsistēmas 
2.2. Darbības ar logiem un failiem 

Windows vidē 
2.3. Control Panel 
2.4. Printeru vadība 

 1 5 6 

3.  Datortīkli un to izmantošana  
3.1. Datortīklu priekšrocības 
3.2. Globālais datortīkls INTERNET 
3.3. INTERNET pārlūkprogrammas 
3.4. Elektroniskais pasts 

 1 7 8 

4.  Teksta redaktors MS WORD 
4.1. Teksta ievades nosacījumi 
4.2. Simbolu formatēšana 
4.3. Rindkopu formatēšana 
4.4. Lappuses formatēšana 
4.5. Zīmējumu ievietošana 
4.6. Teksta noformēšanas iespējas 

4 6 50 60 
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4.7. Darbs ar vairākiem dokumentiem 
4.8. Garāku dokumentu noformēšana 
4.9. Teksta redaktora grafiskās iespējas 
4.10. Tabulas un tabulators 
4.11. Stils, satura rādītājs un 

atsauces 

5.  Tabulu procesors MS Excel  
5.1. Datu ievads, šūnu formatēšana un 

rediģēšana, vienkāršas tabulas 
5.2. Elementāri aprēķini (vienkāršās 

formulas) 
5.3. Diagrammu veidošana 
5.4. Standartu funkciju lietošanas 

principi (SUM, ROUND, COUNT, 
AVERAGE, MAX, MIN utt.) 

4 4 20 28 

6.  Prezentāciju veidošanas ar 
MS Power Point 

6.1. Prezentāciju programmu būtība 
6.2. Power Point grafiskās iespējas 
6.3. Slaidu veidošana un demonstrācija 

1 2 11 14 

Kopā:  10 14 96 120 

 
4.3. Studiju programmas apjoms 

3 KP – nepilna laika neklātienes studijas 24 kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas. 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei paredzētas 120 stundas un tas iekļauts 1. semestrī, t.sk. 24 auditorijas 
stundas un 96 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves 
ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. 
Mācību vielas apguvei var izmantot sekojošas darba formas: lekcijas, demonstrācijas, 
praktiskie darbi, kontroldarbi, konsultācijas. 
 

4.5. Praktisko darbu organizācija:  
 
• Mācību vielas apguvei var izmantot sekojošas darba formas: lekcijas, demonstrācijas, 

praktiskie darbi, kontroldarbi, konsultācijas. 
• Kursa gaitā veicami kontroldarbi (patstāvīgie darbi) atsevišķu (plašāko) tēmu 

noslēgumā, lai radinātu studentus risināt uzdevumus bez konsultantu klātbūtnes. 
 
 
 

 Temats Praktiskā darba veids  

1. Ievads informācijas tehnoloģijā.  
2. Operētājsistēmu apskats 

Konkrētā uzņēmuma datortehnikas apraksts. 
Situācijas analīze. 

3. Datortīklu izmantošana uzņēmējdarbībā Datortīklu izmantošana. Referāts 
4. Vispārējā IT izmantošana MS Word uzņēmējdarbībā. 9 darbu modulis. 
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uzņēmējdarbībā 
5.Vispārējā IT izmantošana 
uzņēmējdarbībā 

MS Power Point uzņēmējdarbībā. 
Prezentācija par referāta tēmu. 

6. Vispārējā IT izmantošana uzņēmēj 
darbībā 

MS Excel uzņēmējdarbībā. Tāme, Nodokļu 
aprēķins, Līzinga maksājumu aprēķins. 

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko uzdevumu risināšanā. 
Studenti kopā ar pasniedzēju apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu un speciālo 
literatūru. Studenti patstāvīgi analizē un novērtē situācijas, pieņem un pamato lēmumus, 
piedalās diskusijās. 

5. Pamatliteratūra  
1. Tambovceva T., Serkova S., Informātika un informāciju tehnoloģijas. Mācību materiāls, 
jēdzieni, prezentācijas un uzdevumi. [tiešsaiste]: http://koledza.siva.gov.lv 

2. Murāne D., Word 2000  ... no A līdz Z. Rīga: Datorzinību centrs, 2000, 167 lpp. 
3. Rikure T., Internets. Īsi un vienkārši. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005, 72 lpp.. 
4. Vēzis V., Elektroniskās tabulas Microsoft Excel. Rīga: Mācību grāmata, 2000. 
5. Vēzis V., Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft PowerPoint. Rīga: 

Mācību grāmata,  2000. 
 

6. Papildliteratūra  
Dukulis I., Apgūsim jauno PowerPoint. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006, 144 lpp.. 
Krieviņš V., Informācijas meklēšanas stratēģija internetā. 2005, 56 lpp.. 
Preses novitātes no žurnāliem „Sakaru pasaule” un „E-pasaule”. 
Angļu – krievu - latviešu skaidrojošā vārdnīca. Datu pārraides un apstrādes sistēmas.- R.: 
SWH Informatīvās sistēmas, 1995. 
Latviešu valoda un datori (standarti, kodu tabulas, normatīvie akti, termini),- R.: Tilde, 1995. 
Murāne L Ar Internet uz tu.-R.: Datortehnika, 1995. 
Sataki K., Windows 2000 Professional ... no A līdz Z. Datorzinību centrs, 2001. 
Veiss K., Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009, 128 lpp.. 
Veiss K., Datorzinības – I studiju posms, SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta 
akadēmija”, 2003. 
K.Veiss „Pirmie soļi pie datora” „Mācību grāmata”, 2000. 

7. Studentu novērtēšana  

• Kontroldarbi – 20 %  
• Praktisko darbu izpilde – 20 % 
• Ieskaite / Eksāmens – 60 % 
 

8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana  
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 

 
 

 
 

132

http://koledza.siva.gov.lv/�


Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Informātika ekonomistiem (4KP) 
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Kursa saturs orientēts uz studentiem ar priekšzināšanās informācijas apstrādē. Tie varētu būt 
gan komercskolu, gan parasto vidusskolu (ja tur attiecīgais priekšmets mācīts) beidzēji vai arī 
studenti, kas ieguvuši pieredzi praktiskajā darbā uzņēmumos. Studentiem pirms tam ir 
jānoklausās kurss „Informātika un informāciju tehnoloģijas”. 

3. Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 

Kurss paredz to informācijas apstrādes principu un iemaņu padziļinātu apguvi, kas 
nepieciešama komercnozarēs strādājošiem. 

3.2. Uzdevumi 
• Iemācīties izmantot MS Excel un MS Access programmas praktisko uzdevumu 

risināšanai. 
• Mācību kursā sevišķi uzmanība pievērsta tādiem jautājumiem, kā datu ievads un 

analīze, grafiku un diagrammas veidošana, loģisko funkciju izmantošana, finanšu 
funkciju pielietošana, funkciju analīze ar Goal Seek un Solver, optimizācijas 
uzdevumu risināšana, datu bāzes izveidošana un atskaišu veidošana. 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
• Saprast ekonomikas uzdevumu nostādnes. 
• Prast izmantot datora iespējās ekonomisku uzdevumu risināšanai. 
• Prast pielietot dažādas funkcijas uzdevumu risināšanai. 
• Prast lietot zināmos datus, veikt elementāro prognozi, optimizāciju. 
• Prast izveidot datu bāzi. 
• Prast veidot atskaites no datu bāzes. 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

Šajā priekšmetā tiek apgūtas zināšanas, kas nepieciešamas ekonomistiem ikdienas darbā 
ar datoru, kā arī datora administrēšanas pamati. 
Studentam jāprot izmantot populārākās lietotāju programmas (tabulas redaktoru, datu 
bāzes) ekonomisko problēmu risināšanai. Nodarbībās studenti apgūst zināšanas, kas 
plašākas par datoru lietotāja sākuma līmeni. 

 
1. Lietišķās programmas biznesa vadībai  

Studentam jāzina informācijas tehnoloģijas lietošanas priekšrocības uzņēmējdarbībā. 
Ir jāzina biroja vadības automātisko sistēmu darbības principi un to iedalījums. Ir 
jāzina dažādu biznesa informācijas sistēmu pielietošanas iespējas. Ir jāzina šīs 
programmas sasaistīšanas un kompleksas lietošanas principi. 
 

 
2. Informācijas sistēmu praktiskā pielietošana  

Studentam brīvi jāprot pielietot dažādas informācijas sistēmas uzņēmējdarbības 
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atvieglošanai, kā arī jāprot pārliecināt kolēģus par tās vai citas sistēmas priekšrocībām 
un trūkumiem. 
 

3. Datora administrēšana  
Studentam ir jāzina, kādas ir vienkārša lietotāja tehniskās iespējas darbā ar personālo 
datoru. Ir jāzina datu drošības principi, izplatītākas arhivācijas un antivīrusu 
programmas. Ir jāprot atkal atjaunot izdzēstus failus, "ārstēt" ar vīrusiem "inficētās" 
programmas un ir jāprot veidot arhīvu failus. 

 
4.2. Organizācija un struktūra 
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1 .  Ievads informācijas 
tehnoloģijās 
1.1. Datortehnika uzņēmējdarbībā 
1.2. Jaunākais datoru tehniskajā un 

programmu nodrošinājumā 

2 2 4 8 

2.  MS EXCEL Tabulu procesors 
2.1. Absolūtā adresācija 
2.2. Loģiskās funkcijas (IF, AND, OR, 

SUMIF, COUNTIF) 
2.3. Finanšu funkcijas (PV, FV, RATE, 

PMT, NPER) 
2.4. Datu bāzes MS Excel (sakārtošana, 

filtri, grupēšana) 
2.5. Datu analīzes līdzekļi Goal Seek un 

Solver 
2.6. Datuma un laika funkcijas, teksta 

funkcijas 

20 20 40 80 

3.  Datora administrēšana  
3.1. Datu drošība 
3.2. Arhivācijas programmas 
3.3. Antivīrusu programmas 

2 2 4 8 

4.  Teksta redaktors MS WORD 
4.1. Komplicētu dokumentu veidošana 
4.2. Seriālie dokumenti 
4.3. Veidne un veidlapa 

6 10 16 32 

5.  Datu bāzes vadības sistēmas  
MS ACCESS 

5.1. Datu bāzu uzbūves principi 
5.2. Datu bāzes izveide 
5.3. Datu tipa noteikšana 
5.4. Pieprasījumi datu bāzēs 
5.5. Izvada formu veidošana 

8 8 16 32 
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5.6. Izvada atskaišu veidošana 

Kopā:  38 42 80 160 

 
4.3. Studiju programmas apjoms 

4 KP - pilna laika klātienes studijas - 80 kontaktstundas un 80 patstāvīgā darba stundas. 
4.4. Kursa kalendārs 

Kursa apguvei paredzētas 160 stundas un tas iekļauts 1.kursa 2. semestrī, t.sk. 80 
auditorijas stundas un 80 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves 
ātruma, bet vidēji pusi no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. Mācību vielas 
apguvei var izmantot sekojošas darba formas: lekcijas, demonstrācijas, praktiskie darbi, 
kontroldarbi, konsultācijas. 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  

 Temats Praktiskā darba veids  

1. Vispārējā IT izmantošana 
uzņēmējdarbībā 

MS EXCEL uzņēmējdarbībā. Darba laika 
uzskaites tabeles un personīgā konta izveide.  

2. Vispārējā IT izmantošana 
uzņēmējdarbībā 

MS ACCESS uzņēmējdarbībā. Uzņēmuma 
datu bāzes modeļa izstrāde, tabulas, dati, 
formas, pieprasījumi un pārskati.  

3. Informāciju sistēmu praktiskā 
pielietošana 

Kursa darba noformējums. Studiju darbs. 
 

 
5. Pamatliteratūra  

1. Tambovceva T., Serkova S., Informātika ekonomistiem. Mācību materiāls, jēdzieni, 
prezentācijas un uzdevumi. [tiešsaiste]: http://koledza.siva.gov.lv 

2. Lukažis Dz., Datu bāzu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000, 95lpp.. 
3. Vēzis V., Elektroniskās tabulas Microsoft Excel. Rīga:  Mācību grāmata, 2000, 158lpp.. 

 
6. Papildliteratūra  

1. Angļu – krievu - latviešu skaidrojošā vārdnīca. Datu pārraides un apstrādes 
sistēmas.- R.: SWH Informatīvās sistēmas, 1995. 

2. Latviešu valoda un datori (standarti, kodu tabulas, normatīvie akti, termini),- Rīga.: 
Tilde, 1995. 

3. Dukulis  I., Apgūsim jauno Excel! Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004, 176 lpp.. 
4. Jurenoks A., Rikure T., Microsoft Access XP – no iesācēja līdz lietpratējam. 

Zvaigzne ABC, 2004, 130 lpp.. 
5. Mika V., Access pamati. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008, 80 lpp.. 

 
7. Studentu novērtēšana 

• Kontroldarbi – 20 %  
• Praktisko darbu izpilde – 20 % 
• Ieskaite / Eksāmens – 60 % 
 

8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana  
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Informātika ekonomistiem (4KP) 
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Kursa saturs orientēts uz studentiem ar priekšzināšanās informācijas apstrādē. Tie varētu būt 
gan komercskolu, gan parasto vidusskolu (ja tur attiecīgais priekšmets mācīts) beidzēji vai arī 
studenti, kas ieguvuši pieredzi praktiskajā darbā uzņēmumos. Studentiem pirms tam ir 
jānoklausās kurss „Informātika un informāciju tehnoloģijas”. 

3. Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 

Kurss paredz to informācijas apstrādes principu un iemaņu padziļinātu apguvi, kas 
nepieciešama komercnozarēs strādājošiem. 

3.2. Uzdevumi 
• Iemācīties izmantot MS Excel un MS Access programmas praktisko uzdevumu 

risināšanai. 
• Mācību kursā sevišķi uzmanība pievērsta tādiem jautājumiem, kā datu ievads un 

analīze, grafiku un diagrammas veidošana, loģisko funkciju izmantošana, finanšu 
funkciju pielietošana, funkciju analīze ar Goal Seek un Solver, optimizācijas 
uzdevumu risināšana, datu bāzes izveidošana un atskaišu veidošana. 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
• Saprast ekonomikas uzdevumu nostādnes. 
• Prast izmantot datora iespējās ekonomisku uzdevumu risināšanai. 
• Prast pielietot dažādas funkcijas uzdevumu risināšanai. 
• Prast lietot zināmos datus, veikt elementāro prognozi, optimizāciju. 
• Prast izveidot datu bāzi. 
• Prast veidot atskaites no datu bāzes. 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

Šajā priekšmetā tiek apgūtas zināšanas, kas nepieciešamas ekonomistiem ikdienas darbā 
ar datoru, kā arī datora administrēšanas pamati. 
Studentam jāprot izmantot populārākās lietotāju programmas (tabulas redaktoru, datu 
bāzes) ekonomisko problēmu risināšanai. Nodarbībās studenti apgūst zināšanas, kas 
plašākas par datoru lietotāja sākuma līmeni. 

 
1. Lietišķās programmas biznesa vadībai  

Studentam jāzina informācijas tehnoloģijas lietošanas priekšrocības uzņēmējdarbībā. 
Ir jāzina biroja vadības automātisko sistēmu darbības principi un to iedalījums. Ir 
jāzina dažādu biznesa informācijas sistēmu pielietošanas iespējas. Ir jāzina šīs 
programmas sasaistīšanas un kompleksas lietošanas principi. 
 

 
2. Informācijas sistēmu praktiskā pielietošana  

Studentam brīvi jāprot pielietot dažādas informācijas sistēmas uzņēmējdarbības 
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atvieglošanai, kā arī jāprot pārliecināt kolēģus par tās vai citas sistēmas priekšrocībām 
un trūkumiem. 
 

3. Datora administrēšana  
Studentam ir jāzina, kādas ir vienkārša lietotāja tehniskās iespējas darbā ar personālo 
datoru. Ir jāzina datu drošības principi, izplatītākas arhivācijas un antivīrusu 
programmas. Ir jāprot atkal atjaunot izdzēstus failus, "ārstēt" ar vīrusiem "inficētās" 
programmas un ir jāprot veidot arhīvu failus. 

 
4.2. Organizācija un struktūra 
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1 .  Ievads informācijas 
tehnoloģijās 
1.1. Datortehnika uzņēmējdarbībā 
1.2. Jaunākais datoru tehniskajā un 

programmu nodrošinājumā 

1  7 8 

2.  MS EXCEL Tabulu procesors 
2.1. Absolūtā adresācija 
2.2. Loģiskās funkcijas (IF, AND, OR, 

SUMIF, COUNTIF) 
2.3. Finanšu funkcijas (PV, FV, RATE, 

PMT, NPER) 
2.4. Datu bāzes MS Excel (sakārtošana, 

filtri, grupēšana) 
2.5. Datu analīzes līdzekļi Goal Seek un 

Solver 
2.6. Datuma un laika funkcijas, teksta 

funkcijas 

6 9 65 80 

3.  Datora administrēšana  
3.1. Datu drošība 
3.2. Arhivācijas programmas 
3.3. Antivīrusu programmas 

1 1 6 8 

4.  Teksta redaktors MS WORD 
4.1. Komplicētu dokumentu veidošana 
4.2. Seriālie dokumenti 
4.3. Veidne un veidlapa 

3 3 26 32 

5.  Datu bāzes vadības sistēmas  
MS ACCESS 

5.1. Datu bāzu uzbūves principi 
5.2. Datu bāzes izveide 
5.3. Datu tipa noteikšana 
5.4. Pieprasījumi datu bāzēs 
5.5. Izvada formu veidošana 

4 4 24 32 
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5.6. Izvada atskaišu veidošana 

Kopā:  15 17 128 160 

 
4.3. Studiju programmas apjoms 

4 KP - nepilna laika neklātienes studijas - 32 kontaktstundas un 128 patstāvīgā darba 
stundas. 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei paredzētas 160 stundas un tas iekļauts 1.kursa 2. semestrī, t.sk. 32 
auditorijas stundas un 128 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās 
un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves 
ātruma, bet vidēji pusi no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. Mācību vielas 
apguvei var izmantot sekojošas darba formas: lekcijas, demonstrācijas, praktiskie darbi, 
kontroldarbi, konsultācijas. 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  

 Temats Praktiskā darba veids  

1. Vispārējā IT izmantošana 
uzņēmējdarbībā 

MS EXCEL uzņēmējdarbībā. Darba laika 
uzskaites tabeles un personīgā konta izveide.  

2. Vispārējā IT izmantošana 
uzņēmējdarbībā 

MS ACCESS uzņēmējdarbībā. Uzņēmuma 
datu bāzes modeļa izstrāde, tabulas, dati, 
formas, pieprasījumi un pārskati.  

3. Informāciju sistēmu praktiskā 
pielietošana 

Kursa darba noformējums. Studiju darbs. 
 

5. Pamatliteratūra  

• Tambovceva T., Serkova S., Informātika ekonomistiem. Mācību materiāls, jēdzieni, 
prezentācijas un uzdevumi. [tiešsaiste]: http://koledza.siva.gov.lv 

• Lukažis Dz., Datu bāzu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000, 95lpp.. 
• Vēzis V., Elektroniskās tabulas Microsoft Excel. Rīga:  Mācību grāmata, 2000, 158lpp.. 

6.Papildliteratūra  

• Angļu – krievu - latviešu skaidrojošā vārdnīca. Datu pārraides un apstrādes sistēmas.- R.: 
SWH Informatīvās sistēmas, 1995. 

• Latviešu valoda un datori (standarti, kodu tabulas, normatīvie akti, termini),- Rīga.: Tilde, 
1995. 

• Dukulis  I., Apgūsim jauno Excel! Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004, 176 lpp.. 
• Jurenoks A., Rikure T., Microsoft Access XP – no iesācēja līdz lietpratējam. Zvaigzne ABC, 

2004, 130 lpp.. 
• Mika V., Access pamati. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008, 80 lpp.. 
 

7. Studentu novērtēšana  

• Kontroldarbi – 20 %  
• Praktisko darbu izpilde – 20 % 
• Ieskaite / Eksāmens – 60 % 
 

8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana  
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Matemātika ekonomistiem (4KP) 
2.  Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Kursa saturs orientēts uz studentiem ar priekšzināšanām matemātikā, mikroekonomikā un 
prasmēm pielietot MsOffiss programmas. 

3. Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis 

• Veicināt un attīstīt studenta matemātiski – loģisko domāšanu. 
• Apgūt kopsakarības starp matemātiskajām likumsakarībām un to pielietojumu 

tautsaimniecības vispārīgo ekonomisko likumu skaidrojumā un analīzē. 
• Iemācīt atrast nepieciešamos matemātiskos risinājumus praktisko uzņēmējdarbības 

jautājumu risināšanā. 
3.2. Uzdevumi 

Augstākās matemātikas iemaņu un prasmju apguve un attīstīšana, saistot tās ar ekonomikas 
likumsakarību un modeļu apguvi gan makro, gan mikro līmenī. 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
Šajā kursā tiek apgūtas pamatzināšanas un matemātiskās operācijas, kas nepieciešamas 
ekonomikā. Jāgūst pārskats par elementārās un augstākās matemātikas jēdzieniem un 
sakarībām, ar kurām turpmāk jāsaskaras speciālajos priekšmetos. Jāprot izmantot 
pamatjēdzieni ekonomiskajā interpretācijā un grafiskajā attēlojumā. 
 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

• Lineārā algebra. 
Jāprot lietot Krāmera formulas, matricu un Gausa metode ekonomiska satura uzdevumu 
risināšanā. 
• Ievads analīzē. 
Jāpārzina funkcijas īpašības, raksturlielumus un jāprot šīs zināšanas izmantot – pētot 
pieprasījuma, piedāvājuma, izmaksu, realizācijas ieņēmumu un peļņas funkcijas. 
• Funkcijas atvasinājums. 
Jāprot lietot atvasinājumu funkcijas pētīšanā, nosakot marginālos rādītājus (robežizmaksas, 
robežieņēmumus, robežpeļņu), kā arī nosakot funkcijas maksimālās vērtības. Jāprot 
aprēķināt funkcijas elastību un ekonomiski to interpretēt. 
• Diferenciālrēķini. 
Jāprot lietot integrēšanas likumus, formulas un metodes, nosakot: 

ražošanas izmaksu, realizācijas ieņēmumu, peļņas funkcijas, ja zināmi attiecīgie 
marginālie rādītāji (robežfunkcijas); 
resursu patēriņu; 
produkcijas apjomu un pārdoto preču daudzumu; 
ražošanas izmaksu, realizācijas ieņēmumu un peļņas pieaugumu; 
patērētāju ieguvumu; 
ražotāju ieguvumu. 

139
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1 .  1.Lineārā algebra  
1.1. Determinanti 
1.2. Matricas 
1.3. Lineārās vienādojumu sistēmas 

1.3.1. Krāmera formulas 
1.3.2. Matricu metode 
1.3.3. Gausa metode 
1.3.4. Pielietojuma piemēri 

ekonomikā 

8 8 18 34 

2.  Ievads analīzē  
2.1. Funkcijas 

2.1.1. Funkcijas jēdziens, 
definīcijas apgabals 

2.1.2. Elementāro funkciju grafiki. 
2.1.3. Grafiku pārveidojumi 
2.1.4. Pielietojuma piemēri 

ekonomikā 
2.2. Robežas 

2.2.1. Robežas jēdziens 
2.2.2. Vienkāršākie robežu 

aprēķināšanas gadījumi 
2.2.3. Bezgalīgi mazi lielumi, 

bezgalīgi lieli lielumi 
2.2.4. Vienpusējās robežas 
2.2.5. Funkciju nepārtrauktība 

12 12 22 46 

3.  Funkcijas atvasinājums  
3.1. Jēdziens par funkcijas 

atvasinājumu. 
3.1.1. Atvasinājuma definīcija. 
3.1.2. Atvasināšanas likumi un 

formulas. 
3.2. Funkcijas atvasinājums 

(turpinājums). 
3.2.1. Saliktas funkcijas 

atvasinājums. 
3.2.2. Augstāku kārtu atvasinājumi. 
3.2.3. Funkcijas pieaugums un 

diferenciālis. 
3.2.4. Lopitāla likums. 

3.3. Atvasinājuma pielietojumi 
funkcijas pētīšanā. 

8 8 16 32 
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3.3.1. Augšanas, dilšanas intervāli 
un ekstrēmi. 

3.3.2. Funkcijas mazākā un lielākā 
vērtība slēgtā intervālā. 

3.3.3. Ieliektības, izliektības 
intervāli un pārliekuma 
punkti. 

3.3.4. Funkcijas grafika asimptotes. 
3.3.5. Funkcijas pētīšanas shēma un 

grafika skice. 
3.4. Atvasinājuma ekonomiskā 

interpretācija. 
3.4.1. Marginālie lielumi. 
3.4.2. Funkcijas elastība. 

4.  Diferenciālrēķini  
4.1. Jēdziens par nenoteikto integrāli. 

4.1.1. Primitīvā funkcija. 
4.1.2. Likumi un formulas. 

4.2. Integrēšanas metodes. 
4.2.1. Substitūciju metode. 
4.2.2. Parciālā integrēšana. 

4.3. Nenoteiktā integrāļa ekonomiskā 
interpretācija. 

4.3.1. Ražošanas izmaksu funkcija. 
4.3.2. Realizācijas ieņēmumu 

funkcija. 
4.3.3. Peļņas funkcija. 

4.4. Jēdziens par noteikto integrāli. 
4.4.1. Definīcija un īpašības. 
4.4.2. Ņūtona - Leibnica formula. 
4.4.3. Neīstie integrāļi. 

4.5. Noteiktā integrāļa pielietojumi. 
4.5.1. Plaknes figūras laukuma 

aprēķināšana. 
4.5.2. Pielietojumi ekonomikā. 

10 10 20 40 

4.  Divargumentu funkcijas 
4.1. Definīcija un definīcijas apgabals. 
4.2. Parciālie atvasinājumi un pilnais 

diferenciālis. 
4.3. Divargumentu funkcijas ekstrēmi. 

2 2 4 8 

KOPĀ  40 40 80 160 

 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 

4 KP - pilna laika studijas - 80 kontaktstundas un 80 patstāvīgā darba stundas. 
 
4.4. Kursa kalendārs 

Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 160 stundas 1. studiju gada 
1.semestrī, t.sk. 80 kontaktstundas un 80 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības 
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dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no 
vielas apguves ātruma, bet vidēji puse no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. 
 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  
 

Tēma  Patstāvīgā darba 
temats 

Patstāvīgā darba veids  

1. Lineārā algebra Determinanti. Matricas. 
Lineārās vienādojumu 

sistēmas 

Ekonomiska rakstura uzdevumi, 
kuros ir jāizmanto Lineārās algebras 
iespējas.

 2. Ievads analīzē Funkcijas 
Robežas 

Funkciju grafiku skices, robežu 
aprēķināšana. 

3. Funkcijas atvasinājums Funkcijas atvasinājums Ekonomisko sakarību analīze grafiska 
un ar atvasinājuma palīdzību, 
uzdevumi par marginālajiem 
rādītājiem. 

4. Diferenciālrēķini Diferenciālrēķini Noteikt ražošanas izmaksu, 
realizācijas ieņēmumu, peļņas 
funkcijas, ja zināmi attiecīgie 
marginālie rādītāji. 

 

5 .  Pedagoģiskā pieeja  
5.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē 
1. semestris: teorētiskās nodarbības mācību iestādē un patstāvīgais darbs. 
5.2. Praktiskās attiecības 
Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. Studenti 
patstāvīgi analizē un novērtē situācijas, pieņem un pamato lēmumus, piedalās teorētiskā 
materiāla apspriešanā un patstāvīgi risina kontroldarbu uzdevumus 
5.3. Priekšmetu savstarpējā saistība 
Mācību priekšmetam ir integrējoša loma. Tas apvieno zināšanas, kas iegūtas: 

• mikroekonomika; 
• makroekonomika; 
• tirgzinības; 
• ekonomiskā statistika; 
• datormācība ekonomistiem. 

 
6. Pamatliteratūra  
1. Karpinska I., Serkova S., Matemātika ekonomistiem. Mācību materiāls, jēdzieni, 

prezentācijas un uzdevumi. [tiešsaiste]: http://koledza.siva.gov.lv 
2. Grīnglazs L., Kopitovs J., Augstākā matemātika ekonomistiem. Rīga: RSEBAA, 2003, 384 

lpp.. 
3. Revina I., Peļņa M., Gulbe M., Bāliņa S., Matemātika ekonomistiem. Rīga: Izglītības soļi, 

2003, 306 lpp.. 
4. Revina I., Gulbe M., Bāliņa S. Uzdevumu krājums matemātikā ekonomistiem.Rīga: 

Zvaigzne ABC, 1997, 169 lpp.. 
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7. Papidliteratūra  
 
1. Bože Dz., Biezā L., Siliņa B., Strence A. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. Rīga: 

Zvaigzne, 1995, 328 lpp.. 
2. Hazans M., Bāliņa S. Funkcijas un tirgus modeļi. Rīga: Zvaigzne 1996, 159 lpp..   
3. Kronenbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. 1. daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. 
4. Kronenbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. 1. daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988.  
5. Strazdiņš I., Diskrētā matemātika. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001, 147 lpp.. 
6. Šteiners K., Siliņa B., Augstākā matemātika Idaļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997, 96 lpp.. 
7. Šteiners K., Augstākā matemātika IIIdaļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998, 192 lpp.. 
8. Volodko I. Augstākā matemātika Idaļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 294 lpp.. 
9. Volodko I. Augstākā matemātika IIdaļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009, 396 lpp.. 
 

8. Studentu novērtēšana  
Svarīgākais vērtējot studentu zināšanas priekšmetā ir iegūto prasmju un iemaņu pielietošana, 
risinot praktiskus ekonomiska satura uzdevumus. 

 
9. Programmas pārskatīšana un novērtēšana  

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Matemātika ekonomistiem (4KP)  
2.  Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Kursa saturs orientēts uz studentiem ar priekšzināšanām matemātikā, mikroekonomikā un 
prasmēm pielietot MsOffiss programmas. 

3. Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis 

• Veicināt un attīstīt studenta matemātiski – loģisko domāšanu. 
• Apgūt kopsakarības starp matemātiskajām likumsakarībām un to pielietojumu 

tautsaimniecības vispārīgo ekonomisko likumu skaidrojumā un analīzē. 
• Iemācīt atrast nepieciešamos matemātiskos risinājumus praktisko uzņēmējdarbības 

jautājumu risināšanā. 
3.2. Uzdevumi 

Augstākās matemātikas iemaņu un prasmju apguve un attīstīšana, saistot tās ar ekonomikas 
likumsakarību un modeļu apguvi gan makro, gan mikro līmenī. 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
Šajā kursā tiek apgūtas pamatzināšanas un matemātiskās operācijas, kas nepieciešamas 
ekonomikā. Jāgūst pārskats par elementārās un augstākās matemātikas jēdzieniem un 
sakarībām, ar kurām turpmāk jāsaskaras speciālajos priekšmetos. Jāprot izmantot 
pamatjēdzieni ekonomiskajā interpretācijā un grafiskajā attēlojumā. 
 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

• Lineārā algebra. 
Jāprot lietot Krāmera formulas, matricu un Gausa metode ekonomiska satura uzdevumu 
risināšanā. 
• Ievads analīzē. 
Jāpārzina funkcijas īpašības, raksturlielumus un jāprot šīs zināšanas izmantot – pētot 
pieprasījuma, piedāvājuma, izmaksu, realizācijas ieņēmumu un peļņas funkcijas. 
• Funkcijas atvasinājums. 
Jāprot lietot atvasinājumu funkcijas pētīšanā, nosakot marginālos rādītājus (robežizmaksas, 
robežieņēmumus, robežpeļņu), kā arī nosakot funkcijas maksimālās vērtības. Jāprot 
aprēķināt funkcijas elastību un ekonomiski to interpretēt. 
• Diferenciālrēķini. 
Jāprot lietot integrēšanas likumus, formulas un metodes, nosakot: 

ražošanas izmaksu, realizācijas ieņēmumu, peļņas funkcijas, ja zināmi attiecīgie 
marginālie rādītāji (robežfunkcijas); 
resursu patēriņu; 
produkcijas apjomu un pārdoto preču daudzumu; 
ražošanas izmaksu, realizācijas ieņēmumu un peļņas pieaugumu; 
patērētāju ieguvumu; 
ražotāju ieguvumu. 
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2 .  Lineārā algebra  
2.1. Determinanti 
2.2. Matricas 
2.3. Lineārās vienādojumu sistēmas 

2.3.1. Krāmera formulas 
2.3.2. Matricu metode 
2.3.3. Gausa metode 
2.3.4. Pielietojuma piemēri 

ekonomikā 

4 4 26 34 

3.  Ievads analīzē  
3.1. Funkcijas 

3.1.1. Funkcijas jēdziens, 
definīcijas apgabals 

3.1.2. Elementāro funkciju grafiki. 
3.1.3. Grafiku pārveidojumi 
3.1.4. Pielietojuma piemēri 

ekonomikā 
3.2. Robežas 

3.2.1. Robežas jēdziens 
3.2.2. Vienkāršākie robežu 

aprēķināšanas gadījumi 
3.2.3. Bezgalīgi mazi lielumi, 

bezgalīgi lieli lielumi 
3.2.4. Vienpusējās robežas 
3.2.5. Funkciju nepārtrauktība 

4 4 38 46 

5.  Funkcijas atvasinājums  
5.1. Jēdziens par funkcijas 

atvasinājumu. 
5.1.1. Atvasinājuma definīcija. 
5.1.2. Atvasināšanas likumi un 

formulas. 
5.2. Funkcijas atvasinājums 

(turpinājums). 
5.2.1. Saliktas funkcijas 

atvasinājums. 
5.2.2. Augstāku kārtu atvasinājumi. 
5.2.3. Funkcijas pieaugums un 

diferenciālis. 
5.2.4. Lopitāla likums. 

5.3. Atvasinājuma pielietojumi 
funkcijas pētīšanā. 

4 4 24 32 

145



5.3.1. Augšanas, dilšanas intervāli 
un ekstrēmi. 

5.3.2. Funkcijas mazākā un lielākā 
vērtība slēgtā intervālā. 

5.3.3. Ieliektības, izliektības 
intervāli un pārliekuma 
punkti. 

5.3.4. Funkcijas grafika asimptotes. 
5.3.5. Funkcijas pētīšanas shēma un 

grafika skice. 
5.4. Atvasinājuma ekonomiskā 

interpretācija. 
5.4.1. Marginālie lielumi. 
5.4.2. Funkcijas elastība. 

6.  Diferenciālrēķini  
6.1. Jēdziens par nenoteikto integrāli. 

6.1.1. Primitīvā funkcija. 
6.1.2. Likumi un formulas. 

6.2. Integrēšanas metodes. 
6.2.1. Substitūciju metode. 
6.2.2. Parciālā integrēšana. 

6.3. Nenoteiktā integrāļa ekonomiskā 
interpretācija. 

6.3.1. Ražošanas izmaksu funkcija. 
6.3.2. Realizācijas ieņēmumu 

funkcija. 
6.3.3. Peļņas funkcija. 

6.4. Jēdziens par noteikto integrāli. 
6.4.1. Definīcija un īpašības. 
6.4.2. Ņūtona - Leibnica formula. 
6.4.3. Neīstie integrāļi. 

6.5. Noteiktā integrāļa pielietojumi. 
6.5.1. Plaknes figūras laukuma 

aprēķināšana. 
6.5.2. Pielietojumi ekonomikā. 

3 3 34 40 

5.  Divargumentu funkcijas 
5.1. Definīcija un definīcijas apgabals. 
5.2. Parciālie atvasinājumi un pilnais 

diferenciālis. 
5.3. Divargumentu funkcijas ekstrēmi. 

1 1 6 8 

KOPĀ  16 16 128 160 

 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 

4 KP -nepilna laika neklātienes studijas - 32 kontaktstundas un 128 patstāvīgā darba 
stundas. 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei nepilna laika studiju programmā paredzētas 160 stundas 1. studiju gada 
2.semestrī, t.sk. 32 kontaktstundas un 128 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības 
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dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no 
vielas apguves ātruma, bet vidēji puse no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. 
 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  

Tēma  Patstāvīgā darba temats  Patstāvīgā darba veids  

1. Lineārā algebra Determinanti. Matricas. 
Lineārās vienādojumu sistēmas 

Ekonomiska rakstura uzdevumi, 
kuros ir jāizmanto Lineārās 
algebras iespējas.

 2. Ievads analīzē Funkcijas 
Robežas 

Funkciju grafiku skices, robežu 
aprēķināšana. 

3. Funkcijas atvasinājums Funkcijas atvasinājums Ekonomisko sakarību analīze 
grafiska un ar atvasinājuma 
palīdzību, uzdevumi par 
marginālajiem rādītājiem. 

4. Diferenciālrēķini Diferenciālrēķini Noteikt ražošanas izmaksu, 
realizācijas ieņēmumu, peļņas 
funkcijas, ja zināmi attiecīgie 
marginālie rādītāji. 

 

5 .  Pedagoģiskā pieeja  
5.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē 
1. semestris: teorētiskās nodarbības mācību iestādē un patstāvīgais darbs. 
5.2. Praktiskās attiecības 
Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. Studenti 
patstāvīgi analizē un novērtē situācijas, pieņem un pamato lēmumus, piedalās teorētiskā 
materiāla apspriešanā un patstāvīgi risina kontroldarbu uzdevumus 
5.3. Priekšmetu savstarpējā saistība 
Mācību priekšmetam ir integrējoša loma. Tas apvieno zināšanas, kas iegūtas: 

• mikroekonomika; 
• makroekonomika; 
• tirgzinības; 
• ekonomiskā statistika; 
• datormācība ekonomistiem. 
 

6. Pamatliteratūra  
1. Karpinska I., Serkova S., Matemātika ekonomistiem. Mācību materiāls, jēdzieni, 

prezentācijas un uzdevumi. [tiešsaiste]: http://koledza.siva.gov.lv 
2. Grīnglazs L., Kopitovs J., Augstākā matemātika ekonomistiem. Rīga: RSEBAA, 2003, 

384 lpp.. 
3. Revina I., Peļņa M., Gulbe M., Bāliņa S., Matemātika ekonomistiem. Rīga: Izglītības soļi, 

2003, 306 lpp.. 
4. Revina I., Gulbe M., Bāliņa S. Uzdevumu krājums matemātikā ekonomistiem.Rīga: 

Zvaigzne ABC, 1997, 169 lpp.. 
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7. Papidliteratūra  
1. Bože Dz., Biezā L., Siliņa B., Strence A. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. 

Rīga: Zvaigzne, 1995, 328 lpp.. 
2. Hazans M., Bāliņa S. Funkcijas un tirgus modeļi. Rīga: Zvaigzne 1996, 159 lpp..   
3. Kronenbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. 1. daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. 
4. Kronenbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. 1. daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988.  
5. Strazdiņš I., Diskrētā matemātika. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001, 147 lpp.. 
6. Šteiners K., Siliņa B., Augstākā matemātika Idaļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997, 96 lpp.. 
7. Šteiners K., Augstākā matemātika IIIdaļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998, 192 lpp.. 
8. Volodko I. Augstākā matemātika Idaļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 294 lpp.. 
9. Volodko I. Augstākā matemātika IIdaļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009, 396 lpp.. 

 

8. Studentu novērtēšana  
Svarīgākais vērtējot studentu zināšanas priekšmetā ir iegūto prasmju un iemaņu pielietošana, 
risinot praktiskus ekonomiska satura uzdevumus. 

 
9. Programmas pārskatīšana un novērtēšana  

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. MAKROEKONOMIKA (4 KP) 

2. Prasības kursa apguves uzsākšanai  
Studiju programma paredz iepriekš apgūt studiju priekšmetu mikroekonomika. Studiju 
priekšmets veido teorētisko pamatu turpmāko studiju priekšmetu apgūšanai.  

3. Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 
Makroekonomikas kā studiju priekšmeta mērķis ir sniegt ekonomikas teorijas zināšanas, 
parādīt to izmantošanas iespējas praksē un saistību ar valsts ekonomisko attīstību un tās 
tendencēm, kā arī izskaidrot ekonomiskās likumsakarības nacionālās ekonomikas līmenī. 
 
3.2. Uzdevumi 
• Izprast makroekonomikas likumsakarības kā pamatu ekonomiskās politikas veidošanai; 
• Apgūt ekonomiskās politikas galvenos mērķus un virzienus; 
• Izprast tautsaimniecības makroekonomiskās regulēšanas mehānismu un tā ietekmi uz 

uzņēmējdarbību; 
• Prast novērtēt pieņemto lēmumu sociāli ekonomiskās sekas. 

 
3.3. Plānoti studiju rezultāti 
• Spēja izprast valsts sociālo un ekonomisko politiku; 
• Prasme atrast un analizēt nepieciešamo informāciju; 
• Spēja argumentēti spriest un izteikt savu viedokli par tautsaimniecībā notiekošajiem 

procesiem, to cēloņiem un sekām. 
 
4. Saturs 
Makroekonomikas priekšmets ir viens no obligātajiem priekšmetiem pirmajā studiju gadā, tas 
sniedz ekonomikas teorijas zināšanas un parāda to izmantošanas iespējas praksē, kā arī to 
saistību ar valsts ekonomisko attīstību un tās tendencēm. Dod iespēju studentiem novērtēt 
ekonomisko lēmumu rezultātus un to sociāli – ekonomiskās sekas, kā arī izskaidrot ekonomisko 
politiku un ekonomiskās attīstības tendences Latvijā un pasaulē. 

4.1. Priekšmeta apraksts 
1. Ievads makroekonomikā  

Studentiem jāzina un jāprot izskaidrot makroekonomikas pamatproblēmas, ekonomikas 
sektoru vietu, lomu un mijiedarbību.  

2. Nacionālo kontu sistēma  
Studentiem jāzina un jāprot aprēķināt makroekonomikas pamatrādītājus; novērtēt un analizēt 
Latvijas tautsaimniecības rādītājus. 

3. Makroekonomikas līdzsvars  
Studentiem jāizprot makroekonomiskā līdzsvara likumsakarības un dažādas pieejas šī 
jautājuma risināšanā ekonomikas teorijā. 

4. Makroekonomiskā nestabilitāte  
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Studentiem jāizprot makroekonomiskās nestabilitātes izpausmes, to cēloņi un sekas, kā arī 
valsts loma šo problēmu risināšanā. 

5. Valsts budžets un fiskālā politika  
Studentiem jāzina valsts budžeta ienākumu avotus un izdevumu virzienus; jāizprot fiskālās 
politikas loma ekonomikas stabilizēšanā. 

6. Nauda, banku sistēma un monetārā politika  
Studentiem jāizprot naudas, banku un monetārās politikas loma ekonomikas stabilizēšanā. 

7. Makroekonomiskais IS – LM modelis 
Studentiem  jāizprot preču tirgus un naudas tirgus līdzsvars, kā arī fiskālās un monetārās 
politikas mijiedarbība. 

8. Starptautiskās ekonomiskās attiecības  
Studentiem jāizprot starptautisko ekonomisko attiecību nozīme un likumsakarības, valsts 
maksājumu bilances veidošanās un starptautiskās ekonomiskās integrācijas nepieciešamība un 
aktualitāte. 

4.2. Organizācija un struktūra 
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1. Ievads makroekonomikā 
1.1.  Makroekonomikas būtība, sektori un to mijiedarbība 
1.2.  Makroekonomikas pamatproblēmas. 

1 1 2 4 

2. Nacionālo kontu sistēma 
2.1.  Nacionālais un iekšzemes kopprodukts, to 

aprēķināšana. 
2.2.  Tīrais iekšzemes produkts. Nacionālais ienākums. 
2.3.  Nominālais un reālais IKP. Cenu indeksi. 
2.4.  IKP un ēnu ekonomika. 
2.5.  Latvijas IKP struktūra un dinamika. 
2.6.  Ekonomiskā izaugsme. 

6 7 13 26 

3. Makroekonomiskais līdzsvars 
3.1.  Kopējais pieprasījums un kopējais piedāvājums īsā un 

ilgā laika periodā. 
3.2.  Keinsa “efektīvā pieprasījuma” teorija. 
3.3.  Patēriņš, ietaupījumi un investīcijas. 
3.4.  Patēriņa un ietaupījumu vidējā un robežtieksme. 
3.5.  IKP līdzsvara noteikšana. 
3.6.  Investīciju multiplikators un “taupības paradokss”. 

6 6 12 24 

4. Makroekonomiskā nestabilitāte 
4.1.  Ekonomiskās aktivitātes cikls, tā fāzes. Biznesa cikla 

cēloņi. 
4.2.  Investīciju loma un akcelerācijas ietekme uz 

ekonomikas izaugsmi. 
4.3.  Inflācija, būtība, cēloņi, veidi, sekas. 
4.4.  Bezdarbs, cēloņi, veidi, sociāli ekonomiskās sekas. 
4.5.  Filipsa līkne. 

6 7 13 26 
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4.6.  Inflācija un bezdarbs Latvijā. 
5. Valsts budžets un fiskālā politika 

5.1.  Valsts budžeta ienākumi un izdevumi. 
5.2.  Budžeta deficīts un valsts iekšējais parāds.  
5.3.  Fiskālā politika. 
5.4.  Stimulējošās un ierobežojošās fiskālās politikas efekti. 

6 6 12 24 

6. Nauda, banku sistēma un monetārā politika 
6.1.  Naudas būtība un veidi. 
6.2.  Naudas piedāvājums un pieprasījums. 
6.3.  Naudas tirgus un procentu likme. 
6.4.  Centrālā banka un tās funkcijas ekonomikā.  
6.5.  Komercbankas un to nozīme ekonomikā. 
6.6.  Depozītu un naudas multiplikatori. 
6.7.  Stimulējošā un ierobežojošā monetārā politika. 

6 6 12 24 

7. Makroekonomiskais IS – LM modelis 
7.1. IS un LM līkņu konstruēšana. 
7.2. Makroekonomiskais līdzsvars modelī IS-LM. 

2 2 4 8 

8. Starptautiskās ekonomiskās attiecības  
8.1.  Starptautiskās tirdzniecības ekonomiskais pamats. 
8.2.  Ārējās tirdzniecības politika. 
8.3.  Starptautiskā valūtas sistēma. 
8.4.  Valsts maksājumu bilance. 
8.5.  Starptautiskā ekonomiskā integrācija. 

6 6 12 24 

KOPĀ 39 41 80 160 

 

4.3. Studiju priekšmeta apjoms 
4 KP (pilna laika klātienes studijas - 80 kontaktstundas un 80 patstāvīgā darba stundas) 

4.4. Kursa kalendārs 
Studiju kursa apguvei paredzētas 160 stundas, t.sk. 80 auditorijas stundas un 80 patstāvīgā 

darba stundas un tas iekļauts pilna laika klātienes studiju 2.semestrī. Auditorijas nodarbības dalās 
lekcijās un praktiskajos darbos. 

Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
sniegta teorētiskā informācija, analizētas un izvērtētas situācijas, vadītas diskusijas par aktuālām 
tēmām, risināti uzdevumi un testi, rakstīti kontroldarbi.  

Patstāvīgo studiju laikā studentam ir jāuzraksta un jāaizstāv referāts par aktuālu 
makroekonomikas tēmu. 

4.5. Praktisko darbu organizācija 

 Temats Praktiskā darba veids  

1. Ievads makroekonomikā Jautājumi par tēmas aktualitātēm Latvijā. 
Praktiskie uzdevumi. 2. Nacionālo kontu sistēma 

3. Makroekonomiskais līdzsvars 
4. Makroekonomiskā nestabilitāte 
5. Valsts budžets un fiskālā politika 
6. Nauda, banku sistēma un monetārā politika 
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7. Makroekonomiskais IS – LM modelis 
8. Starptautiskās ekonomiskās attiecības  

5. Pamatliteratūra  
1. Saulītis J., Šenfelde M., Ievads makroekonomikā. - Rīga: RTU, 2004. 
2. Šenfelde M., Ņikitina V., Lapiņa I. Makroekonomika. - Rīga: Kamene,2004. 
3. Šenfelde M. Makroekonomika. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2006.  
4. Bikse V. Makroekonomika. – R.: Izglītības soļi, 2003. 

6. Papildli teratūra  
1. Gods U. Makroekonomika.- R.: Turība , 2002. – 351 lpp. 
2. Case K.E. Fair R.C. Principles of Macroeconomics: 6th ed. Practice Hall, 2002. 
3. Hall R., Taylor J. Macroeconomics. Theory, Performance, and Policy: 3rd

4. Kalendar D.C. Macroeconomics: 4

 Edition.-New 
York: W.W. Norton & Company, 1992 

th

5. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Economics. - Mc GRAW-HILL, inc. - 1995. - 789.lpp 
 ed. – Irwin, McGraw – Hill, 2001. 

6. McConnel C.B., Brue S.L. Economics: Principle, Problems and Policies: 14th

7. Доллан Э. Дж., Кемпбелл К.Д., Кемпбелл Р.Ж. Деньги, банковское дело и денежно- 
кредитная политика.-М.-Л., 1991. 

 ed. –New 
York: McGraw Hill, Inc.1990 

8. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика.- М.: Дело, 1993 
9. Бомол У., Блайндер А. Экономикс. – М.: Юнити, 2004.  
 

7. Studentu novērtēšana  

• Darbs praktiskajās nodarbībās semestra laikā izpildot paredzētās prasības testus un 
kontroldarbus – 30%  

• Eksāmens – 70 % 
Eksāmenā paredzēta teorētiskā daļa testu un atvērtu jautājumu formā – 50% no vērtējuma un 
praktiskā daļa (uzdevumu risināšana, situāciju analīze un novērtējums) – 50%. 

Novērtējums 10 ballu sistēmā. 
 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. MAKROEKONOMIKA (4 KP) 

2. Prasības kursa apguves uzsākšanai  
Studiju programma paredz iepriekš apgūt studiju priekšmetu mikroekonomika. Studiju 
priekšmets veido teorētisko pamatu turpmāko studiju priekšmetu apgūšanai.  

3. Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 
Makroekonomikas kā studiju priekšmeta mērķis ir sniegt ekonomikas teorijas zināšanas, 
parādīt to izmantošanas iespējas praksē un saistību ar valsts ekonomisko attīstību un tās 
tendencēm, kā arī izskaidrot ekonomiskās likumsakarības nacionālās ekonomikas līmenī. 
 
3.2. Uzdevumi 
• Izprast makroekonomikas likumsakarības kā pamatu ekonomiskās politikas veidošanai; 
• Apgūt ekonomiskās politikas galvenos mērķus un virzienus; 
• Izprast tautsaimniecības makroekonomiskās regulēšanas mehānismu un tā ietekmi uz 

uzņēmējdarbību; 
• Prast novērtēt pieņemto lēmumu sociāli ekonomiskās sekas. 

 
3.3. Plānoti studiju rezultāti 
• Spēja izprast valsts sociālo un ekonomisko politiku; 
• Prasme atrast un analizēt nepieciešamo informāciju; 
• Spēja argumentēti spriest un izteikt savu viedokli par tautsaimniecībā notiekošajiem 

procesiem, to cēloņiem un sekām. 
 
4. Saturs 
Makroekonomikas priekšmets ir viens no obligātajiem priekšmetiem pirmajā studiju gadā, tas 
sniedz ekonomikas teorijas zināšanas un parāda to izmantošanas iespējas praksē, kā arī to 
saistību ar valsts ekonomisko attīstību un tās tendencēm. Dod iespēju studentiem novērtēt 
ekonomisko lēmumu rezultātus un to sociāli – ekonomiskās sekas, kā arī izskaidrot ekonomisko 
politiku un ekonomiskās attīstības tendences Latvijā un pasaulē. 

4.1. Priekšmeta apraksts 
1. Ievads makroekonomikā  

Studentiem jāzina un jāprot izskaidrot makroekonomikas pamatproblēmas, ekonomikas 
sektoru vietu, lomu un mijiedarbību.  

2. Nacionālo kontu sistēma  
Studentiem jāzina un jāprot aprēķināt makroekonomikas pamatrādītājus; novērtēt un analizēt 
Latvijas tautsaimniecības rādītājus. 

3. Makroekonomikas līdzsvars  
Studentiem jāizprot makroekonomiskā līdzsvara likumsakarības un dažādas pieejas šī 
jautājuma risināšanā ekonomikas teorijā. 

4. Makroekonomiskā nestabilitāte  
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Studentiem jāizprot makroekonomiskās nestabilitātes izpausmes, to cēloņi un sekas, kā arī 
valsts loma šo problēmu risināšanā. 

5. Valsts budžets un fiskālā politika  
Studentiem jāzina valsts budžeta ienākumu avotus un izdevumu virzienus; jāizprot fiskālās 
politikas loma ekonomikas stabilizēšanā. 

6. Nauda, banku sistēma un monetārā politika  
Studentiem jāizprot naudas, banku un monetārās politikas loma ekonomikas stabilizēšanā. 

7. Makroekonomiskais IS – LM modelis 
Studentiem  jāizprot preču tirgus un naudas tirgus līdzsvars, kā arī fiskālās un monetārās 
politikas mijiedarbība. 

8. Starptautiskās ekonomiskās attiecības  
Studentiem jāizprot starptautisko ekonomisko attiecību nozīme un likumsakarības, valsts 
maksājumu bilances veidošanās un starptautiskās ekonomiskās integrācijas nepieciešamība un 
aktualitāte. 
 
4.2. Organizācija un struktūra 
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1. Ievads makroekonomikā 
1.3.  Makroekonomikas būtība, sektori un to mijiedarbība 
1.4.  Makroekonomikas pamatproblēmas. 

2  9 11 

2. Nacionālo kontu sistēma 
2.7.  Nacionālais un iekšzemes kopprodukts, to 

aprēķināšana. 
2.8.  Tīrais iekšzemes produkts. Nacionālais ienākums. 
2.9.  Nominālais un reālais IKP. Cenu indeksi. 
2.10.  IKP un ēnu ekonomika. 
2.11.  Latvijas IKP struktūra un dinamika. 
2.12.  Ekonomiskā izaugsme. 

4 1 17 22 

3. Makroekonomiskais līdzsvars 
3.7.  Kopējais pieprasījums un kopējais piedāvājums īsā un 

ilgā laika periodā. 
3.8.  Keinsa “efektīvā pieprasījuma” teorija. 
3.9.  Patēriņš, ietaupījumi un investīcijas. 
3.10.  Patēriņa un ietaupījumu vidējā un robežtieksme. 
3.11.  IKP līdzsvara noteikšana. 
3.12.  Investīciju multiplikators un “taupības 

paradokss”. 

4 1 17 22 

4. Makroekonomiskā nestabilitāte 
4.7.  Ekonomiskās aktivitātes cikls, tā fāzes. Biznesa cikla 

cēloņi. 
4.8.  Investīciju loma un akcelerācijas ietekme uz 

ekonomikas izaugsmi. 
4.9.  Inflācija, būtība, cēloņi, veidi, sekas. 

4 1 17 22 
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4.10.  Bezdarbs, cēloņi, veidi, sociāli ekonomiskās 
sekas. 

4.11.  Filipsa līkne. 
4.12.  Inflācija un bezdarbs Latvijā. 

5. Valsts budžets un fiskālā politika 
5.5.  Valsts budžeta ienākumi un izdevumi. 
5.6.  Budžeta deficīts un valsts iekšējais parāds.  
5.7.  Fiskālā politika. 
5.8.  Stimulējošās un ierobežojošās fiskālās politikas efekti. 

4 1 17 22 

6. Nauda, banku sistēma un monetārā politika 
6.8.  Naudas būtība un veidi. 
6.9.  Naudas piedāvājums un pieprasījums. 
6.10. Naudas tirgus un procentu likme. 
6.11. Centrālā banka un tās funkcijas ekonomikā.  
6.12. Komercbankas un to nozīme ekonomikā. 
6.13. Depozītu un naudas multiplikatori. 
6.14. Stimulējošā un ierobežojošā monetārā politika. 

4 1 17 22 

7. Makroekonomiskais IS – LM modelis 
7.1. IS un LM līkņu konstruēšana. 
7.2. Makroekonomiskais līdzsvars modelī IS-LM. 

4 1 17 22 

8. Starptautiskās ekonomiskās attiecības  
8.6.  Starptautiskās tirdzniecības ekonomiskais pamats. 
8.7.  Ārējās tirdzniecības politika. 
8.8.  Starptautiskā valūtas sistēma. 
8.9.  Valsts maksājumu bilance. 
8.10.  Starptautiskā ekonomiskā integrācija. 

4 1 17 22 

KOPĀ 25 7 128 160 

 

4.3. Studiju priekšmeta apjoms 
4 KP (nepilna laika neklātienes studijas - 32 kontaktstundas un 128 patstāvīgā darba stundas) 

4.4. Kursa kalendārs 
Studiju kursa apguvei paredzētas 160 stundas, t.sk. 32 auditorijas stundas un 128 

patstāvīgā darba stundas un tas iekļauts 2.semestrī. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
praktiskajos darbos. 

Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
sniegta teorētiskā informācija, analizētas un izvērtētas situācijas, vadītas diskusijas par aktuālām 
tēmām, risināti uzdevumi un testi, rakstīti kontroldarbi.  

Patstāvīgo studiju laikā studentam ir jāuzraksta un jāaizstāv referāts par aktuālu 
makroekonomikas tēmu. 

4.5. Praktisko darbu organizācija 
Uzdevumi, testi, grupu darbi, prezentācijas, diskusijas, situāciju analīzes u.c. 

 Temats Praktiskā darba veids  

1. Ievads makroekonomikā Jautājumi par tēmas aktualitātēm Latvijā. 
Praktiskie uzdevumi. 2. Nacionālo kontu sistēma 
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3. Makroekonomiskais līdzsvars 
4. Makroekonomiskā nestabilitāte 
5. Valsts budžets un fiskālā politika 
6. Nauda, banku sistēma un monetārā politika 
7. Makroekonomiskais IS – LM modelis 
8. Starptautiskās ekonomiskās attiecības  

5. Pamatliteratūra  
1. Saulītis J., Šenfelde M., Ievads makroekonomikā. - Rīga: RTU, 2004. 
2. Šenfelde M., Ņikitina V., Lapiņa I. Makroekonomika. - Rīga: Kamene,2004. 
3. Šenfelde M. Makroekonomika. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2006.  
4. Bikse V. Makroekonomika. – R.: Izglītības soļi, 2003. 

6. Papildli teratūra  
1. Gods U. Makroekonomika.- R.: Turība , 2002. – 351 lpp. 
2. Case K.E. Fair R.C. Principles of Macroeconomics: 6th ed. Practice Hall, 2002. 
3. Hall R., Taylor J. Macroeconomics. Theory, Performance, and Policy: 3rd

4. Kalendar D.C. Macroeconomics: 4

 Edition.-New 
York: W.W. Norton & Company, 1992 

th

5. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Economics. - Mc GRAW-HILL, inc. - 1995. - 789.lpp 
 ed. – Irwin, McGraw – Hill, 2001. 

6. McConnel C.B., Brue S.L. Economics: Principle, Problems and Policies: 14th

7. Доллан Э. Дж., Кемпбелл К.Д., Кемпбелл Р.Ж. Деньги, банковское дело и денежно- 
кредитная политика.-М.-Л., 1991. 

 ed. –New 
York: McGraw Hill, Inc.1990 

8. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика.- М.: Дело, 1993 
9. Бомол У., Блайндер А. Экономикс. – М.: Юнити, 2004.  
 

7. Studentu novērtēšana  

• Darbs praktiskajās nodarbībās semestra laikā izpildot paredzētās prasības testus un 
kontroldarbus – 30%  

• Eksāmens – 70 % 
Eksāmenā paredzēta teorētiskā daļa testu un atvērtu jautājumu formā – 50% no vērtējuma un 
praktiskā daļa (uzdevumu risināšana, situāciju analīze un novērtējums) – 50%. 

Novērtējums 10 ballu sistēmā. 
 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Mikroekonomika (3 KP) 
 
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai: 
Priekšmets balstās uz vispārējām zināšanām, kas iegūtas vidējā mācību iestādē. Mācību 
priekšmets ir bāze visiem ar ekonomiku, finansēm un uzņēmējdarbību saistītiem priekšmetiem. 
 
3. Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis 
       Mikroekonomikas kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar tirgus ekonomikas problēmām, 
analizēt tās un veidot priekšstatu par apkārtējās vides un cilvēka savstarpējām attiecībām no 
tirgus ekonomikas viedokļa. 
3.2. Uzdevumi: 

• padziļināt iepriekš iegūtas zināšanas par ekonomisko likumsakarību mijiedarbību;   
• iemācīties noteikt un novērtēt ekonomikas problēmas; 
• veidot spējas analizēt patērētāju izvēles teorijas apstākļus; 
• iemācīties analizēt pieprasījuma un piedāvājuma likumsakarības dažādās tirgus 

situācijās; 
• iemācīties noteikt ražošanas izmaksas, faktorus, kas ietekme to palielināšanos vai 

samazināšanos ; 
• iemācīt izprast tirgus un sabiedrisko institūciju mijiedarbību.. 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
Studiju kursa apguves rezultātā topošais speciālists atbilstoši profesiju standartiem: 

• pratīs analizēt esošās un iespējamās uzņēmējdarbības problēmas, rezultātus un izdarīt 
secinājumus; 

• iegūs prasmi analizēt nozares/uzņēmuma statistiskos datus un izdarīt secinājumus; 
• spēs izprast pieprasījumu un piedāvājumu ietekmējošo faktoru lomu komercdarbības 

vides sakārtošanā un attīstībā; 
• pratīs orientēties  ražošanas izmaksu un to ietekmejošo faktoru iedarbībā uz uzņēmuma 

saimniecisko vidi un ar to kombinēšanu saistītajiem komercdarbības riskiem; 
• pratīs veikt uzņēmuma peļņas maksimizējošā  ražošanas apjomu noteikšanu dažādās 

tirgus situācijās; 
• izpratīs ražošanas faktoru tirgus ietekmi uz saimnieciskās darbības rezultātiem  un 

investīciju lomu saimnieciskās darbības efektivitates paagstināšanā; 
• pārzinās tirgus neveiksmes un to cēloņus. 

 
4.  Saturs 

4.1.Priekšmeta apraksts 
1. Ievads. Mikroekonomikas priekšmets. 
Izprast mikroekonomikas izpētes objektus un subjektus, ierobežoto resursu un izvēles būtību un 
izrietošās sekas. Apzināt galvenās ekonomiskās problēmas. Izprast pozitīvās un normatīvās 
analīzes atšķirības.   
2. Pieprasījuma un piedāvājuma teorija. 
Izprast piedāvājuma un pieprasījuma ekonomisko būtību. Prast atšķirt pieprasījumu no 
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vajadzības. Izprast tirgus līdzsvara būtību. Izprast elastības teorijas būtību. Prast noteikt elastības 
koeficientu. Zināt elastības teorijas praktisko pielietojumu.  

3. Patērētāja izvēles teorija. 

Izprast patērētāja izvēles teorijas pamatus. Kā priekšnosacījums tam ir robežteorijas jēdzienu 
(robežderīgums, kopējais derīgums) izpratne un zināšanas. Prastt noteikt patērētāju līdzsvaru. 
4. Uzņēmums un uzņēmējdarbība. 
Zināt uzņēmējdarbības (komercdarbības) pazīmes. Atšķirt grāmatvežu un ekonomista 
(uzņēmēja) pieeju ražošanas izmaksu noteikšanai. Prast nākotnes vērtību pielīdzināt tagadnes 
vērtībai (diskontēt). 
5. Ražošana: ražīgums un izmaksas. 
Izprast ražošanas funkcijas būtību un krītošā ražīguma likumu. Padziļināti izprast robežteorijas 
būtību. Atšķirt ražošanas mainīgās un nemainīgās izmaksas 
6. Firmas peļņas maksimizēšana pilnīgas konkurences apstākļiem. 
Zināt pilnīgas konkurences pazīmes, izprast tās būtību. Prast noteikt peļņu maksimizējošo 
ražošanas apjomu. Izprast lūzuma un slēgšanas punktu jēgu. Izprast pilnīgas konkurences 
ekonomiskās sekas. 
7. Firmas peļņas maksimizēšana pilnīga monopola apstākļos. 
Zināt pilnīgas monopola pazīmes. Prast noteikt peļņu maksimizējošo ražošanas apjomu pilnīga 
monopola apstākļos. Izprast monopolizēta tirgus ekonomiskās sekas. 
8. Firmas darbība monopolkonkurences un oligopola apstākļos. 
Izprast monopolkonkurences būtību, tās galvenās atšķirības no pilnīgas konkurences un 
monopolkonkurences ekonomiskās sekas. Zināt oligopola pazīmes. Izprast oligopola tirgus 
modeļa neviennozīmību. Izprast spēļu teorijas pieeju oligopola stratēģiju noteikšanā. 
9. Ražošanas faktoru tirgus. 
Zināt ražošanas faktoru tirgus īpatnības. Izprast faktoru pielietošanas un viszemāko izmaksu 
likumus. Zināt darba tirgus pamatelementus (pieprasījums un piedāvājums, aizstāšanas un 
ienākuma efekts, tirgus līdzsvars). Izprast zemes rentes un zemes cenas veidošanos. Saprast 
kapitāla tīrā ražīguma koncepciju. Kapitāla pieprasījumu un piedāvājumu noteicošie faktori. 
10. Tirgus un sabiedrisko (valsts) institūciju mijiedarbība. 
Izprast tirgus neveiksmju būtību, un šo neveiksmju seku neitralizēšanas paņēmienus. Izprast 
sabiedriskās izvēles teorijas būtību, tiešo un pārstāvniecības demokrātiju un lēmumu 
pieņemšanas mehānismu.  
 
4.2.Organizācija un struktūra 
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1. Ievads. Mikroekonomikas 
priekšmets. 
1.1.Resursu ierobežotība un izvēle 
1.2.Ražošanas iespēju līkne.  Zaudēto 
iespēju (alternatīvās) izmaksas 
1.3.Ekonomikas pamatproblēmas 
1.4.Ekonomikas sistēmas 
1.5.Pozitīvā un normatīvā analīze 
1.6.Mikroekonomika un makroekonomika 

2 4 6 12 

2. Pieprasījuma un piedāvājuma 
teorijas pamati. 

2 4 6 12 
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2.1.Pieprasījums, pieprasījuma apjoms un 
to noteicošie faktori 
2.2. Krītošā pieprasījuma likums 
2.3. Piedāvājums, piedāvājuma apjoms un 
to noteicošie faktori 
2.4. Tirgus līdzsvars. Līdzsvara cena 
2.5.  Pieprasījuma un piedāvājuma 
elastība. Elastības teorijas praktiskais 
pielietojums 
3. Patērētāju izvēles teorija.  
3.1.Vagadzības, labumi, derīgums. 
3.2.Kopējais derīgums un robežderīgums. 
3.3. Krītošā robežderīguma likums. 
3.4. Patērētāja līdzsvars, tā nosacījums. 
3.5.Vienādderīguma līkne. Budžeta līnija. 
3.6.Robežderīguma teorijas praktiskā 
nozīme. 

 

2 4 6 12 

4.Uzņēmums un uzņēmējdarbība. 
4.1 Uzņēmums, uzņēmējdarbība, uzņēmējs 
(komersants). 
4.2. Uzņēmējdarbības (komercdarbības) 
juridiskās formas. 
4.3. Pilna un ierobežota atbildība. 
4.3.1. Ražošanas izmaksas: grāmatveža un 
ekonomista (uzņēmēja) vērtējums. 
Faktiskās naudas izmaksas, alternatīvās 
izmaksas, normālpeļņa, grāmatvedības 
peļņa, ekonomiskā pelņa. 
4.3.2. Nākotnes vērtības pielīdzināšana 
tagadnes vērtībai. Diskonts, tā 
pielietojuma sfēras. 
 

2 4 6 12 

5. Ražošana: ražīgums un izmaksas. 
5.1. Ražošana, ražošanas faktori, faktoru 
aizvietojamība, ražošanas funkcija. 
5.2. Kopējais, vidējais un robežprodukts. 
Krītošā ražīguma likums. 
5.3. Ražotāju līdzsvars. Ražošanas faktoru 
kombinācija, kas nodrošina viszemākās 
izmaksas. 
5.4. Ražošanas izmaksas. Mainīgās un 
nemainīgās izmaksas. 
5.5. Kopējās, vidējās un robežizmaksas. 
5.6. Izokvantas un izokostas. 

2 4 6 12 

6. Firmas pelņas maksimizēšana 
pilnīgas konkurences apstākļos.          
6.1. Pilnīga konkurence, tās pazīmes. 
6.2. Ieņēmumi. Kopējie, vidējie un 
robežieņēmumi. 
6.3. Peļņu maksimizējošais ražošanas 

2 4 6 12 
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apjoms. Firmas līdzsvars īsajā periodā 
pilnīgas konkurences apstākļos. 
6.4. Optimālā ražošanas apjoma 
noteikšanas metodes: salīdzinot kopējos 
ieņēmumus un kopējās izmaksas; 
salīdzinot robežieņēmumus un 
robežizmaksas. 
6.5. Lūzuma punkts. Slēgšanas punkts. 
6.6. Firmas līdzsvars garajā periodā. 
6.7. Nozares līdzsvars garajā periodā. 
 
7. Firmas peļņas maksimizēšana pilnīga 
monopola apstākļos. 
7.1. Pilnīgs monopols, tā pazīmes un 
veidošanās cēloņi. 
7.2. Pieprasījuma un robežieņēmumu 
līknes pilnīga monopola apstākļos. 
Sakarība starp kopējiem ieņēmumiem, 
robežieņēmumiem un pieprasījuma 
elastību. 
7.3. Monopolfirmas peļņas maksimizēšana 
(firmas 
līdzsvars). 
7.4. Apjoma efekts. Dabiskais monopols. 
7.5. Cenu diskriminācija. 
7.6. Monopolizēta tirgus ekonomiskās 
sekas. 
7.6.1.Patērētāja pārpalikums.  
7.6.2. Sabiedrības absolūtie 
zaudējumi. X - neefektivitāte. 

2 4 6 12 

8. Firmas darbība monopolkonkurences 
un 
oligopola apstākļos. 
8.1. Nepilnīga konkurence. 
Monopolkonkurence,  tās pazīmes. 
Produktu diferencēšana. 
8.2. Monopolkonkurences salīdzinājums ar 
pilnīgu konkurenci un pilnīgu monopolu. 
8.3. Oligopols, tā pazīmes un veidošanās 
cēloņi. 
8.4. Oligopola tirgus modeļu 
nevienozīmība. 
8.5. Kurno modelis. Edžverta modelis. 
Pieprasījuma   lauztā līnija. 
8.6. Spēļu teorijas pielietojums oligopola 
stratēģijas  noteikšanā. 
8.7.Slepenā vienošanās. Cenu karš. 

2 4 6 12 
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9. Ražošanas faktoru tirgus. 
9.1. Ražošanas faktori: zeme, darbs, 
kapitāls. 
9.2. Atvasināts pieprasījums. 
9.3. Robežprodukts naudas izteiksmē 
(MRP). MRP- ražošanas faktoru 
pieprasījuma grafiks. 
9.4. Vismazāko izmaksu lielums. Pelņas 
maksimizēšanas likums. 
9.5. Darba tirgus. Darba alga. Nominālā 
un reālā darba alga. 
9.6. Darba pieprasījums un piedāvājums. 
Aizvietošanas un ienākuma efekts. 
9.7. Darba tirgus līdzsvars. Bezdarbs, tā 
rašanās cēloņi. 
9.8. Strukturālais, frikcionālais, sezonas un 
cikliskais bezdarbs. 
9.9. Darba algas līmenis, tā diferencēšana. 
9.10. Zemes tirgus. Zemes rente, zemes 
cena. 
9.11. Kapitāla tirgus. Kapitāla tīrā ražība. 
Procents. 
9.12. Kapitāla pieprasījums un 
piedāvājums. 
9.13. Investīcijas. Investīciju efektivitātes 
noteikšana 

2 4 6 12 

10. Tirgus un sabiedrisko (valsts) 
institūciju mijiedarbība 
10.1. Tirgus neveiksmes, to cēloņi. 
10.2. Darījumu kārtošanas izmaksas. 
10.3. Blakusefekti. Negatīvie un pozitīvie 
blakusefekti. Blakusefektu transformācijas 
paņēmieni. 
10.4. Pigu nodokļi. Kouza teorēma. 
10.5. Sabiedriskie labumi. 
10.6.Sabiedriskās izvēles teorija. 
10.7. Tiešās pārstāvniecības demokrātija. 
lēmumu pieņemšanas mehānisms. 
10.8. Atsevišķu sabiedrības grupu interešu 
aizstāvēšanas paņēmieni. Lobēšana. 
Mijatbalsts. 

2 4 6 12 

Kopā 20 40 60 120 

 
4.3.Studiju priekšmeta apjoms 
3 KP (pilna laika klātienes studijas 60 kontaktstundas un 60 patstāvīgā darba stundas) 

 
4.4.Kursa kalendārs 
Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 120 stundas 1. studiju gada 1. semestrī, 
t.sk. 60 kontaktstundas un 60 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
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praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves ātruma, bet 
vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. 

 
4.5.Patstāvīgo darbu organizācija: 

 Temats Patstāvīgā darba veids  

Ekonomikas pamatproblēmas 
 

Uzdevumi Situācijas analīze 

Pieprasījuma un piedāvājuma teorija Uzdevumi Situācijas analīze 
Patērētāju izvēles teorija Uzdevums Situācijas analīze 
Ražošana: ražīgums un izmaksas 
Uzņēmums un uzņēmējdarbība 

Uzdevumi Situācijas analīze 

Firmas peļņas maksimizēšana pilnīgas konkurences 
apstākļos. Firmas peļņas maksimizēšana pilnīga monopola  
apstākļos 

Uzdevumi 

Firmas darbība monopolkonkurences un 
oligopola apstākļos. 

Uzdevumi Situācijas analīze 

Ražošanas faktoru tirgus. Tirgus un sabiedrisko (valsts) 
institūciju mijiedarbība.  

Situācijas analīze 

5.Pamatliteratūra  
1. Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā. - Rīga:, Kamene, 2006. -  128 lpp.; 
2. Nešpors V., Ruperte I., Saulītis J. Mikroekonomika. - Rīga: Kamene, 
2003 . -  132 lpp.; 
3. Georgs Libermanis. – Peļņa un konkurence. - Rīga:, Kamene, 2003. – 227 lpp.; 
4. Georgs Libermanis. -   Tirgus, cena, konkurence. – Rīga.: 1996.  – 128 lpp.; 
5. Gods, Uģis. Mikroekonomika   - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008. - 430 lpp. 
 

6.Papildliteratūra  
Mācību literatūra:  

1.Škapars R. Mikroekonomika. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2001. – 378 lpp.; 
2. Uzņēmēja rokasgrāmata. – Rīga, Jumava, 2003. – 359 lpp.; 
3. Ekonomikas pamati. – Rīga, Jumava, 2002. – 277 lpp.; 
4. Samuelson P.A.,  Nordhaus  W.D. M icroeconomics. –   Mcrow-Hill Book Company, 1989.  – 
658 p. 
5. Н.Нуреев Р.Н. Курс микроэкономики. - М: 1998. – 560 с. 

 
Periodiskie izdevumi: 

Uzņēmējdarbību regulējošie likumi un normatīvie akti 
Speciālie periodiskie izdevumi: Dienas bizness, Kapitāls.  

 

7.Studentu novērtēšana  

• darbs praktiskajās nodarbībās semestra laikā – 40% - jāatrisina patstāvīgi visi uzdevumi 
par tematiem, kas norādīti programmā; 

• eksāmens – teorētiskie jautājumi un uzdevumi, līdz 4 stundām – 60%. 
 

8.Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Mikroekonomika (3 KP) 
 
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai: 
Priekšmets balstās uz vispārējām zināšanām, kas iegūtas vidējā mācību iestādē. Mācību 
priekšmets ir bāze visiem ar ekonomiku, finansēm un uzņēmējdarbību saistītiem priekšmetiem. 
 
3. Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis 
       Mikroekonomikas kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar tirgus ekonomikas problēmām, 
analizēt tās un veidot priekšstatu par apkārtējās vides un cilvēka savstarpējām attiecībām no 
tirgus ekonomikas viedokļa. 
3.2. Uzdevumi: 

• padziļināt iepriekš iegūtas zināšanas par ekonomisko likumsakarību mijiedarbību;   
• iemācīties noteikt un novērtēt ekonomikas problēmas; 
• veidot spējas analizēt patērētāju izvēles teorijas apstākļus; 
• iemācīties analizēt pieprasījuma un piedāvājuma likumsakarības dažādās tirgus 

situācijās; 
• iemācīties noteikt ražošanas izmaksas, faktorus, kas ietekme to palielināšanos vai 

samazināšanos ; 
• iemācīt izprast tirgus un sabiedrisko institūciju mijiedarbību.. 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
Studiju kursa apguves rezultātā topošais speciālists atbilstoši profesiju standartiem: 

• pratīs analizēt esošās un iespējamās uzņēmējdarbības problēmas, rezultātus un izdarīt 
secinājumus; 

• iegūs prasmi analizēt nozares/uzņēmuma statistiskos datus un izdarīt secinājumus; 
• spēs izprast pieprasījumu un piedāvājumu ietekmējošo faktoru lomu komercdarbības 

vides sakārtošanā un attīstībā; 
• pratīs orientēties  ražošanas izmaksu un to ietekmejošo faktoru iedarbībā uz uzņēmuma 

saimniecisko vidi un ar to kombinēšanu saistītajiem komercdarbības riskiem; 
• pratīs veikt uzņēmuma peļņas maksimizējošā  ražošanas apjomu noteikšanu dažādās 

tirgus situācijās; 
• izpratīs ražošanas faktoru tirgus ietekmi uz saimnieciskās darbības rezultātiem  un 

investīciju lomu saimnieciskās darbības efektivitates paagstināšanā; 
• pārzinās tirgus neveiksmes un to cēloņus. 

 
5.  Saturs 

4.1.Priekšmeta apraksts 
1. Ievads. Mikroekonomikas priekšmets. 
Izprast mikroekonomikas izpētes objektus un subjektus, ierobežoto resursu un izvēles būtību un 
izrietošās sekas. Apzināt galvenās ekonomiskās problēmas. Izprast pozitīvās un normatīvās 
analīzes atšķirības.   
2. Pieprasījuma un piedāvājuma teorija. 
Izprast piedāvājuma un pieprasījuma ekonomisko būtību. Prast atšķirt pieprasījumu no 
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vajadzības. Izprast tirgus līdzsvara būtību. Izprast elastības teorijas būtību. Prast noteikt elastības 
koeficientu. Zināt elastības teorijas praktisko pielietojumu.  

3. Patērētāja izvēles teorija. 

Izprast patērētāja izvēles teorijas pamatus. Kā priekšnosacījums tam ir robežteorijas jēdzienu 
(robežderīgums, kopējais derīgums) izpratne un zināšanas. Prastt noteikt patērētāju līdzsvaru. 
4. Uzņēmums un uzņēmējdarbība. 
Zināt uzņēmējdarbības (komercdarbības) pazīmes. Atšķirt grāmatvežu un ekonomista 
(uzņēmēja) pieeju ražošanas izmaksu noteikšanai. Prast nākotnes vērtību pielīdzināt tagadnes 
vērtībai (diskontēt). 
5. Ražošana: ražīgums un izmaksas. 
Izprast ražošanas funkcijas būtību un krītošā ražīguma likumu. Padziļināti izprast robežteorijas 
būtību. Atšķirt ražošanas mainīgās un nemainīgās izmaksas 
6. Firmas peļņas maksimizēšana pilnīgas konkurences apstākļiem. 
Zināt pilnīgas konkurences pazīmes, izprast tās būtību. Prast noteikt peļņu maksimizējošo 
ražošanas apjomu. Izprast lūzuma un slēgšanas punktu jēgu. Izprast pilnīgas konkurences 
ekonomiskās sekas. 
7. Firmas peļņas maksimizēšana pilnīga monopola apstākļos. 
Zināt pilnīgas monopola pazīmes. Prast noteikt peļņu maksimizējošo ražošanas apjomu pilnīga 
monopola apstākļos. Izprast monopolizēta tirgus ekonomiskās sekas. 
8. Firmas darbība monopolkonkurences un oligopola apstākļos. 
Izprast monopolkonkurences būtību, tās galvenās atšķirības no pilnīgas konkurences un 
monopolkonkurences ekonomiskās sekas. Zināt oligopola pazīmes. Izprast oligopola tirgus 
modeļa neviennozīmību. Izprast spēļu teorijas pieeju oligopola stratēģiju noteikšanā. 
9. Ražošanas faktoru tirgus. 
Zināt ražošanas faktoru tirgus īpatnības. Izprast faktoru pielietošanas un viszemāko izmaksu 
likumus. Zināt darba tirgus pamatelementus (pieprasījums un piedāvājums, aizstāšanas un 
ienākuma efekts, tirgus līdzsvars). Izprast zemes rentes un zemes cenas veidošanos. Saprast 
kapitāla tīrā ražīguma koncepciju. Kapitāla pieprasījumu un piedāvājumu noteicošie faktori. 
10. Tirgus un sabiedrisko (valsts) institūciju mijiedarbība. 
Izprast tirgus neveiksmju būtību, un šo neveiksmju seku neitralizēšanas paņēmienus. Izprast 
sabiedriskās izvēles teorijas būtību, tiešo un pārstāvniecības demokrātiju un lēmumu 
pieņemšanas mehānismu.  
 
4.2.Organizācija un struktūra 
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1. Ievads. Mikroekonomikas 
priekšmets. 
1.1.Resursu ierobežotība un izvēle 
1.2.Ražošanas iespēju līkne.  Zaudēto 
iespēju (alternatīvās) izmaksas 
1.3.Ekonomikas pamatproblēmas 
1.4.Ekonomikas sistēmas 
1.5.Pozitīvā un normatīvā analīze 
1.6.Mikroekonomika un makroekonomika 

1 1 4 6 

2. Pieprasījuma un piedāvājuma 
teorijas pamati. 

2 1 13 16 
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2.1.Pieprasījums, pieprasījuma apjoms un 
to noteicošie faktori 
2.2. Krītošā pieprasījuma likums 
2.3. Piedāvājums, piedāvājuma apjoms un 
to noteicošie faktori 
2.4. Tirgus līdzsvars. Līdzsvara cena 
2.5.  Pieprasījuma un piedāvājuma 
elastība. Elastības teorijas praktiskais 
pielietojums 
3. Patērētāju izvēles teorija.  
3.1.Vagadzības, labumi, derīgums. 
3.2.Kopējais derīgums un robežderīgums. 
3.3. Krītošā robežderīguma likums. 
3.4. Patērētāja līdzsvars, tā nosacījums. 
3.5.Vienādderīguma līkne. Budžeta līnija. 
3.6.Robežderīguma teorijas praktiskā 
nozīme. 

 

1 1 12 14 

4.Uzņēmums un uzņēmējdarbība. 
4.1 Uzņēmums, uzņēmējdarbība, uzņēmējs 
(komersants). 
4.2. Uzņēmējdarbības (komercdarbības) 
juridiskās formas. 
4.3. Pilna un ierobežota atbildība. 
4.3.1. Ražošanas izmaksas: grāmatveža un 
ekonomista (uzņēmēja) vērtējums. 
Faktiskās naudas izmaksas, alternatīvās 
izmaksas, normālpeļņa, grāmatvedības 
peļņa, ekonomiskā pelņa. 
4.3.2. Nākotnes vērtības pielīdzināšana 
tagadnes vērtībai. Diskonts, tā 
pielietojuma sfēras. 
 

2 1 13 16 

5. Ražošana: ražīgums un izmaksas. 
5.1. Ražošana, ražošanas faktori, faktoru 
aizvietojamība, ražošanas funkcija. 
5.2. Kopējais, vidējais un robežprodukts. 
Krītošā ražīguma likums. 
5.3. Ražotāju līdzsvars. Ražošanas faktoru 
kombinācija, kas nodrošina viszemākās 
izmaksas. 
5.4. Ražošanas izmaksas. Mainīgās un 
nemainīgās izmaksas. 
5.5. Kopējās, vidējās un robežizmaksas. 
5.6. Izokvantas un izokostas. 

2 1 13 16 

6. Firmas pelņas maksimizēšana 
pilnīgas konkurences apstākļos.          
6.1. Pilnīga konkurence, tās pazīmes. 
6.2. Ieņēmumi. Kopējie, vidējie un 
robežieņēmumi. 
6.3. Peļņu maksimizējošais ražošanas 

1 1 7 9 
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apjoms. Firmas līdzsvars īsajā periodā 
pilnīgas konkurences apstākļos. 
6.4. Optimālā ražošanas apjoma 
noteikšanas metodes: salīdzinot kopējos 
ieņēmumus un kopējās izmaksas; 
salīdzinot robežieņēmumus un 
robežizmaksas. 
6.5. Lūzuma punkts. Slēgšanas punkts. 
6.6. Firmas līdzsvars garajā periodā. 
6.7. Nozares līdzsvars garajā periodā. 
 
7. Firmas peļņas maksimizēšana pilnīga 
monopola apstākļos. 
7.1. Pilnīgs monopols, tā pazīmes un 
veidošanās cēloņi. 
7.2. Pieprasījuma un robežieņēmumu 
līknes pilnīga monopola apstākļos. 
Sakarība starp kopējiem ieņēmumiem, 
robežieņēmumiem un pieprasījuma 
elastību. 
7.3. Monopolfirmas peļņas maksimizēšana 
(firmas 
līdzsvars). 
7.4. Apjoma efekts. Dabiskais monopols. 
7.5. Cenu diskriminācija. 
7.6. Monopolizēta tirgus ekonomiskās 
sekas. 
7.6.1.Patērētāja pārpalikums.  
7.6.2. Sabiedrības absolūtie 
zaudējumi. X - neefektivitāte. 

1 1 7 9 

8. Firmas darbība monopolkonkurences 
un 
oligopola apstākļos. 
8.1. Nepilnīga konkurence. 
Monopolkonkurence,  tās pazīmes. 
Produktu diferencēšana. 
8.2. Monopolkonkurences salīdzinājums ar 
pilnīgu konkurenci un pilnīgu monopolu. 
8.3. Oligopols, tā pazīmes un veidošanās 
cēloņi. 
8.4. Oligopola tirgus modeļu 
nevienozīmība. 
8.5. Kurno modelis. Edžverta modelis. 
Pieprasījuma   lauztā līnija. 
8.6. Spēļu teorijas pielietojums oligopola 
stratēģijas  noteikšanā. 
8.7.Slepenā vienošanās. Cenu karš. 

1 1 7 9 
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9. Ražošanas faktoru tirgus. 
9.1. Ražošanas faktori: zeme, darbs, 
kapitāls. 
9.2. Atvasināts pieprasījums. 
9.3. Robežprodukts naudas izteiksmē 
(MRP). MRP- ražošanas faktoru 
pieprasījuma grafiks. 
9.4. Vismazāko izmaksu lielums. Pelņas 
maksimizēšanas likums. 
9.5. Darba tirgus. Darba alga. Nominālā 
un reālā darba alga. 
9.6. Darba pieprasījums un piedāvājums. 
Aizvietošanas un ienākuma efekts. 
9.7. Darba tirgus līdzsvars. Bezdarbs, tā 
rašanās cēloņi. 
9.8. Strukturālais, frikcionālais, sezonas un 
cikliskais bezdarbs. 
9.9. Darba algas līmenis, tā diferencēšana. 
9.10. Zemes tirgus. Zemes rente, zemes 
cena. 
9.11. Kapitāla tirgus. Kapitāla tīrā ražība. 
Procents. 
9.12. Kapitāla pieprasījums un 
piedāvājums. 
9.13. Investīcijas. Investīciju efektivitātes 
noteikšana 

2 1 15 18 

10. Tirgus un sabiedrisko (valsts) 
institūciju mijiedarbība 
10.1. Tirgus neveiksmes, to cēloņi. 
10.2. Darījumu kārtošanas izmaksas. 
10.3. Blakusefekti. Negatīvie un pozitīvie 
blakusefekti. Blakusefektu transformācijas 
paņēmieni. 
10.4. Pigu nodokļi. Kouza teorēma. 
10.5. Sabiedriskie labumi. 
10.6.Sabiedriskās izvēles teorija. 
10.7. Tiešās pārstāvniecības demokrātija. 
lēmumu pieņemšanas mehānisms. 
10.8. Atsevišķu sabiedrības grupu interešu 
aizstāvēšanas paņēmieni. Lobēšana. 
Mijatbalsts. 

1 1 5 7 

Kopā 14 10 96 120 

 
4.3.Studiju priekšmeta apjoms 
3 KP (nepilna laika neklātienes studijas 24 kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas) 

 
4.4.Kursa kalendārs 
Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 120 stundas 1. studiju gada 1. semestrī, 
t.sk. 24 kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas. 
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4.5.Patstāvīgo darbu organizācija: 

 Temats Patstāvīgā darba veids  

Ekonomikas pamatproblēmas 
 

Uzdevumi Situācijas analīze 

Pieprasījuma un piedāvājuma teorija Uzdevumi Situācijas analīze 
Patērētāju izvēles teorija Uzdevums Situācijas analīze 
Ražošana: ražīgums un izmaksas 
Uzņēmums un uzņēmējdarbība 

Uzdevumi Situācijas analīze 

Firmas peļņas maksimizēšana pilnīgas konkurences 
apstākļos. Firmas peļņas maksimizēšana pilnīga monopola  
apstākļos 

Uzdevumi 

Firmas darbība monopolkonkurences un 
oligopola apstākļos. 

Uzdevumi Situācijas analīze 

Ražošanas faktoru tirgus. Tirgus un sabiedrisko (valsts) 
institūciju mijiedarbība.  

Situācijas analīze 

5.Pamatliteratūra  
1. Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā. - Rīga:, Kamene, 2006. -  128 lpp.; 
2. Nešpors V., Ruperte I., Saulītis J. Mikroekonomika. - Rīga: Kamene, 
2003 . - 132 lpp.; 
3. Georgs Libermanis. – Peļņa un konkurence. - Rīga:, Kamene, 2003. – 227 lpp.; 
4. Georgs Libermanis. - Tirgus, cena, konkurence. – Rīga.: 1996.  – 128 lpp.; 
5. Gods, Uģis. Mikroekonomika - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008. - 430 lpp. 
 

6.Papildliteratūra  
Mācību literatūra:  

1.Škapars R. Mikroekonomika. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2001. – 378 lpp.; 
2. Uzņēmēja rokasgrāmata. – Rīga, Jumava, 2003. – 359 lpp.; 
3. Ekonomikas pamati. – Rīga, Jumava, 2002. – 277 lpp.; 
4. Samuelson P.A., Nordhaus  W.D. M icroeconomics. –   Mcrow-Hill Book Company, 1989.  – 
658 p. 
5. Н.Нуреев Р.Н. Курс микроэкономики. - М: 1998. – 560 с. 

 
Periodiskie izdevumi: 

Uzņēmējdarbību regulējošie likumi un normatīvie akti 
Speciālie periodiskie izdevumi: Dienas bizness, Kapitāls.  

 

7.Studentu novērtēšana  

• darbs praktiskajās nodarbībās semestra laikā – 40% - jāatrisina patstāvīgi visi uzdevumi 
par tematiem, kas norādīti programmā; 

• eksāmens – teorētiskie jautājumi un uzdevumi, līdz 4 stundām – 60%. 
 

8.Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1.  Uzņēmējdarbības ekonomika  (2 KP) 

2.  Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Kursa saturs orientēts uz studentiem ar priekšzināšanām kas iegūtas mikroekonomikā, 
mārketingā, uzņēmējdarbības organizēšanā un plānošanā . 

   3.Mērķis un uzdevumi  
3.1Mērķis 

Uzņēmējdarbības ekonomika (biznesa ekonomika) ir mācību priekšmets, kas dod 
priekšstatu par uzņēmumu kā ekonomisku sistēmu un kura nolūks ir palīdzēt studentiem 
izprast ar uzņēmējdarbību saistītu lēmumu pieņemšanas procesu un iegūt prasmi patstāvīgi 
pieņemt ekonomiski pamatotus ar uzņēmējdarbību saistītus lēmumus.  

 
3.2Uzdevumi 
• Izprast uzņēmumu kā ekonomisku sistēmu un tā darbības rezultātus raksturojošos 

rādītājus. 
• Prast izmantot ekonomiskos rādītājus, modeļus, metodiku uzņēmējdarbības rezultātu un 

alternatīvo variantu ekonomisko seku novērtēšanā. 
• Sniegt ekonomisko informāciju ar aprēķinu, plānu, pārskatu un statistisko datu palīdzību. 
• Novērtēt informācijas pielietojamību lēmumu pieņemšanā. 

 
3.3. Plānoti studiju rezultāti 

Prast pielietot ekonomiskās zināšanas, komunikatīvās prasmes, tehniskos līdzekļus ar 
uzņēmējdarbību saistītu patstāvīgu lēmumu pieņemšanā un pamatošanā uzņēmējdarbībā. 

 
4. Saturs 

4.1. Priekšmeta apraksts 
1.Ievaddaļa - uzņēmējdarbība kā mērķtiecīga darbība: 
izprast mērķu nozīmi uzņēmējdarbībā un to noteikšanas nepieciešamību; 
izzināt uzņēmējdarbības ārējo un iekšējo interešu konfliktu veidošanās procesu; 
iepazīties ar uzņēmējdarbības efektivitātes un produktivitātes novērtēšanu. 
 
2. Peļņa vai zaudējumi uzņēmējdarbībā: 
Jāprot noteikt ražošanas (pakalpojumu sniegšanas) apjomu, preču pārdošanas apjomu un 
uzņēmuma ieņēmumus; 
Jāpārzina uzņēmējdarbības izmaksas, to noteikšanas metodes un klasifikācija; 
Jāprot noteikt peļņu un tās rādītājus, izmantojot dažādas peļņas noteikšanas metodes. 
 
3. Kapitāls un investīcijas, to atspoguļojums uzņēmuma bilancē : 
izprast saistību starp kapitālu un uzņēmuma pasīviem; 
izprast saistību starp investīcijām un uzņēmuma aktīviem un pasīviem; 
prast pamatot vajadzības pēc kapitāla un investīcijām ar bilances vienādojuma un naudas 
plūsmas palīdzību; 
prast izvēlēties optimālu investīciju projektu, kas atbilstu uzņēmējdarbības mērķiem un 
nodrošinātu optimālus rezultātus.  
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 4. Budžeta plānošana  
Jāzina budžeta jēdziens un veidi. 
Jāpārzina budžeta plānošanas procesu. 
Jāprot izstrādāt kopējo jeb vispārējo budžetu: naudas plūsmu; peļņas vai zaudējumu plānu; 
bilanci. 
5. Uzņēmējdarbības rezultātu novērtēšana 
Jāprot izmantot gada pārskatus, kā uzņēmuma iekšējās informācijas avotus uzņēmējdarbības 
rezultātu novērtēšanai un budžeta plānošanai.  
Jāprot analizēt un vērtēt uzņēmējdarbības rezultātā sasniegtos un plānotos rezultātus. 

 
4.2. Organizācija un struktūra 
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1. Ievaddaļa 
1.1. Uzņēmējdarbības mērķi. 

1.1.1 Vispārējie un specifiskie. 
1.1.2 Ilgtermiņa, vidējā termiņa un 

īstermiņa. 
1.1.3 Mērķu hierarhija un plānošanas 

līmeņi. 
1.1.4 Mērķu un interešu saskaņošana. 
1.2 Ekonomiskās pamatkoncepcijas. 
1.2.1    Efektivitāte un produktivitāte. 
1.2.2 Globālā un diferencētā pieeja. 
1.3 Rādītāju sistēmas, kas raksturo 

uzņēmējdarbības rezultātus: 
1.3.1 Naudas plūsma. 
1.3.2 Peļņas vai zaudējumu aprēķins. 
1.3.3 Bilance. 

3 4 8 15 

2. Peļņa vai zaudējumi 
uzņēmējdarbībā 
2.1. Ražošanas (pakalpojumu 
sniegšanas) apjoms, preču pārdošanas 
apjoms un uzņēmuma ieņēmumi 

2.2.Uzņēmējdarbības izmaksas, to 
noteikšanas metodes un klasifikācija 

2.2.1. Seguma metode; 
2.2.2. Apgrozījuma izmaksu metode; 

2.2.3. Perioda izmaksu metode. 
2.3.  Peļņa un tās rādītāji 

3 4 8 15 

3. Kapitāls un investīcijas, to 
atspoguļojums uzņēmuma bilancē   
3.1. .Kapitāls un uzņēmuma pasīvi 

4 3 8 15 
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3.2. Investīcijas un uzņēmuma aktīvi 

3.3. Kapitāla un investīciju 
saskaņošana 

3.4. Lēmumu par investīcijām 
pamatošana. 

4.Budžeta plānošana  
4.1.  Budžeta jēdziens un veidi  
4.2.  Budžeta plānošanas process  
4.3.  Kopējais jeb vispārējais 
budžets,  tā izstrādāšana  

 

3 4 8 15 

5.Uzņēmējdarbības  rezultātu 
novērtēšana.  
5.1.  Uzņēmuma pārskati , to loma 
uzņēmējdarbības rezultātu 
novērtēšanā un budžeta plānošanā  
5.2.Analīzē pielietojamās metodes 

5.2.1.Horizontālā (dinamiskā) 

5.2.2.Vertikālā (struktūras) 

5.2.3.Relatīvo rādītāju izmantošana 

5.3.  Plānoto un sasniegto rezultātu  
salīdzināšana un novērtēšana  
 

4 4 8 16 

Kopā  40  40 80 
 

4.3Studiju priekšmeta apjoms 
2 KP (pilna laika klātienes studijas - 40 kontaktstundas un 40 patstāvīgā darba stundas) 
 

4.4.Kursa kalendārs 
Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 80 stundas, t.sk. 40 
kontaktstundas un 40 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves 
ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. 
 

4.5.Patstāvīgo darbu organizācija:  

 Temats Patstāvīgā darba veids  

Uzņēmējdarbības mērķi. Ekonomiskās 
pamatkoncepcijas. Rādītāju sistēmas, kas 
raksturo uzņēmējdarbības rezultātus 

Grupu diskusijas par Latvijas tirgū strādājošu 
kompāniju mērķiem.  Iepazīties ar bilanci, 
naudas plūsmas plānu. 

Peļņa vai zaudējumi uzņēmējdarbībā. Risināt uzdevumus, izdarīt secinājumus.  

Kapitāls un investīcijas, to atspoguļojums 
uzņēmuma bilancē   

Risināt uzdevumus, izdarīt secinājumus. 

Budžeta plānošana  Risināt uzdevumus, izdarīt secinājumus. 
Uzņēmējdarbības  rezultātu 
novērtēšana.  

Risināt uzdevumus, izdarīt secinājumus 
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5.Pamatliteratūra  
1. Alsiņa R. Uzņēmējdarbība . - Rīga:LUMA, 2004. – 19. – 220. lpp.  
2. Alsiņa R.,  Kravinska B., Bojarenko J. Uzņēmējdarbības ekonomika .  – Rīga: 
“Kamene”, 1999.g. – 165 lpp 
3.Hofs.K.G. Biznesa ekonomika-Rīga:Jāņa Rozes apgāds,2002.g.-560 lpp. 
 

6.Papildliteratūra  
Mācību literatūra:  

• Bikse V.Ekonomikas teorijas pamatprincipi-Rīga:,, Izglītības soļi, , ,2007.g. 
-454 lpp. 

• Ovčiņņikova I.  Uzņēmējdarbības ekonomika-Rīga; Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2002. g. -63 lpp. 

• Ширенбек Х. Экономика предприятия:  Учебник для вузов. 15-е изд./ 
Пер. с Нем.- СПб.: Питер ,  2005. – 848 с.  

• Uzņēmējdarbību regulējošie likumi u.c.  l ikumdošanas normatīvie akti.  
 
Periodiskie izdevumi: 

Speciālie periodiskie izdevumi: Grāmatvedība & Ekonomika, Kapitāls,  
Komersants,  Latvijas Ekonomists,  Dienas bizness u.c.  

 

7.Studentu novērtēšana  

• Praktisko darbu izpilde – 20% 
• Ieskaite / Eksāmens –80 % 

 
8.Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Uzņēmējdarbības ekonomika (2 KP) 
2.  Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Kursa saturs orientēts uz studentiem ar priekšzināšanām kas iegūtas mikroekonomikā, 
mārketingā, uzņēmējdarbības organizēšanā un plānošanā . 

       3.Mērķis  un uzdevumi 
3.1.Mērķis 

Uzņēmējdarbības ekonomika (biznesa ekonomika) ir mācību priekšmets, kas dod 
priekšstatu par uzņēmumu kā ekonomisku sistēmu un kura nolūks ir palīdzēt studentiem 
izprast ar uzņēmējdarbību saistītu lēmumu pieņemšanas procesu un iegūt prasmi patstāvīgi 
pieņemt ekonomiski pamatotus ar uzņēmējdarbību saistītus lēmumus.  

 
3.2.Uzdevumi 

• Izprast uzņēmumu kā ekonomisku sistēmu un tā darbības rezultātus raksturojošos 
rādītājus. 

• Prast izmantot ekonomiskos rādītājus, modeļus, metodiku uzņēmējdarbības rezultātu un 
alternatīvo variantu ekonomisko seku novērtēšanā. 

• Sniegt ekonomisko informāciju ar aprēķinu, plānu, pārskatu un statistisko datu palīdzību. 

• Novērtēt informācijas pielietojamību lēmumu pieņemšanā. 
 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
Prast pielietot ekonomiskās zināšanas, komunikatīvās prasmes, tehniskos līdzekļus ar 
uzņēmējdarbību saistītu patstāvīgu lēmumu pieņemšanā un pamatošanā uzņēmējdarbībā. 
 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 
 

1.Ievaddaļa - uzņēmējdarbība kā mērķtiecīga darbība: 
•  izprast mērķu nozīmi uzņēmējdarbībā un to noteikšanas nepieciešamību; 
•  izzināt uzņēmējdarbības ārējo un iekšējo interešu konfliktu veidošanās procesu; 
•  iepazīties ar uzņēmējdarbības efektivitātes un produktivitātes novērtēšanu. 
 

2. Peļņa vai zaudējumi uzņēmējdarbībā: 

• Jāprot noteikt ražošanas (pakalpojumu sniegšanas) apjomu, preču pārdošanas apjomu un 
uzņēmuma ieņēmumus; 

• Jāpārzina uzņēmējdarbības izmaksas, to noteikšanas metodes un klasifikācija; 
• Jāprot noteikt peļņu un tās rādītājus, izmantojot dažādas peļņas noteikšanas metodes. 
 
3. Kapitāls un investīcijas, to atspoguļojums uzņēmuma bilancē : 

• izprast saistību starp kapitālu un uzņēmuma pasīviem; 
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• izprast saistību starp investīcijām un uzņēmuma aktīviem un pasīviem; 
• prast pamatot vajadzības pēc kapitāla un investīcijām ar bilances vienādojuma un naudas 

plūsmas palīdzību; 
• prast izvēlēties optimālu investīciju projektu, kas atbilstu uzņēmējdarbības mērķiem un 

nodrošinātu optimālus rezultātus.  
 
 4. Budžeta plānošana  

• Jāzina budžeta jēdziens un veidi. 

• Jāpārzina budžeta plānošanas procesu. 

• Jāprot izstrādāt kopējo jeb vispārējo budžetu: naudas plūsmu; peļņas vai zaudējumu 
plānu; bilanci. 

 

5. Uzņēmējdarbības rezultātu novērtēšana 
• Jāprot izmantot gada pārskatus, kā uzņēmuma iekšējās informācijas avotus 

uzņēmējdarbības rezultātu novērtēšanai un budžeta plānošanai.  

• Jāprot analizēt un vērtēt uzņēmējdarbības rezultātā sasniegtos un plānotos rezultātus. 

 
4.2. Organizācija un struktūra 
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1. Ievaddaļa 
1.1. Uzņēmējdarbības mērķi. 

1.3.4 Vispārējie un specifiskie. 
1.3.5 Ilgtermiņa, vidējā termiņa un 

īstermiņa. 
1.3.6 Mērķu hierarhija un plānošanas 

līmeņi. 
1.3.7 Mērķu un interešu saskaņošana. 
1.4 Ekonomiskās pamatkoncepcijas. 
1.4.1    Efektivitāte un produktivitāte. 
1.4.2 Globālā un diferencētā pieeja. 
1.5 Rādītāju sistēmas, kas raksturo 

uzņēmējdarbības rezultātus: 
1.5.1 Naudas plūsma. 
1.5.2 Peļņas vai zaudējumu aprēķins. 
1.5.3 Bilance. 

2  12 14 

2. Peļņa vai zaudējumi 
uzņēmējdarbībā 
2.1. Ražošanas (pakalpojumu 
sniegšanas) apjoms, preču pārdošanas 

2  12 14 
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apjoms un uzņēmuma ieņēmumi 

2.2.Uzņēmējdarbības izmaksas, to 
noteikšanas metodes un klasifikācija 

2.3.1. Seguma metode; 
2.3.2. Apgrozījuma izmaksu metode; 

2.3.3. Perioda izmaksu metode. 
2.4.  Peļņa un tās rādītāji 

3. Kapitāls un investīcijas, to 
atspoguļojums uzņēmuma bilancē   
3.1. .Kapitāls un uzņēmuma pasīvi 

3.2. Investīcijas un uzņēmuma aktīvi 

3.3. Kapitāla un investīciju 
saskaņošana 

3.4. Lēmumu par investīcijām 
pamatošana. 

2  14 16 

4.Budžeta plānošana  
4.1.  Budžeta jēdziens un veidi  
4.2.  Budžeta plānošanas process  
4.3.  Kopējais jeb vispārējais 
budžets,  tā izstrādāšana  

2  12 14 

5.Uzņēmējdarbības  rezultātu 
novērtēšana .  
5.1.  Uzņēmuma  pārskati , to loma 
uzņēmējdarbības rezultātu 
novērtēšanā un budžeta plānošanā  
5.2.Analīzē pielietojamās metodes 

5.2.1.Horizontālā (dinamiskā) 

5.2.2.Vertikālā (struktūras) 

5.2.3.Relatīvo rādītāju izmantošana 

5.3 .  Plānoto  un sasniegto rezultātu  
salīdzināšana un novērtēšana  

4  14 20 

Kopā  16  64 80 
 
 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 

2 KP (nepilna laika neklātienes studijas - 16 kontaktstundas un 64 patstāvīgā darba 
stundas) 

 
4.4. Kursa kalendārs 

Kursa apguvei nepilna laika studiju programmā paredzētas 80 stundas, t.sk. 16 
kontaktstundas un 64 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves 
ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. 
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4.5.Patstāvīgo darbu organizācija:  

 Temats Patstāvīgā darba veids  

1. Ievaddaļa Uzņēmējdarbības mērķi. 
Ekonomiskās pamatkoncepcijas. Rādītāju 
sistēmas, kas raksturo uzņēmējdarbības 
rezultātus. 

Grupu diskusijas par Latvijas tirgū strādājošu 
kompāniju mērķiem. Iepazīties ar bilanci, 
naudas plūsmas plānu. 

2. Peļņa vai zaudējumi uzņēmējdarbībā. Risināt uzdevumus, izdarīt secinājumus.  

3. Kapitāls un investīcijas, to 
atspoguļojums uzņēmuma bilancē   

Risināt uzdevumus, izdarīt secinājumus. 

4.Budžeta plānošana  Risināt uzdevumus, izdarīt secinājumus. 
5.Uzņēmējdarbības rezultātu novērtēšana. Risināt uzdevumus, izdarīt secinājumus 

5.Pamatliteratūra  

• Alsiņa R. Uzņēmējdarbība .-  Rīga:LUMA, 2004. – 19. – 220. lpp.  
• Alsiņa R., Kravinska B., Bojarenko J. Uzņēmējdarbības ekonomika .  – 

Rīga: “Kamene”, 1999.g.  – 165 lpp 
• Hofs.K.G. Biznesa ekonomika-Rīga:Jāņa Rozes apgāds,2002.g.-560 lpp. 

 
6.Papildliteratūra  

Mācību literatūra:  
• Bikse V.Ekonomikas teorijas pamatprincipi-Rīga:,, Izglītības soļi, , ,2007.g. 

-454 lpp. 
• Ovčiņņikova I.  Uzņēmējdarbības ekonomika-Rīga; Rīgas Tehniskā 

universitāte, 2002. g. -63 lpp. 
• Ширенбек Х. Экономика предприятия:  Учебник для вузов. 15-е изд./ 

Пер. с Нем.- СПб.: Питер ,  2005. – 848 с.  
• Uzņēmējdarbību regulējošie likumi u.c.  l ikumdošanas normatīvie akti.  

 
Periodiskie izdevumi: 

• Speciālie periodiskie izdevumi: Grāmatvedība & Ekonomika, Kapitāls,  
Komersants,  Latvijas Ekonomists,  Dienas bizness u.c.  

 

7. Studentu novērtēšana  

• Praktisko darbu izpilde – 20% 
• Ieskaite / Eksāmens –80 % 

 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 

 

176



 Apstiprināts: 

Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē, 

2009.gada ____________protokols 

 
STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Ekonomiskā s

• Apgūt iemaņas statistisko datu vākšanā, apstrādē un analīzē. 

tatistika (2KP) 
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Kursa saturs orientēts uz studentiem ar priekšzināšanām matemātikā ekonomistiem, 
mikroekonomikā, makroekonomikā un prasmēm veikt aprēķinus un grafiski tos atainot 
elektroniskajās tabulās. 

3 .  Mērķi un uzdevumi  
3.1. Mērķi 

Kurss paredz statistikas iemaņu apguvi, saistot tās ar ekonomiskajām likumsakarībām kā 
makro, tā mikro līmenī. 

 
3.2. Uzdevumi 

• Iemācīt saskatīt esošās likumsakarības uzņēmējdarbībā un prast tās statistiski analizēt un 
interpretēt. 

3.3.Plānotie studiju rezultāti 
• Tiek apgūtas pamatzināšanas par statistiskajām metodēm, kas nepieciešamas 

uzņēmējdarbības analīzē un prognozēšanā. Tās lietošanu situāciju analīzē, kas ir pamats 
lēmumu pieņemšanai. 

• Tiek apgūtas zināšanas par elementārajiem statistikas rādītājiem un to aprēķināšanu. 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

1. Statistiskās informācijas vākšana un sagatavošana. 
Studentam ir jāzina, kur LR var iegūt uzņēmējdarbībā nepieciešamo statistisko 
informāciju un jāprot pašam praktiski sagatavot un veikt statistisko novērošanu.  

2. Sadalījuma rindas.  
Ir jāprot saskatīt, ka katrai parādībai var būt vairākas pazīmes un katrai pazīmei 
var būt ierobežots vai neierobežots variantu skaits. Ir jāzina sadalījuma rindu 
būtība un ir jāprot grafiski attēlot jebkuru sadalījuma rindu. 

3. Aprakstošā statistika. 
Ir jāzina katra vispārinošā rādītāja lietošanas nosacījumi. Ir jāzina dažādu vidējo 
lielumu īpašības. Ir jāprot aprēķināt dažādu parādību vispārinošos rādītājus, kā arī 
novērtēt parādības variāciju. 

4. Izlases metode. 
Ir jāzina izlases metodes lietošanas galvenās priekšrocības un ir jāzina zinātniski 
pamatotas reprezentatīvas izlases veikšanas priekšnosacījumi. Ir jāprot izmantot 
izlasē iegūto informāciju, attiecinot to uz visu ģenerālo kopu un ir jāprot noteikt 
iegūto rezultātu novērtējums ar vajadzīgo ticamības pakāpi. 

5. Variācijas rādītāji. 
Ir jāzina centra un variācijas pazīmes rādītāji, to aprēķins un to praktiska 
pielietošana. 
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6. Indeksu metode. 
Ir jāzina indeksu metodes lietošanas galvenie nosacījumi, kā arī jāzina dažādu 
indeksu ekonomiskā interpretācija. Praktiski ir jāprot aprēķināt gan dažādu 
parādību individuālos, gan kopindeksus, kā arī jāprot pielietot indeksu metode 
faktoru analīzē. 

 
4.2. Organizācijas struktūra 
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1. Statistiskās informācijas vākšana un 
sagatavošana 

1.1.Statistikas jēdziens un tās nozīme uzņēmējdarbībā. 
1.2.Statistiskie novērojumi un to organizēšana. 
1.3.Statistiskā grupēšana un pārgrupēšana. 

4 2 10 16 

2. Sadalījuma rindas.  
2.1.Sadalījuma rindu veidi.  
2.2.Sadalījuma rindu grafiskais attēlojums. 

2 2 - 4 

3. Aprakstošā statistika  
3.1.Absolūtie un relatīvie lielumi. 

Absolūto un relatīvo lielumu izteiksmes formas. 
Relatīvo lielumu veidi. 

3.2.Vidējie lielumi. 
Vidējo lielumu ekonomiskā interpretācija. 
Vidējo lielumu veidi. 

3.3.Variācijas rādītāji. 

2 6 10 18 

4. Izlases metode 
4.1.Izlases metodes teorētiskais pamatojums un 

reprezentativitāte. 
4.2.Izlašu veidi. 
4.3.Izlases kļūdas un to vērtēšanas intervāli. 
4.4.Ģenerālās kopas vērtējumu aprēķināšana. 

2 4  6 

5.  Variācijas rādītāji  
5.1.Sadalījuma centra rādītāji. 
5.2.Pazīmes variācijas rādītāji. 
5.3.Dispersiju rādītāji. 

4 6 10 20 

6. Indeksu metode 
6.1.Indeksu metodes lietošana. 
6.2.Indeksu veidi. 
6.3.Indeksu metodes lietošana faktoru analīzē. 

2 4 10 16 

KOPĀ  16 24 40 80 
 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 

2 KP pilna laika studijās - 40 kontaktstundas un 40 patstāvīgā darba stundas. 
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4.4. Kursa kalendārs 

Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 80 stundas 1. studiju gada 2. 
semestrī, t.sk. 40 kontaktstundas un 40 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības 
dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no 
vielas apguves ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta 
praktiskajam darbam. 

Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra  

Tēma  Patstāvīgā darba temats  Patstāvīgā 
darba veids 

1. Statistiskās informācijas 
vākšana, sagatavošana un analīze 

Statistiskais novērojums Praktiskais darbs 

2. Aprakstošā statistika Absolūtie un relatīvie lielumi. 
Vidējie lielumi.  

Uzdevumi 

3.Variācijas rādītāji Variācijas rādītāju aprēķins Uzdevumi 
4. Indeksu metode Indeksu lietošana Situācijas analīze 

Uzdevumi 

5. Pamatliteratūra  
1. Alsiņa R., Jansone B., Ekonomiskā statistika. Mācību materiāls, teorija un uzdevumi. 

[tiešsaiste]: http://koledza.siva.gov.lv 
2. Goša Z., Statistika. Rīga: Izglītības soļi, 2004. -334 lpp.  
3. Vergina G., Kārkliņa V. Statistika ekonomistiem. Rīga: Kamene, 2005, 92 lpp.. 

6. Papildliteratūra  
1. Krastiņš O., Statistika un ekonometrija. Rīga: LR CSP, 1998, 436 lpp.. 
2. Curvin J., Slater R. Quantitative Methods for Business Decisions.- London, 1991, 423 

pg.. 
3. Goša Z., Uzdevumu krājums statistikā. Rīga: Izglītības soļi, 2009, 116 lpp.. 
4. Vītols J., Statistiskā vispārīgā teorija. –Rīga: Zvaigzne, 1988,  294 lpp.. 
5. Eфимова М. Р. Петрова Е. В. Румянцев В. Н. Общая статистикa. Москва: 

ИНФРА, 1996, 412 сmp.. 
6. Иванов Ю.Н. Зкономическая статистика. Москва: ИНФРА, 1998, 480 сmp.. 

Citi materiāli 

• Statistikas datu krājumi (CSP); 
• Statistikas pārskatu veidlapas (CSP); 
• CSP elektroniskie datu nesēji CD-ROM; 
• Vispasaules datortīkls Internet ( http://www.csb.lv). 
 

7. Studentu novērtēšana 
Iegūto prasmju un iemaņu pielietošana, risinot praktiskus ekonomiska satura uzdevumus – 
tas ir svarīgākais novērtēšanā. 
Darbs praktiskajās nodarbībās semestra laikā un patstāvīgais darbs – 50%. 
Ieskaite – 50%  
 

8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 

Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē, 

2009.gada ____________protokols 

 
STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Ekonomiskā s

• Apgūt iemaņas statistisko datu vākšanā, apstrādē un analīzē. 

tatistika (2 KP) 
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Kursa saturs orientēts uz studentiem ar priekšzināšanām matemātikā ekonomistiem, 
mikroekonomikā, makroekonomikā un prasmēm veikt aprēķinus un grafiski tos atainot 
elektroniskajās tabulās. 

3 .  Mērķi un uzdevumi  
3.1. Mērķi 

Kurss paredz statistikas iemaņu apguvi, saistot tās ar ekonomiskajām likumsakarībām kā 
makro, tā mikro līmenī. 

 
3.2. Uzdevumi 

• Iemācīt saskatīt esošās likumsakarības uzņēmējdarbībā un prast tās statistiski analizēt un 
interpretēt. 

3.3.Plānotie studiju rezultāti 
• Tiek apgūtas pamatzināšanas par statistiskajām metodēm, kas nepieciešamas 

uzņēmējdarbības analīzē un prognozēšanā. Tās lietošanu situāciju analīzē, kas ir pamats 
lēmumu pieņemšanai. 

• Tiek apgūtas zināšanas par elementārajiem statistikas rādītājiem un to aprēķināšanu. 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 
1. Statistiskās informācijas vākšana un sagatavošana. 

Studentam ir jāzina, kur LR var iegūt uzņēmējdarbībā nepieciešamo statistisko 
informāciju un jāprot pašam praktiski sagatavot un veikt statistisko novērošanu.  

2. Sadalījuma rindas.  
Ir jāprot saskatīt, ka katrai parādībai var būt vairākas pazīmes un katrai pazīmei 
var būt ierobežots vai neierobežots variantu skaits. Ir jāzina sadalījuma rindu 
būtība un ir jāprot grafiski attēlot jebkuru sadalījuma rindu. 

3. Aprakstošā statistika. 
Ir jāzina katra vispārinošā rādītāja lietošanas nosacījumi. Ir jāzina dažādu vidējo 
lielumu īpašības. Ir jāprot aprēķināt dažādu parādību vispārinošos rādītājus, kā arī 
novērtēt parādības variāciju. 

4. Izlases metode. 
Ir jāzina izlases metodes lietošanas galvenās priekšrocības un ir jāzina zinātniski 
pamatotas reprezentatīvas izlases veikšanas priekšnosacījumi. Ir jāprot izmantot 
izlasē iegūto informāciju, attiecinot to uz visu ģenerālo kopu un ir jāprot noteikt 
iegūto rezultātu novērtējums ar vajadzīgo ticamības pakāpi. 

5. Variācijas rādītāji. 
Ir jāzina centra un variācijas pazīmes rādītāji, to aprēķins un to praktiska 
pielietošana. 
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6. Indeksu metode. 
Ir jāzina indeksu metodes lietošanas galvenie nosacījumi, kā arī jāzina dažādu 
indeksu ekonomiskā interpretācija. Praktiski ir jāprot aprēķināt gan dažādu 
parādību individuālos, gan kopindeksus, kā arī jāprot pielietot indeksu metode 
faktoru analīzē. 

 
4.2. Organizācijas struktūra 
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1. Statistiskās informācijas vākšana un 
sagatavošana 

1.1.Statistikas jēdziens un tās nozīme uzņēmējdarbībā. 
1.2.Statistiskie novērojumi un to organizēšana. 
1.3.Statistiskā grupēšana un pārgrupēšana. 

1 1 14 16 

2. Sadalījuma rindas.  
2.1.Sadalījuma rindu veidi.  
2.2.Sadalījuma rindu grafiskais attēlojums. 

1 1 2 4 

3. Aprakstošā statistika 
3.4.Absolūtie un relatīvie lielumi. 

Absolūto un relatīvo lielumu izteiksmes formas. 
Relatīvo lielumu veidi. 

3.5.Vidējie lielumi. 
Vidējo lielumu ekonomiskā interpretācija. 
Vidējo lielumu veidi. 

3.6.Variācijas rādītāji. 

1 2 15 18 

4. Izlases metode 
5.1.Izlases metodes teorētiskais pamatojums un 

reprezentativitāte. 
5.2.Izlašu veidi. 
5.3.Izlases kļūdas un to vērtēšanas intervāli. 
5.4.Ģenerālās kopas vērtējumu aprēķināšana. 

1 1 4 6 

6.  Variācijas rādītāji  
5.1.Sadalījuma centra rādītāji. 
5.2.Pazīmes variācijas rādītāji. 
5.3.Dispersiju rādītāji. 

2 2 16 20 

6. Indeksu metode 
6.1.Indeksu metodes lietošana. 
6.4.Indeksu veidi. 
6.5.Indeksu metodes lietošana faktoru analīzē. 

1 2 13 16 

KOPĀ  7 9 64 80 
 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 

2 KP nepilna laika neklātienes studijas - 16 kontaktstundas un 64 patstāvīgā darba stundas. 
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4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei nepilna laika studiju programmā paredzētas 80 stundas 1. studiju gada 2. 
semestrī, t.sk. 16 kontaktstundas un 64 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības 
dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no 
vielas apguves ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta 
praktiskajam darbam. 

Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra  

Tēma  Patstāvīgā darba temats  Patstāvīgā 
darba veids 

1. Statistiskās informācijas 
vākšana, sagatavošana un analīze 

Statistiskais novērojums Praktiskais darbs 

2. Aprakstošā statistika Absolūtie un relatīvie lielumi. 
Vidējie lielumi.  

Uzdevumi 

3.Variācijas rādītāji Variācijas rādītāju aprēķins Uzdevumi 
4. Indeksu metode Indeksu lietošana Situācijas analīze 

Uzdevumi 

 
5. Pamatliteratūra  

1. Alsiņa R., Jansone B., Ekonomiskā statistika. Mācību materiāls, teorija un uzdevumi. 
[tiešsaiste]: http://koledza.siva.gov.lv 

2. Goša Z., Statistika. Rīga: Izglītības soļi, 2004. -334 lpp.  
3. Vergina G., Kārkliņa V. Statistika ekonomistiem. Rīga: Kamene, 2005, 92 lpp.. 
 

6. Papildliteratūra  
1. Krastiņš O., Statistika un ekonometrija. Rīga: LR CSP, 1998, 436 lpp.. 
2. Curvin J., Slater R. Quantitative Methods for Business Decisions.- London, 1991, 423 

pg.. 
3. Goša Z., Uzdevumu krājums statistikā. Rīga: Izglītības soļi, 2009, 116 lpp.. 
4. Vītols J., Statistiskā vispārīgā teorija. –Rīga: Zvaigzne, 1988,  294 lpp.. 
5. Eфимова М. Р. Петрова Е. В. Румянцев В. Н. Общая статистикa. Москва: 

ИНФРА, 1996, 412 сmp.. 
6. Иванов Ю.Н. Зкономическая статистика. Москва: ИНФРА, 1998, 480 сmp.. 

Citi materiāli 

• Statistikas datu krājumi (CSP); 
• Statistikas pārskatu veidlapas (CSP); 
• CSP elektroniskie datu nesēji CD-ROM; 
• Vispasaules datortīkls Internet ( http://www.csb.lv

7. Studentu novērtēšana 
Iegūto prasmju un iemaņu pielietošana, risinot praktiskus ekonomiska satura uzdevumus – 
tas ir svarīgākais novērtēšanā. 
Darbs praktiskajās nodarbībās semestra laikā un patstāvīgais darbs – 50%. 
Ieskaite – 50%  

 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 

 

). 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. IEVADS SPECIALITĀTĒ (1 KP) 

2.  Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Kursa saturs orientēts uz studentiem ar vidējo izglītību.  

3.  Mērķis un uzdevumi  
3.1.  Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas un praktiskās iemaņas 
patstāvīga mācīšanās procesa organizēšanai augstākās izglītības līmenī .  

 
3.2. Uzdevumi 
• Sniegt studentiem ieskatu augstākās izglītības mērķos un izmantotajās mācību 

metodēs; 
• Sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas informācijas meklēšanā un kvalitatīvu 

informācijas avotu atlasē; 
• Pārzināt zinātniskās izpētes veidus un prast izvēlēties situācijai atbilstošāko no tiem; 
• Izdarīt korektus, loģiski argumentētus secinājumus, pārzināt argumentēšanas 

pamatprincipus; 
• Pārvarēt grūtības, kas var rasties patstāvīgā studiju procesā; 
• Strukturēt un atbilstoši prasībām noformēt studiju darbus un iesniegt tos. 
 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
• Studenti spēj novērtēt literatūras avotus atkarībā no to kvalitātes; 
• Studenti zina un pielieto korektas secināšanas metodes; 
• Studenti atšķir pētījumu veidus, zina to priekšrocības un trūkumus, kā arī novērtē to 

piemērotību konkrētai izpētes situācijai; 
• Studenti pārzina noformējuma prasības un noformē savus studiju darbus atbilstoši.  

4.  Saturs 
4.1.  Priekšmeta apraksts 
1. Mērķi un metodes augstākajā izglītībā 
Studenti izprot patstāvīgā darba lomu augstākajā izglītības līmenī.  
 
2. Informācijas meklēšana 
Studenti pārzina informācijas meklēšanas veidus. Pārzina, kādi literatūras avoti ir piemērotākie 
teorētiskās un profesionālās informācijas meklēšanai.  
 
3. Loģikas pamati 
Studenti pārzina pareizu secinājumu izdarīšanas principus, kā arī prot tos izmantot savā mācību 
un pētniecības procesā.  
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4. Pētījumu veidi 
Studenti pārzina pareizu secinājumu izdarīšanas principus, kā arī prot tos izmantot savā mācību 
un pētniecības procesā.  

 
5. Noformējuma prasības 
Studenti pārzina un prot pielietot SIVA koledžā pieņemtos noformējuma standartus, kā arī ir 
informēti par citu noformēšanas standartu esamību. Izprot korektas elektroniskās komunikācijas 
principus 
 
6. Grūtību pārvarēšana darbu rakstīšanas procesā 
Studenti spēj identificēt darbu rakstīšanas procesā radušās grūtības un zina paņēmienus, kā šīs 
grūtības pārvarēt.  

 

4.2.  Organizācija un struktūra  
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1. Mērķi un metodes augstākajā izglītībā 2 0 0 2 
2. Informācijas meklēšana 

2.1. Literatūras krātuvju veidi 
2.2. Literatūras klasifikācija 
2.3. Atsauču un literatūras sarakstu izmantošana 

2 2 6 10 

3. Loģikas pamati 
2.1. Slēdzienu izdarīšanas veidi 
2.2. Secinājumu izdarīšana mācību un pētniecības procesā 

1 1 4 6 

4. Pētījumu veidi 3 3 4 9 
5. Noformējuma prasības 

5.1. Darbu strukturēšana 
5.2. Titullapu, atsauču un literatūras sarakstu veidošana 
5.3. Darbu iesniegšana un korektas saziņas principi 

3 2 6 11 

6. Grūtību pārvarēšana darbu rakstīšanas procesā 1 0 0 1 

KOPĀ  10 10 20 40 

 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 

1 KP (pilna laika klātienes studijas - 20 kontaktstundas un 20 patstāvīgā darba stundas) 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 40 stundas 1. studiju gada 1. 
semestrī, t.sk. 20 kontaktstundas un 20 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības 
dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no 
vielas apguves ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta 
praktiskajam darbam. 
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4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  
Temats Patstāvīgā darba veids 

1. Mērķi un metodes augstākajā izglītībā  

2. Informācijas meklēšana 

Literatūras avotu korekta identificēšana 
studiju jomā: pirmavots, zinātnisks avots, 
mācību literatūra, monogrāfija, beletristika, 
populārzinātnisks avots.  

3. Loģikas pamati Korektu secinājumu izdarīšana, balstoties uz 
atrastajiem literatūras avotiem.  

4. Pētījumu veidi  Izvēlēties piemērotāko pētījuma veidu dažādu 
pētniecisko jautājumu atbildēšanai.  

5. Noformējuma prasības  Izveidotā darba noformēšana atbilstoši 
noformējuma prasībām.  

6. Grūtību pārvarēšana darbu rakstīšanas 
procesā   

 
5.  Pamatliteratūra  

Geske, A., Grīnfelds, A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006 
Lanka A. Mācīšanās metodika: lekciju kurss. Rīga: RTU, 2004 
LR Saeima. Izglītības likums. 2009 <http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759> 
SIVA Koledža. Kursa darba, prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas 
un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi. Jūrmala: 2009 

 
6.  Papildliteratūra  

Mācību literatūra:  
1. Bēkons, F. Jaunais organons. Rīga: Zvaigzne, 1989 

Dekarts, R. Pārruna par metodi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 
Popper, K. The Logic of Scientific Discovery, New York, NY: Routledge, 1959 
Vedins I. Loģika. Rīga: Avots, 2000 

7.  Studentu novērtēšana  

• Praktisko darbu izpilde – 50% 
• Ieskaite – 50% 

 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. IEVADS SPECIALITĀTĒ (1 KP) 
2.  Prasības kursa apguves uzsākšanai: 

Kursa saturs orientēts uz studentiem ar vidējo izglītību.  

3.  Mērķis un uzdevumi 
3.1. Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas un praktiskās iemaņas patstāvīga 
mācīšanās procesa organizēšanai augstākās izglītības līmenī.  

 
3.2.  Uzdevumi 

• Sniegt studentiem ieskatu augstākās izglītības mērķos un izmantotajās mācību 
metodēs; 

• Sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas informācijas meklēšanā un kvalitatīvu 
informācijas avotu atlasē; 

• Pārzināt zinātniskās izpētes veidus un prast izvēlēties situācijai atbilstošāko no tiem; 
• Izdarīt korektus, loģiski argumentētus secinājumus, pārzināt argumentēšanas 

pamatprincipus; 
• Pārvarēt grūtības, kas var rasties patstāvīgā studiju procesā; 
• Strukturēt un atbilstoši prasībām noformēt studiju darbus un iesniegt tos. 
 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 

• Studenti spēj novērtēt literatūras avotus atkarībā no to kvalitātes; 
• Studenti zina un pielieto korektas secināšanas metodes; 
• Studenti atšķir pētījumu veidus, zina to priekšrocības un trūkumus, kā arī novērtē to 

piemērotību konkrētai izpētes situācijai; 
• Studenti pārzina noformējuma prasības un noformē savus studiju darbus atbilstoši.  

4.  Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

1. Mērķi un metodes augstākajā izglītībā 
Studenti izprot patstāvīgā darba lomu augstākajā izglītības līmenī.  
 
2. Informācijas meklēšana 
Studenti pārzina informācijas meklēšanas veidus. Pārzina, kādi literatūras avoti ir piemērotākie 
teorētiskās un profesionālās informācijas meklēšanai.  
 
3. Loģikas pamati 
Studenti pārzina pareizu secinājumu izdarīšanas principus, kā arī prot tos izmantot savā mācību 
un pētniecības procesā.  
 
4. Pētījumu veidi 

Studenti pārzina pareizu secinājumu izdarīšanas principus, kā arī prot tos izmantot savā mācību 
un pētniecības procesā.  
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5. Noformējuma prasības 
Studenti pārzina un prot pielietot SIVA koledžā pieņemtos noformējuma standartus, kā arī ir 
informēti par citu noformēšanas standartu esamību. Izprot korektas elektroniskās komunikācijas 
principus 
 
6. Grūtību pārvarēšana darbu rakstīšanas procesā 
Studenti spēj identificēt darbu rakstīšanas procesā radušās grūtības un zina paņēmienus, kā šīs 
grūtības pārvarēt.  

 
4.2. Organizācija un struktūra 
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1. Mērķi un metodes augstākajā izglītībā 1 0 1 2 
2. Informācijas meklēšana 

2.1. Literatūras krātuvju veidi 
2.2. Literatūras klasifikācija 
2.3. Atsauču un literatūras sarakstu izmantošana 

2 0 9 11 

3. Loģikas pamati 
2.1. Slēdzienu izdarīšanas veidi 
2.2. Secinājumu izdarīšana mācību un pētniecības procesā 

1 0 5 6 

4. Pētījumu veidi 1 1 8 10 
5. Noformējuma prasības 

5.1. Darbu strukturēšana 
5.2. Titullapu, atsauču un literatūras sarakstu veidošana 
5.3. Darbu iesniegšana un korektas saziņas principi 

1 0 9 10 

6. Grūtību pārvarēšana darbu rakstīšanas procesā 1 0 0 1 

KOPĀ  7 1 32 40 

 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 

1 KP (pilna laika klātienes studijas - 8 kontaktstundas un 32 patstāvīgā darba stundas) 
 
4.4. Kursa kalendārs 

Kursa apguvei nepilna laika studiju programmā paredzētas 40 stundas 1. studiju gada 1. 
semestrī, t.sk. 8 kontaktstundas un 32 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības 
dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no 
vielas apguves ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta 
praktiskajam darbam. 
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4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  

Temats Patstāvīgā darba veids 

1. Mērķi un metodes augstākajā izglītībā 
Apkopot sadaļas Latvijas Izglītības likumā un 
Augstskolu likumā, kas attiecas uz augstākās 
izglītības mērķiem un metodēm.   

2. Informācijas meklēšana 

Literatūras avotu korekta identificēšana 
studiju jomā: pirmavots, zinātnisks avots, 
mācību literatūra, monogrāfija, beletristika, 
populārzinātnisks avots.  

3. Loģikas pamati Korektu secinājumu izdarīšana, balstoties uz 
atrastajiem literatūras avotiem.  

4. Pētījumu veidi  Izvēlēties piemērotāko pētījuma veidu dažādu 
pētniecisko jautājumu atbildēšanai.  

5. Noformējuma prasības  Izveidotā darba noformēšana atbilstoši 
noformējuma prasībām.  

6. Grūtību pārvarēšana darbu rakstīšanas 
procesā   

 
5.  Pamatliteratūra 

1 Geske, A., Grīnfelds, A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006 

2 Lanka A. Mācīšanās metodika: lekciju kurss. Rīga: RTU, 2004 

3 LR Saeima. Augstskolu likums. 2009 <http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967> 

4 LR Saeima. Izglītības likums. 2009 <http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759> 

5 SIVA Koledža. Kursa darba, prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas un 
aizstāvēšanas metodiskie norādījumi. Jūrmala: 2009 

 
6.  Papildliteratūra 

Mācību literatūra:  
1. Bēkons, F. Jaunais organons. Rīga: Zvaigzne, 1989 
2. Dekarts, R. Pārruna par metodi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 
3. Popper, K. The Logic of Scientific Discovery, New York, NY: Routledge, 1959 
4. Vedins I. Loģika. Rīga: Avots, 2000 

 
7.  Studentu novērtēšana 

• Praktisko darbu izpilde – 50% 
• Ieskaite – 50% 

 
8.  Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Lietišķā vācu valoda (4 KP)  
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Mācību kurss ir turpinājums vidējā mācību iestādē iegūtajām zināšanām vācu valodā. Lai apgūtu 
šo kursu, studentam jābūt vismaz B1 līmenim pēc Eiropas kopējās pamatnostādnes valodu 
mācīšanā, apguvē un valodas prasmju pārbaudē. 

3. Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 

• Vācu valodas integrēta prasmju un iemaņu attīstība un pilnveide gan darbā ar vidēji 
grūtas pakāpes ekonomikas tekstiem, gan rakstos un runā, sevišķu uzmanību veltot 
patstāvīgai zināšanu apgūšanai, izmantojot kursam izstrādātos elektroniskos mācību 
materiālus. 

• Attīstīt un pilnveidot studējošo runāšanas, rakstīšanas, lasīšanas un klausīšanās 
prasmes un iemaņas lietišķajā vācu valodā. 

• Apgūt ekonomikas terminoloģiju, lietišķās sarakstes, saskarsmes leksiskos elementus 
un gramatiskās struktūras izmantošanai praksē.  

• Apgūt lietišķo vācu valodu tādā līmenī, lai kursa beidzējs prastu patstāvīgi lasīt un 
saprast (ja nepieciešams, ar vārdnīcu) ekonomikas literatūru vācu valodā, iegūt un 
izmantot darbam nepieciešamo informāciju lietišķajā komunikācijā un sarakstē. 

 
3.2. Uzdevumi 

• apgūt kompleksu, integrētu metodi darbam ar rakstisku un klausāmu tekstu; 
• analizēt tekstu; 
• atlasīt un izprast svarīgāko informāciju;  
• komentēt tekstu, tabulas, diagrammas, shēmas u.c.;  
• attīstīt komunikācijas prasmes, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar 

prezentāciju u.c.; 
• sarunāties par programmā noteiktajiem sarunu tematiem; 
• apgūt jaunu leksiku, kā arī ekonomikas terminoloģiju, lai sagatavotos speciālās vācu 

valodas apguvei; 
• apgūt programmā ietvertās gramatikas struktūras tā, lai varētu tās pielietot praksē 

darbā ar tekstu un sarunā. 
• apgūt rakstu valodas prasmes un izmantot tās lietišķajā sarakstē. 
 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
• Studenti spēj sazināties svešvalodā, izteikties par situācijām, kas saistītas ar 

ekonomiku, uzņēmējdarbību un tās vadību, tirdzniecību, kā arī pārzina lietišķās 
etiķetes ievērošanu. 

• Studenti prot pielietot iegūtās zināšanas, lai saprastu ekonomikas nozares tekstus. 
• Lai apgūtu prasmes lasīt ar ekonomiku saistītus tekstus, saprastu izlasītā teksta saturu, 

komentētu to vācu valodā, runātu par programmā ietvertajām sarunu valodas tēmām, 
uzstātos ar prezentāciju utt., ir jāapgūst gramatikas tēmas morfoloģijā un sintaksē. 

• Studenti ir apguvuši vismaz 1000 līdz 1200 leksikas vienību (vārdu un vārdkopu).  
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4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

 
1. Ievaddaļa  
Studentiem jāapgūst jēdzieni un jāizpilda uzdevumi, kas saistīti ar iepazīšanos un mācību 
iestādi un lietišķās vācu valodas programmu, ar profesijām, izglītību, vizītkartēm un 
dzīves gājumu. Studentiem jāspēj pastāstīt par sevi un pastāstīt par savu izvēlēto profesiju 
un iegūto izglītību un savu dzīves gājumu, aizpildīt anketu, jāsagatavo savu vizītkarti un 
jāuzraksta dzīves gājums, jāsalīdzina Vācijas izglītības sistēma ar Latvijas izglītības 
sistēmu. 

 
2. Lietišķā etiķete  
Studentiem jāapgūst jēdzieni un jāizpilda uzdevumi, kas saistīti ar komunikāciju 
darījumu un starpkultūru situācijās, pieklājības frāžu lietošanu, uzņēmuma kultūru, 
nerakstītiem likumiem uzņēmējdarbībā, ar telefonsarunām, vienošanos un tikšanās 
programmām, ar darbības vārdu tagadnes laika locīšanu, modālo darbības vārdu 
lietošanu, netiešo jautājumu veidošanu un cēloņa apstākļa palīgteikumu veidošanu un 
pielietošanu. Studentiem jāspēj reaģēt uz telefonsarunas jautājumiem, pastāstīt par 
tikšanās programmu un jāspēj uzdot attiecīgus jautājumus un jāspēj pastāstīt par darījumu 
situāciju sarunu tēmām, par pieklājības normām Latvijā salīdzinājumā ar Vāciju un citām 
valstīm, par uzņēmuma kultūras pamatprincipiem. 
 
3. Darba tirgus. Nodarbinātība  
Studentiem jāapgūst jēdzieni un jāizpilda uzdevumi, kas saistīti ar darba meklēšanu, 
darba sludinājumiem un prasībām pretendentiem, ar darījumu vēstuļu tēmu un 
motivācijas vēstules saturu un ar darba interviju, kā arī ar darbības vārdu salikto pagātnes 
laika un vēlējuma izteiksmes veidošanu un pielietošanu. Studentiem jāspēj sagatavot 
motivācijas vēstuli, pastāstīt par darba meklēšanas veidiem, darba iespējām, pieprasītām 
profesijām, prasībām pretendentiem un par sagatavošanos darba intervijai, jāspēj 
izanalizēt darba sludinājumus, jāsagatavo ieteikumi darba intervijai, pieteikuma 
dokumentu sagatavošanai. 

   
4. Uzņēmuma raksturojums  
Studentiem jāapgūst jēdzieni un jāizpilda uzdevumi, kas saistīti ar valsts ekonomiku, 
ekonomikas nozarēm, uzņēmumu veidiem un to tiesiskajām formām, ar uzņēmuma 
struktūru, nodaļu funkcijām un uzņēmuma produkciju, prezentācijas prasmēm un 
uzņēmuma prezentāciju, ar skaitļa vārdu un attieksmes palīgteikumu veidošanu un 
pielietošanu un īpašības vārdu locīšanu un pielietošanu. Studentiem ir jāspēj atrast 
informācija par ekonomisko situāciju Vācijā un Latvijā, jāsalīdzina fakti, jāatrod aktuāla 
informācija par kādu ekonomisku tēmu Vācijā, ir jāsagatavo uzņēmuma struktūras 
shēma, jāsalīdzina uzņēmumus pēc dotajiem kritērijiem, jāsagatavo uzņēmuma 
prezentācija, jāatrod padomus internetā veiksmīgai prezentācijai. 

 
5. Uzņēmuma darbība  
Studentiem jāapgūst jēdzieni un jāizpilda uzdevumi, kas saistīti ar darba laiku un darba 
samaksu, uzņēmuma, telpu atrašanās vietu un ceļa aprakstu, darba uzdevumiem un 
pienākumiem, ar darba vietas raksturojumu, ar atgriezenisko darbības vārdu veidošanu un 
pielietošanu, par darbības vārdu rekcijām un īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes 
veidošanu un pielietošanu, kā arī datīva veidošanu un pielietošanu. Studentiem jāspēj 
raksturot darba vietu, darba kolēģus un priekšnieku, darba atmosfēru un darba 
pienākumus, jāatrod ieteikumi darba atmosfēras uzlabošanai, jāsagatavo personas lieta, 
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jāpastāsta par savu darba pieredzi, jāsagatavo amata aprakstu, jāsagatavo teritorijas plānu 
un ēkas telpu plānu, jāatrod informācija par darba laiku un samaksu, jāsalīdzina veikala 
darba laikus un algas. 
 
6. Starptautiskā tirdzniecība 
Studentiem jāapgūst jēdzieni un jāizpilda uzdevumi, kas saistīti ar starptautisko sadarbību 
un līdzdalību izstādēs, ar izstādes stendu un produkcijas aprakstu, ar darbības vārdu 
vienkāršās pagātnes laika un pasīva veidošanu un pielietošanu, kā arī ar nenoteiksmes ar 
„zu” un konstrukcijas „um + zu + Infinitiv” lietošanu. Studentiem jāsagatavo kāda 
uzņēmuma produkta apraksts un prezentācija, jāatrod padomus, kādam ir jābūt stenda 
iekārtojumam, jāatrod informācija par kādu izstādi, jāuzraksta par kādu izstādi, ko 
students ir apmeklējis vai vēlas apmeklēt. 
 
7. Tirdzniecība. Banku pakalpojumi  
Studentiem jāapgūst jēdzieni un jāizpilda uzdevumi, kas saistīti ar tirdzniecības 
nosacījumiem un bankas pakalpojumiem, ar pieprasījuma, piedāvājuma un pasūtījuma 
formas saturu un sagatavošanu un telefonisku informācijas ieguvi, preču piegādi un 
sūdzībām. Studentiem jāatrod informāciju par garantijām preces bojājumu gadījumā un 
pircēju tiesībām, jāsagatavo pieprasījums, piedāvājums un pasūtījums, jāatrod informācija 
par darījumu nosacījumiem vairākiem uzņēmumiem un jāsalīdzina. 
 

 
4.2. Organizācija un struktūra 

 

Tēma 
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e 
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i 

K
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1 .  Ievaddaļa  
1.1. Iepazīšanās. Mācību iestāde un 

lietišķās vācu valodas programma.  
1.2. Izvēlētā profesija. Iegūtā izglītība. CV. 

Vizītkartes. 

3 3 5 11 

2.  Lietišķā etiķete  
2.1. Pieklājības frāzes. Small talk. 

Starpkultūru komunikācija. 
Uzņēmumu kultūra. 

2.2. Telefonsarunas. Vienošanās par 
tikšanos. Tikšanās programma. 

2.3. Gramatika: Darbības vārdu tagadnes 
laiks un modālie darbības vārdi. 
Netiešie jautājumi. Cēloņa apstākļa 
palīgteikumi. 

 

6 

 

6 

 

14 
 

26 

3.  Darba tirgus. Nodarbinātība.  
3.1. Darba meklēšana. Darba sludinājumi. 

Prasības.  
3.2. Darījumu vēstules. Motivācijas 

vēstule. 

7 7 14 28 
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3.3. Darba intervija. 
3.4. Gramatika: Darbības vārdu saliktais 

pagātnes laiks un vēlējuma izteiksme.  
4.  Uzņēmuma raksturojums  
4.1. Valsts ekonomika. Nozares. 

Uzņēmumu veidi, tiesiskās formas. 
4.2. Uzņēmuma struktūra un nodaļu 

funkcijas. Uzņēmuma produkcija. 
4.3. Uzņēmuma prezentācija. 
4.4. Gramatika: Skaitļa vārdi. Īpašības 

vārdu locīšana. Attieksmes 
palīgteikumi. 

7 7 12 26 

5.  Uzņēmuma darbība  
5.1. Darba laiks. Darba samaksas. 
5.2. Darba vietas atrašanās. 
5.3. Darba uzdevumi. Darba vietas 

raksturojums. 
5.4. Gramatika: Atgriezeniskie darbības 

vārdi un darbības vārdu rekcijas. 
Datīvs. Īpašības vārdu salīdzināmās 
pakāpes. 

7 7 14 28 

6.  Starptautiskā tirdzniecība.  
6.1. Starptautiskā sadarbība. Līdzdalība 

izstādēs.  
6.2. Izstādes stends. Produkcijas apraksts. 
6.3. Gramatika: Nenoteiksme ar „zu” un 

konstrukcija „um + zu + Infinitiv”. 
Darbības vārdu vienkāršais pagātnes 
laiks. 

5 5 11 21 

7.  Tirdzniecība. Banku 
pakalpojumi.  

7.1. Tirdzniecības nosacījumi. Banku 
pakalpojumi.  

7.2. Pieprasījums. Piedāvājums. 
Pasūtījums.  

7.3. Preču piegāde. Sūdzības. 

 

5 

 

5 

 

10 
 

20 

Kopā  40 40 80 160 

 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 

4 KP (pilna laika studijas - 80 kontaktstundas un 80 patstāvīgā darba stundas) 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei paredzētas 160 stundas un tas iekļauts 2 semestros, t.sk. 80 auditorijas 
stundas un 80 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves 
ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. 
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4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  

Temats Praktiskā darba veids  

1. Ievaddaļa  
 

Iepazīstināšana ar sevi. Dzīves gājums. 
Vizītkarte. Grupu darbs: Izglītības sistēmu 
salīdzinājums. Uzdevumi. 

2. Lietišķā etiķete 
 

Lietišķās etiķetes piemēri. Testi. 
Telefonsarunas dialogi. Grupu darbs: 
Tikšanās programmas sastādīšana. 
Gramatiskie uzdevumi. 

3. Darba tirgus. Nodarbinātība Darījumu vēstuļu noformēšana. Motivācijas 
vēstule. Grupu darbs: Darba sludinājumu 
analīze. Prasības pieteikuma dokumentu 
sagatavošanai. Ieteikumi darba intervijai. 
Gramatiskie uzdevumi. 

4. Uzņēmuma raksturojums Aktuāla informācija par ekonomikas tēmu. 
Uzņēmuma struktūras shēma. Uzņēmuma 
prezentācija. Grupu darbs: Ekonomiskā 
sistēma Latvijā. Gramatiskie uzdevumi. 

5. Uzņēmuma darbība Personas lieta. Darba vietas raksturojums. 
Grupu darbs: Darba algu un laika 
salīdzinājums. Amata apraksts. Teritorijas un 
ēkas plāns. Darba pieredzes apraksts. 
Gramatiskie uzdevumi. 

6. Starptautiskā tirdzniecība Izstādes apraksts. Uzņēmuma produkta 
prezentācija. Grupas darbs: Informācija par 
izstādi. Gramatiskie uzdevumi. 

7. Tirdzniecība. Banku pakalpojumi Grupas darbs: Pieprasījums. Piedāvājums. 
Pasūtījums. Sūdzība. 

5. Pamatliteratūra  
1. Mainule-Meidropa S./ Servuta Ā. Studiju materiāls Lietišķā vācu valoda. Izstrādāts 

2007.gadā, elektroniski aktualizēts 2009.gadā, pieejams http://koledza.siva.gov.lv 
2. Conlin. Unternehmen Deutsch. Lehrbuch. Arbeitsheft. Klett, 2000 
3. Lepp M. Grammatik ist kinderleicht! Zvaigzne ABC, 2000 

6. Papildliteratūra  
Mācību literatūra: 

1. Höffgen A. Deutsch lernen für den Beruf. Kursbuch, Arbeitsbuch. Verlag für Deutsch, 
Ismaning, 2001 

2. Zettl, Jansen, Müller. Aus moderner Technik und Naturwissenschaft. Ein Lese- und 
Übungsbuch für Deutsch als FS. Hueber, Ismaning, 2003 

3. Nicolas, Sprenger, Weermann. Wirtschaft – auf Deutsch. Lehrwerk für 
Wirtschaftsdeutsch, Begleitheft mit Übungen und Transkriptionen, 2 Kassetten, Glossar. 
Klett Edition Deutsch, Zvaigzne ABC, 1995 

4. Stalb H. Deutsch für Studenten. Text- und Übungsbuch. Verlag für Deutsch, Ismaning, 
1998 

5. Aufderstraße, Bock, Müller, Müller. Themen aktuell 2. Kursbuch, Arbeitsbuch, 2 
Kassetten, Glossar. Hueber, Ismaning, 2003 

6. Aufderstraße, Bock, Müller, Müller. Themen aktuell 3. Kursbuch, Arbeitsbuch, 2 
Kassetten, Glossar. Hueber, Ismaning, 2004 
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7. Becker, Braunert. Dialog Beruf 3. Kursbuch, Kassette. Hueber, Ismaning, 2003 
8. Vorderwülbecke im Auftrag des Goethe Instituts. Einblicke. Ein deutscher Sprachkurs. 

Inter Nationes, München, 1998 
9. Achilles. Marktplatz. Ein Begleitbuch zur Hörfunk-Serie der deutschen Welle, 15 

Kassetten. Büro für Verlagsmarketing, Köln, 1998 
10. Braunert, Schlenker. Unternehmen Deutsch 1, 2. Lehrbuch. Arbeitsbuch. Klett, 2005 
11. Keller, Roy. Telefonieren im Beruf. Deutsch fuer den Beruf. Hueber   
12. Namuth, Lüthi. Gesprächstraining Deutsch für den Beruf. Hueber 
13. Hering, Matussek, Sieger. Geschaeftskommunikation – Schreiben und Telefonieren. 

Hueber  
14. Schmitz, Stricker. Zertifikat Deutsch fuer den Beruf. Goethe-Institut, Muenchen 1996 
15. Pischel S. Geschaeftskorrespondenz. Zvaigzne ABC, 1997 
16. Handelskontakte. Deutsch im Geschäftsleben. Jumava, 1997 

 
Gramatikas grāmatas: 

1. Hering, Matussek, Perlmann-Balme. EM Übungsgrammatik. Deutsch als FS. Max 
Hueber Verlag, Ismaning, 2003 

2. Dreyer, Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Hueber, Ismaning, 
2003 

3. Reimann M. Starke Verben. Hueber 2003 
4. Reimann M. Grundstufen-Grammatik. Hueber, 2000 
5. Bogdzeviča, Keiša. Basisgrammatik. RAKA, 2004 
 

Vārdnīcas: 
1. Gabler Wörterbücher. Grundbegriffe Wirtschaft. Deutsch/ Russisch. Wiesbaden, 1993. 
2. Latviešu-vācu, vācu latviešu vārdnīca. 25000 vārdu. Avots, 2002 
3. SCHÜLER-DUDEN. Die Wirtschaft. Dudenverlag Mannheim/ Leipzig/Wien/Zürich: 

Duden-Verlag, 1992. 
4. Vahlens Großes Wirtschaftslexikon. 2 Bände. 1993. 
5. Wirtschaftslexikon über 4000 Stichwörter für Studium und Praxis von Werner 

Rittershofer. 1. Auflage 2000. Beck-Wirtschaftsberater im dtv. 
6. Ahenbahs Jirgens. Skaidrojoša vācu tirdzniecības terminu vārdnīca. Rīga, 1995. 
7. Biznesa terminu skaidrojošā vārdnīca. – Kamene, 2001. 
8. Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas termini. / Sastādījusi V. Skujiņa (aut. 

kol. vad.). – Rīga, 1995. – 911. lpp.  
9. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. – Zinātne, 2000. 
10. Ekonomikas un finanšu vārdnīca. – Norden AB, 2003. 
11. Klauss Andris. Kontrolings A - Z. Skaidrojošā vārdnīca.– Preses nams, 2000. 
12. Juridisko terminu vārdnīca uzņēmējdarbībai. – Ekonomikas reformu institūts, 1997. 
13. Vācu – latviešu vārdnīca bildēs. Zvaigzne ABC, 2006 
14. Burve, Šteinberga. Mazā latviešu – vācu sarunvārdnīca. Zvaigzne ABC, 2006 
15. www.ttc.lv (Tulkošanas terminoloģijas centra mājas lapa) 

 
Periodiskie izdevumi: 

1. Deutschland. Forum für Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, DEG (Deutsche 
Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH), Köln, Frankfurter Societäts Druckerei 
GmbH, Frankfurt a.M., 6 x Jahr 

2. Tatsachen über Deutschland. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 
Frankfurt a.M., 1 x Jahr 

3. Der Spiegel. Das deutsche Nachrichten-Magazin. Chefredaktor Stefan Aust, SPIEGEL-
Verlag, Hamburg, 1x Woche 
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4. Focus. Das moderne Nachrichtenmagazin, Chefredaktor Helmut Markwort, Focus 
Magazin Verlag GmbH, Offenburg, 1x Woche 

5. Bild der Wissenschaft. Chefredaktor Wolfgang Hess, deutsche Verlags-Anstalt GmbH, 
1x monatlich 

6. Test. Chefredaktor Hubertus Primus, Stiftung Warentest, Berlin, 1x Monat 
7. Wirtschaftswoche: Pflichtblatt der Wertpapierbörse in Frankfurt u. Düsseldorf. 

Düsseldorf:Verlag – Gruppe Handelsblatt. 2003,2004. (RTU) 
8. Markt. Deutsch für den Beruf, Materialien aus der Presse, Goethe Institut, Inter Nationes, 

3mal jährlich 
 

7. Studentu novērtēšana  
Prasības studentiem, lai sagatavotos ieskaitēm/eksāmenam: 
• Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās un konsultācijās. 
• Sagatavoti un iesniegti patstāvīgie darbi: tematiskie un gramatikas uzdevumi, apraksti 

un prezentācijas individuāli vai grupas darbā. 
Pie ieskaites/eksāmena tiek pielaisti studenti, kuri iepriekš minētās prasības izpilda regulāri 
visu semestri. 
Novērtējums ieskaitē „ieskaitīts”/„neieskaitīts” un atzīme, eksāmenā vērtējums 10 ballu 
sistēmā. Galīgais vērtējums tiek izlikts, ņemot vērā praktisko darbu izpildi – 30 %, 
kontroldarbu vērtējumu – 20 % un ieskaites/ eksāmena vērtējumu – 50 %. 
Prasības ieskaitē/eksāmenā: 
• Izpildīt gramatisko testu par izņemtajām tēmām 
• Izpildīt rakstiski uzdevumus saistībā ar semestros noteiktām leksikas tēmām. 
• Mutiskajā daļā prezentācija. 

 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Lietišķā vācu valoda (4 KP)  
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Mācību kurss ir turpinājums vidējā mācību iestādē iegūtajām zināšanām vācu valodā. Lai apgūtu 
šo kursu, studentam jābūt vismaz B1 līmenim pēc Eiropas kopējās pamatnostādnes valodu 
mācīšanā, apguvē un valodas prasmju pārbaudē. 

3. Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 

• Vācu valodas integrēta prasmju un iemaņu attīstība un pilnveide gan darbā ar vidēji 
grūtas pakāpes ekonomikas tekstiem, gan rakstos un runā, sevišķu uzmanību veltot 
patstāvīgai zināšanu apgūšanai, izmantojot kursam izstrādātos elektroniskos mācību 
materiālus. 

• Attīstīt un pilnveidot studējošo runāšanas, rakstīšanas, lasīšanas un klausīšanās 
prasmes un iemaņas lietišķajā vācu valodā. 

• Apgūt ekonomikas terminoloģiju, lietišķās sarakstes, saskarsmes leksiskos elementus 
un gramatiskās struktūras izmantošanai praksē.  

• Apgūt lietišķo vācu valodu tādā līmenī, lai kursa beidzējs prastu patstāvīgi lasīt un 
saprast (ja nepieciešams, ar vārdnīcu) ekonomikas literatūru vācu valodā, iegūt un 
izmantot darbam nepieciešamo informāciju lietišķajā komunikācijā un sarakstē. 

 
3.2. Uzdevumi 

• apgūt kompleksu, integrētu metodi darbam ar rakstisku un klausāmu tekstu; 
• analizēt tekstu; 
• atlasīt un izprast svarīgāko informāciju;  
• komentēt tekstu, tabulas, diagrammas, shēmas u.c.;  
• attīstīt komunikācijas prasmes, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar 

prezentāciju u.c.; 
• sarunāties par programmā noteiktajiem sarunu tematiem; 
• apgūt jaunu leksiku, kā arī ekonomikas terminoloģiju, lai sagatavotos speciālās vācu 

valodas apguvei; 
• apgūt programmā ietvertās gramatikas struktūras tā, lai varētu tās pielietot praksē 

darbā ar tekstu un sarunā. 
• apgūt rakstu valodas prasmes un izmantot tās lietišķajā sarakstē. 
 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
• Studenti spēj sazināties svešvalodā, izteikties par situācijām, kas saistītas ar 

ekonomiku, uzņēmējdarbību un tās vadību, tirdzniecību, kā arī pārzina lietišķās 
etiķetes ievērošanu. 

• Studenti prot pielietot iegūtās zināšanas, lai saprastu ekonomikas nozares tekstus. 
• Lai apgūtu prasmes lasīt ar ekonomiku saistītus tekstus, saprastu izlasītā teksta saturu, 

komentētu to vācu valodā, runātu par programmā ietvertajām sarunu valodas tēmām, 
uzstātos ar prezentāciju utt., ir jāapgūst gramatikas tēmas morfoloģijā un sintaksē. 

• Studenti ir apguvuši vismaz 1000 līdz 1200 leksikas vienību (vārdu un vārdkopu).  
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4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

 
1. Ievaddaļa  

Studentiem jāapgūst jēdzieni un jāizpilda uzdevumi, kas saistīti ar iepazīšanos un 
mācību iestādi un lietišķās vācu valodas programmu, ar profesijām, izglītību, 
vizītkartēm un dzīves gājumu. Studentiem jāspēj pastāstīt par sevi un pastāstīt par savu 
izvēlēto profesiju un iegūto izglītību un savu dzīves gājumu, aizpildīt anketu, 
jāsagatavo savu vizītkarti un jāuzraksta dzīves gājums, jāsalīdzina Vācijas izglītības 
sistēma ar Latvijas izglītības sistēmu. 
 

2. Lietišķā etiķete  
Studentiem jāapgūst jēdzieni un jāizpilda uzdevumi, kas saistīti ar komunikāciju 
darījumu un starpkultūru situācijās, pieklājības frāžu lietošanu, uzņēmuma kultūru, 
nerakstītiem likumiem uzņēmējdarbībā, ar telefonsarunām, vienošanos un tikšanās 
programmām, ar darbības vārdu tagadnes laika locīšanu, modālo darbības vārdu 
lietošanu, netiešo jautājumu veidošanu un cēloņa apstākļa palīgteikumu veidošanu un 
pielietošanu. Studentiem jāspēj reaģēt uz telefonsarunas jautājumiem, pastāstīt par 
tikšanās programmu un jāspēj uzdot attiecīgus jautājumus un jāspēj pastāstīt par 
darījumu situāciju sarunu tēmām, par pieklājības normām Latvijā salīdzinājumā ar 
Vāciju un citām valstīm, par uzņēmuma kultūras pamatprincipiem. 

 
3. Darba tirgus. Nodarbinātība  

Studentiem jāapgūst jēdzieni un jāizpilda uzdevumi, kas saistīti ar darba meklēšanu, 
darba sludinājumiem un prasībām pretendentiem, ar darījumu vēstuļu tēmu un 
motivācijas vēstules saturu un ar darba interviju, kā arī ar darbības vārdu salikto 
pagātnes laika un vēlējuma izteiksmes veidošanu un pielietošanu. Studentiem jāspēj 
sagatavot motivācijas vēstuli, pastāstīt par darba meklēšanas veidiem, darba iespējām, 
pieprasītām profesijām, prasībām pretendentiem un par sagatavošanos darba intervijai, 
jāspēj izanalizēt darba sludinājumus, jāsagatavo ieteikumi darba intervijai, pieteikuma 
dokumentu sagatavošanai. 

   
4. Uzņēmuma raksturojums  

Studentiem jāapgūst jēdzieni un jāizpilda uzdevumi, kas saistīti ar valsts ekonomiku, 
ekonomikas nozarēm, uzņēmumu veidiem un to tiesiskajām formām, ar uzņēmuma 
struktūru, nodaļu funkcijām un uzņēmuma produkciju, prezentācijas prasmēm un 
uzņēmuma prezentāciju, ar skaitļa vārdu un attieksmes palīgteikumu veidošanu un 
pielietošanu un īpašības vārdu locīšanu un pielietošanu. Studentiem ir jāspēj atrast 
informācija par ekonomisko situāciju Vācijā un Latvijā, jāsalīdzina fakti, jāatrod 
aktuāla informācija par kādu ekonomisku tēmu Vācijā, ir jāsagatavo uzņēmuma 
struktūras shēma, jāsalīdzina uzņēmumus pēc dotajiem kritērijiem, jāsagatavo 
uzņēmuma prezentācija, jāatrod padomus internetā veiksmīgai prezentācijai. 
 

5. Uzņēmuma darbība  
Studentiem jāapgūst jēdzieni un jāizpilda uzdevumi, kas saistīti ar darba laiku un darba 
samaksu, uzņēmuma, telpu atrašanās vietu un ceļa aprakstu, darba uzdevumiem un 
pienākumiem, ar darba vietas raksturojumu, ar atgriezenisko darbības vārdu veidošanu un 
pielietošanu, par darbības vārdu rekcijām un īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes 
veidošanu un pielietošanu, kā arī datīva veidošanu un pielietošanu. Studentiem jāspēj 
raksturot darba vietu, darba kolēģus un priekšnieku, darba atmosfēru un darba 
pienākumus, jāatrod ieteikumi darba atmosfēras uzlabošanai, jāsagatavo personas lieta, 
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jāpastāsta par savu darba pieredzi, jāsagatavo amata aprakstu, jāsagatavo teritorijas plānu 
un ēkas telpu plānu, jāatrod informācija par darba laiku un samaksu, jāsalīdzina veikala 
darba laikus un algas. 
 
6. Starptautiskā tirdzniecība  
Studentiem jāapgūst jēdzieni un jāizpilda uzdevumi, kas saistīti ar starptautisko sadarbību 
un līdzdalību izstādēs, ar izstādes stendu un produkcijas aprakstu, ar darbības vārdu 
vienkāršās pagātnes laika un pasīva veidošanu un pielietošanu, kā arī ar nenoteiksmes ar 
„zu” un konstrukcijas „um + zu + Infinitiv” lietošanu. Studentiem jāsagatavo kāda 
uzņēmuma produkta apraksts un prezentācija, jāatrod padomus, kādam ir jābūt stenda 
iekārtojumam, jāatrod informācija par kādu izstādi, jāuzraksta par kādu izstādi, ko 
students ir apmeklējis vai vēlas apmeklēt. 
 
7. Tirdzniecība. Banku pakalpojumi  
Studentiem jāapgūst jēdzieni un jāizpilda uzdevumi, kas saistīti ar tirdzniecības 
nosacījumiem un bankas pakalpojumiem, ar pieprasījuma, piedāvājuma un pasūtījuma 
formas saturu un sagatavošanu un telefonisku informācijas ieguvi, preču piegādi un 
sūdzībām. Studentiem jāatrod informāciju par garantijām preces bojājumu gadījumā un 
pircēju tiesībām, jāsagatavo pieprasījums, piedāvājums un pasūtījums, jāatrod informācija 
par darījumu nosacījumiem vairākiem uzņēmumiem un jāsalīdzina. 
 

 
4.2. Organizācija un struktūra 

 

Tēma 

Stundu skaits 

T
eo

ri
ja

 

Pr
ak
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ki

e 
da

rb
i 

Pa
ts

tā
vī

gi
e 

da
rb

i 

K
op
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1 .  Ievaddaļa  
1.1. Iepazīšanās. Mācību iestāde un 

lietišķās vācu valodas programma.  
1.2. Izvēlētā profesija. Iegūtā izglītība. CV. 

Vizītkartes. 

2 1 8 11 

2.  Lietišķā etiķete  
2.1. Pieklājības frāzes. Small talk. 

Starpkultūru komunikācija. 
Uzņēmumu kultūra. 

2.2. Telefonsarunas. Vienošanās par 
tikšanos. Tikšanās programma. 

2.3. Gramatika: Darbības vārdu tagadnes 
laiks un modālie darbības vārdi. 
Netiešie jautājumi. Cēloņa apstākļa 
palīgteikumi. 

 

4 

 

1 

 

21 
 

26 

3.  Darba tirgus. Nodarbinātība.  
3.1. Darba meklēšana. Darba sludinājumi. 

Prasības.  
3.2. Darījumu vēstules. Motivācijas 

vēstule. 

4 1 23 28 
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3.3. Darba intervija. 
3.4. Gramatika: Darbības vārdu saliktais 

pagātnes laiks un vēlējuma izteiksme.  
4.  Uzņēmuma raksturojums  
4.1. Valsts ekonomika. Nozares. 

Uzņēmumu veidi, tiesiskās formas. 
4.2. Uzņēmuma struktūra un nodaļu 

funkcijas. Uzņēmuma produkcija. 
4.3. Uzņēmuma prezentācija. 
4.4. Gramatika: Skaitļa vārdi. Īpašības 

vārdu locīšana. Attieksmes 
palīgteikumi. 

4 1 21 26 

5.  Uzņēmuma darbība  
5.1. Darba laiks. Darba samaksas. 
5.2. Darba vietas atrašanās. 
5.3. Darba uzdevumi. Darba vietas 

raksturojums. 
5.4. Gramatika: Atgriezeniskie darbības 

vārdi un darbības vārdu rekcijas. 
Datīvs. Īpašības vārdu salīdzināmās 
pakāpes. 

4 1 23 28 

6.  Starptautiskā tirdzniecība.  
6.1. Starptautiskā sadarbība. Līdzdalība 

izstādēs.  
6.2. Izstādes stends. Produkcijas apraksts. 
6.3. Gramatika: Nenoteiksme ar „zu” un 

konstrukcija „um + zu + Infinitiv”. 
Darbības vārdu vienkāršais pagātnes 
laiks. 

4 1 16 21 

7.  Tirdzniecība. Banku 
pakalpojumi.  

7.1. Tirdzniecības nosacījumi. Banku 
pakalpojumi.  

7.2. Pieprasījums. Piedāvājums. 
Pasūtījums.  

7.3. Preču piegāde. Sūdzības. 

 

3 

 

1 

 

16 
 

20 

Kopā  25 7 128 160 

 
 

4.3. Studiju priekšmeta apjoms 
4 KP (nepilna laika neklātienes studijas - 32 kontaktstundas un 128 patstāvīgā darba 
stundas) 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei paredzētas 160 stundas un tas iekļauts 1.studiju gadā, t.sk. 32 auditorijas 
stundas un 128 patstāvīgā darba stundas. 
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4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  

 Temats Praktiskā darba veids  

1. Ievaddaļa  
 

Iepazīstināšana ar sevi. Dzīves gājums. 
Vizītkarte. Grupu darbs: Izglītības sistēmu 
salīdzinājums. Uzdevumi. 

2. Lietišķā etiķete 
 

Lietišķās etiķetes piemēri. Testi. 
Telefonsarunas dialogi. Grupu darbs: 
Tikšanās programmas sastādīšana. 
Gramatiskie uzdevumi. 

3. Darba tirgus. Nodarbinātība Darījumu vēstuļu noformēšana. Motivācijas 
vēstule. Grupu darbs: Darba sludinājumu 
analīze. Prasības pieteikuma dokumentu 
sagatavošanai. Ieteikumi darba intervijai. 
Gramatiskie uzdevumi. 

4. Uzņēmuma raksturojums Aktuāla informācija par ekonomikas tēmu. 
Uzņēmuma struktūras shēma. Uzņēmuma 
prezentācija. Grupu darbs: Ekonomiskā 
sistēma Latvijā. Gramatiskie uzdevumi. 

5. Uzņēmuma darbība Personas lieta. Darba vietas raksturojums. 
Grupu darbs: Darba algu un laika 
salīdzinājums. Amata apraksts. Teritorijas un 
ēkas plāns. Darba pieredzes apraksts. 
Gramatiskie uzdevumi. 

6. Starptautiskā tirdzniecība Izstādes apraksts. Uzņēmuma produkta 
prezentācija. Grupas darbs: Informācija par 
izstādi. Gramatiskie uzdevumi. 

7. Tirdzniecība. Banku pakalpojumi Grupas darbs: Pieprasījums. Piedāvājums. 
Pasūtījums. Sūdzība. 

5. Pamatliteratūra  
1. Mainule-Meidropa S./ Servuta Ā. Studiju materiāls Lietišķā vācu valoda. Izstrādāts 

2007.gadā, elektroniski aktualizēts 2009.gadā, pieejams http://koledza.siva.gov.lv 
2. Conlin. Unternehmen Deutsch. Lehrbuch. Arbeitsheft. Klett, 2000 
3. Lepp M. Grammatik ist kinderleicht! Zvaigzne ABC, 2000 

6. Papildliteratūra  
Mācību literatūra: 

1. Höffgen A. Deutsch lernen für den Beruf. Kursbuch, Arbeitsbuch. Verlag für Deutsch, 
Ismaning, 2001 

2. Zettl, Jansen, Müller. Aus moderner Technik und Naturwissenschaft. Ein Lese- und 
Übungsbuch für Deutsch als FS. Hueber, Ismaning, 2003 

3. Nicolas, Sprenger, Weermann. Wirtschaft – auf Deutsch. Lehrwerk für 
Wirtschaftsdeutsch, Begleitheft mit Übungen und Transkriptionen, 2 Kassetten, Glossar. 
Klett Edition Deutsch, Zvaigzne ABC, 1995 

4. Stalb H. Deutsch für Studenten. Text- und Übungsbuch. Verlag für Deutsch, Ismaning, 
1998 

5. Aufderstraße, Bock, Müller, Müller. Themen aktuell 2. Kursbuch, Arbeitsbuch, 2 
Kassetten, Glossar. Hueber, Ismaning, 2003 

6. Aufderstraße, Bock, Müller, Müller. Themen aktuell 3. Kursbuch, Arbeitsbuch, 2 
Kassetten, Glossar. Hueber, Ismaning, 2004 
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7. Becker, Braunert. Dialog Beruf 3. Kursbuch, Kassette. Hueber, Ismaning, 2003 
8. Vorderwülbecke im Auftrag des Goethe Instituts. Einblicke. Ein deutscher Sprachkurs. 

Inter Nationes, München, 1998 
9. Achilles. Marktplatz. Ein Begleitbuch zur Hörfunk-Serie der deutschen Welle, 15 

Kassetten. Büro für Verlagsmarketing, Köln, 1998 
10. Braunert, Schlenker. Unternehmen Deutsch 1, 2. Lehrbuch. Arbeitsbuch. Klett, 2005 
11. Keller, Roy. Telefonieren im Beruf. Deutsch fuer den Beruf. Hueber   
12. Namuth, Lüthi. Gesprächstraining Deutsch für den Beruf. Hueber 
13. Hering, Matussek, Sieger. Geschaeftskommunikation – Schreiben und Telefonieren. 

Hueber  
14. Schmitz, Stricker. Zertifikat Deutsch fuer den Beruf. Goethe-Institut, Muenchen 1996 
15. Pischel S. Geschaeftskorrespondenz. Zvaigzne ABC, 1997 
16. Handelskontakte. Deutsch im Geschäftsleben. Jumava, 1997 

 
Gramatikas grāmatas: 

1. Hering, Matussek, Perlmann-Balme. EM Übungsgrammatik. Deutsch als FS. Max 
Hueber Verlag, Ismaning, 2003 

2. Dreyer, Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Hueber, Ismaning, 
2003 

3. Reimann M. Starke Verben. Hueber 2003 
4. Reimann M. Grundstufen-Grammatik. Hueber, 2000 
5. Bogdzeviča, Keiša. Basisgrammatik. RAKA, 2004 
 

Vārdnīcas: 
1. Gabler Wörterbücher. Grundbegriffe Wirtschaft. Deutsch/ Russisch. Wiesbaden, 1993. 
2. Latviešu-vācu, vācu latviešu vārdnīca. 25000 vārdu. Avots, 2002 
3. SCHÜLER-DUDEN. Die Wirtschaft. Dudenverlag Mannheim/ Leipzig/Wien/Zürich: 

Duden-Verlag, 1992. 
4. Vahlens Großes Wirtschaftslexikon. 2 Bände. 1993. 
5. Wirtschaftslexikon über 4000 Stichwörter für Studium und Praxis von Werner 

Rittershofer. 1. Auflage 2000. Beck-Wirtschaftsberater im dtv. 
6. Ahenbahs Jirgens. Skaidrojoša vācu tirdzniecības terminu vārdnīca. Rīga, 1995. 
7. Biznesa terminu skaidrojošā vārdnīca. – Kamene, 2001. 
8. Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas termini. / Sastādījusi V. Skujiņa (aut. 

kol. vad.). – Rīga, 1995. – 911. lpp.  
9. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. – Zinātne, 2000. 
10. Ekonomikas un finanšu vārdnīca. – Norden AB, 2003. 
11. Klauss Andris. Kontrolings A - Z. Skaidrojošā vārdnīca.– Preses nams, 2000. 
12. Juridisko terminu vārdnīca uzņēmējdarbībai. – Ekonomikas reformu institūts, 1997. 
13. Vācu – latviešu vārdnīca bildēs. Zvaigzne ABC, 2006 
14. Burve, Šteinberga. Mazā latviešu – vācu sarunvārdnīca. Zvaigzne ABC, 2006 
15. www.ttc.lv (Tulkošanas terminoloģijas centra mājas lapa) 

 
Periodiskie izdevumi: 

1. Deutschland. Forum für Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, DEG (Deutsche 
Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH), Köln, Frankfurter Societäts Druckerei 
GmbH, Frankfurt a.M., 6 x Jahr 

2. Tatsachen über Deutschland. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 
Frankfurt a.M., 1 x Jahr 

3. Der Spiegel. Das deutsche Nachrichten-Magazin. Chefredaktor Stefan Aust, SPIEGEL-
Verlag, Hamburg, 1x Woche 
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4. Focus. Das moderne Nachrichtenmagazin, Chefredaktor Helmut Markwort, Focus 
Magazin Verlag GmbH, Offenburg, 1x Woche 

5. Bild der Wissenschaft. Chefredaktor Wolfgang Hess, deutsche Verlags-Anstalt GmbH, 
1x monatlich 

6. Test. Chefredaktor Hubertus Primus, Stiftung Warentest, Berlin, 1x Monat 
7. Wirtschaftswoche: Pflichtblatt der Wertpapierbörse in Frankfurt u. Düsseldorf. 

Düsseldorf:Verlag – Gruppe Handelsblatt. 2003,2004. (RTU) 
8. Markt. Deutsch für den Beruf, Materialien aus der Presse, Goethe Institut, Inter Nationes, 

3mal jährlich 
 

7. Studentu novērtēšana  
Prasības studentiem, lai sagatavotos ieskaitēm/eksāmenam: 
• Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās un konsultācijās. 
• Sagatavoti un iesniegti patstāvīgie darbi: tematiskie un gramatikas uzdevumi, apraksti 

un prezentācijas individuāli vai grupas darbā. 
Pie ieskaites/eksāmena tiek pielaisti studenti, kuri iepriekš minētās prasības izpilda regulāri 
visu semestri. 
Novērtējums ieskaitē „ieskaitīts”/„neieskaitīts” un atzīme, eksāmenā vērtējums 10 ballu 
sistēmā. Galīgais vērtējums tiek izlikts, ņemot vērā praktisko darbu izpildi – 30 %, 
kontroldarbu vērtējumu – 20 % un ieskaites/ eksāmena vērtējumu – 50 %. 
Prasības ieskaitē/eksāmenā: 
• Izpildīt gramatisko testu par izņemtajām tēmām 
• Izpildīt rakstiski uzdevumus saistībā ar semestros noteiktām leksikas tēmām. 
• Mutiskajā daļā prezentācija. 

 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
 
1. Lietišķā komunikācija (2KP) 
 
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai 

Pabeigta vidējā izglī tība  
 
3. Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis. 

Palīdzēt studentiem apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas efektīvai rakstiskai un 
mutiskai saziņai ar uzņēmuma (organizācijas) darbībā ieinteresētajām grupām. Palīdzēt 
izprast saziņu reglamentējošo normatīvo aktu prasības, kā arī pieņemtās ētiskās normas. 

 
3.2.Uzdevumi 

• izzināt uzņēmuma/organizācijas komunikāciju sistēmu veidojošos elementus, izprast 
sistēmas darbu ietekmējošos faktorus; 

• iegūt zināšanas un veidot prasmes pārvaldes dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā, 
apgūt iemaņas darbā ar dokumentiem;  

• izzināt metodes un paņēmienus, kas tiek izmantoti mutiskajā saziņā, pielietot tos praksē,  
 
 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
Studentiem kursa beigās jāprot 

• Izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus; 
• Izveidot publisko runu un prezentēt to; 
• Vadīt darījuma sarunas 

 
 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 
 

1. Ievads komunikācijā – izprast uzņēmuma/organizācijas komunikāciju sistēmas mērķi un 
uzdevumus; prast lietot efektīvākos komunikācijas veidus un paņēmienus atbilstoši 
situācijas raksturojumam; prast analizēt komunikācijas rezultātus; 

2. Rakstiskā komunikācija –izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus; izvērtēt 
dokumentu juridisko spēku, sistematizēt saņemtos, nosūtāmos un iekšējos dokumentus, 
nodrošināt dokumentos ietvertās informācijas atkārtotas izmantošanas iespējas; izstrādāt 
dokumentu aprites shēmas organizācijā; 

3. Mutiskā komunikācija – sagatavot un izklāstīt mutisku ziņojumu, saskaņā ar izvirzīto 
mērķi;  

4. Darījuma sarunas - strādāt grupā, veicot darījumu sarunas un panākt motivētu 
vienošanos, ievērojot ētikas normas. 
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4.2. Organizācija un struktūra 
    

 
Tēma, tēmas izklāsts 

Stundu skaits 

Lekc. Prakt. 
nod. 

Patst.
darbs 

Kopā 

     

1. Ievads komunikācijā 
 1.1. Komunikāciju vispārējs raksturojums 
 1.1.1. Lietišķo komunikāciju raksturojošās iezīmes 
 1.1.2. Komunikāciju ietekmējošie faktori 
 1.3. Komunikācijas process  
 1.3.1. Informācijas atlase 
 1.3.2. Informācijas kodēšana 
 1.3.3. Informācijas pārsūtīšana 
 1.3.4. Informācijas dekodēšana un uztveršana 
 1.4. Komunikācijas barjeras un to novēršanas 

iespējas 
 1.4.1. Komunikācijas mikrobarjeras 
 1.4.2. Komunikācijas makrobarjeras 
 1.4.3. Komunikāciju tiešās un papildu izmaksas 

    

 

2 
 

2 
 

6 10 

    

2. Rakstiskā komunikācija 
 2.1. Rakstiskās informācijas pārsūtīšanas 

tehnoloģijas 
 2.2. Rakstiskās komunikācijas prasības no valodas 

pareizības un terminoloģijas viedokļa. Valodu 
likuma prasības 

 2.3. Efektīvas rakstiskās ziņas pazīmes  
 2.4. Dokuments, dokumentu veidi, pārvaldes 

dokumentu sistēma, dokumentu klasifikācija 
 2.5. Dokumenta oriģināls un dokumenta oriģināla 
atvasinājumi 

 2.6. Dokumentu juridiskais spēks un informatīvā 
funkcija  

 2.6.1. Dokumenta juridisko spēku veidojošie 
elementi – tiesiskie, procesuālie un formālie 
noteikumi  

 2.6.2. Dokumenta juridiskā spēka rekvizīti 
 2.6.3. Dokumenta informatīvo funkciju nodrošinošie 

rekvizīti 
 2.7. Organizatorisko, rīkojuma, izziņu un pārskata, 

sarakstes dokumentu izstrādāšana un 
noformēšana 

 2.8. Dokumenta juridiskā spēka pazīmju 
apspriešana, dokumentu paraugu analīze, 
juridiskā spēka u.c. rekvizītu lietošanas kļūdas 

 2.9. Dokumentu aprites shēma – dienesta atzīmju 
lietošana dokumentā, to funkcionālā nozīme 

 2.10. Dokumentu apgrozības organizēšana 
 2.11. Dokumentu saglabāšana informācijas 

atkārtotai izmantošanai – dokumentu 
saglabāšanas nepieciešamība, reglamentētā 

 

 
8 

 

 
8 

 

 
14 

 
30 
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kārtība un tās pamatojums 
    
    

3. Mutiskā komunikācija - publiskā runa 
 3.1. Runu iedalījums un sagatavošanas posmi 
 3.2. Runas mērķu definēšana 
 3.3. Auditorijas analīze un novērtējums 
 3.4. Informācijas avotu atlase 
 3.5. Runas plāns, teksta sagatavošana  
      3.6. Runas tehnika, tehnisko palīglīdzekļu 

izmantošana, uzstāšanās manieres 
 3.7. Uzstāšanās tehniskā un organizatoriskā 

sagatavošana 

 

6 
 

6 
 

20 32 

    

 
4. Mutiskā komunikācija - darījumu sarunas 
4.1. Darījuma sarunu teorētisks iedalījums 

      4.2. Gatavošanās darījumu sarunām – ideālās, 
rezerves un reālās pozīcijas izstrādāšana, 
darījuma sarunu modelis 

4.3. Sarunu gaita, tās vadīšana, jautājumu 
uzdošanas, atbildēšanas un argumentēšanas 
tehnika 

4.4. Apspriežu organizēšana un vadīšana 
      4.5. Tālruņa izmantošana 

4 4  8 

Kopā: 20 20 40 80 
 

 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 
2KP (pilna laika studijas – 40 kontaktstundas un 40 patstāvīgā darba stundas) 
 
4.4. Laika grafiks        

Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 80 stundas 1.studiju gada 1.semestrī, 
tajā skaitā 40 kontaktstundas un 40 patstāvīgā darba stundas. 
 
4.5. Patstāvīgo darbu organizācija 
Situāciju analīze, individuālais darbs, uzdevumi, testi, prezentācijas 
Tēmas Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba veids 
1. Komunikācijas process, 
komunikāciju efektivitāti 
ietekmējošie faktori, informācijai 
izvirzītās prasības, informācijas 
zudumi un sagrozījumi 

Komunikācijas barjeras Situāciju analīze 
Uzdevumi 
Individuālais darbs 

2. Rakstiskā komunikācija, rakstiskā 
ziņa un dokuments, dokumenta 
juridiskā un informatīvā funkcija 

Dokumentu izstrādāšana, 
noformēšana, novērtēšana 

Uzdevumi 
Individuālais darbs 

3. Mutiskā komunikācija, 
Argumentēšanas metodes, jautājumu 
uzdošanas tehnika, atbildēšanas 
tehnika 

Uzstāšanās ar ziņojumu 
Argumentēta vienošanās 

Uzdevumi 
Situāciju analīze 
Individuālais darbs 
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5. Studentu novērtēšana 
1) darbs praktiskajās nodarbībās semestra laikā – 30% 
2patstāvīgais darbs – 30% 
2) ieskaite – teorētiskie jautājumi un situāciju analīze – 40% 
Ieskaites darba pamatā ir praktiskajās nodarbībās un individuālā darba izpildīšanas laikā iegūtās 
kompetences. 
 
6. Literatūra 
6.1. Pamatliteratūra 

1. Ezera I. Lietišķā komunikācija. I daļa. – Rīga: Multineo, 2007. – 114 lpp.  
2. Keigels T. Dž. Uzstāšanās māksla. – Rīga: Arkla, 2007. –  214 lpp. 

6.2. Papildliteratūra 
1. Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība. – Rīga: Kamene, 2005. – 256 lpp. 
2. Dambe G., Jurevičs A., Augucēvičs J. Datorizētā lietvedības dokumentu sagatavošana. – 

Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000. – 71 lpp. 
3. Ezera I., Dreiberga S., Graudiņa I. Lietišķā komunikācija. – Rīgā: Kamene, 2000. – 100 

lpp.  
4. Fosters D. Lietišķā etiķete Eiropā. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. – 400 lpp. 
5. Herbsts D. Komunikācija uzņēmumā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. – 120 lpp. 
6. Hodžsone Dž. Līdzvērtīgs sarunu partneris. Rīgā: Biznesa augstskola Turība, 2001. – 256 

lpp. 
7. Kalve I. Jaunās paaudzes lietvedība. - Rīgā: Turība, 2002. – 232 lpp.  
8. Kramiņš E. Runas prasme saziņā. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. – 688 lpp. 
9. Latiševs V. Lietišķās sarunas un lietišķie kontakti. – Rīga: Kamene, 1994. 
10. Metoks Dž., Ērenborgs J. Māksla vienoties. – Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2005. – 168 lpp. 
11. Pīzs A., Pīza B. Ķermeņa valoda. – Rīga: Jumava, 2006. – 416 lpp. 
12. Skujiņa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. – 150 lpp. 
13. Zāle V. Psihotriki. Blefošana. Manipulācijas. – Rīga: Kopsolī, 1997. – 112 lpp. 
14. Blundel R. Effective Business Communication. Principles end practice for the 

information age – Prentice-Hall, 1998. – 384 p. 
15. Lahiff J.M., Penrose J.M. Business Communication, 5th edition. – Prentice-Hall, 1997.  

(arī krievu valodā) – 688 p. 
    

Lietvedību reglamentējošie ārējie normatīvie akti: 
1.  „Elektronisko dokumentu likums”, pieņemts 20.11.2002 
2.  „Komerclikums”, pieņemts 13.04.2000. 
3. „Par arhīviem”, likums pieņemts 26.03.1991. 
4. „Par Latvijas valsts ģerboni”, likums pieņemts 19.02.1998. 
5. „Valodas likums”, pieņemts 09.12.1999. 
6. Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.03.2004. Noteikumi Nr.117 „Noteikumi par 

elektronisko dokumentu izvērtēšanas veidu un nodošanu valsts arhīvam glabāšanā” 
7. Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.04.2002. noteikumi Nr.141 „Informācijas sistēmā 

esošo dokumentēto datu un elektronisko dokumentu arhivēšanas noteikumi” 
8. Latvijas Republikas Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumi Nr.286 „Noteikumi par 

svešvārdu lietošanu zīmogu, spiedogu, veidlapu tekstā”. 
9. Latvijas Republikas Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumi Nr.291 „Kārtība, kādā 

apliecināmi dokumenta tulkojumi valsts valodā” 
10. Latvijas Republikas Ministru kabineta 23.04.1996. noteikumi Nr.154 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”. 
11. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. 27.12.1996. „Valsts institūciju tipveida dokumentu 

glabāšanas termiņu saraksts”. 
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12. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas 10.10.1995. instrukcija „Par juridisko personu arhīva 
dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu”. 

13. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas 25.02.1994. norādījumi „Likvidējamo un 
reorganizējamo valsts iestāžu, organizāciju, uzņēmumu, pašvaldību, to institūciju, 
sabiedrisko, konfesionālo organizāciju un citu juridisko personu arhīva fondu saglabāšanas 
kārtība”. 

14. LVS ISO 9706: Informācija un dokumentācija. Dokumenta papīrs. Ilgizturības prasības. 
15. Citi lietvedību reglamentējošie normatīvie akti 

 
7. Programmas nodrošinājums 

• Tehniskie palīglīdzekļi – tāfele, kodoskops, multimediju sistēma, pavairošanas tehnika, 
mācību materiāli, vēlams - filmēšanas tehnika 

• Norises vieta – auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām 
 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
 
1. Lietišķā komunikācija (2KP) 
 
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai 

Pabeigta vidējā izglī tība  
 
3. Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis. 

Palīdzēt studentiem apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas efektīvai rakstiskai un 
mutiskai saziņai ar uzņēmuma (organizācijas) darbībā ieinteresētajām grupām. Palīdzēt 
izprast saziņu reglamentējošo normatīvo aktu prasības, kā arī pieņemtās ētiskās normas. 

 
3.2.Uzdevumi 

• izzināt uzņēmuma/organizācijas komunikāciju sistēmu veidojošos elementus, izprast 
sistēmas darbu ietekmējošos faktorus; 

• iegūt zināšanas un veidot prasmes pārvaldes dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā, 
apgūt iemaņas darbā ar dokumentiem;  

• izzināt metodes un paņēmienus, kas tiek izmantoti mutiskajā saziņā, pielietot tos praksē,  
 
 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
Studentiem kursa beigās jāprot 

• Izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus; 
• Izveidot publisko runu un prezentēt to; 
• Vadīt darījuma sarunas 

 
 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 
 
Mācību priekšmets ietver trīs daļas:: 

1. Ievads komunikācijā – izprast uzņēmuma/organizācijas komunikāciju sistēmas mērķi 
un uzdevumus; prast lietot efektīvākos komunikācijas veidus un paņēmienus 
atbilstoši situācijas raksturojumam; prast analizēt komunikācijas rezultātus; 

 
2. Rakstiskā komunikācija –izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus; izvērtēt 

dokumentu juridisko spēku, sistematizēt saņemtos, nosūtāmos un iekšējos 
dokumentus, nodrošināt dokumentos ietvertās informācijas atkārtotas izmantošanas 
iespējas; izstrādāt dokumentu aprites shēmas organizācijā; 

 
3. Mutiskā komunikācija – sagatavot un izklāstīt mutisku ziņojumu, saskaņā ar izvirzīto 

mērķi;  
 

4. Darījumu sarunas - strādāt grupā, veicot darījumu sarunas un panākt motivētu 
vienošanos, ievērojot ētikas normas. 
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4.2. Organizācija un struktūra 
    

 
Tēma, tēmas izklāsts 

Stundu skaits 

Lekc. Prakt. 
 Patst. Kopā 

     

4. Ievads komunikācijā 
 1.1. Komunikāciju vispārējs raksturojums 
 1.1.1. Lietišķo komunikāciju raksturojošās 

iezīmes 
 1.1.2. Komunikāciju ietekmējošie faktori 
 1.3. Komunikācijas process  
 1.3.1. Informācijas atlase 
 1.3.2. Informācijas kodēšana 
 1.3.3. Informācijas pārsūtīšana 
 1.3.4. Informācijas dekodēšana un uztveršana 
 1.4. Komunikācijas barjeras un to novēršanas 

iespējas 
 1.4.1. Komunikācijas mikrobarjeras 
 1.4.2. Komunikācijas makrobarjeras 
 1.4.3. Komunikāciju tiešās un papildu izmaksas 

    

 

2 
 

 
 

12 14 

    

 
5. Rakstiskā komunikācija 

 2.1. Rakstiskās informācijas pārsūtīšanas 
tehnoloģijas 

 2.2. Rakstiskās komunikācijas prasības no 
valodas pareizības un terminoloģijas 
viedokļa. Valodu likuma prasības 

 2.3. Efektīvas rakstiskās ziņas pazīmes  
 2.4. Dokuments, dokumentu veidi, pārvaldes 

dokumentu sistēma, dokumentu klasifikācija 
 2.5. Dokumenta oriģināls un dokumenta oriģināla 
atvasinājumi 

 2.6. Dokumentu juridiskais spēks un informatīvā 
funkcija  

 2.6.1. Dokumenta juridisko spēku veidojošie 
elementi – tiesiskie, procesuālie un formālie 
noteikumi  

 2.6.2. Dokumenta juridiskā spēka rekvizīti 
 2.6.3. Dokumenta informatīvo funkciju 

nodrošinošie rekvizīti 
 2.7. Organizatorisko, rīkojuma, izziņu un 

pārskata, sarakstes dokumentu izstrādāšana 
un noformēšana 

 2.8. Dokumenta juridiskā spēka pazīmju 
apspriešana, dokumentu paraugu analīze, 
juridiskā spēka u.c. rekvizītu lietošanas 
kļūdas 

 2.9. Dokumentu aprites shēma – dienesta atzīmju 
lietošana dokumentā, to funkcionālā nozīme 

 2.10. Dokumentu apgrozības organizēšana 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
20 

 
26 
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 2.11. Dokumentu saglabāšana informācijas 
atkārtotai izmantošanai – dokumentu 
saglabāšanas nepieciešamība, reglamentētā 
kārtība un tās pamatojums 

    
    

6. Mutiskā komunikācija - publiskā runa 
 3.1. Runu iedalījums un sagatavošanas posmi 
 3.2. Runas mērķu definēšana 
 3.3. Auditorijas analīze un novērtējums 
 3.4. Informācijas avotu atlase 
 3.5. Runas plāns, teksta sagatavošana  
      3.6. Runas tehnika, tehnisko palīglīdzekļu 

izmantošana, uzstāšanās manieres 
 3.7. Uzstāšanās tehniskā un organizatoriskā 

sagatavošana 

 

1 
 

5 
 

32 38 

 
4. Mutiskā komunikācija - darījumu sarunas 
4.1. Darījuma sarunu teorētisks iedalījums 

      4.2. Gatavošanās darījumu sarunām – ideālās, 
rezerves un reālās pozīcijas izstrādāšana, 
darījuma sarunu modelis 

4.3. Sarunu gaita, tās vadīšana, jautājumu 
uzdošanas, atbildēšanas un argumentēšanas 
tehnika 

4.4. Apspriežu organizēšana un vadīšana 
      4.5. Tālruņa izmantošana 

1 1  2 

Kopā: 7 9 64 80 
 

 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 
2KP (nepilna laika neklātienes studijas – 16 kontaktstundas un 64 patstāvīgā darba stundas) 
 
4.4. Laika grafiks        

Kursa apguvei nepilna laika neklātienes studiju programmā paredzētas 80 stundas 1.studiju gada 
1.semestrī, tajā skaitā 16 kontaktstundas un 64 patstāvīgā darba stundas. 
 
4.5. Patstāvīgo darbu organizācija 
Situāciju analīze, individuālais darbs, uzdevumi, testi, prezentācijas 
Tēmas Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba veids 
1. Komunikācijas process, 
komunikāciju efektivitāti 
ietekmējošie faktori, informācijai 
izvirzītās prasības, informācijas 
zudumi un sagrozījumi 

Komunikācijas barjeras Situāciju analīze 
Uzdevumi 
Individuālais darbs 

2. Rakstiskā komunikācija, rakstiskā 
ziņa un dokuments, dokumenta 
juridiskā un informatīvā funkcija 

Dokumentu izstrādāšana, 
noformēšana, novērtēšana 

Uzdevumi 
Individuālais darbs 

3. Mutiskā komunikācija, 
Argumentēšanas metodes, jautājumu 
uzdošanas tehnika, atbildēšanas 
tehnika 

Uzstāšanās ar ziņojumu 
Argumentēta vienošanās 

Uzdevumi 
Situāciju analīze 
Individuālais darbs 
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5. Studentu novērtēšana 
1) darbs praktiskajās nodarbībās semestra laikā – 30% 
2) individuālais darbs – 30% 
2) ieskaite – teorētiskie jautājumi un situāciju analīze – 40% 
Ieskaites darba pamatā ir praktiskajās nodarbībās un individuālā darba izpildīšanas laikā iegūtās 
kompetences. 
 
6. Literatūra 
6.1. Pamatliteratūra 

1. Ezera I. Lietišķā komunikācija. I daļa. – Rīga: Multineo, 2007. – 114 lpp.  
2. Keigels T. Dž. Uzstāšanās māksla. – Rīga: Arkla, 2007. –  214 lpp. 

6.2. Papildliteratūra 
1. Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība. – Rīga: Kamene, 2005. – 256 lpp. 
2. Dambe G., Jurevičs A., Augucēvičs J. Datorizētā lietvedības dokumentu sagatavošana. – 

Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000. – 71 lpp. 
3. Ezera I., Dreiberga S., Graudiņa I. Lietišķā komunikācija. – Rīgā: Kamene, 2000. – 100 

lpp.  
4. Fosters D. Lietišķā etiķete Eiropā. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. – 400 lpp. 
5. Herbsts D. Komunikācija uzņēmumā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. – 120 lpp. 
6. Hodžsone Dž. Līdzvērtīgs sarunu partneris. Rīgā: Biznesa augstskola Turība, 2001. – 256 

lpp. 
7. Kalve I. Jaunās paaudzes lietvedība. - Rīgā: Turība, 2002. – 232 lpp.  
8. Kramiņš E. Runas prasme saziņā. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. – 688 lpp. 
9. Latiševs V. Lietišķās sarunas un lietišķie kontakti. – Rīga: Kamene, 1994. 
10. Metoks Dž., Ērenborgs J. Māksla vienoties. – Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2005. – 168 lpp. 
11. Pīzs A., Pīza B. Ķermeņa valoda. – Rīga: Jumava, 2006. – 416 lpp. 
12. Skujiņa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. – 150 lpp. 
13. Zāle V. Psihotriki. Blefošana. Manipulācijas. – Rīga: Kopsolī, 1997. – 112 lpp. 
14. Blundel R. Effective Business Communication. Principles end practice for the 

information age – Prentice-Hall, 1998. – 384 p. 
15. Lahiff J.M., Penrose J.M. Business Communication, 5th edition. – Prentice-Hall, 1997.  

(arī krievu valodā) – 688 p. 
    

Lietvedību reglamentējošie ārējie normatīvie akti: 
1.  „Elektronisko dokumentu likums”, pieņemts 20.11.2002 
2.  „Komerclikums”, pieņemts 13.04.2000. 
3. „Par arhīviem”, likums pieņemts 26.03.1991. 
4. „Par Latvijas valsts ģerboni”, likums pieņemts 19.02.1998. 
5. „Valodas likums”, pieņemts 09.12.1999. 
6. Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.03.2004. Noteikumi Nr.117 „Noteikumi par 

elektronisko dokumentu izvērtēšanas veidu un nodošanu valsts arhīvam glabāšanā” 
7. Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.04.2002. noteikumi Nr.141 „Informācijas 

sistēmā esošo dokumentēto datu un elektronisko dokumentu arhivēšanas noteikumi” 
8. Latvijas Republikas Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumi Nr.286 „Noteikumi par 

svešvārdu lietošanu zīmogu, spiedogu, veidlapu tekstā”. 
9. Latvijas Republikas Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumi Nr.291 „Kārtība, kādā 

apliecināmi dokumenta tulkojumi valsts valodā” 
10. Latvijas Republikas Ministru kabineta 23.04.1996. noteikumi Nr.154 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”. 
11. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. 27.12.1996. „Valsts institūciju tipveida 

dokumentu glabāšanas termiņu saraksts”. 
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12. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas 10.10.1995. instrukcija „Par juridisko personu 
arhīva dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu”. 

13. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas 25.02.1994. norādījumi „Likvidējamo un 
reorganizējamo valsts iestāžu, organizāciju, uzņēmumu, pašvaldību, to institūciju, 
sabiedrisko, konfesionālo organizāciju un citu juridisko personu arhīva fondu 
saglabāšanas kārtība”. 

14. LVS ISO 9706: Informācija un dokumentācija. Dokumenta papīrs. Ilgizturības prasības. 
15. Citi lietvedību reglamentējošie normatīvie akti 
 

7. Programmas nodrošinājums 
• Tehniskie palīglīdzekļi – tāfele, kodoskops, multimediju sistēma, pavairošanas tehnika, 

mācību materiāli, vēlams - filmēšanas tehnika 
• Norises vieta – auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām 

 
 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 

 
STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

 
1. Angļu valoda grāmatvedībā (2 KP) 
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Kurss ir lietišķās angļu valodas kursa turpinājums un apgūstams ciešā saistībā ar kursu 
grāmatvedībā, finanšu un vadības grāmatvedībā.   

3. Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 

• Attīstīt un pilnveidot studējošo runāšanas, rakstīšanas, lasīšanas un klausīšanās 
prasmes un iemaņas speciālās nozares angļu valodā. 

• Apgūt grāmatvedības terminoloģiju angļu valodā, saskarsmes leksiskos elementus un 
gramatiskās struktūras izmantošanai praksē. 

• Apgūt speciālās nozares angļu valodu tādā līmenī, lai kursa beidzējs prastu patstāvīgi 
lasīt un saprast (ja nepieciešams, ar vārdnīcu) grāmatvedības literatūru angļu valodā, 
iegūt un izmantot darbam nepieciešamo informāciju lietišķajā komunikācijā un 
sarakstē. 

 
3.2. Uzdevumi 

• Apgūt kompleksu, integrētu metodi darbam ar rakstisku un klausāmu speciālās 
nozares tekstu angļu valodā. 

• Analizēt tekstu. 
• Atlasīt un izprast svarīgāko informāciju. 
• Komentēt tekstus, tabulas, diagrammas, shēmas u.c. 
• Interpretēt informāciju, izteiktu skaitļos un koeficientos. 
• Attīstīt prasmes strādāt ar datu bāzēm un grāmatvedības programmām angļu valodā. 
• Attīstīt komunikācijas prasmes, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties 

ar prezentāciju u.c. 
• Sarunāties par programmā noteiktajiem sarunu tematiem. 
• Apgūt jaunu leksiku, kā arī grāmatvedības terminoloģiju. 
• Apgūt programmā ietvertās gramatikas struktūras tā, lai varētu tās pielietot praksē 

darbā ar tekstu un sarunā. 
• Apgūt rakstu valodas prasmes un izmantot tās, rakstot tekstu kopsavilkumus, 

ziņojumus, esejas, īsus referātus u.c. 
 

3.3. Plānotie studiju rezultāti 
• Izprot, apstrādā un lieto mutvārdu un rakstveida speciālās nozares tekstu 

pamatinformāciju un detalizētu informāciju. 
• Prot sastādīt ziņojumus, rakstīt esejas, teksta kopsavilkumus, īsus referātus. 
• Prot izteikt savas domas, argumentēt, aizstāvēt savu viedokli, piedalīties diskusijās par 

dažādiem grāmatvedības jautājumiem.  
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• Izvēlas valodas līdzekļus atbilstoši saskarsmes situācijai. 
• Spēj salīdzināt angļu un latviešu kultūru, atrast kopīgo un atšķirīgo. 
• Apzinās valodas apguves motīvus un savas komunikatīvās vajadzības. 
• Apzinās izvirzīto mācību mērķi, izvēlas un izveido tā sasniegšanai nepieciešamās 

stratēģijas, plāno un organizē savu mācību darbību, izvērtē tās rezultātus. 
• Iegūtā izglītība nodrošina iespēju turpināt studijas RTU 2. līmeņa augstākās 

profesionālās izglītības uzņēmējdarbības studiju programmās. 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

 
1. Ievads grāmatvedībā  

Zināšanas: studentam jāizprot grāmatvedības jēdziens un jāgūst ieskats grāmatvedību 
regulējošā likumdošanā Lielbritānijā un ASV, jāzina teksta kopsavilkuma un ziņojuma 
sagatavošanas un rakstīšanas pamatprincipi angļu valodā.  
Prasmes: patstāvīgi lasīt un uztvert tekstu, darboties ar grāmatām, vārdnīcām, 
interneta resursiem, atlasīt nepieciešamo informāciju, diskutēt par tematu, patstāvīgi 
uzrakstīt teksta kopsavilkumu un ziņojumu. 

 
2. Inventārs, inventāra struktūra un uzskaite  

Zināšanas: par inventāru un tā struktūru, inventāra sarakstu un inventarizāciju, 
jēdzienu izpratne, analītiska un analītiski sintētiska rakstura uzdevumi darbam ar 
gatavu tekstu. 
Prasmes: darbs ar tekstu, grāmatām, vārdnīcām, interneta resursiem, nepieciešamās 
informācijas atlase, angļu valodas leksisko un gramatisko struktūru apguve praktiskai 
lietošanai vārdos un rakstos. Skaitļos izteiktas informācijas interpretācija. 

 
3. Bilance 

Zināšanas: studentam jāapgūst bilances jēdziens, bilances struktūra, konti un divkāršā 
ieraksta princips, jāprot salīdzināt bilancē ietvertos datus, saskatīt kopīgo un atšķirīgo 
Latvijas un Lielbritānijas uzņēmumu bilanču struktūrā 
Prasmes: darbs ar tekstu, dokumentiem, datu bāzēm un grāmatvedības programmām 
angļu valodā, lasīšanas tehnikas, iegūtās informācijas kritisks izvērtējums, patstāvīga 
radošu darbu rakstīšana, vārdu krājuma paplašināšana. 

 
4. Grāmatvedības pārskati  

Zināšanas: studentam jāapgūst grāmatvedības pārskatu veidi, struktūra un analīze 
angļu valodā. 
Prasmes: patstāvīgi lasīt grāmatvedības pārskatu, veikt dažādus uzdevumus darbam ar 
tekstu, darboties ar interneta resursiem, analizēt pārskatus, interpretēt skaitlisko 
informāciju un koeficientus, diskutēt un izteikt savu viedokli par tematu, uzrakstīt 
teksta kopsavilkumu. 
 

5. Finanšu un vadības grāmatvedība  
Zināšanas: studentam jāapgūst finanšu un vadības grāmatvedības jēdziens, ieņēmumu 
un izdevumu, peļņas un zaudējumu konti, jāprot lasīt atskaite par skaidras naudas 
plūsmu, kā arī audita, revidenta pārskatu.  
Prasmes: darbs ar tekstu, jēdzieniem, dokumentiem, datu bāzēm un grāmatvedības 
programmām angļu valodā, lasīšanas tehnikas, iegūtās informācijas kritisks 
izvērtējums, īsu ziņojumu rakstīšana un patstāvīga vārdu krājuma paplašināšana. 
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4.2. Organizācija un struktūra 
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1 .  Ievads grāmatvedībā  
1.1. Grāmatvedības jēdziens 
1.2. Grāmatvedību regulējošā 

likumdošana Lielbritānijā un 
ASV 

2 3 
 

5  
 

9  
 

2.  Inventārs, inventāra 
struktūra un uzskaite  

2.1. Inventārs un tā struktūra 
2.2. Inventārsaraksts 
2.3. Inventarizācija 

2  

 
5  
 
 

7  
 
 

13  
 
 

3.  Bilance 
3.1. Bilances jēdziens  
3.2. Bilances struktūra  
3.3. Bilances konti  
3.4. Divkāršā ieraksta princips  

2  

 
7  
 

8  
 

17  
 

4.  Grāmatvedības pārskati  
4.1. Grāmatvedības pārskatu veidi  
4.2. Grāmatvedības pārskatu struktūra  
4.3. Grāmatvedības pārskatu analīze  

2  

 
6  
 

8  
 

14  
 

5. Finanšu un vadības grāmatvedība 
5.1. Finanšu un vadības grāmatvedības 

jēdziens  
5.2. Ieņēmumu un izdevumu konti 
5.3. Atskaite par skaidras naudas 

plūsmu 
5.4. Peļņas un zaudējumu konts 
5.5. Audits, revidenta pārskats 

2  

 
9  
 

16  
 

26  
 

Kopā:  10  30  
 

40  
 

80  

 
4.3. Studiju programmas apjoms 

2 KP (pilna laika studijas 40 kontaktstundas un 40 patstāvīgā darba stundas) 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kurss iekļauts 2.studiju gadā 3.semestrī, un pilna laika studiju programmā paredzētas 80 
stundas, t.sk. 40 kontaktstundas un 40 patstāvīgā darba stundas.  
 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  

 Temats Patstāvīgā  darba veids 

1. Ievads grāmatvedībā Darbs ar jēdzieniem, definīcijām, tekstiem; 
pārskata sagatavošana; leksikas un gramatikas 
uzdevumi.   
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2. Inventārs, inventāra struktūra un 
uzskaite  

Darbs ar jēdzieniem un tekstiem; inventāra 
saraksta sastādīšana; leksikas un gramatikas 
uzdevumi.     

3. Bilance Darbs ar jēdzieniem un tekstiem; bilances 
analīze; leksikas un gramatikas uzdevumi.     

4. Grāmatvedības pārskati Darbs ar jēdzieniem un tekstiem; teksta 
kopsavilkuma, sacerējuma un pārskata 
sagatavošana; grāmatvedības pārskatu 
analīze; leksikas un gramatikas uzdevumi.     

5. Finanšu un vadības grāmatvedība Darbs ar jēdzieniem un tekstiem; tekstu 
kopsavilkuma un sacerējuma sagatavošana; 
leksikas un gramatikas uzdevumi.     

 
5. Pamatliteratūra  
Goldmane, I. un Smirnova, T. Studiju materiāls Specializētā angļu valoda cilvēku resursu 

vadībā. Izstrādāts 2007.gadā, elektroniski aktualizēts 2009.gadā, pieejams 
http://koledza.siva.gov.lv 

Duckworth M. Oxford Business English. Grammar and Practice. Oxford: Oxford University  
Press, 2003. 

 
6.  Papildliteratūra  

Mācību literatūra:  
Anthony R. N., Breitner L. K., Essentials of Accounting, USA: Prentice Hall, 2006. 

Anthony R. N., Hawkins D., Merchant K., Accounting: Texts and Cases, USA: Prentice Hall, 

2003. 

Dransfield, R. et al, Business for Foundation Degrees and Higher Awards, UK, Heinemann, 

2003. 

Kimmel P. D., Weygandt J.J., Kieso D. E., Financial Accounting: Tools for Business Decision 

Making, USA: John Wiley and Sons, Inc., 2006. 

Murphy R. English Grammar in Use. A Self-Study Reference and Practice Book for Intermediate 

Students. With Answers. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 

Pohl, A. Test Your Business English. Accounting. London: Penguin Books, 1997. 

Radice, F. with Elliott, J. English for Accountancy. New York, London: Phoenix ELT, 1996. 

Weygandt J. J., Kieso D. E., Kimmel P. D., Accounting Principles, USA: John Wiley and Sons, 

Inc., 2004. 

Vārdnīcas: 
1. Business English Dictionary. (2003) – Longman. 

2. Dictionary of Economics, (2002) Oxford University Press. 

3. Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas termini. / Sastādījusi V. Skujiņa (aut. kol. 

vad.). – Rīga, 1995.  
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4. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. – Zinātne, 2000. 

5. Ekonomikas un finanšu vārdnīca. – Norden AB, 2003. 

6. Andris Klauss. Kontrolings A - Z. Skaidrojošā vārdnīca. – Preses nams, 2000. 

7. Juridisko terminu vārdnīca uzņēmējdarbībai. – Ekonomikas reformu institūts, 1997. 

Interneta avoti:  
1. www.ttc.lv (Tulkošanas terminoloģijas centra mājas lapa) 

2. http://www.ttc.lv/?id=81 (Tulkošanas terminoloģijas centra mājas lapas grāmatvedības 

direktorija)  

3. http://www.fm.gov.lv/index.php?id=8 (Latvijas Republikas Finanšu Ministrijas mājas lapa 

angļu valodā)  

4. http://www.nysscpa.org/prof_library/guide.htm (Grāmatvedības terminoloģijas skaidrojošā 

vārdnīca) 

5. http://www.taxsites.com  

6. http://financechoice.net/Finance/1/Accounting/accountingdictionary/Accounting-

Dictionary.html  

7. http://financial-dictionary.thefreedictionary.com 

7. Studentu novērtēšana  
Prasības studentiem, lai sagatavotos ieskaitēm/eksāmenam: 
• Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās un konsultācijās. 
• Sagatavoti un iesniegti patstāvīgie darbi: tematiskie un gramatikas uzdevumi, apraksti 

un prezentācijas individuāli vai grupas darbā. 
Pie ieskaites tiek pielaisti studenti, kuri iepriekš minētās prasības izpilda regulāri visu 
semestri. 
Novērtējums ieskaitē „ieskaitīts”/„neieskaitīts” un atzīme - vērtējums 10 ballu sistēmā. 
Galīgais vērtējums tiek izlikts, ņemot vērā praktisko darbu izpildi – 30 %, kontroldarbu 
vērtējumu – 20 % un ieskaites vērtējumu – 50 %. 
Prasības ieskaitē: 
• Izpildīt gramatisko testu par izņemtajām tēmām. 
• Izpildīt rakstiski uzdevumus saistībā ar semestros noteiktām leksikas tēmām. 
• Mutiskajā daļā atbildes uz jautājumiem par apgūtajām tēmām. 

 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 

 
STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

 
1. Angļu valoda grāmatvedībā (2 KP) 
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Kurss ir lietišķās angļu valodas kursa turpinājums un apgūstams ciešā saistībā ar kursu 
grāmatvedībā, finanšu un vadības grāmatvedībā.   

3. Mērķis un  uzdevumi 
3.1. Mērķis 

• Attīstīt un pilnveidot studējošo runāšanas, rakstīšanas, lasīšanas un klausīšanās 
prasmes un iemaņas speciālās nozares angļu valodā. 

• Apgūt grāmatvedības terminoloģiju angļu valodā, saskarsmes leksiskos elementus un 
gramatiskās struktūras izmantošanai praksē. 

• Apgūt speciālās nozares angļu valodu tādā līmenī, lai kursa beidzējs prastu patstāvīgi 
lasīt un saprast (ja nepieciešams, ar vārdnīcu) grāmatvedības literatūru angļu valodā, 
iegūt un izmantot darbam nepieciešamo informāciju lietišķajā komunikācijā un 
sarakstē. 

 
3.2. Uzdevumi 

• Apgūt kompleksu, integrētu metodi darbam ar rakstisku un klausāmu speciālās 
nozares tekstu angļu valodā. 

• Analizēt tekstu. 
• Atlasīt un izprast svarīgāko informāciju. 
• Komentēt tekstus, tabulas, diagrammas, shēmas u.c. 
• Interpretēt informāciju, izteiktu skaitļos un koeficientos. 
• Attīstīt prasmes strādāt ar datu bāzēm un grāmatvedības programmām angļu valodā. 
• Attīstīt komunikācijas prasmes, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties 

ar prezentāciju u.c. 
• Sarunāties par programmā noteiktajiem sarunu tematiem. 
• Apgūt jaunu leksiku, kā arī grāmatvedības terminoloģiju. 
• Apgūt programmā ietvertās gramatikas struktūras tā, lai varētu tās pielietot praksē 

darbā ar tekstu un sarunā. 
• Apgūt rakstu valodas prasmes un izmantot tās, rakstot tekstu kopsavilkumus, 

ziņojumus, esejas, īsus referātus u.c. 
 

3.3. Plānotie studiju rezultāti 
• Izprot, apstrādā un lieto mutvārdu un rakstveida speciālās nozares tekstu 

pamatinformāciju un detalizētu informāciju. 
• Prot sastādīt ziņojumus, rakstīt esejas, teksta kopsavilkumus, īsus referātus. 
• Prot izteikt savas domas, argumentēt, aizstāvēt savu viedokli, piedalīties diskusijās par 

dažādiem grāmatvedības jautājumiem.  
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• Izvēlas valodas līdzekļus atbilstoši saskarsmes situācijai. 
• Spēj salīdzināt angļu un latviešu kultūru, atrast kopīgo un atšķirīgo. 
• Apzinās valodas apguves motīvus un savas komunikatīvās vajadzības. 
• Apzinās izvirzīto mācību mērķi, izvēlas un izveido tā sasniegšanai nepieciešamās 

stratēģijas, plāno un organizē savu mācību darbību, izvērtē tās rezultātus. 
• Iegūtā izglītība nodrošina iespēju turpināt studijas RTU 2. līmeņa augstākās 

profesionālās izglītības uzņēmējdarbības studiju programmās. 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

 
1. Ievads grāmatvedībā  

Zināšanas: studentam jāizprot grāmatvedības jēdziens un jāgūst ieskats grāmatvedību 
regulējošā likumdošanā Lielbritānijā un ASV, jāzina teksta kopsavilkuma un ziņojuma 
sagatavošanas un rakstīšanas pamatprincipi angļu valodā.  
Prasmes: patstāvīgi lasīt un uztvert tekstu, darboties ar grāmatām, vārdnīcām, 
interneta resursiem, atlasīt nepieciešamo informāciju, diskutēt par tematu, patstāvīgi 
uzrakstīt teksta kopsavilkumu un ziņojumu. 

 
2. Inventārs, inventāra struktūra un uzskaite  

Zināšanas: par inventāru un tā struktūru, inventāra sarakstu un inventarizāciju, 
jēdzienu izpratne, analītiska un analītiski sintētiska rakstura uzdevumi darbam ar 
gatavu tekstu. 
Prasmes: darbs ar tekstu, grāmatām, vārdnīcām, interneta resursiem, nepieciešamās 
informācijas atlase, angļu valodas leksisko un gramatisko struktūru apguve praktiskai 
lietošanai vārdos un rakstos. Skaitļos izteiktas informācijas interpretācija. 

 
3. Bilance 

Zināšanas: studentam jāapgūst bilances jēdziens, bilances struktūra, konti un divkāršā 
ieraksta princips, jāprot salīdzināt bilancē ietvertos datus, saskatīt kopīgo un atšķirīgo 
Latvijas un Lielbritānijas uzņēmumu bilanču struktūrā 
Prasmes: darbs ar tekstu, dokumentiem, datu bāzēm un grāmatvedības programmām 
angļu valodā, lasīšanas tehnikas, iegūtās informācijas kritisks izvērtējums, patstāvīga 
radošu darbu rakstīšana, vārdu krājuma paplašināšana. 

 
4. Grāmatvedības pārskati  

Zināšanas: studentam jāapgūst grāmatvedības pārskatu veidi, struktūra un analīze 
angļu valodā. 
Prasmes: patstāvīgi lasīt grāmatvedības pārskatu, veikt dažādus uzdevumus darbam ar 
tekstu, darboties ar interneta resursiem, analizēt pārskatus, interpretēt skaitlisko 
informāciju un koeficientus, diskutēt un izteikt savu viedokli par tematu, uzrakstīt 
teksta kopsavilkumu. 
 

5. Finanšu un vadības grāmatvedība  
Zināšanas: studentam jāapgūst finanšu un vadības grāmatvedības jēdziens, ieņēmumu 
un izdevumu, peļņas un zaudējumu konti, jāprot lasīt atskaite par skaidras naudas 
plūsmu, kā arī audita, revidenta pārskatu.  
Prasmes: darbs ar tekstu, jēdzieniem, dokumentiem, datu bāzēm un grāmatvedības 
programmām angļu valodā, lasīšanas tehnikas, iegūtās informācijas kritisks 
izvērtējums, īsu ziņojumu rakstīšana un patstāvīga vārdu krājuma paplašināšana. 
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4.2. Organizācija un struktūra 
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1 .  Ievads grāmatvedībā  
1.1. Grāmatvedības jēdziens 
1.2. Grāmatvedību regulējošā 

likumdošana Lielbritānijā un ASV 

1 2 
 

12  
 

15  
 

2.  Inventārs, inventāra struktūra 
un uzskaite 
2.1. Inventārs un tā struktūra 
2.2. Inventārsaraksts 
2.3. Inventarizācija 

1  

 
2  
 
 

12  
 
 

15  
 
 

3.  Bilance 
3.1. Bilances jēdziens  
3.2. Bilances struktūra  
3.3. Bilances konti  
3.4. Divkāršā ieraksta princips  

1  

 
2  
 

12  
 

15  
 

4.  Grāmatvedības pārskati  
4.1. Grāmatvedības pārskatu veidi  
4.2. Grāmatvedības pārskatu struktūra  
4.3. Grāmatvedības pārskatu analīze  

1  

 
2  
 

12  
 

15  
 

5. Finanšu un vadības grāmatvedība 
5.1. Finanšu un vadības grāmatvedības 

jēdziens  
5.2. Ieņēmumu un izdevumu konti 
5.3. Atskaite par skaidras naudas 

plūsmu 
5.4. Peļņas un zaudējumu konts 
5.5. Audits, revidenta pārskats 

2  

 
2  
 

16  
 

20  
 

Kopā:  6  10  
 

64  
 

80  
 

 
4.3. Studiju programmas apjoms 

2 KP (nepilna laika neklātienes studijas - 16 kontaktstundas un 64 patstāvīgā darba 
stundas) 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kurss iekļauts 2.studiju gadā 3.semestrī, un nepilna laika studiju programmā paredzētas 80 
stundas, t.sk. 16 kontaktstundas un 64 patstāvīgā darba stundas.  
 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  

 Temats Patstāvīgā  darba veids 

1.  Ievads grāmatvedībā Darbs ar jēdzieniem, definīcijām, tekstiem; 
pārskata sagatavošana; leksikas un gramatikas 
uzdevumi.   
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2. Inventārs, inventāra struktūra un 
uzskaite  

Darbs ar jēdzieniem un tekstiem; inventāra 
saraksta sastādīšana; leksikas un gramatikas 
uzdevumi.     

3. Bilance Darbs ar jēdzieniem un tekstiem; bilances 
analīze; leksikas un gramatikas uzdevumi.     

4. Grāmatvedības pārskati Darbs ar jēdzieniem un tekstiem; teksta 
kopsavilkuma, sacerējuma un pārskata 
sagatavošana; grāmatvedības pārskatu 
analīze; leksikas un gramatikas uzdevumi.     

5. Finanšu un vadības grāmatvedība Darbs ar jēdzieniem un tekstiem; tekstu 
kopsavilkuma un sacerējuma sagatavošana; 
leksikas un gramatikas uzdevumi.     

 
5. Pamatliteratūra  
1. Goldmane, I. un Smirnova, T. Studiju materiāls Specializētā angļu valoda cilvēku resursu 

vadībā. Izstrādāts 2007.gadā, elektroniski aktualizēts 2009.gadā, pieejams 
http://koledza.siva.gov.lv 

 
2. Duckworth M. Oxford Business English. Grammar and Practice. Oxford: Oxford University  

Press, 2003. 
 

6.  Papildliteratūra  
Mācību literatūra:  

Anthony R. N., Breitner L. K., Essentials of Accounting, USA: Prentice Hall, 2006. 

Anthony R. N., Hawkins D., Merchant K., Accounting: Texts and Cases, USA: Prentice Hall, 

2003. 

Dransfield, R. et al, Business for Foundation Degrees and Higher Awards, UK, Heinemann, 

2003. 

Kimmel P. D., Weygandt J.J., Kieso D. E., Financial Accounting: Tools for Business Decision 

Making, USA: John Wiley and Sons, Inc., 2006. 

Murphy R. English Grammar in Use. A Self-Study Reference and Practice Book for Intermediate 

Students. With Answers. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 

Pohl, A. Test Your Business English. Accounting. London: Penguin Books, 1997. 

Radice, F. with Elliott, J. English for Accountancy. New York, London: Phoenix ELT, 1996. 

Weygandt J. J., Kieso D. E., Kimmel P. D., Accounting Principles, USA: John Wiley and Sons, 

Inc., 2004. 

Vārdnīcas: 
1.  Business English Dictionary. (2003) – Longman. 

2.  Dictionary of Economics, (2002) Oxford University Press. 

3.  Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas termini. / Sastādījusi V. Skujiņa (aut. kol. 

vad.). – Rīga, 1995.  
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http://www.amazon.com/Accounting-Texts-Cases-Robert-Anthony/dp/0072819502/ref=sr_1_26/105-5917586-3645246?ie=UTF8&s=books&qid=1187343426&sr=1-26�
http://www.amazon.com/s/ref=si3_rdr_bb_author/105-5917586-3645246?index=books&field%2dauthor%2dexact=Paul%20D%2e%20Kimmel�
http://www.amazon.com/s/ref=si3_rdr_bb_author/105-5917586-3645246?index=books&field%2dauthor%2dexact=Jerry%20J%2e%20Weygandt�
http://www.amazon.com/s/ref=si3_rdr_bb_author/105-5917586-3645246?index=books&field%2dauthor%2dexact=Donald%20E%2e%20Kieso�
http://www.amazon.com/s/ref=si3_rdr_bb_author/105-5917586-3645246?index=books&field%2dauthor%2dexact=Donald%20E%2e%20Kieso�
http://www.amazon.com/s/ref=si3_rdr_bb_author/105-5917586-3645246?index=books&field%2dauthor%2dexact=Paul%20D%2e%20Kimmel�
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4.  Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. – Zinātne, 2000. 

5.  Ekonomikas un finanšu vārdnīca. – Norden AB, 2003. 

6.  Andris Klauss. Kontrolings A - Z. Skaidrojošā vārdnīca. – Preses nams, 2000. 

7.  Juridisko terminu vārdnīca uzņēmējdarbībai. – Ekonomikas reformu institūts, 1997. 

Interneta avoti:  
1.  www.ttc.lv (Tulkošanas terminoloģijas centra mājas lapa) 

2.  http://www.ttc.lv/?id=81 (Tulkošanas terminoloģijas centra mājas lapas grāmatvedības 

direktorija)  

3.  http://www.fm.gov.lv/index.php?id=8 (Latvijas Republikas Finanšu Ministrijas mājas lapa 

angļu valodā)  

4.  http://www.nysscpa.org/prof_library/guide.htm (Grāmatvedības terminoloģijas skaidrojošā 

vārdnīca) 

5.  http://www.taxsites.com  

6. http://financechoice.net/Finance/1/Accounting/accountingdictionary/Accounting-

Dictionary.html  

7. http://financial-dictionary.thefreedictionary.com 

 

7. Studentu novērtēšana  
Prasības studentiem, lai sagatavotos ieskaitēm/eksāmenam: 
• Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās un konsultācijās. 
• Sagatavoti un iesniegti patstāvīgie darbi: tematiskie un gramatikas uzdevumi, apraksti 

un prezentācijas individuāli vai grupas darbā. 
Pie ieskaites tiek pielaisti studenti, kuri iepriekš minētās prasības izpilda regulāri visu 
semestri. 
Novērtējums ieskaitē „ieskaitīts”/„neieskaitīts” un atzīme - vērtējums 10 ballu sistēmā. 
Galīgais vērtējums tiek izlikts, ņemot vērā praktisko darbu izpildi – 30 %, kontroldarbu 
vērtējumu – 20 % un ieskaites vērtējumu – 50 %. 
Prasības ieskaitē: 
• Izpildīt gramatisko testu par izņemtajām tēmām. 
• Izpildīt rakstiski uzdevumus saistībā ar semestros noteiktām leksikas tēmām. 
• Mutiskajā daļā atbildes uz jautājumiem par apgūtajām tēmām. 

 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Vācu valoda grāmatvedībā (2 KP) 
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Kurss ir lietišķās vācu valodas kursa turpinājums un apgūstams ciešā saistībā ar kursu 
grāmatvedībā, finanšu un vadības grāmatvedībā.   

3. Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 

• Attīstīt un pilnveidot studējošo runāšanas, rakstīšanas, lasīšanas un klausīšanās 
prasmes un iemaņas speciālās nozares vācu valodā. 

• Apgūt grāmatvedības terminoloģiju vācu valodā, saskarsmes leksiskos elementus un 
gramatiskās struktūras izmantošanai praksē. 

• Apgūt speciālās nozares vācu valodu tādā līmenī, lai kursa beidzējs prastu patstāvīgi 
lasīt un saprast (ja nepieciešams, ar vārdnīcu) grāmatvedības literatūru vācu valodā, 
iegūt un izmantot darbam nepieciešamo informāciju lietišķajā komunikācijā un 
sarakstē. 

 
3.2. Uzdevumi 

• Apgūt kompleksu, integrētu metodi darbam ar rakstisku un klausāmu    speciālās 
nozares tekstu vācu valodā. 

• Analizēt tekstu. 
• Atlasīt un izprast svarīgāko informāciju. 
• Komentēt tekstus, tabulas, diagrammas, shēmas u.c. 
• Interpretēt informāciju, izteiktu skaitļos un koeficientos. 
• Attīstīt prasmes strādāt ar datu bāzēm un grāmatvedības programmām vācu valodā. 
• Attīstīt komunikācijas prasmes, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties 

ar prezentāciju u.c. 
• Sarunāties par programmā noteiktajiem sarunu tematiem. 
• Apgūt jaunu leksiku, kā arī grāmatvedības terminoloģiju. 
• Apgūt programmā ietvertās gramatikas struktūras tā, lai varētu tās pielietot        

praksē darbā ar tekstu un sarunā. 
• Apgūt rakstu valodas prasmes un izmantot tās, rakstot tekstu kopsavilkumus, 

ziņojumus, esejas, īsus referātus u.c. 
 

3.3. Plānotie studiju rezultāti 
• Izprot, apstrādā un lieto mutvārdu un rakstveida speciālās nozares tekstu 

pamatinformāciju un detalizētu informāciju. 
• Prot sastādīt ziņojumus, rakstīt esejas, teksta kopsavilkumus, īsus referātus. 
• Prot izteikt savas domas, argumentēt, aizstāvēt savu viedokli, piedalīties diskusijās par 

dažādiem grāmatvedības jautājumiem.  
• Izvēlas valodas līdzekļus atbilstoši saskarsmes situācijai. 
• Spēj salīdzināt vācu un latviešu kultūru, atrast kopīgo un atšķirīgo. 
• Apzinās valodas apguves motīvus un savas komunikatīvās vajadzības. 
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• Apzinās izvirzīto mācību mērķi, izvēlas un izveido tā sasniegšanai nepieciešamās 
stratēģijas, plāno un organizē savu mācību darbību, izvērtē tās rezultātus. 

• Iegūtā izglītība nodrošina iespēju turpināt studijas RTU 2. līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības uzņēmējdarbības studiju programmās. 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

 
1. Ievads grāmatvedībā  

Zināšanas: studentam jāizprot grāmatvedības jēdziens un jāgūst ieskats grāmatvedību 
regulējošā likumdošanā Vācijā, jāzina teksta kopsavilkuma un ziņojuma sagatavošanas 
un rakstīšanas pamatprincipi vācu valodā.  
Prasmes: patstāvīgi lasīt un uztvert tekstu, darboties ar grāmatām, vārdnīcām, 
interneta resursiem, atlasīt nepieciešamo informāciju, diskutēt par tematu, patstāvīgi 
uzrakstīt teksta kopsavilkumu un ziņojumu. 

 
2. Inventārs, inventāra struktūra un uzskaite  

Zināšanas: par inventāru un tā struktūru, inventāra sarakstu un inventarizāciju, 
jēdzienu izpratne, analītiska un analītiski sintētiska rakstura uzdevumi darbam ar 
gatavu tekstu. 
Prasmes: darbs ar tekstu, grāmatām, vārdnīcām, interneta resursiem, nepieciešamās 
informācijas atlase, vācu valodas leksisko un gramatisko struktūru apguve praktiskai 
lietošanai vārdos un rakstos. Skaitļos izteiktas informācijas interpretācija. 

 
3. Bilance 

Zināšanas: studentam jāapgūst bilances jēdziens, bilances struktūra, konti un divkāršā 
ieraksta princips, jāprot salīdzināt bilancē ietvertos datus, saskatīt kopīgo un atšķirīgo 
Latvijas un Vācijas uzņēmumu bilanču struktūrā 
Prasmes: darbs ar tekstu, dokumentiem, datu bāzēm un grāmatvedības programmām 
vācu valodā, lasīšanas tehnikas, iegūtās informācijas kritisks izvērtējums, patstāvīga 
radošu darbu rakstīšana, vārdu krājuma paplašināšana. 

 
4. Grāmatvedības pārskati  

Zināšanas: studentam jāapgūst grāmatvedības pārskatu veidi, struktūra un analīze 
vācu valodā. 
Prasmes: patstāvīgi lasīt grāmatvedības pārskatu, veikt dažādus uzdevumus darbam ar 
tekstu, darboties ar interneta resursiem, analizēt pārskatus, interpretēt skaitlisko 
informāciju un koeficientus, diskutēt un izteikt savu viedokli par tematu, uzrakstīt 
teksta kopsavilkumu. 
 

5. Finanšu un vadības grāmatvedība  
Zināšanas: studentam jāapgūst finanšu un vadības grāmatvedības jēdziens, ieņēmumu 
un izdevumu, peļņas un zaudējumu konti, jāprot lasīt atskaite par skaidras naudas 
plūsmu, kā arī audita, revidenta pārskatu.  
Prasmes: darbs ar tekstu, jēdzieniem, dokumentiem, datu bāzēm un grāmatvedības 
programmām vācu valodā, lasīšanas tehnikas, iegūtās informācijas kritisks 
izvērtējums, īsu ziņojumu rakstīšana un patstāvīga vārdu krājuma paplašināšana. 

 
 
 
 

224



4.2. Organizācija un struktūra 

Tēma 
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1 .  Ievads grāmatvedībā  
1.1. Grāmatvedības jēdziens 
1.2. Grāmatvedību regulējošā 

likumdošana Vācijā 

2 2 
 

4  
 

8  
 

2.  Inventārs, inventāra 
struktūra un uzskaite  

2.1. Inventārs un tā struktūra 
2.2. Inventārsaraksts 
2.3. Inventarizācija 

3  

 
3  
 
 

6  
 
 

12  
 
 

3.  Bilance 
3.1. Bilances jēdziens  
3.2. Bilances struktūra  
3.3. Bilances konti  
3.4. Divkāršā ieraksta princips  

4  

 
4  
 

8  
 

16  
 

4.  Grāmatvedības pārskati  
4.1. Grāmatvedības pārskatu veidi  
4.2. Grāmatvedības pārskatu struktūra  
4.3. Grāmatvedības pārskatu analīze  

3  

 
3  
 

6  
 

12  
 

5. Finanšu un vadības grāmatvedība 
5.1. Finanšu un vadības grāmatvedības 

jēdziens  
5.2. Ieņēmumu un izdevumu konti 
5.3. Atskaite par skaidras naudas 

plūsmu 
5.4. Peļņas un zaudējumu konts 
5.5. Audits, revidenta pārskats 

6  

 
6  
 

16  
 

28  
 

Kopā:  18  22  
 

40  
 

80  
 

 
4.3. Studiju programmas apjoms 

2 KP (pilna laika studijas 40 kontaktstundas un 40 patstāvīgā darba stundas) 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kurss iekļauts 2.studiju gadā 3. semestrī, un pilna laika studiju programmā paredzētas 80 
stundas, t.sk. 40 kontaktstundas un 40 patstāvīgā darba stundas.  
 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  

 Temats Patstāvīgā  darba veids 

1. Ievads grāmatvedībā Darbs ar jēdzieniem, definīcijām, tekstiem; 
pārskata sagatavošana; leksikas un gramatikas 
uzdevumi.   

2. Inventārs, inventāra struktūra Darbs ar jēdzieniem un tekstiem; inventāra 
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un uzskaite  saraksta sastādīšana; leksikas un gramatikas 
uzdevumi.     

3. Bilance Darbs ar jēdzieniem un tekstiem; bilances 
analīze; leksikas un gramatikas uzdevumi.     

4. Grāmatvedības pārskati Darbs ar jēdzieniem un tekstiem; teksta 
kopsavilkuma, sacerējuma un pārskata 
sagatavošana; grāmatvedības pārskatu 
analīze; leksikas un gramatikas uzdevumi.     

5. Finanšu un vadības 
grāmatvedība 

Darbs ar jēdzieniem un tekstiem; tekstu 
kopsavilkuma un sacerējuma sagatavošana; 
leksikas un gramatikas uzdevumi.     

 
5. Pamatliteratūra  

Mainule-Meidropa S./ Servuta Ā. Studiju materiāls Specializētā vācu valoda cilvēku 
resursu vadībā. Izstrādāts 2007.gadā, elektroniski aktualizēts 2009.gadā, pieejams 
http://koledza.siva.gov.lv 

Beeck, V. Grundlagen praxisorientierter Buchführung und Jahresabschluss. Gabler, 
Betriebswirt.-Vlg, 2005, 220 Seiten.  

 
6. Papildliteratūra  

• Eisele, W. Technik des betrieblichen Rechnungswesens. Buchführung und 
Bilanzierung, Kosten - und Leistungsrechnung, Sonderbilanzen.  
'Vahlen Handbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften'.  
7., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Vahlen Franz GmbH, 2002, 75 
Seiten. 

• Wobbermin, M. Arbeitsbuch Buchhaltung, Jahresabschluss, Bilanzanalyse. Aufgaben 
und Lösungen mit SAP/R3-Anwendungen. Schäfer-Poeschel Verlag, 2000, 175 Seiten. 

• Vārdnīcas:  
1. Oppermann, Klaus (1993): Grundbegriffe Wirtschaft. 400 volks- und 

betriebswirtschaftliche Fachtermini. Deutsch-Russisch . Wiesbaden: Gabler.  
2. Schülerduden. Wirtschaft. Dudenverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich. 3. neu 

bearbeitete Auflage. Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG, Mannheim, 
2002. 

3. Vahlens Großes Wirtschaftslexikon. Hrsg. von Erwin Dichtl und Otmar Issing, 2 
Bände, 2., überarbeitete u. erweiterte Aufl., München: Beck und Vahlen; 1993. 

4. Wirtschaftslexikon über 4000 Stichwörter für Studium und Praxis von Werner 
Rittershofer. 1. Auflage 2000. Beck-Wirtschaftsberater im dtv. 

5. Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas (ELDO) termini. Latviski, 
krieviski, angliski, vāciski. Aut. kol. vad. V. Skujiņa – Rīga, 1995/1996/1997. – 
912. lpp. (Ap 11000 term.) 

6. Klauss A. Kontrolings A – Z: skaidrojošā vārdnīca / A. Klauss. – Rīga: Preses 
nams, 2000. – 255 lpp. 

7. http://www.ttc.lv (Tulkošanas un terminoloģijas centra mājas lapa Internetā). 
• Periodiskie izdevumi: 

1. bilanz & buchhaltung. Zeitschrift für Rechnungswesen und Buchhaltung. Verlag 
Praktisches Wissen GmbH. 

2. BBK - Buchführung, Bilanzierung, Kostenrechnung. Die zweimal monatlich 
erscheinende Zeitschrift für das gesamte Rechnungswesen. nwb Verlag. 
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3. Markt online. Deutsch für den Beruf – Texte aus der Wirtschaftspresse mit Online 
Aufgaben. 

7. Studentu novērtēšana  
Prasības studentiem, lai sagatavotos ieskaitēm/eksāmenam: 
• Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās un konsultācijās. 
• Sagatavoti un iesniegti patstāvīgie darbi: tematiskie un gramatikas uzdevumi, apraksti 

un prezentācijas individuāli vai grupas darbā. 
Pie ieskaites tiek pielaisti studenti, kuri iepriekš minētās prasības izpilda regulāri visu 
semestri. 
Novērtējums ieskaitē „ieskaitīts”/„neieskaitīts” un atzīme - vērtējums 10 ballu sistēmā. 
Galīgais vērtējums tiek izlikts, ņemot vērā praktisko darbu izpildi – 30 %, kontroldarbu 
vērtējumu – 20 % un ieskaites vērtējumu – 50 %. 
Prasības ieskaitē: 
• Izpildīt gramatisko testu par izņemtajām tēmām 
• Izpildīt rakstiski uzdevumus saistībā ar semestros noteiktām leksikas tēmām. 
• Mutiskajā daļā atbildes uz jautājumiem par apgūtajām tēmām. 

 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Vācu valoda grāmatvedībā (2 KP) 
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Kurss ir lietišķās vācu valodas kursa turpinājums un apgūstams ciešā saistībā ar kursu 
grāmatvedībā, finanšu un vadības grāmatvedībā.   

3. Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 

• Attīstīt un pilnveidot studējošo runāšanas, rakstīšanas, lasīšanas un klausīšanās 
prasmes un iemaņas speciālās nozares vācu valodā. 

• Apgūt grāmatvedības terminoloģiju vācu valodā, saskarsmes leksiskos elementus un 
gramatiskās struktūras izmantošanai praksē. 

• Apgūt speciālās nozares vācu valodu tādā līmenī, lai kursa beidzējs prastu patstāvīgi 
lasīt un saprast (ja nepieciešams, ar vārdnīcu) grāmatvedības literatūru vācu valodā, 
iegūt un izmantot darbam nepieciešamo informāciju lietišķajā komunikācijā un 
sarakstē. 

 
3.2. Uzdevumi 

• Apgūt kompleksu, integrētu metodi darbam ar rakstisku un klausāmu    speciālās 
nozares tekstu vācu valodā. 

• Analizēt tekstu. 
• Atlasīt un izprast svarīgāko informāciju. 
• Komentēt tekstus, tabulas, diagrammas, shēmas u.c. 
• Interpretēt informāciju, izteiktu skaitļos un koeficientos. 
• Attīstīt prasmes strādāt ar datu bāzēm un grāmatvedības programmām vācu valodā. 
• Attīstīt komunikācijas prasmes, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties 

ar prezentāciju u.c. 
• Sarunāties par programmā noteiktajiem sarunu tematiem. 
• Apgūt jaunu leksiku, kā arī grāmatvedības terminoloģiju. 
• Apgūt programmā ietvertās gramatikas struktūras tā, lai varētu tās pielietot        

praksē darbā ar tekstu un sarunā. 
• Apgūt rakstu valodas prasmes un izmantot tās, rakstot tekstu kopsavilkumus, 

ziņojumus, esejas, īsus referātus u.c. 
 

3.3. Plānotie studiju rezultāti 
• Izprot, apstrādā un lieto mutvārdu un rakstveida speciālās nozares tekstu 

pamatinformāciju un detalizētu informāciju. 
• Prot sastādīt ziņojumus, rakstīt esejas, teksta kopsavilkumus, īsus referātus. 
• Prot izteikt savas domas, argumentēt, aizstāvēt savu viedokli, piedalīties diskusijās par 

dažādiem grāmatvedības jautājumiem.  
• Izvēlas valodas līdzekļus atbilstoši saskarsmes situācijai. 
• Spēj salīdzināt vācu un latviešu kultūru, atrast kopīgo un atšķirīgo. 
• Apzinās valodas apguves motīvus un savas komunikatīvās vajadzības. 
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• Apzinās izvirzīto mācību mērķi, izvēlas un izveido tā sasniegšanai nepieciešamās 
stratēģijas, plāno un organizē savu mācību darbību, izvērtē tās rezultātus. 

• Iegūtā izglītība nodrošina iespēju turpināt studijas RTU 2. līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības uzņēmējdarbības studiju programmās. 

 
4. Saturs 

4.1. Priekšmeta apraksts 
 

1. Ievads grāmatvedībā  
Zināšanas: studentam jāizprot grāmatvedības jēdziens un jāgūst ieskats grāmatvedību 
regulējošā likumdošanā Vācijā, jāzina teksta kopsavilkuma un ziņojuma sagatavošanas 
un rakstīšanas pamatprincipi vācu valodā.  
Prasmes: patstāvīgi lasīt un uztvert tekstu, darboties ar grāmatām, vārdnīcām, 
interneta resursiem, atlasīt nepieciešamo informāciju, diskutēt par tematu, patstāvīgi 
uzrakstīt teksta kopsavilkumu un ziņojumu. 

 
2. Inventārs, inventāra struktūra un uzskaite  

Zināšanas: par inventāru un tā struktūru, inventāra sarakstu un inventarizāciju, 
jēdzienu izpratne, analītiska un analītiski sintētiska rakstura uzdevumi darbam ar 
gatavu tekstu. 
Prasmes: darbs ar tekstu, grāmatām, vārdnīcām, interneta resursiem, nepieciešamās 
informācijas atlase, vācu valodas leksisko un gramatisko struktūru apguve praktiskai 
lietošanai vārdos un rakstos. Skaitļos izteiktas informācijas interpretācija. 

 
3. Bilance 

Zināšanas: studentam jāapgūst bilances jēdziens, bilances struktūra, konti un divkāršā 
ieraksta princips, jāprot salīdzināt bilancē ietvertos datus, saskatīt kopīgo un atšķirīgo 
Latvijas un Vācijas uzņēmumu bilanču struktūrā 
Prasmes: darbs ar tekstu, dokumentiem, datu bāzēm un grāmatvedības programmām 
vācu valodā, lasīšanas tehnikas, iegūtās informācijas kritisks izvērtējums, patstāvīga 
radošu darbu rakstīšana, vārdu krājuma paplašināšana. 

 
4. Grāmatvedības pārskati  

Zināšanas: studentam jāapgūst grāmatvedības pārskatu veidi, struktūra un analīze 
vācu valodā. 
Prasmes: patstāvīgi lasīt grāmatvedības pārskatu, veikt dažādus uzdevumus darbam ar 
tekstu, darboties ar interneta resursiem, analizēt pārskatus, interpretēt skaitlisko 
informāciju un koeficientus, diskutēt un izteikt savu viedokli par tematu, uzrakstīt 
teksta kopsavilkumu. 
 

5. Finanšu un vadības grāmatvedība  
Zināšanas: studentam jāapgūst finanšu un vadības grāmatvedības jēdziens, ieņēmumu 
un izdevumu, peļņas un zaudējumu konti, jāprot lasīt atskaite par skaidras naudas 
plūsmu, kā arī audita, revidenta pārskatu.  
Prasmes: darbs ar tekstu, jēdzieniem, dokumentiem, datu bāzēm un grāmatvedības 
programmām vācu valodā, lasīšanas tehnikas, iegūtās informācijas kritisks 
izvērtējums, īsu ziņojumu rakstīšana un patstāvīga vārdu krājuma paplašināšana. 
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4.2. Organizācija un struktūra 
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1 .  Ievads grāmatvedībā  
1.1. Grāmatvedības jēdziens 
1.2. Grāmatvedību regulējošā 

likumdošana Vācijā 

1 1 
 

6  
 

8  
 

2.  Inventārs, inventāra 
struktūra un uzskaite  

2.1. Inventārs un tā struktūra 
2.2. Inventārsaraksts 
2.3. Inventarizācija 

1  

 
1  
 
 

10  
 
 

12  
 
 

3.  Bilance 
3.1. Bilances jēdziens  
3.2. Bilances struktūra  
3.3. Bilances konti  
3.4. Divkāršā ieraksta princips  

2  

 
2  
 

12  
 

16  
 

4.  Grāmatvedības pārskati  
4.1. Grāmatvedības pārskatu veidi  
4.2. Grāmatvedības pārskatu struktūra  
4.3. Grāmatvedības pārskatu analīze  

2  

 
1  
 

9  
 

12  
 

5. Finanšu un vadības grāmatvedība 
5.1. Finanšu un vadības grāmatvedības 

jēdziens  
5.2. Ieņēmumu un izdevumu konti 
5.3. Atskaite par skaidras naudas 

plūsmu 
5.4. Peļņas un zaudējumu konts 
5.5. Audits, revidenta pārskats 

3 

 
2  
 

23  
 

28  
 

Kopā:  9  7  
 

64  
 

80  
 

 
4.3. Studiju programmas apjoms 

2 KP (nepilna laika neklātienes studijas 16 kontaktstundas un 64 patstāvīgā darba stundas) 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kurss iekļauts 2.studiju gadā 3. semestrī, un nepilna laika studiju programmā paredzētas 80 
stundas, t.sk. 16 kontaktstundas un 64 patstāvīgā darba stundas.  
 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  

 Temats Patstāvīgā darba veids  

Ievads grāmatvedībā Darbs ar jēdzieniem, definīcijām, tekstiem; 
pārskata sagatavošana; leksikas un gramatikas 
uzdevumi.   
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Inventārs, inventāra struktūra un uzskaite  Darbs ar jēdzieniem un tekstiem; inventāra 
saraksta sastādīšana; leksikas un gramatikas 
uzdevumi.     

Bilance Darbs ar jēdzieniem un tekstiem; bilances 
analīze; leksikas un gramatikas uzdevumi.     

Grāmatvedības pārskati Darbs ar jēdzieniem un tekstiem; teksta 
kopsavilkuma, sacerējuma un pārskata 
sagatavošana; grāmatvedības pārskatu 
analīze; leksikas un gramatikas uzdevumi.     

Finanšu un vadības grāmatvedība Darbs ar jēdzieniem un tekstiem; tekstu 
kopsavilkuma un sacerējuma sagatavošana; 
leksikas un gramatikas uzdevumi.     

 
5. Pamatliteratūra  

Mainule-Meidropa S./ Servuta Ā. Studiju materiāls Specializētā vācu valoda cilvēku 
resursu vadībā. Izstrādāts 2007.gadā, elektroniski aktualizēts 2009.gadā, pieejams 
http://koledza.siva.gov.lv 

Beeck, V. Grundlagen praxisorientierter Buchführung und Jahresabschluss. Gabler, 
Betriebswirt.-Vlg, 2005, 220 Seiten.  

 
6. Papildliteratūra  

• Eisele, W. Technik des betrieblichen Rechnungswesens. Buchführung und 
Bilanzierung, Kosten - und Leistungsrechnung, Sonderbilanzen.  
'Vahlen Handbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften'.  
7., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Vahlen Franz GmbH, 2002, 75 
Seiten. 

• Wobbermin, M. Arbeitsbuch Buchhaltung, Jahresabschluss, Bilanzanalyse. Aufgaben 
und Lösungen mit SAP/R3-Anwendungen. Schäfer-Poeschel Verlag, 2000, 175 Seiten. 

• Vārdnīcas:  
1. Oppermann, Klaus (1993): Grundbegriffe Wirtschaft. 400 volks- und 

betriebswirtschaftliche Fachtermini. Deutsch-Russisch . Wiesbaden: Gabler.  
2. Schülerduden. Wirtschaft. Dudenverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich. 3. neu 

bearbeitete Auflage. Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG, Mannheim, 
2002. 

3. Vahlens Großes Wirtschaftslexikon. Hrsg. von Erwin Dichtl und Otmar Issing, 2 
Bände, 2., überarbeitete u. erweiterte Aufl., München: Beck und Vahlen; 1993. 

4. Wirtschaftslexikon über 4000 Stichwörter für Studium und Praxis von Werner 
Rittershofer. 1. Auflage 2000. Beck-Wirtschaftsberater im dtv. 

5. Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas (ELDO) termini. Latviski, krieviski, 
angliski, vāciski. Aut. kol. vad. V. Skujiņa – Rīga, 1995/1996/1997. – 912. lpp. (Ap 
11000 term.) 

6. Klauss A. Kontrolings A – Z: skaidrojošā vārdnīca / A. Klauss. – Rīga: Preses nams, 
2000. – 255 lpp. 

7. http://www.ttc.lv (Tulkošanas un terminoloģijas centra mājas lapa Internetā). 
• Periodiskie izdevumi: 

1.bilanz & buchhaltung. Zeitschrift für Rechnungswesen und Buchhaltung. Verlag 
Praktisches Wissen GmbH. 

2.BBK - Buchführung, Bilanzierung, Kostenrechnung. Die zweimal monatlich 
erscheinende Zeitschrift für das gesamte Rechnungswesen. nwb Verlag. 
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3.Markt online. Deutsch für den Beruf – Texte aus der Wirtschaftspresse mit Online 
Aufgaben. 

7. Studentu novērtēšana  
Prasības studentiem, lai sagatavotos ieskaitēm/eksāmenam: 
• Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās un konsultācijās. 
• Sagatavoti un iesniegti patstāvīgie darbi: tematiskie un gramatikas uzdevumi, apraksti 

un prezentācijas individuāli vai grupas darbā. 
Pie ieskaites tiek pielaisti studenti, kuri iepriekš minētās prasības izpilda regulāri visu 
semestri. 
Novērtējums ieskaitē „ieskaitīts”/„neieskaitīts” un atzīme - vērtējums 10 ballu sistēmā. 
Galīgais vērtējums tiek izlikts, ņemot vērā praktisko darbu izpildi – 30 %, kontroldarbu 
vērtējumu – 20 % un ieskaites vērtējumu – 50 %. 
Prasības ieskaitē: 
• Izpildīt gramatisko testu par izņemtajām tēmām 
• Izpildīt rakstiski uzdevumus saistībā ar semestros noteiktām leksikas tēmām. 
• Mutiskajā daļā atbildes uz jautājumiem par apgūtajām tēmām. 

 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Grāmatvedība (3KP) 
 
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai 
 Kursa saturs orientēts uz studentiem ar priekšzināšanām vidusskolas līmenī, matemātikā, 
ekonomikā, biznesa pamatos. 
 
3.Mērķis un uzdevumi 
 
3.1.Mērķis 

• Izprast uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaites nozīmi 
• Dot grāmatvedim nepieciešamās profesionālas zināšanas un iemaņas  
 

      3.2.Uzdevumi 
• Zināt un izprast likumdošanu, kas attiecas uz grāmatveža darbu 
• Sniegt zināšanas par grāmatveža ikdienas darbu : kontēšanu, darba algas aprēķinu, 

par kases un bankas operācijām, operācijām ar debitoriem un kreditoriem u.c. 
 

      3.3.Plānoti studiju rezultāti 
• Prot kontēt un sastādīt uzņēmuma bilanci 
• Prot aprēķināt darba algu 
• Prot aizpildīt grāmatvedībā nepieciešamās veidlapas  
 

      4.Saturs 
      4.1.Priekšmeta apraksts 
        1. Grāmatvedības darba organizācija 
      Jāzina grāmatvedības pamatprincipi, uzdevumi, uzskaites īpatnības, inventarizācijas norise.  

2. Grāmatvedības kontu jēdziens 
  Jāprot divkāršā ieraksta kontu korespondence. 
3. Grāmatvedības kontu plāns 
 Jāprot pielietot bilances un operāciju kontu kodi, saimniecisko darbību kontēšanā. 
4. Uzņēmuma saimnieciskās darbības finansiālā rezultāta noteikšana 
 Jāprot uzskaitīt uzņēmuma ieņēmumi un izdevumi un jāprot aprēķināt peļņu vai zaudējumu. 
5. Ilgtermiņa ieguldījumi 
 Jāzina ilgtermiņa ieguldījumu sastāvs, jāprot aprēķināt pamatlīdzekļu nolietojums.  
6. Krājumi 
 Jāzina krājumu uzglabāšanas pamatprincipi, jāprot uzskaitīt krājumus, pielietojot krājumu 
uzskaites metodes. 
7. Debitori 
Jāzina debitoru kontu raksturojums, korespondence. 
8. Nauda 
 Jāzina skaidras un bezskaidras naudas kontu korespondence, jāprot aizpildīt kases grāmatu 
un kases orderus. 
9. Pašu kapitāls 
 Jāzina pašu kapitāla jēdziens un sastāvs, un tā uzskaite. 
10.Kreditori  
 Jāzina kreditoru kontu raksturojums, korespondence. 
11.Darba un darba samaksas uzskaite 
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Jāzina darba samaksas aprēķināšanas kārtība, jāprot aprēķināt un kontēt darba algu. 
12.Gada pārskats 
Jāzina gada pārskata sastādīšanas kārtība, jāprot sastādīt bilanci, peļņas – zaudējumu 
aprēķinu. 

     
4.2. Organizācija un struktūra 
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1.Grāmatvedības darba organizācija 
1.1.Grāmatvedības kā uzskaites veida vēsture 
1.2.Grāmatvedība, tās nozīme un uzdevumi 
1.3.Grāmatvedības uzskaites īpatnības un pamatprincipi 
1.4.Grāmatvedības kārtošanas un organizācijas 
pamatprasības, likumi, MK. noteikumi. 
1.5.Inventarizācija 

2 - 4 6 
    

2.Grāmatvedības konta jēdziens 
2.1.Grāmatvedības konts, tā uzbūve 
2.2.Divkāršais ieraksts, kontu korespondence 
2.3.Grāmatvedības bilance 

2 2 4 8 
    

3.Grāmatvedības kontu plāns 
3.1.Bilances konti 
3.2.Operāciju konti 

2 - - 2 
    

4.Uzņēmuma saimnieciskās darbības finansiālā rezultāta 
noteikšana 
4.1.Ieņēmumi no uzņēmuma saimnieciskās darbības 
4.2.Saimnieciskās darbības izdevumi 
4.3.Dažādi ieņēmumi un izdevumi 
4.4.Peļņa vai zaudējumi 

4 6 8 18 
    

5.Ilgtermiņa ieguldījumi 
5.1.Ilgtermiņa ieguldījumu raksturojums 
5.2.Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite 

4 2 6 12 
    

6.Krājumi 
6.1.Krājumu vispārīgs raksturojums 
6.2.Krājumu uzskaite 

2 2 6 10 
    

    
7.Debitori 
7.1.Debitoru parādu raksturojums un klasifikācija 
7.2.Debitoru kontu raksturojums un to korespondence 

2 2 4 8 

8.Nauda 
8.1.Naudas līdzekļu raksturojums 
8.2.Skaidras un bezskaidras naudas darījumi 

4 2 4 10 
    

9.Pašu kapitāls 
9.1.Pašu kapitāla jēdziens un sastāvs 

2 2 4 8 
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9.2.Pašu kapitāla uzskaite 
 
10.Kreditori 
10.1.Kreditoru parādu raksturojums un klasifikācija 
10.2.Kreditoru kontu raksturojums un to korespondence 

2 2 4 8 

11.Darba un darba samaksas uzskaite 
11.1.Darba samaksa, tā organizācija 
11.2.Darba samaksas un ieturējumu no tās aprēķināšana 

4 4 8 16 

12.Gada pārskats 
12.1.Gada pārskats, tā sastāvdaļas 
12.2.Gada pārskata sastādīšana 

4 2 8 14 
    

                                                                   34 Kopā: 26 60 120 
 

4.3. Studiju programmas apjoms 
3 KP ( pilna laika studijas- 60 kontaktstundas un 60 patstāvīgā darba stundas) 
 
4.4. Kursa kalendārs 
 Kursa apguvei paredzētas 120 stundas un tās iekļautas 1.semestrī, t.sk.60 auditorijas stundas un 
60 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un praktiskajos darbos. 
Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves ātruma, bet vidēji divas trešās 
daļas no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. 
 
4.5. Patstāvīgo darbu organizācija: 

Tēmas Patstāvīgā darba veids 
1.Grāmatvedības darba organizācija Testi, diskusija, uzdevumi 
2.Grāmatvedības kontu jēdziens Uzdevumi, testi 
3.Grāmatvedības kontu plāns Testi, uzdevumi, grupu darbs, kontroldarbi 
4.Uzņēmuma saimnieciskās darbības 
finansiālā rezultāta noteikšana 

Testi, uzdevumi, situācijas analīze, 
kontroldarbi 

5. Ilgtermiņa ieguldījumi Uzdevumi, kontroldarbi 
6.Krājumi  Uzdevumi, kontroldarbi 
7.Debitori Uzdevumi, kontroldarbi 
8.Nauda Uzdevumi, kontroldarbi, testi 
9.Pašu kapitāls Testi, uzdevumi, grupu darbs 
10.Kreditori Uzdevumi, kontroldarbi 
11.Darba un darba samaksas uzskaite Testi, uzdevumi, grupu darbs, kontroldarbi, 

situācijas analīze 
12.Gada pārskats Testi, uzdevumi, grupu darbs, kontroldarbi, 

situācijas analīze 
 
 
5.Pamatliteratūra 
1. Apsīte, I. Uzņēmuma gada pārskats. – Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2003. – 366 

lpp 
2. R.Grigorjeva, A.Jesemička, I.Leibus, A.Svarinska „Grāmatvedības pamati”,2002. 
3. Dūdele, A. Finansu vadības pamati / A.Dūdele, T.Korsaka. – Rīga: Rasa ABC, 2001. – 99 

lpp. 
4. Finanšu grāmatvedība: mācību līdzeklis / M.Grandāne, E.Martemjanova, I.Mārāne, 

V.Mežaraupe, A.Soopa. – Rīga: Raka, 2004. – 169 lpp. 
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6.Papildliteratūra 
Mācību literatūra 
1. Januška, M. Firmas finansiāli ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika. – Rīga: SIA Inovācija, 
2002. – 40 lpp. 
5. Lisjonoka, N. Gada pārskata sastādīšanas vispārējās prasības // Uzņēmēja biļetens. – 2006. – 

Nr.3/4 (83/84). – 5.-17.lpp. 
6. Lisjonoka, N. Inventarizācija un novērtējums – gada pārskata sastādīšanas pamats // 

Uzņēmēja biļetens. – 2006. – Nr.3/4 (83/84). – 18.-61.lpp. 
7. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: LR MK 2003.gada 21.oktobra 

noteikumi nr.585 (prot. Nr.55, 32.§) // Latvijas Vēstnesis. – 2003. – 29.oktobris. 
8. Par Latvijas grāmatvedības standarta Nr.1 „Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes” 

pieņemšanu / Grāmatvedības padome // Latvijas Vēstnesis. – Nr.23 (2004, 12.febr.)  
9. Par Latvijas grāmatvedības standarta Nr.2 „Naudas plūsmas pārskats” pieņemšanu / 

Grāmatvedības padome // Latvijas Vēstnesis. – Nr.23 (2004, 12.febr.)  
10. Par Latvijas grāmatvedības standarta Nr.3 „Notikumi pēc bilances datuma” pieņemšanu / 

Grāmatvedības padome // Latvijas Vēstnesis. – Nr.201 (2004, 17.decembris.) 
11. Par uzņēmumu gada pārskatiem: LR likums // Latvijas Vēstnesis. – 1992. – 14.oktobris. 
12. Lucey, T. Costing. 5th

13. Millichamp, A.H. Auditing. 7
 Edition. – London: Aldine House, 1996. – 618 p.  

th

Periodiskie izdevumi un interneta resursi 
 Edition. – London: Aldine House, 1996. – 566p. 

Latvijas Ekonomists, Dienas bizness, Bilance, Revīzija un kontrole.www.vid.lv;  www.likumi.lv. 
 
7.Studentu novērtēšana 

1. Kontroldarbi – 20% 
2. Praktisko darbu izpilde – 10% 
3. Eksāmens – 70% 

 
8.Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Grāmatvedība (3KP) 
 
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai 
 Kursa saturs orientēts uz studentiem ar priekšzināšanām vidusskolas līmenī, matemātikā, 
ekonomikā, biznesa pamatos. 
 
3.Mērķis un uzdevumi 
 
3.1.Mērķis 

• Izprast uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaites nozīmi 
• Dot grāmatvedim nepieciešamās profesionālas zināšanas un iemaņas  
 

      3.2.Uzdevumi 
• Zināt un izprast likumdošanu, kas attiecas uz grāmatveža darbu 
• Sniegt zināšanas par grāmatveža ikdienas darbu : kontēšanu, darba algas aprēķinu, 

par kases un bankas operācijām, operācijām ar debitoriem un kreditoriem u.c. 
 

      3.3.Plānoti studiju rezultāti 
• Prot kontēt un sastādīt uzņēmuma bilanci 
• Prot aprēķināt darba algu 
• Prot aizpildīt grāmatvedībā nepieciešamās veidlapas  
 

      4.Saturs 
      4.1.Priekšmeta apraksts 

1. Grāmatvedības darba organizācija 
      Jāzina grāmatvedības pamatprincipi, uzdevumi, uzskaites īpatnības, inventarizācijas norise.  

2. Grāmatvedības kontu jēdziens 
  Jāprot divkāršā ieraksta kontu korespondence. 

3. Grāmatvedības kontu plāns 
 Jāprot pielietot bilances un operāciju kontu kodi, saimniecisko darbību kontēšanā. 

4. Uzņēmuma saimnieciskās darbības finansiālā rezultāta noteikšana 
 Jāprot uzskaitīt uzņēmuma ieņēmumi un izdevumi un jāprot aprēķināt peļņu vai zaudējumu. 

5. Ilgtermiņa ieguldījumi 
 Jāzina ilgtermiņa ieguldījumu sastāvs, jāprot aprēķināt pamatlīdzekļu nolietojums.  

6. Krājumi 
 Jāzina krājumu uzglabāšanas pamatprincipi, jāprot uzskaitīt krājumus, pielietojot krājumu 
uzskaites metodes. 

7. Debitori 
Jāzina debitoru kontu raksturojums, korespondence. 

8. Nauda 
 Jāzina skaidras un bezskaidras naudas kontu korespondence, jāprot aizpildīt kases grāmatu 
un kases orderus. 

9. Pašu kapitāls 
 Jāzina pašu kapitāla jēdziens un sastāvs, un tā uzskaite. 
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10. Kreditori  
 Jāzina kreditoru kontu raksturojums, korespondence. 

11. Darba un darba samaksas uzskaite 
Jāzina darba samaksas aprēķināšanas kārtība, jāprot aprēķināt un kontēt darba algu. 

12. Gada pārskats 
Jāzina gada pārskata sastādīšanas kārtība, jāprot sastādīt bilanci, peļņas – zaudējumu 
aprēķinu. 

     
4.2. Organizācija un struktūra: 

Tēma Stundu skaits 

T
eo

ri
ja

 

Pr
ak

tis
ki

e 
da

rb
i 
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vī
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e 
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i 

K
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ā 

1.Grāmatvedības darba organizācija 
1.1.Grāmatvedības kā uzskaites veida vēsture 
1.2.Grāmatvedība, tās nozīme un uzdevumi 
1.3.Grāmatvedības uzskaites īpatnības un pamatprincipi 
1.4.Grāmatvedības kārtošanas un organizācijas 
pamatprasības, likumi, MK. noteikumi. 
1.5.Inventarizācija 

1 - 4 5 
    

2.Grāmatvedības konta jēdziens 
2.1.Grāmatvedības konts, tā uzbūve 
2.2.Divkāršais ieraksts, kontu korespondence 
2.3.Grāmatvedības bilance 

1 2 8 11 
    

3.Grāmatvedības kontu plāns 
3.1.Bilances konti 
3.2.Operāciju konti 

1 - 6 7 
    

4.Uzņēmuma saimnieciskās darbības finansiālā rezultāta 
noteikšana 
4.1.Ieņēmumi no uzņēmuma saimnieciskās darbības 
4.2.Saimnieciskās darbības izdevumi 
4.3.Dažādi ieņēmumi un izdevumi 
4.4.Peļņa vai zaudējumi 

1 2 10 13 
    

5.Ilgtermiņa ieguldījumi 
5.1.Ilgtermiņa ieguldījumu raksturojums 
5.2.Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite 

1 1 8 10 
    

6.Krājumi 
6.1.Krājumu vispārīgs raksturojums 
6.2.Krājumu uzskaite 

1 1 12 14 
    

    
7.Debitori 
7.1.Debitoru parādu raksturojums un klasifikācija 
7.2.Debitoru kontu raksturojums un to korespondence 

- 1 4 5 

8.Nauda 1 1 12 14 
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8.1.Naudas līdzekļu raksturojums 
8.2.Skaidras un bezskaidras naudas darījumi 

    

9.Pašu kapitāls 
9.1.Pašu kapitāla jēdziens un sastāvs 
9.2.Pašu kapitāla uzskaite 

1 1 4 6 

10.Kreditori 
10.1.Kreditoru parādu raksturojums un klasifikācija 
10.2.Kreditoru kontu raksturojums un to korespondence 

- 1 4 5 

11.Darba un darba samaksas uzskaite 
11.1.Darba samaksa, tā organizācija 
11.2.Darba samaksas un ieturējumu no tās aprēķināšana 

2 2 12 16 

12.Gada pārskats 
12.1.Gada pārskats, tā sastāvdaļas 
12.2.Gada pārskata sastādīšana 

- 2 12 14 
    

                                                                   10 Kopā: 14 96 120 
 

4.3. Studiju programmas apjoms 
3 KP ( nepilna laika neklātienes studijas- 24 kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas) 
 
4.4. Kursa kalendārs 
 Kursa apguvei paredzētas 120 stundas un tās iekļautas 1.semestrī, t.sk.24 auditorijas stundas un 
96 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un praktiskajos darbos.  
 
4.5. Patstāvīgo darbu organizācija: 

Tēmas Patstāvīgā darba veids 
1.Grāmatvedības darba organizācija Testi, diskusija, uzdevumi 
2.Grāmatvedības kontu jēdziens Uzdevumi, testi 
3.Grāmatvedības kontu plāns Testi, uzdevumi, grupu darbs, kontroldarbi 
4.Uzņēmuma saimnieciskās darbības 
finansiālā rezultāta noteikšana 

Testi, uzdevumi, situācijas analīze, 
kontroldarbi 

5. Ilgtermiņa ieguldījumi Uzdevumi, kontroldarbi 
6.Krājumi  Uzdevumi, kontroldarbi 
7.Debitori Uzdevumi, kontroldarbi 
8.Nauda Uzdevumi, kontroldarbi, testi 
9.Pašu kapitāls Testi, uzdevumi, grupu darbs 
10.Kreditori Uzdevumi, kontroldarbi 
11.Darba un darba samaksas uzskaite Testi, uzdevumi, grupu darbs, kontroldarbi, 

situācijas analīze 
12.Gada pārskats Testi, uzdevumi, grupu darbs, kontroldarbi, 

situācijas analīze 
 
5.Pamatliteratūra 

1. Apsīte, I. Uzņēmuma gada pārskats. – Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2003. – 
366 lpp 

2. R.Grigorjeva, A.Jesemička, I.Leibus, A.Svarinska „Grāmatvedības pamati”,2002. 
3. Dūdele, A. Finansu vadības pamati / A.Dūdele, T.Korsaka. – Rīga: Rasa ABC, 2001. – 

99 lpp. 
4. Finanšu grāmatvedība: mācību līdzeklis / M.Grandāne, E.Martemjanova, I.Mārāne, 

V.Mežaraupe, A.Soopa. – Rīga: Raka, 2004. – 169 lpp. 
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6.Papildliteratūra 
Mācību literatūra 

1. Januška, M. Firmas finansiāli ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika. – Rīga: SIA 
Inovācija, 2002. – 40 lpp. 

2. Lisjonoka, N. Gada pārskata sastādīšanas vispārējās prasības // Uzņēmēja biļetens. – 
2006. – Nr.3/4 (83/84). – 5.-17.lpp. 

3. Lisjonoka, N. Inventarizācija un novērtējums – gada pārskata sastādīšanas pamats // 
Uzņēmēja biļetens. – 2006. – Nr.3/4 (83/84). – 18.-61.lpp. 

4. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: LR MK 2003.gada 21.oktobra 
noteikumi nr.585 (prot. Nr.55, 32.§) // Latvijas Vēstnesis. – 2003. – 29.oktobris. 

5. Par Latvijas grāmatvedības standarta Nr.1 „Finanšu pārskata sagatavošanas 
pamatnostādnes” pieņemšanu / Grāmatvedības padome // Latvijas Vēstnesis. – Nr.23 
(2004, 12.febr.)  

6. Par Latvijas grāmatvedības standarta Nr.2 „Naudas plūsmas pārskats” pieņemšanu / 
Grāmatvedības padome // Latvijas Vēstnesis. – Nr.23 (2004, 12.febr.)  

7. Par Latvijas grāmatvedības standarta Nr.3 „Notikumi pēc bilances datuma” pieņemšanu / 
Grāmatvedības padome // Latvijas Vēstnesis. – Nr.201 (2004, 17.decembris.) 

8. Par uzņēmumu gada pārskatiem: LR likums // Latvijas Vēstnesis. – 1992. – 14.oktobris. 
9. Lucey, T. Costing. 5th

10. Millichamp, A.H. Auditing. 7
 Edition. – London: Aldine House, 1996. – 618 p.  

th

Periodiskie izdevumi un interneta resursi 
 Edition. – London: Aldine House, 1996. – 566p. 

Latvijas Ekonomists, Dienas bizness, Bilance, Revīzija un kontrole.www.vid.lv;  www.likumi.lv. 
 
7.Studentu novērtēšana 

1. Kontroldarbi – 10% 
2. Praktisko darbu izpilde – 20% 
3. Eksāmens – 70% 

 
8.Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Finanšu grāmatvedība (4KP)  
2.  Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Integrējošs mācību priekšmets. Tas apvieno zināšanas, kas iegūtas: ekonomikā; vadības 
grāmatvedība; datormācībā; nodokļi un nodevas; uzņēmējdarbības finansēšana un kreditēšana; 
ekonomiskajā statistikā; uzņēmējdarbības ekonomikā; lietišķajā komunikācijā. 

3.  Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 

Finanšu grāmatvedība ir mācību priekšmets, kas dod profesionālās zināšanas un iemaņas, lai 
mācību iestādes beidzējs spētu strādāt par uzņēmuma galveno grāmatvedi, grāmatvedi, kā arī 
organizēt un vadīt citus grāmatvedības darbiniekus. 

 
3.2. Uzdevumi 

• Prast veikt grāmatvedības uzskaiti dažāda darbības veida uzņēmumos. 
• Prast pielietot nodokļu likumdošanas normatīvo bāzi, aprēķinot nodokļus un sastādot 

to deklarācijas un pārskatus. 
• Prast veikt uzskaites informācijas apstrādi un apkopošanu, lai sastādītu uzņēmuma 

finanšu pārskatu. 
• Prast pielietot uzņēmuma finanšu pārskatu analīzes metodes, lai novērtētu uzņēmuma 

finansiālo stāvokli, tā izmaiņas un attīstības perspektīvas. 
• Jāprot pielietot jaunākās informācijas tehnoloģijas grāmatvedības uzskaitē. 

 
3.3. Plānoti studiju rezultāti 

• Dod profesionālās zināšanas un iemaņas darbam uzņēmuma grāmatvedībā 
•  Mācēt organizēt un vadīt grāmatvedības nodaļas darbu 
 

4.  Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 
 
1. Grāmatvedība, tās nozīme un uzdevumi. 
Jāpārzina grāmatvedības pieņēmumi, principi un ierobežojumi, lai atbilstoši tiem varētu 
atspoguļot visas uzņēmuma saimnieciskās operācijas ar mērķi dod skaidru priekšstatu par 
uzņēmuma darbību ārējiem un iekšējiem grāmatvedības informācijas lietotājiem. 
2. Grāmatvedības darba organizācija 
Jāpārzina grāmatvedības uzskaites īpatnības un pamatprincipi, kārtošanas un organizācijas 
pamatprasības un jāzina galvenos LR grāmatvedību reglamentējošos normatīvos aktu. 
3. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite 
Jāpārzina ilgtermiņa ieguldījumu veidus, to novērtēšanu, vērtības norakstīšanu un uzskaites 
procesa kārtību. 
4. Krājumu uzskaite 
Jāpārzina krājumu veidus, to novērtēšanu, norakstīšanu, kā arī to uzskaites metodes. 
5. Debitoru uzskaite  
Jāpārzina norēķinus ar pircējiem un pasūtītājiem, ar saistītiem uzņēmumiem, īstermiņa 
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aizdevumus sabiedrības valdei, norēķinus ar šaubīgiem un bezcerīgiem debitoriem 
6.Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos 
7. Naudas līdzekļu uzskaite        
           Jāprot: 
-Veikt naudas līdzekļu uzskaiti saskaņā ar LR likumdošanu 
- Kārtot atbilstošus uzskaites reģistrus un uzskaitīt ārvalstu valūtā veiktos darījumus 
8.Pašu kapitāla uzskaite  
9.Uzkrājumu uzskaite 
10.Kreditoru uzskaite 
11.Norēķini par darba samaksu un ieturējumi no tās 
        Jāprot: 
- Aprēķināt darba algu; 
- Aprēķināt atvaļinājuma naudu; 
- Aprēķināt slimības naudu; 
- Veikt ieturējumus no darba samaksas; 
- Veikt darba samaksas uzskaiti. 
12.Norēķini par nodokļiem 
Jāorientējas LR likumdošanā.  
Jāprot aprēķināt nodokļus un deklarēt tos. 
13.Inventarizācija kā gada pārskata sastādīšanas pamats 
Jāpārzina inventarizācijas metodiku un atsevišķus inventarizācijas veidus 
14. Ienākumu un izdevumu uzskaite 
Jāpārzin kontu sadalījums bilances un operāciju kontos. Jāmāk sastādīt kontu apgrozījuma 
pārskats 
15.Gada pārskats 
Jāprot sastādīt gada pārskatu un jāpārzin gada pārskata sastāvs 

 
4.2. Organizācija un struktūra 

Tēma 
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T
eo

ri
ja

 

Pr
ak

tis
ki

e 
da

rb
i 

Pa
ts

tā
vī

gi
e 

da
rb

i 

K
op

ā 

1.Grāmatvedība, tās nozīme un 
uzdevumi 

1.1.Grāmatvedības būtība un uzdevumi 
1.2.Grāmatvedības datu izmantotāji 

 

2  2 4 

2.Grāmatvedības darba organizācija 
2.1.Grāmatvedības uzskaites īpatnības un 
pamatprincipi 
2.2.Grāmatvedības kārtošanas un 
organizācijas pamatprasības 
2.3.LR grāmatvedību reglamentējošie 
normatīvie akti 

2  4 6 
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3. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite 
3.1.Nemateriālo ieguldījumu uzskaite 
3.2.Pamatlīdzekļu uzskaite  

3 .3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu 
uzskaite 

4 4 8 16 

4.Krājumu uzskaite 
4.1. Krājumu jēdziens un sastāvs 
4.2.Krājumu uzskaites metodes 

4 .3.Krājumu novērtēšana  

2 4 6 12 

5.Debitoru uzskaite 
5.1.Norēķini ar debitoriem 
5.2. Norēķini ar šaubīgiem un bezcerīgiem 
debitoriem 
5.3. Nākamo periodu izdevumi 

2 4 6 12 

6 .Vērtspapīri un l īdzdalība 
kapitālos  

2 2  4 

7.Naudas līdzekļu uzskaite 
7.1.Norēķinu konta operāciju uzskaite 
7.2.Kases operāciju uzskaite 
7.3.Valūtas operācijas 

2 4 4 10 

8.Pašu kapitāla uzskaite 
8.1.Pamatkapitāls 
8.2.Rezerves 
8.3. Nesadalītā peļņa vai nesegtie 
zaudējumi 

2 4 4 10 

9.Uzkrājumi 2 2  4 

10.Kreditoru uzskaite 
10.1.Norēķini par aizņēmumiem 
10.2.Norēķini par saņemtajiem avansiem 
10.3.Norēķini ar piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 
10.4.Uzkrātās saistības 
10.5.Nākamo periodu ieņēmumi 
10.6.Norēķini par dividendēm 

2 4 4 10 

11.Norēķini par darba samaksu un 
ieturējumi no tās 
11.1.Darba samaksas jēdziens 
11.2.Darba samaksas organizācija 
11.3.Vidējās izpeļņas aprēķināšana 
11.4.Atvaļinājuma naudas aprēķināšana 
11.5.Slimības naudas aprēķināšana 
11.6.Ieturējumi no darba samaksas 

4 6 10 16 

12.Norēķini par nodokļiem 
12.1.Norēķini par uzņēmumu ienākuma 
nodokli 
12.2.Norēķini par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli 

2 2 6 10 
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12.3.Norēķini par sociālajām iemaksām 
12.4.Norēķini par PVN 
12.5. Atliktais uzņēmuma ienākuma 
nodoklis 
13.Inventrizācija kā gada pārskata 
sastādīšanas pamats 
13.1.Inventrizācijas veikšanas metodika 
13.2.Atsevišķi inventarizācijas veidi 

2 4 - 6 

14.Ienākumu un izdevumu uzskaite 
14.1.Saimnieciskās darbības ieņēmumi un 
to novērtēšana 
14.2. Saimnieciskās darbības izdevumi un 
to atzīšana 
14.3. Operāciju kontu slēgumi pārskata 
perioda beigās 

2 4 12 18 

15.Gada pārskats 
15.1.Gada pārskata sastādīšanas normatīvā 
bāze 
15.2.Gada pārskata sastādīšanas un 
iesniegšanas kārtība 
15.3.Gada pārskata sastāvs 
15.3.1.Finanšu pārskats 
15.3.2.Vadības ziņojums 

3 5 14 22 

Kopā 35 45 80 160 
 

4.3. Studiju priekšmeta apjoms 
4 KP (pilna laika klātienes studijas - 80 kontaktstundas un 80 patstāvīgā darba stundas) 

 
4.4. Kursa kalendārs 

Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 160 stundas 2. studiju gada 1. 
semestrī, t.sk. 40 kontaktstundas un 40 patstāvīgā darba stundas un 40 kontaktstundas un 
40 patstāvīgā darba stundas 2.semestrī Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves 
ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. 
 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  

 Temats Patstāvīgā darba veids  

1. Grāmatvedība, tās nozīme un uzdevumi 
 

Prezentācija 

2. Grāmatvedības darba organizācija Tests 
 

3.Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite Uzdevumi 
4.Krājumu uzskaite Uzdevumi 
5.Debitoru uzskaite Uzdevumi 
6.Naudas līdzekļu uzskaite Uzdevumi 
7.Pašu kapitāla uzskaite Uzdevumi 
8.Kreditoru uzskaite Uzdevumi 
9.Norēķini par darba samaksu  Uzdevumi 
10.Norēķini par nodokļiem Uzdevumi 
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11.Inventarizācija gada pārskata 
sastādīšanas pamats 

Situāciju analīze, tests 

12. Saimnieciskās darbības rezultāta 
novērtēšana 

Uzdevumi 

13. Gada pārskata sastādīšana Uzdevumu risināšana, gada pārskata 
sastādīšana, prezentācija. 

5.  Pamatliteratūra  
1.Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: Teorija un prakse I daļa. 

Rīga: SIA KIF Biznesa komplekss, 2009, 268.lpp. 

2.Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: Teorija un prakse II daļa. 

Rīga: SIA KIF Biznesa komplekss, 2009, 290.lpp. 

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

grāmatvedība. Rīga: Raka, 2004, 169.lpp. 

4.Apsīte, I. Uzņēmuma gada pārskats. – Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2003.  

5.Likums „Par grāmatvedību”,Latvijas vēstnesis,1992,12.nov. 

6.”Gada pārskatu likums”,Latvijas vēstnesis,1992,12.nov. 

7.Likums „Par pievienotās vērtības nodokli”,Latvijas vēstnesis,1995,30.marts 

8.Likums”Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”,Latvijas vēstnesis,1993,1.jūnijs 

9.Likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu” Latvijas vēstnesis,1997,Nr.274/276 

10.Likums „Par uzņēmuma ienākuma nodokli”,Latvijas vēstnesis,1995,1.marts 

11.Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju:  LR MK 

2003.gada 21.oktobra noteikumi nr.585 (prot . Nr.55, 32.§) // Latvijas Vēstnesis. 

– 2003.  

6.  Papildliteratūra  

Mācību literatūra:  

1.Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība. Rīga: SIA 

Izglītības soļi, 2004, 246.lpp. 

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

366.lpp. 

3.Likums par grāmatvedību: LR 1992.gada 14.oktobra likums 

4.Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: LR MK 2003.gada 21.oktobra 

noteikumi Nr. 585. 

5.Kases operāciju uzskaites noteikumi: LR MK 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.584. 

6.Gada pārskatu likums: LR 1992. gada 14.oktobra likums 

7.Likums par uzņēmuma ienākuma nodokli: LR 1995.gada 9.februāra likums 

8.Likums par pievienotās vērtības nodokli: LR 1995.gada 9.marta likums 
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9.Latvijas Grāmatvedības standarti 

Periodiskie izdevumi: 
Žurnāls ‘’Grāmatvedība un Ekonomika’’ 
Žurnāls ‘’Bilance’’ 

 

7. Studentu novērtēšana  

• Kontroldarbi – 20%  
• Praktisko darbu izpilde – 30% 
• Ieskaite / Eksāmens – 50 % 

 
• Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 

programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1 Finanšu grāmatvedība (4KP)  
2 Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Kursa saturs orientēts uz studentiem ar priekšzināšanām ekonomikā, uzņēmējdarbības 
pamatos, tirgzinībā, matemātikā. 

3 Mērķis un uzdevumi  
3.1 Mērķis 

• Izprast uzņēmuma saimnieciskās darbības apriti 
• Izprast grāmatvedības un veikt grāmatveža pienākumus 

 
3.2 Uzdevumi 

• Prast veikt grāmatvedības uzskaiti dažāda darbības veida uzņēmumos 
• Prast aprēķināt nodokļus un sastādīt nodokļu pārskatus 
• Prast veikt uzņēmuma uzskaites informācijas apstrādi, lai sastādītu uzņēmuma gada 
pārskatu 
 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
• Dod profesionālās zināšanas un iemaņas darbam uzņēmuma grāmatvedībā 
•  Mācēt organizēt un vadīt grāmatvedības nodaļas darbu 

 
4 Saturs 
4.1 Priekšmeta apraksts 
1.Grāmatvedība,tās nozīme un uzdevumi. 
Studentiem jāpārzina grāmatvedības pieņēmumi, principi un ierobežojumi, lai atbilstoši tiem 
varētu atspoguļot visas uzņēmuma saimnieciskās darbības ar mērķi dot skaidru priekšstatu par 
uzņēmuma darbību ārējiem un iekšējiem grāmatvedības informācijas lietotājiem 
2. Grāmatvedības darba organizācija. 
Studentiem jāpārzina grāmatvedības uzskaites īpatnības un pamatprincipi, kārtošanas un 
organizācijas pamatprasības un jāzina LR grāmatvedības reglamentējošos normatīvos aktus. 
3.Grāmatvedības uzskaites pamati. 
Studentiem jāprot uzņēmuma kontu plānu, iegrāmatot saimnieciskās darbības pēc divkāršā 
ieraksta principa. 
4.Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite. 
Studentiem jāpārzina ilgtermiņa ieguldījumu veidi, to novērtēšana. Jāprot veikt ilgtermiņa 
ieguldījumu vērtības norakstīšanas un uzskaites kārtība atbilstoši LR likumdošanai. 
5.Krājumu uzskaite. 
Studentiem jāpārzina krājumu veidi, to novērtēšanas metodes, jāprot grāmatot krājumus pēc to 
uzskaites metodēm. 
6.Debitoru uzskaite. 
Studentiem jāpārzina norēķinus ar pircējiem un pasūtītājiem, ar saistītiem uzņēmumiem, ar 
sabiedrības valdi , norēķinus ar šaubīgiem un bezcerīgiem debitoriem. 
7.Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos. 
Studentiem jāpārzina vērtspapīru veidi un to uzskaites kārtība. 
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8. Naudas līdzekļu uzskaite. 
Studentiem jāprot veikt skaidras un bezskaidras naudas uzskaiti atbilstoši LR likumdošanai. 
Jāmāk veikt ārvalstu valūtu uzskaiti . 
9.Pašu kapitāla uzskaite. 
Studentiem jāpārzina pašu kapitāla sastāvs, jāprot uzskaitīt akcijas, rezerves un nesadalītā peļņa. 
10.Uzkrājumu uzskaite. 
Studentiem jāpārzina uzkrājumu veidi, to uzskaite. 
11.Kreditoru uzskaite 
Studentiem jāprot uzskaitīt un grāmatot aizņēmumus no kredītiestādēm, nākamo periodu 
ieņēmumus. Jāprot veikt piegādātāju uzskaite un analīze.  
12.Norēķini par darba samaksu un ieturējumi no tās. 
Studentiem jāprot aprēķināt darba algu, atvaļinājuma naudu, slimības pabalstu.  
Jāprot veikt ieturējumus no darba samaksas un veikt darba samaksas uzskaiti.Jāpārzin darba 
algas veidi, to aprēķina veidi. 
13.Nodokļu uzskaite. 
 Studentiem jāpārzina nodokļu veidi LR, jāprot aprēķināt un grāmatot nodokļus atbilstoši LR 
nodokļu aktiem. Jāprot sastādīt nodokļu atskaites.  
14.Inventrizācija gada pārskata sastādīšanas pamats. 
Studentiem jāpārzina inventarizācijas veikšanas metodiku un atsevišķus inventarizācijas veidus. 
Jāprot uzskaitīt inventarizācijas rezultātus. 
15.Gada pārskats. 
Studentiem jāpārzina uzņēmuma gada pārskata sastādīšanas normatīvā bāze. Jāprot sastādīt 
uzņēmuma gada pārskata sastāvs un tā pielikumi. 
 
4.2 Organizācija un struktūra 

Tēma 

Stundu skaits 
T

eo
ri

ja
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e 
da

rb
i 

Pa
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tā
vī

gi
e 

da
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i 

K
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1.Grāmatvedība, tās nozīme un uzdevumi 
1.1.Grāmatvedības būtība un uzdevumi 
1.2.Grāmatvedības datu izmantotāji 

1  3 4 

2.Grāmatvedības darba organizācija 
2.1.Grāmatvedības uzskaites īpatnības un pamatprincipi 
2.2.Grāmatvedības kārtošanas un organizācijas pamatprasības 
2.3.LR grāmatvedību reglamentējošie normatīvie akti 

1  5 6 

3.Grāmatvedības uzskaites pamati 
3.1.Grāmatvedības uzskaites objekti, to raksturojums 
3.2.Grāmatvedības bilance 
3.3.Grāmatvedības konti un divkāršais ieraksts 
3.4.Grāmatvedības kontu plāns 
3.5.Uzņēmuma saimnieciskās darbības finansiālā rezultāta 
noteikšana 

2  2 4 

4. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite 
4.1.Nemateriālo ieguldījumu uzskaite 
4.2.Pamatlīdzekļu uzskaite  
4.3.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite 

   2 1     17 20 

5.Krājumu uzskaite 1 1 10 12 
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5.1. Krājumu jēdziens un sastāvs 
5.2.Krājumu uzskaites metodes 
5.3.Krājumu novērtēšana 
6.Debitoru uzskaite 
6.1.Norēķini ar debitoriem 
6.2. Norēķini ar šaubīgiem un bezcerīgiem debitoriem 
6.3. Nākamo periodu izdevumi 

1     1        10 12 

7.Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos   2 2 
8.Naudas līdzekļu uzskaite 
8.1.Norēķinu konta operāciju uzskaite 
8.2.Kases operāciju uzskaite 
8.3.Valūtas operācijas 

1              9 10 

9.Pašu kapitāla uzskaite 
9.1.Pamatkapitāls 
9.2.Rezerves 
9.3. Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 

2  6 8 

10.Uzkrājumi 2   2 
11.Kreditoru uzskaite 
11.1.Norēķini par aizņēmumiem 
11.2.Norēķini par saņemtajiem avansiem 
11.3.Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 
11.4.Uzkrātās saistības 
11.5.Nākamo periodu ieņēmumi 
11.6.Norēķini par dividendēm 

1 1 12 14 

12.Norēķini par darba samaksu un ieturējumi no tās 
12.1.Darba samaksas jēdziens 
12.2.Darba samaksas organizācija 
12.3.Vidējās izpeļņas aprēķināšana 
12.4.Atvaļinājuma naudas aprēķināšana 
12.5.Slimības naudas aprēķināšana 
12.6.Ieturējumi no darba samaksas 

2    2 12 16 

13.Norēķini par nodokļiem 
13.1.Norēķini par uzņēmumu ienākuma nodokli 
13.2.Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli 
13.3.Norēķini par sociālajām iemaksām 
13.4.Norēķini par PVN 
13.5.Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis 

2    2         12 16 

14.Inventrizācija kā gada pārskata sastādīšanas pamats 
14.1.Inventrizācijas veikšanas metodika 
14.2.Atsevišķi inventarizācijas veidi 

1 1 8 10 

15.Gada pārskats 
15.1.Gada pārskata sastādīšanas normatīvā bāze 
15.2.Gada pārskata sastādīšanas un izsniegšanas kārtība 
15.3.Gada pārskata sastāvs 
15.3.1.Finanšu pārskats 
15.3.2.Vadības ziņojums 

  2 2    20   24 

   21   11   128 160 
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4.3 Studiju priekšmeta apjoms 
4 KP (nepilna laika neklātienes studijās - 32 kontaktstundas un 128 patstāvīgā darba 
stundas). 

 
4.4 Kursa kalendārs 

Kursa apguvei nepilna laika studiju programmā paredzētas 160 stundas 2. studiju gada 1. 
semestrī, t.sk. 32 kontaktstundas un 128 patstāvīgā darba. Auditorijas nodarbības dalās 
lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas 
apguves ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta praktiskajam 
darbam. 
 

4.5 Patstāvīgo darbu organizācija:  

 Temats Patstāvīgā darba veids  

1. Grāmatvedība, tās nozīme un uzdevumi Prezentācija 
2. Grāmatvedības darba organizācija 
3.Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite 

Tests 
Uzdevumu risināšana 

4.Krājumu uzskaite Uzdevumu risināšana 
5.Debitoru uzskaite Uzdevumu risināšana 
6.Naudas līdzekļu uzskaite Uzdevumu risināšana 
7.Pašu kapitāla uzskaite Uzdevumu risināšana 
8.Kreditoru uzskaite Uzdevumu risināšana 
9.Norēķini par darba samaksu  Uzdevumu risināšana 
10.Norēķini par nodokļiem Uzdevumu risināšana 
11.Inventarizācija gada pārskata 
sastādīšanas pamats 

Situāciju analīze, tests 

12.Gada pārskats Uzdevumu risināšana, gada pārskata 
sastādīšana, prezentācija. 

 
5.Pamatliteratūra  

1.Likums „Par grāmatvedību”, Latvijas vēstnesis,1992,12.nov. 
2.”Gada pārskatu likums”, Latvijas vēstnesis,1992,12.nov. 
3.Likums „Par pievienotās vērtības nodokli”, Latvijas vēstnesis,1995,30.marts 
4.Likums”Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, Latvijas vēstnesis,1993,1.jūnijs 
5.Likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu” Latvijas vēstnesis,1997,Nr.274/276 
6.Likums „Par uzņēmuma ienākuma nodokli”, Latvijas vēstnesis,1995,1.marts 
7.Apsīte, I. Uzņēmuma gada pārskats. – Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2003 
8.Benze, J. Finansu grāmatvedība. – Rīga: SIA Grāmatvedis, 1998. – 322 lpp. 
9.Dūdele, A. Finansu vadības pamati / A.Dūdele, T.Korsaka. – Rīga: Rasa ABC, 2001.  
2003. – 366 lpp. 
10.Finanšu grāmatvedība: mācību līdzeklis / M.Grandāne, E.Martemjanova, I.Mārāne, 
A.Soopa. – Rīga: Raka, 2004. – 169 lpp.11 
11.Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: LR MK 2003.gada  
21.oktobra noteikumi nr.585 (prot. Nr.55, 32.§) // Latvijas Vēstnesis. – 2003. –  
29.oktobris. 
12. Latvijas grāmatvedības standarta Nr.1 „Finanšu pārskata sagatavošanas  
pamatnostādnes” pieņemšanu / Grāmatvedības padome // Latvijas Vēstnesis. – Nr.23  
(2004, 12.febr.)  
13. Latvijas grāmatvedības standarta Nr.2 „Naudas plūsmas pārskats” pieņemšanu /  
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Grāmatvedības padome // Latvijas Vēstnesis. – Nr.23 (2004, 12.febr.)  
14. Latvijas grāmatvedības standarta Nr.3 „Notikumi pēc bilances datuma”  
pieņemšanu / Grāmatvedības padome // Latvijas Vēstnesis. – Nr.201 (2004) 

 
6.Papildliteratūra 

Mācību literatūra: 
1.Grandāne M., Martemjanova E., Mārāne I., Mežaraupa V., Soopa A. Finanšu 
grāmatvedība. Rīga: Raka, 2004, 4. – 5.lpp. 
2.Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Grāmatvedības pamati. Rīga: SIA 
Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2006, 6. – 10.lpp. 
3.Latvijas Republikas Grāmatvedibas padome.LGS Nr.7 “Pamatlīdzekļi”(spēkā no 
2006.1.I), Grāmatvedibas padomes lēmums 2005.21.decembra , protokols Nr.17,1.p. 
4.Kalniņa G. “Ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos-būtība un uzskaite”. Bilance,2002, 
Nr.23(59),20.-21. lpp. 
5.Grebenko M. “Grāmatvedības uzskaite “. Rīga: Adrems , 2000 , 58.-67. Lpp 
Miglenieks A. “Debitoru un kreditoru norēķinu uzskaite grāmatvedībā ”. Bilance ,2003, 
Nr.9(69) 14.-15.lpp. 
6. Rutkovska I.“Nākamo periodu izdevumi un ieņēmumi.Uzkrātie ieņēmumi un uzkrātās 
saistības”. Bilance ,2004, Nr.4(88) ,16.-17.lpp. 
 

7.  Studentu novērtēšana  

• Kontroldarbi -20%  
• Praktisko darbu izpilde – 30% 
• Ieskaite / Eksāmens – 50 % 

 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Mācību firma GR (6KP)  
2.  Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Kursa saturs orientēts uz studentiem ar priekšzināšanām uzņēmējdarbības ekonomikā, 
datormācībā, matemātikā, ekonomiskajā statistikā, lietišķajā korespondencē, nodokļos un 
nodevās, finanšu grāmatvedībā, vadības grāmatvedībā. 

3.  Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 

• Iegūto teorētisko zināšanu praktiskā pielietošana, imitējot firmas (uzņēmuma) darbību. 
3.2. Uzdevumi 

• Uzņēmuma dibināšanas dokumentu izstrāde 
• Veikt grāmatvedības uzskaiti uzņēmumā 
• Pielietojot nodokļu likumdošanas normatīvo bāzi, aprēķināt nodokļus, sastādīt 
deklarācijas un pārskatus 
• Sagatavot uzņēmuma gada pārskatu 
• Grāmatvedības darbā pielietot informācijas tehnoloģijas 
 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
• Mācību firma studentiem sniedz biznesa iemaņas un prakses iemaņas. Mācību firma 

līdzinās reālam uzņēmumam pēc formas, organizācijas un funkcijām. Kaut arī 
nenotiek reāla preču un naudas plūsma, notiek citi darījumi – tiek veikti pasūtījumi, 
izdoti rēķini un uzturēta finanšu sistēma, ietverot kreditorus un debitorus u.t.t. 

 
4.  Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

1. Ievads mācību firmas darbā  
Studentiem jāpārzina uzņēmuma dibināšanas dokumentu aizpildīšanas un iesniegšanas 
kārtība Komercreģistrā. Jāizstrādā uzņēmuma struktūra, jāpārzina visu struktūrvienību 
saistība ar grāmatvedību. 

2. Grāmatvedības darba organizācija  
Studentam jāpārzina saimniecisko darījumu grāmatošanas un grāmatvedības reģistru 
kārtošanas pamatprincipus saskaņā ar MK noteikumiem Nr.585 ‘’Noteikumi par 
grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”. Jāprot sastādīt grāmatveža amata aprakstu.. 

3. Ikdienas darbi grāmatvedībā  
Studentam jāpārzina un jāprot noformēt visus grāmatvedības dokumentus saskaņā ar Latvijas 
Republikas likumiem "Par grāmatvedību", "Par nodokļiem un nodevām", "Gada pārskatu 
likumu". Jāprot veikt nemateriālo aktīvu, pamatlīdzekļu un krājumu uzskaiti, pamatojoties uz 
attaisnojuma dokumentu pamata. Jāpārzina un jāprot veikt debitoru un kreditoru uzskaiti gan 
latos, gan ārvalstu valūtā. Jāpārzina un jāprot veikt bezskaidras un skaidras naudas uzskaiti 
uzņēmumā gan latos, gan ārvalstu valūtā. Jāpārzina un jāprot darba algas aprēķinu kārtību, 
nodokļu aprēķinus no darba algas, kā arī veikt atskaišu sastādīšanu iesniegšanai VĪD. 
 

4.Gada pārskata sastādīšana 
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Studentam jāprot veikt inventarizāciju uzņēmumā un sastādīt inventarizācijas aktus. Jāprot 
slēgt visu grāmatvedības kontus un sastādīt kontu apgrozījuma pārskatu. Jāpārzina un jāprot 
veikt gada pārskata sastādīšanas pamatprincipus. 
 

 
4.2. Organizācija un struktūra 

 

Tēma 

Stundu skaits 
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i 
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1 .  Ievads mācību firmas darbībā  
1.1. Firmas dibināšanas dokumenti 
1.2. Firmas struktūras izveidošana 

     1 2 13 15 

2.  Grāmatvedības darba 
organizācija  

 2.1.Uzņēmuma sākuma bilances 
sastādīšana  

2.2.Grāmatvedības  organizācijas 
dokumentu izstrāde  

2.3. Kontu plāna izstrādāšana 
2.4. Grāmatvedības dokumentu apgrozības 
aprakstu shēmas izveidošana 
2.5. Grāmatvedības darbinieku amata 
aprakstu sastādīšana 

2 4 22 30 

3.  Ikdienas darbi grāmatvedībā  
3.1.Nemateriālo aktīvu un 
pamatlīdzekļu iegāde  

3.2.  Krājumu uzskaite (krājumu 
iegāde, uzskaites metodes izvēle,  
novērtēšanas metodes izvēle, taras 
un iepakojuma uzskaite) 

3.3.  Debitoru uzskaite (rēķinu 
izrakstīšana,  preču pavadzīmju 
noformēšana, PVN uzskaite,  
maksājumi ar norēķinu kartēm, 
piešķirtās atlaides,  ārvalstu valūtā 
izrakstītie rēķini, norēķini  ar 
darbiniekiem) 

3.4.  Naudas līdzekļu uzskaite 
uzņēmumā (skaidras naudas 
norēķini,  bezskaidras naudas 
norēķini uzņēmuma norēķinu kontā, 
norēķini ārvalstu valūtā, 

10 18 112 140 
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komandējuma naudas aprēķins un 
izmaksa latos un ārvalstu valūtā)  

3.5.  Norēķini ar piegādātājiem 
(rēķinu saņemšana un 
iegrāmatošana, preču saņemšana, 
atlaižu iegrāmatošana, PVN 
uzskaite, saist ības ārvalstu valūtā)  

3.6.  Norēķini par darba algu un 
ieturējumi no tās (darba algas 
aprēķināšana, slimības naudas 
aprēķins, Atvaļinājuma naudas 
aprēķins, no darba algas ieturēto 
nodokļu pārskaitīšana Valts Kasei, 
VSAOI aprēķināšana, riska nodevas 
aprēķināšana)  

4.  Gada pārskata sastādīšana  
4.1.  Inventarizācijas veikšana 
uzņēmumā (ilgtermiņa ieguldījumu, 
krājumu, naudas l īdzekļu, norēķinu 
ar debitoriem un kreditoriem 
inventarizācija)  

4.2.  Kontu apgrozījuma pārskata 
sastādīšana  

4.3.  Operāciju kontu slēgšana  

4.4.  Bilances kontu slēgšana  

4.5.  Peļņas vai  zaudējumu pārskata 
sastādīšana  

4.6.  Uzņēmuma ienākuma 
deklarācijas sastādīšana un 
uzņēmuma ienākuma nodokļa 
aprēķināšana  

4.7.  Bilances sastādīšana  

4.8.  Naudas plūsmas pārskata 
sastādīšana 

4.9.  Pašu kapitāla izmaiņu pārskata 
sastādīšana  

Gada pārskata pielikumi  

6 6 48 60 

 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 

6 KP (nepilna laika neklātienes studijas - 48 kontaktstundas un 192 patstāvīgā darba 
stundas) 
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4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei nepilna laika neklātienes studiju programmā paredzētas 240 stundas 2. 
studiju gada 1. semestrī, t.sk. 48 kontaktstundas un 192 patstāvīgā darba stundas. 
Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un praktiskajos darbos.  
 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  
 

 Temats Patstāvīgā darba veids 

1. Ievads mācību firmas darbībā  
 

Dibināšanas līguma sastādīšana.  (grupu 
darbs) 

2. Grāmatvedības darba organizācija 
 

Kontu plāna izstrādāšana. (grupu darbs) 
Nolikums par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti 
un nolietojuma aprēķināšanu (grupu darbs) 
Nolikums par inventarizācijas kartību 
uzņēmumā (grupu darbs) 

3. Ikdienas darbi grāmatvedībā Uzdevumi, par ilgtermiņa ieguldījumu 
nolietojuma parēķinu finanšu grāmatvedībā 
un nodokļu vajadzībām. 
Krājumu uzskaites novērtēšanas metožu 
uzmantošana 
Uzdevumi par norēķiniem ar debitoriem, 
šaubīgo debitoru uzskaite 
Uzdevumi par norēķiniem skaidrā naudā un 
bezskaidras naudas norēķini. Valūtas 
operācijas. 
Situāciju analīze norēķinos ar kreditoriem. 
Atlaižu veidi un grāmatojumi. 
Darba algu aprēķins. Atvaļinājuma naudas un 
slimības naudas parēķināšana. Darba laika 
uzskaites tabulas. 
Diskusija par nodokļu aprēķināšanu un 
norēķini ar Valsts kasi 

4. Gada pārskata sastādīšana Inventarizācijas veikšana 
Kontu apgrozījuma pārskata sastādīšana 
Gada pārskata sastādīšana, pielikumi. 
(prezentācija) 

 
5.  Pamatliteratūra  

• Bojarenko J.,  Beļavska L.,  Tjurina A.  Finanšu grāmatvedība:  Teorija un 
prakse I daļa. Rīga:  SIA KIF Biznesa komplekss,  2009, -268.lpp. 

• Bojarenko J.,  Beļavska L.,  Tjurina A.  Finanšu grāmatvedība:  Teorija un 
prakse II daļa.  Rīga: SIA KIF Biznesa komplekss,  2009, -290.lpp. 

• Grandāne M., Martemjanova E., Mārāne I. ,  Mežaraupe V.,  Soopa A.. 
Finanšu grāmatvedība. Rīga: Raka, 2004, -169.lpp. 

• Abizāre V. Ievads uzņēmējdarbībā .  Rīga: Raka, 2004, -140.lpp. 
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6.  Papildliteratūra  

Mācību literatūra:  
• Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Apgāds Jumava, 2007, -266.lpp. 
• Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2003.-

366.lpp. 
• Likums par grāmatvedību: LR 1992.gada 14.oktobra likums 
• Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: LR MK 2003.gada 21.oktobra 

noteikumi Nr. 585. 
• Kases operāciju uzskaites noteikumi: LR MK 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.584. 
• Gada pārskatu likums: LR 1992. gada 14.oktobra likums 
• Likums par uzņēmuma ienākuma nodokli: LR 1995.gada 9.februāra likums 
• Likums par pievienotās vērtības nodokli: LR 1995.gada 9.marta likums 
• Latvijas Grāmatvedības standarti 
 
Periodiskie izdevumi: 
Žurnāls ‘’Grāmatvedība un Ekonomika’’ 
Žurnāls ‘’Bilance’’ 

7.  Studentu novērtēšana  

• Praktisko darbu izpilde – 50% 
• Ieskaite / Eksāmens – 50 % 

 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 

Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  
2009.gada ____________ protokols 

 
STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

 
1.  Darba un sociālās tiesības (3 KP)  
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Priekšmets ir vispārizglītojošs un sniedz informāciju par likumdošanas jautājumiem, ar kuriem 
darba tiesiskajās attiecībās iesaistītai personai, komersantam, vadītājam būtu praktiski jāsaskaras.   

3 .  Mērķi un uzdevumi  
3.1. Mērķi 
Balstoties uz LR normatīvajiem aktiem un juridisko praksi, priekšmeta nolūks ir dot studentiem 
zināšanas un iemaņas darba un sociālajās tiesībās, juridiskas dabas problēmu risināšanā, kas 
saistītas ar darbinieka tiesību aizsardzību, sociālajām garantijām, īpaši akcentējot darba devēja 
un darbinieka savstarpējās attiecības. 
 
3.2. Uzdevumi 

• Prast teorētiskās zināšanas piemērot darba tiesisko attiecību risināšanā; 

• Spēt analizēt juridiskos jautājumus, izteikt priekšlikumus situāciju risināšanā un 
izvairīties no pārkāpumiem darba un sociālo tiesību jomā; 

• Rast izeju konfliktsituācijās starp darba devēju un darba ņēmēju. 
 
3.3. Plānoti studiju rezultāti 

Saprast darba līgumu būtību; 
Prast teorētiskās zināšanas piemērot darba tiesisko attiecību risināšanā; 

 Rast izeju konfliktsituācijās starp darba devēju un darba ņēmēju. 
 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts   
1.  Darba un sociālo tiesību jēdziens, sistēma un avoti. 
Studentiem jāvar izprast un norobežot darba un sociālo tiesību jēdzienus, norobežot no 
civiltiesībām un citām tiesību nozarēm, jāprot orientēties normatīvo aktu reglamentācijā: LR 
likumi, MK Noteikumi un citi normatīvie akti. 

2.  Darba attiecības, darba koplīgums. 
Studentiem jāzina darba tiesisko attiecību saturu un elementus, subjektus, to rīcībspēju un 
tiesībspēju. Jāprot orientēties darba koplīguma saturā un tā noslēgšanas kārtībā, jāzin 
arodorganizācijas un darbinieku pārstāvja lomu līguma slēgšanā un izpildē. 

3.  Darba līgums. 
Studentiem jāpārzina darba līguma veidus, to noslēgšanas kārtību un īpatnības, jāspēj orientēties 
darba līgumu uzteikuma pamatos un līguma uzteikuma pēc vienas puses iniciatīvas, kā arī pēc to 
institūciju pieprasījuma, kas nav viena no līguma pusēm. 
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4.  Darba laiks un atpūtas laiks, darba samaksas tiesiskais regulējums. 
Studentiem jāzina darba laika veidus, darba laika izmantošanas režīmu, virsstundu darba 
īpatnības, atpūtas laika veidus un īpatnības. Jāpārzina darba samaksas sistēmas, vidējās izpeļņas 
aprēķināšanu, garantijas un piemaksas, komandējuma izmaksas un darba samaksas 
ierobežojumus un ieturējumus. 

5.  Darba aizsardzība. 
Studentiem jāzina un jāorientējas darba devējiem izvirzītajās prasībās, darbinieku garantijās, 
atvieglojumos un kompensācijās darba aizsardzības jomā. 

6.  Nodarbinātība un sociālā drošība. 
Studentiem jāzina ar nodarbinātību saistītās problēmas, bezdarbnieku tiesības un pienākumus, 
apmācības iespējas. Jāorientējas savās sociālajās tiesībās un jāprot tās izmantot. 

7.  Sociālā apdrošināšana. 
Studentiem jāzina sociālās apdrošināšanas veidus un apmērus. Jāpārzina to izlietošanas kārtību 
un obligāto iemaksu aprēķināšanu, jāspēj orientēties pabalstu un pensijas piešķiršanas kārtībā. 

8.  Darba strīdi, to izskatīšanas kārtība, sociālo tiesību tiesiskā aizsardzība. 
Studentiem jāspēj orientēties darba strīdu izskatīšanas kārtībā un jāpārzina izskatīšanas  
institūcijas un īpatnības, kā arī jāzina lēmumu izpildīšanas kārtību. 
 
4.2. Organizācija un struktūra 
 

Tēma Stundu skaits 
Kopā Audit. Patst. 

1.Darba un sociālo tiesību jēdziens, sistēma un avoti 
1.1. Darba un sociālo tiesību jēdziens; 
1.2. Darba un sociālo tiesību norobežošana no civiltiesībām un 

citām tiesību nozarēm; 
1.3. Starptautiskā darba organizācija, tās konvencijas un 

rekomendācijas, Eiropas Savienības direktīvas, LR likumi un 
MK Noteikumi u.c. normatīvie akti.  

4 2 
 

2 

2.Darba attiecības, darba koplīgums 
2.1. Darba tiesisko attiecību subjekti, to tiesībspēja un 

rīcībspēja; 
2.2. Darba tiesisko attiecību saturs un elementi; 
2.3. Darba tiesisko attiecību rašanās pamati; 
2.4. Darba koplīguma jēdziens un subjekti, arodorganizācijas 

un darbinieku pārstāvja tiesības; 
2.5. Darba koplīguma saturs; 
2.6. Darba koplīguma noslēgšanas kārtība un izpildes pārbaude. 

20 10 10 

3.Darba līgums 
3.1. Darba līguma jēdziens un puses; 
3.2. Darba līguma saturs un līguma noslēgšanas kārtība; 
3.3. Darba līgumu veidi; 
3.4. Darba līguma laušanas vispārīgie pamati. Līguma laušana 

pēc darbinieka uzteikuma un pēc darba devēja iniciatīvas; 
3.5. Darba līguma izbeigšana pēc to institūciju pieprasījuma, 

kas nav darba līguma puse. 

24 12 12 

4.Darba laiks, atpūtas laiks, darba samaksas tiesiskais 
regulējums 

4.1. Darba laika veidi, tā izmantošana un režīms; 

20 10 10 
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4.2. Virsstundu darbs un atpūtas laiks. Atvaļinājumu 
piešķiršanas kārtība; 

4.3. Darba samaksas sistēma, Profesiju klasifikators; 
4.4. Darba samaksas veidi, vidējās izpeļņas aprēķināšana, 

garantijas izmaksas un piemaksas, kompensācijas; 
4.5. Darba samaksas izmaksas kārtība un ieturējumu no tās 

ierobežošana. 
5.Darba aizsardzība 

5.1. Darba aizsardzības organizācijas un darba devēja 
pienākumi; 

5.2. Sieviešu un jauniešu darba aizsardzība; 
5.3. Darba aizsardzības noteikumu ievērošanas uzraudzība un 

kontrole. Darba devēja atbildība par darba aizsardzības 
noteikumu pārkāpšanu. 

16 8 8 

6.Nodarbinātība un sociālā drošība 
6.1. Nodarbinātības struktūras raksturojums un nodarbinātības 

regulēšana, bezdarbnieku tiesības un pienākumi; 
6.2. Sociālās drošības jēdziens, personas līdzdarbība savu 

sociālo tiesību īstenošanā;  
6.3. Darba devēja pienākumi nodarbinātības un sociālās 

drošības jomā. 

8 4 4 

7.Sociālā apdrošināšana 
7.1. Sociālās apdrošināšanas veidi un iemaksu sadale, sociālās 

apdrošināšanas iemaksu apmēri un apdrošināšanas atlīdzība, 
garantijas nāves gadījumā; 

7.2. Sociāli apdrošināmās personas, darbā nodarītā kaitējuma 
atlīdzināšanas kārtība, apmēri un īpatnības; 

7.3. Pensijas vecuma aprēķināšana, valsts obligātās pensijas 
apdrošināšanas sistēmas principi, vecuma, invaliditātes un 
apgādnieka zaudējuma pensijas, valsts pensijas izmaksas. 
Pensiju veidi un līmeņi. 

16 8 8 

8.Darba strīdi, to izskatīšanas kārtība, sociālo tiesību 
tiesiskā aizsardzība 
8.1. Darba strīdu izskatīšanas kārtība pirmstiesas un tiesas ceļā. 

Samierinātāja institūts; 
8.2. Darba strīdu komisiju kompetence 

12 6 6 

KOPĀ 120 60 60 
 

4.3.Studiju priekšmeta apjoms 
3 KP (pilna laika klātienes studijas - 60 kontaktstundas un 60 patstāvīgā darba stundas) 
 

4.4.Kursa kalendārs 
Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 120 stundas t.sk. 60 
kontaktstundas un 60 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās, 
praktiskajos darbos un semināros. Lekciju praktisko darbu un semināru attiecība atkarīga 
no vielas apguves ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta 
praktiskajam darbam un semināriem. 
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4.5. Pedagoģiskā pieeja 
 
Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē. Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko mācību 
materiālu : mācību materiālu, darba un sociālo tiesību reglamentējošos normatīvos aktus un 
speciālo literatūru. Studenti piedalās diskusijās, analizē situācijas. 
 

5. Pamatliteratūra  
Darba devēju rokasgrāmata. Rīga., 2002. 
Darba devēji-līdzvērtīgi sociālā dialoga partneri. R.,2004. 
Sarunu vešana un koplīgumu noslēgšana. Apmācības programmu pakete. R., 1996. 
V.Dubure. Darba tiesību pamatjēdzieni un to skaidrojumi. R.,1998. 
 
6. Papildus literatūra un citi  materiāli  un avoti  
 
Eiropas Sociālā harta. Strasbūra,1992. 
Karlsens K. Eiropas Kopienas darba tiesību un starptautisko darba tiesību piemērošana Latvijā. 
Rīga,2003. 
Svarīgākie Eiropas Savienības dokumenti Sociālajā aizsardzībā. 1.,2. Grāmata, R.,1998. 
V.Dubure. Employment Law in legislation of Latvia. Grām. Human Rights in National 
Legislation in Aspect of European and International Standarts. Latvian Academy of 
Sciences.R.,1992. 
ANO Vispārējā Cilvēka tiesību deklarācija. R.,1996. 
Starptautiskās darba organizācijas konvencija. R.,1994. 
Eiropas cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. R.,1995. 
1962.g. konvencija Nr.117 “ Par sociālo politiku (pamatmērķi un standarti)”. 
Latvijas Republikas Satversme. R.,1998.,8.nod. 
LR likums “Darba likums”//Latvijas Vēstnesis, 06.07.2001. 
LR likums “Par arodbiedrībām”// Ziņotājs, 1991.Nr.3/4. 
LR likums “Par darba koplīgumiem”//Ziņotājs,1991.Nr.21/22 
LR likums “Par nodarbinātību”//Ziņotājs,1992.Nr.4/5. 
LR likums “Darba aizsardzības likums”//Latvijas Vēstnesis, 06.07.2001. 
LR likums “Par valsts darba inspekciju”//Ziņotājs 1993.Nr.20/21.,1994.Nr.16 
LR likums “Korupcijas novēršanas likums”// Ziņotājs,1995. Nr.22 
LR likums “Streiku likums”// Latvijas Vēstnesis,1998.Nr.130/131. 
LR likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”//Latvijas Vēstnesis,1997.Nr.21 
LR likums “Par sociālo drošību”//Latvijas Vēstnesis,1995.Nr.144. 
LR likums “Par pensijām”// Latvijas Vēstnesis,1995.Nr.182. 
Sociālā un darba likumdošana.1.,2.sēj.,R.,2004. 
Latvijas Republikas Normatīvie akti par darba aizsardzību.R.,2004. 
Normatīvo aktu krājums personāla darbiniekiem.R.,2004. 
www.lm.gov.lv 
www.lbas.lv 
www.lddk.lv. 
www.lps.lv. 
www.vdi.lv 
www.nva.lv 
līgumu paraugi; 
ar darba un sociālajām tiesībām saistīto dokumentu paraugi. 
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7 .  Studentu novērtēšana  
Patstāvīgie darbi – 50%  
Eksāmens – 50%  

 

8. Pasniedzēja akreditācija  
Jurists ar pabeigtu augstāko izglītību (maģistra grāds tiesību zinātnēs) un praktisko pieredzi. 
Valsts valodas zināšanas. 
 

9. Telpas 
9.1. Aprīkojums 

tāfele; 
kodoskops; 

 
9.2. Materiāli 

mācību materiāli; 
mācību literatūra 
periodiskie izdevumi. 

 
10. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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 Apstiprināts: 

Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  
2009.gada ____________ protokols 

 
STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

 
1. Darba un sociālās tiesības (3 KP)  
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Priekšmets ir vispārizglītojošs un sniedz informāciju par likumdošanas jautājumiem, ar kuriem 
darba tiesiskajās attiecībās iesaistītai personai, komersantam un vadītājam būtu praktiski 
jāsaskaras.   

3 .  Mērķi un uzdevumi  
3.1. Mērķi 
Balstoties uz LR normatīvajiem aktiem un juridisko praksi, priekšmeta nolūks ir dot studentiem 
zināšanas un iemaņas darba un sociālajās tiesībās, juridiskas dabas problēmu risināšanā, kas 
saistītas ar darbinieka tiesību aizsardzību, sociālajām garantijām, īpaši akcentējot darba devēja 
un darbinieka savstarpējās attiecības. 
 
3.2. Uzdevumi 

• Prast teorētiskās zināšanas piemērot darba tiesisko attiecību risināšanā; 

• Spēt analizēt juridiskos jautājumus, izteikt priekšlikumus situāciju risināšanā un 
izvairīties no pārkāpumiem darba un sociālo tiesību jomā; 

• Rast izeju konfliktsituācijās starp darba devēju un darba ņēmēju. 
 
3.3. Plānoti studiju rezultāti 

Saprast darba līgumu būtību; 
Prast teorētiskās zināšanas piemērot darba tiesisko attiecību risināšanā; 

 Rast izeju konfliktsituācijās starp darba devēju un darba ņēmēju; 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts   
Darba un sociālo tiesību jēdziens, sistēma un avoti. 
Studentiem jāvar izprast un norobežot darba un sociālo tiesību jēdzienus, norobežot no 
civiltiesībām un citām tiesību nozarēm, jāprot orientēties normatīvo aktu reglamentācijā: LR 
likumi, MK Noteikumi un citi normatīvie akti. 

Darba attiecības, darba koplīgums. 
Studentiem jāzina darba tiesisko attiecību saturu un elementus, subjektus, to rīcībspēju un 
tiesībspēju. Jāprot orientēties darba koplīguma saturā un tā noslēgšanas kārtībā, jāzin 
arodorganizācijas un darbinieku pārstāvja lomu līguma slēgšanā un izpildē. 

Darba līgums. 
Studentiem jāpārzina darba līguma veidus, to noslēgšanas kārtību un īpatnības, jāspēj orientēties 
darba līgumu uzteikuma pamatos un līguma uzteikuma pēc vienas puses iniciatīvas, kā arī pēc to 
institūciju pieprasījuma, kas nav viena no līguma pusēm. 
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Darba laiks un atpūtas laiks, darba samaksas tiesiskais regulējums. 
Studentiem jāzina darba laika veidus, darba laika izmantošanas režīmu, virsstundu darba 
īpatnības, atpūtas laika veidus un īpatnības. Jāpārzina darba samaksas sistēmas, vidējās izpeļņas 
aprēķināšanu, garantijas un piemaksas, komandējuma izmaksas un darba samaksas 
ierobežojumus un ieturējumus. 

Darba aizsardzība. 
Studentiem jāzina un jāorientējas darba devējiem izvirzītajās prasībās, darbinieku garantijās, 
atvieglojumos un kompensācijās darba aizsardzības jomā. 

Nodarbinātība un sociālā drošība. 
Studentiem jāzina ar nodarbinātību saistītās problēmas, bezdarbnieku tiesības un pienākumus, 
apmācības iespējas. Jāorientējas savās sociālajās tiesībās un jāprot tās izmantot. 

Sociālā apdrošināšana. 
Studentiem jāzina sociālās apdrošināšanas veidus un apmērus. Jāpārzina to izlietošanas kārtību 
un obligāto iemaksu aprēķināšanu, jāspēj orientēties pabalstu un pensijas piešķiršanas kārtībā. 

Darba strīdi, to izskatīšanas kārtība, sociālo tiesību tiesiskā aizsardzība. 
Studentiem jāspēj orientēties darba strīdu izskatīšanas kārtībā un jāpārzina izskatīšanas  
institūcijas un īpatnības, kā arī jāzina lēmumu izpildīšanas kārtību. 
 
4.2. Organizācija un struktūra 
 

Tēma Stundu skaits 
1.1 

K
o
p
ā 

Audit. Patst. 

1.Darba un sociālo tiesību jēdziens, sistēma un avoti 
1.1. Darba un sociālo tiesību jēdziens; 
1.2. Darba un sociālo tiesību norobežošana no civiltiesībām un 

citām tiesību nozarēm; 
1.3. Starptautiskā darba organizācija, tās konvencijas un 

rekomendācijas, Eiropas Savienības direktīvas, LR likumi un 
MK Noteikumi u.c. normatīvie akti.  

10 2 
 

8 

2.Darba attiecības, darba koplīgums 
2.1. Darba tiesisko attiecību subjekti, to tiesībspēja un 

rīcībspēja; 
2.2. Darba tiesisko attiecību saturs un elementi; 
2.3. Darba tiesisko attiecību rašanās pamati; 
2.4. Darba koplīguma jēdziens un subjekti, arodorganizācijas 

un darbinieku pārstāvja tiesības; 
2.5. Darba koplīguma saturs; 
2.6. Darba koplīguma noslēgšanas kārtība un izpildes pārbaude. 

20 4 16 

3.Darba līgums 
3.1. Darba līguma jēdziens un puses; 
3.2. Darba līguma saturs un līguma noslēgšanas kārtība; 
3.3. Darba līgumu veidi; 
3.4. Darba līguma laušanas vispārīgie pamati. Līguma laušana 

pēc darbinieka uzteikuma un pēc darba devēja iniciatīvas; 
3.5. Darba līguma izbeigšana pēc to institūciju pieprasījuma, 

25 5 20 
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kas nav darba līguma puse. 
4.Darba laiks, atpūtas laiks, darba samaksas tiesiskais 
regulējums 

4.1. Darba laika veidi, tā izmantošana un režīms; 
4.2. Virsstundu darbs un atpūtas laiks. Atvaļinājumu 

piešķiršanas kārtība; 
4.3. Darba samaksas sistēma, Profesiju klasifikators; 
4.4. Darba samaksas veidi, vidējās izpeļņas aprēķināšana, 

garantijas izmaksas un piemaksas, kompensācijas; 
4.5. Darba samaksas izmaksas kārtība un ieturējumu no tās 

ierobežošana. 

20 4 16 

5.Darba aizsardzība 
5.1. Darba aizsardzības organizācijas un darba devēja 

pienākumi; 
5.2. Sieviešu un jauniešu darba aizsardzība; 
5.3. Darba aizsardzības noteikumu ievērošanas uzraudzība un 

kontrole. Darba devēja atbildība par darba aizsardzības 
noteikumu pārkāpšanu. 

15 3 12 

6.Nodarbinātība un sociālā drošība 
6.1. Nodarbinātības struktūras raksturojums un nodarbinātības 

regulēšana, bezdarbnieku tiesības un pienākumi; 
6.2. Sociālās drošības jēdziens, personas līdzdarbība savu 

sociālo tiesību īstenošanā;  
6.3. Darba devēja pienākumi nodarbinātības un sociālās 

drošības jomā. 

5 1 4 

7.Sociālā apdrošināšana 
7.1. Sociālās apdrošināšanas veidi un iemaksu sadale, sociālās 

apdrošināšanas iemaksu apmēri un apdrošināšanas atlīdzība, 
garantijas nāves gadījumā; 

7.2. Sociāli apdrošināmās personas, darbā nodarītā kaitējuma 
atlīdzināšanas kārtība, apmēri un īpatnības; 

7.3. Pensijas vecuma aprēķināšana, valsts obligātās pensijas 
apdrošināšanas sistēmas principi, vecuma, invaliditātes un 
apgādnieka zaudējuma pensijas, valsts pensijas izmaksas. 
Pensiju veidi un līmeņi. 

15 3 12 

7.  Darba strīdi, to izskatīšanas kārtība, sociālo tiesību 
tiesiskā aizsardzība 

 Darba strīdu izskatīšanas kārtība pirmstiesas un tiesas ceļā. 
Samierinātāja institūts; 
 Darba strīdu komisiju kompetence 

10 2 8 

KOPĀ 120 24 96 
 
  Studiju priekšmeta apjoms 

3 KP (nepilna laika neklātienes - 24 kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas) 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei nepilna laika studiju programmā paredzētas 120 stundas t.sk. 24 
kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās, 
praktiskajos darbos un semināros. Lekciju praktisko darbu un semināru attiecība atkarīga 
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no vielas apguves ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta 
praktiskajam darbam un semināriem. 

 
4.5. Pedagoģiskā pieeja 

 
Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē. Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko mācību 
materiālu : mācību materiālu, darba un sociālo tiesību reglamentējošos normatīvos aktus un 
speciālo literatūru. Studenti piedalās diskusijās, analizē situācijas. 
 

5. Pamatliteratūra  
Darba devēju rokasgrāmata. Rīga., 2002. 
Darba devēji-līdzvērtīgi sociālā dialoga partneri. R.,2004. 
Sarunu vešana un koplīgumu noslēgšana. Apmācības programmu pakete. R., 1996. 
V.Dubure. Darba tiesību pamatjēdzieni un to skaidrojumi. R.,1998. 
 
6. Papildus literatūra un citi  materiāli  un avoti  
 
Eiropas Sociālā harta. Strasbūra,1992. 
Karlsens K. Eiropas Kopienas darba tiesību un starptautisko darba tiesību piemērošana Latvijā. 
Rīga,2003. 
Svarīgākie Eiropas Savienības dokumenti Sociālajā aizsardzībā. 1.,2. Grāmata, R.,1998. 
V.Dubure. Employment Law in legislation of Latvia. Grām. Human Rights in National 
Legislation in Aspect of European and International Standarts. Latvian Academy of 
Sciences.R.,1992. 
ANO Vispārējā Cilvēka tiesību deklarācija. R.,1996. 
Starptautiskās darba organizācijas konvencija. R.,1994. 
Eiropas cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. R.,1995. 
1962.g. konvencija Nr.117 “ Par sociālo politiku (pamatmērķi un standarti)”. 
Latvijas Republikas Satversme. R.,1998.,8.nod. 
LR likums “Darba likums”//Latvijas Vēstnesis, 06.07.2001. 
LR likums “Par arodbiedrībām”// Ziņotājs, 1991.Nr.3/4. 
LR likums “Par darba koplīgumiem”//Ziņotājs,1991.Nr.21/22 
LR likums “Par nodarbinātību”//Ziņotājs,1992.Nr.4/5. 
LR likums “Darba aizsardzības likums”//Latvijas Vēstnesis, 06.07.2001. 
LR likums “Par valsts darba inspekciju”//Ziņotājs 1993.Nr.20/21.,1994.Nr.16 
LR likums “Korupcijas novēršanas likums”// Ziņotājs,1995. Nr.22 
LR likums “Streiku likums”// Latvijas Vēstnesis,1998.Nr.130/131. 
LR likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”//Latvijas Vēstnesis,1997.Nr.21 
LR likums “Par sociālo drošību”//Latvijas Vēstnesis,1995.Nr.144. 
LR likums “Par pensijām”// Latvijas Vēstnesis,1995.Nr.182. 
Sociālā un darba likumdošana.1.,2.sēj.,R.,2004. 
Latvijas Republikas Normatīvie akti par darba aizsardzību.R.,2004. 
Normatīvo aktu krājums personāla darbiniekiem.R.,2004. 
www.lm.gov.lv 
www.lbas.lv 
www.lddk.lv. 
www.lps.lv. 
www.vdi.lv 
www.nva.lv 
līgumu paraugi; 
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ar darba un sociālajām tiesībām saistīto dokumentu paraugi. 
 

 
7 .  Studentu novērtēšana  

• Patstāvīgie darbi – 50%  
• Eksāmens – 50%  

 

8 .  Pasniedzēja akreditācija  
Jurists ar pabeigtu augstāko izglītību (maģistra grāds tiesību zinātnēs) un praktisko pieredzi. 
Valsts valodas zināšanas. 
 

9. Telpas 
9.1. Aprīkojums 

• tāfele; 
• kodoskops; 

 
9.2. Materiāli 

• mācību materiāli; 
• mācību literatūra 
• periodiskie izdevumi. 

 
10. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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 Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Civilā un darba aizsardzība, ergonomika (3KP) 
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Vispārējā vidējā izglītība, zināšanas likumdošanā, matemātikā, fizikā,  ķīmija, 
cilvēka fizioloģija  

3. Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 

• Iegūt zināšanas par darba aizsardzības sistēmas organizāciju un tās darbību uzņēmuma 
vai iestādes līmenī. 

 
3.2. Uzdevumi 

• iegūt zināšanas par darba aizsardzības likumdošanas bāzi; 
• izprast darba aizsardzības iekšējās uzraudzības sistēmas organizācijas principus 

uzņēmumā vai iestādē; 
• izprast darba aizsardzības pasākumu plānošanas principus; 
• iegūt prasmi atpazīt un izvērtēt darba vides riskus darba vietās; 
• iegūt prasmi veikt darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanu; 
•    noskaidrot ergonomikas pamatprasības darba vietā; 
• iegūt zināšanas ugunsdrošībā un civilā aizsardzībā. 
 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
• studentam ir izpratne par darba drošības normatīvo bāzi, starptautiskajām direktīvām,  

darba organizācijas konvencijām un ES direktīvām; 
• students atpazīst darba vidē sastopamos riskus, klasificē tos; 
• students zina, kāda ir obligātā darba aizsardzības dokumentācija uzņēmumā;  
• students modelē darba aizsardzības pasākumu plānošanu; 
• students orientējas uzņēmuma iekšējās uzraudzības sistēmā, nelaimes gadījumu darbā 

izmeklēšanas kārtībā, preventīvo pasākumu izvēlē;  
• students prot iekārtot darba vietu, ievērojot ergonomikas prasības; 
• students izprot bīstamo iekārtu vispārējo klasifikāciju, to iespējamo pielietošanu darba 

vietā; 
• students izprot ugunsdrošība un civilās aizsardzības nozīmi. 

 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts    

 
1. Ievads. 

Studentiem jāzina, ka darba aizsardzībai ir būtiska loma nodarbināto labsajūtas un 
labklājības radīšanā darba vietās. Studentiem jāizprot, ka pareizi un efektīvi veidota 
darba aizsardzības sistēma gan valsts, gan uzņēmuma līmenī nodrošina darbiniekiem 
drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus. Jāizprot, ka nodrošinot nodarbināto 
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drošību un veselības aizsardzību darbā, tiek samazināta nelaimes gadījumu iespēja 
darbā, tiek novērsta arodslimību rašanās iespējamība un paildzinās nodarbināto darba 
mūžs.  

2. Darba aizsardzības likumdošanas pamati, starptautiskās saistības, 
Starptautiskās darba organizācijas konvencijas un ES direktīvas. Nacionālās 
likumdošanas izveides pamatprincipi. 

 
Studentiem jāzina normas, kuras saistītas ar darba līgumu un skar jautājumus par 
darba un veselības aizsardzību darba vietās, ko nosaka Darba aizsardzības likums un 
Darba likums. Studentiem jāizprot likumā ietvertās normas, kas attiecināmas uz 
apdrošinātajām personām un darba devējiem. Studentam jāizprot starptautiskās 
saistības, Starptautiskās darba organizācijas konvencijas un ES direktīvas, nacionālās 
likumdošanas izveides pamatprincipi. 
 

3. Uzņēmuma vai iestādes darbības analīze no darba aizsardzības viedokļa. 
Produkcija vai pakalpojums. Darbības procesā pielietojamās iekārtas, izejvielas 
un pakalpojuma specifika, darbības veids. 

 
Studentiem jāzina uzņēmuma vai iestādes darbības analīze no darba aizsardzības 
viedokļa. Studentiem jāizprot nozares specifika un darba aizsardzības mērķi. 
Studentam jāprot analizēt ražošanas procesu, iekārtas un darba metodes, izmantojamos 
materiālus, darba vietas izmērus un izvietojuma prasības, izšķirt gala rezultātus 
produkcija vai pakalpojums. 
 

4. Darba vidē sastopamie riski, to klasifikācija, pieļaujamās robežvērtības. Risku 
novērtēšana un novēršanas plānošana. 

 
Studentiem jāprot klasificēt darba vides riska faktorus, jāzina kas ir risku novērtēšana 
un jāprot noteikt tās mērķi. Studentiem jāizprot risku novērtēšanas ieguvumi. 
Jāpārzina darba vidē sastopamie riski, to pieļaujamās robežvērtības. Studentiem jāzina 
risku novēršanas plānošana. 

 
5. Uzņēmuma vai iestādes darba aizsardzības organizatoriskā sistēma. 

Instruktāžas un apmācības. 
 
Studentiem jāzina, ka ir noteikts normatīvo darba aizsardzības aktu saraksts, kuri 
jāievēro uzņēmumā. Studentiem jāizprot, kādas darba aizsardzības instrukcijas 
nepieciešamas uzņēmumā, ņemot vērā veicamos darbus, vai noteiktas profesijas. 
Jāpārzina darba aizsardzības organizatoriskā sistēma. 

 
6. Darba aizsardzības pasākumu plānošanas principi. Ikgadējie pasākumu plāni, 

to izpildes kontrole. Nepieciešamo resursu izvēle. 
 

Studentiem darba aizsardzības pasākumi un jāizprot to plānošanas principi. Jāizprot 
plānošanas cikliskuma nozīme. Studentam jāprot noteikt darba aizsardzības pasākumi 
un veikt to plānošanu. Studentam jāanalizē pasākumu efektivitātes izvērtējums. 
Studentam jāprot veikt nepieciešamo resursu izvēle darba aizsardzības plānošanai 
mācību piemērā. 

 
7. Iekšējās uzraudzības sistēma darba aizsardzībā. Pienākumu sadale starp 

amatpersonām un struktūrvienību vadītājiem, uzticības personas. 
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Studentiem jāzina iekšējās uzraudzības sistēma darba aizsardzībā. Studentiem 
jāpārzina pienākumu sadale starp amatpersonām un struktūrvienību vadītājiem. 
Studentiem jāizprot uzticības personu kompetence un loma darba aizsardzības sistēmā. 
 

8. Iekšējās uzraudzības sistēma darba aizsardzībā. Pienākumu sadale starp 
amatpersonām un struktūrvienību vadītājiem, uzticības personas. Ikgadējie 
pasākumu plāni, to izpildes kontrole. Nepieciešamo resursu izvēle. 

 
Studentiem jāzina iekšējās uzraudzības pamatprincipi. Studentam jāprot sadalīt 
pienākumus starp darbiniekiem, jāzina uzticības personas loma darba drošības sistēmā.  
Studentam jāpārzina darba aizsardzības speciālista loma un uzdevumi organizācijā, 
darba izpildei nepieciešamās kompetences. Studentam jāprot sastādīt ikgadējo 
pasākumu plānu, paredzēt izpildes kontroli un izprast nepieciešamo resursu izvēli. 

 
9. Bīstamo iekārtu ekspluatācijas organizācija. Nelaimes gadījumu darbā 

izmeklēšanas pamatprincipi un to noformēšana.  
 

Studentam jāzina bīstamo iekārtu vispārējā klasifikācija, to iespējamā pielietošana 
darba vietā. Studentiem jāzina nelaimes gadījumu cēloņus un apstākļus. Studentiem 
jāprot noteikt nepieciešamos preventīvos pasākumus. Jāzina kā dokumentāli noformēt 
notikušo nelaimes gadījumu, kas dod iespēju nodarbinātajam saņemt sociālās 
garantijas. Studentam jāanalizē situācijas, lai noskaidrotu personas, kuras pieļāvušas 
normatīvo aktu pārkāpumus. 

 
10. Ergonomika darba vietā. 
 

Studentiem jāzina ergonomikas prasības darba vietas iekārtošanai un pareiza darba 
režīma nodrošināšanai. Studentam jāzina darba vides un vietas, datora aparatūras un 
programmatūras ergonomiskumu jeb piemērotību lietotājam. 

 
4.2. Organizācija un struktūra 
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1.Ievads.  
1.1.Darba aizsardzības nozīme valsts un 
uzņēmumu līmenī. 

2 2 4 8 

2.Darba aizsardzības likumdošanas 
pamati.  
2.1.Starptautiskās darba organizācijas 
konvencijas un ES direktīvas.  
2.2.Darba aizsardzības likumdošanas 
sistēma Latvijā. 

4 4 8 16 

3.Darba aizsardzība uzņēmumā. 
3.1.Uzņēmuma vai iestādes darbības 

4 4 8 16 
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analīze no darba aizsardzības (tai skaitā 
elektrodrošības) viedokļa.  
3.2.Darbības procesā pielietojamās 
iekārtas, izejvielas un pakalpojuma 
specifika, darbības veids.  
4.Darba vides risku klasifikācija.  
4.1.Darba vidē sastopamie riski, to 
pieļaujamās robežvērtības.  
4.2.Risku novērtēšana un to novēršanas 
plānošana. 

4 4 8 16 

5.Uzņēmuma vai iestādes darba 
aizsardzības organizatoriskā struktūra. 
5.1.Apmācības un instruktāžas. 

4 4 8 16 

6.Darba aizsardzības pasākumi un to 
plānošana.  
6.1.Pasākumu efektivitātes izvērtējums. 
Nepieciešamo resursu izvēle. 

2 2 4 8 

7.Iekšējās uzraudzības sistēma darba 
aizsardzībā.  
7.1.Pienākumu sadale starp amatpersonām 
un struktūrvienību vadītājiem, uzticības 
personu loma. 

2 2 4 8 

8.Bīstamo iekārtu ekspluatācija 
uzņēmumā.  
8.1.Tehniskās pārbaudes, operatoru 
apmācības. 

2 
 

 

2 
 

4 
 

8 
 

9.Nelaimes gadījumu darbā 
izmeklēšanas metodika.  
9.1.Nelaimes gadījuma akta sastādīšana. 
9.2.Preventīvo pasākumu izvēles principi. 

4 4 8 16 

10.Ergonomika darba vietā 2 2 4 8 

 
4.3. Studiju programmas apjoms 

3 KP (pilna laika klātienes studijas 60 kontaktstundas un 60 patstāvīgā darba stundas) 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei pilna laika klātienes studiju programmā paredzētas 60 kontaktstundas un 60 
patstāvīgā darba stundas, t.sk. nodarbības auditorijās, praktiskie darbi un patstāvīgā darba 
stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko 
darbu attiecība atkarīga no vielas apguves ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika 
studentiem jāvelta praktiskajam darbam. 
 

4.5. Praktisko darbu organizācija:  
 
Uzdevumi, testi, grupu darbi, prezentācijas, diskusijas, situāciju analīzes  u.c. 
Mācību procesa laikā, nobeidzot katru tēmu, ir paredzēts pārbaudes vērtējums, ievērojot        
zināšanas, to apguves pakāpi un iemaņas praktisko darbu izpildē. Bez starpnovērtējumiem 
mācību procesa nobeigumā ir eksāmens. 
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Temats Patstāvīgā darba veids  

1. Tēma Darba aizsardzības likumdošana. 
 

Darba aizsardzības likumdošanas analīze. 
Patstāvīgā darba atskaite.   

2. Tēma Darba aizsardzība uzņēmumā. 
 

Darba aizsardzības sistēmas izveide 
uzņēmumā. Patstāvīgā darba atskaite.   

3. Tēma Darba vides risku klasifikācija. Darba vides riski. Metožu analīze. Darba 
vietas novērtējums. Analīze. Patstāvīgā darba 
atskaite.   

4. Tēma Darba aizsardzības pasākumi Instrukciju izstrāde. Apmācības. Apraksts. 
5. Tēma Darba vides uzraudzība. Darba vides iekšējā uzraudzība. Pasākumu 

plāns. Patstāvīgā darba atskaite.   
6. Tēma Nelaimes gadījumu darbā 
izmeklēšanas pamatprincipi. 

Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas akta 
sastādīšana. Analīze. Patstāvīgā darba 
atskaite.   

7.Tēma Ergonomika darba vietā Darba vietas novērtējums. Apraksts. 
Mērījumi. Patstāvīgā darba atskaite.   

 

5. Pamatliteratūra:  

• Darba aizsardzības likums. Latvijas Vēstnesis 06.07. 2001. 
• Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” Latvijas Vēstnesis 13. 10.1998. 
• Darba likums  Latvijas Vēstnesis 06. 07.2001. 
• Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums Latvijas Vēstnesis 20.04. 1998. 
• Ugunsdrošības noteikumi. 17.02. 2004., ar grozījumiem 2008.g. 
• Drošības tehnikas noteikumi, ekspluatējot elektroietaises. 
• Darba aizsardzība un ugunsdrošība. V.Ziemelis, R.: "Zvaigzne", 1984. 
• Lietišķā informātika 10-12 klasei. S.Skrastiņš, R.: "Pētergailis", 1999. 
• Datu drošība un datortīkli. E.Treiguts, R.: "Turība", 1999 
• Civilās aizsardzības likums 
• Nacionālās drošības likums 
 

6. Papildliteratūra: 
    Mācību literatūra: 

• LVS 89- 1998 Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības. 
• V. Kaļķis, I. Kristiņš, Ž.Roja  Darba vides risku novērtēšana LU 2003 
• Darba aizsardzības pamācības metodes, LM. 
• Likums “Par uzņēmumu stāvokli” 
• Ž.Roja Ergonomikas pamati, R.: SIA „Drukātava“, 2008 
• Darba drošība, LM 
• Psihosociālā darba vide, LM 
• Ergonomika darbā, LM 
• Darba apstākļi un veselība darbā, LM 
• Darba higiēna, LM 
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Citi  literatūras materiāli un avoti:  
• Darba aizsardzības regulējošie normatīvie akti ( Ministru Kabineta izdotie Noteikumi); 
• Informatīvie materiāli internetā ( http://osha.lv); www.vdi.gov.lv; www.likumi.lv.;  
• Literatūra par darba aizsardzības jautājumiem. 

7. Studentu novērtēšana  

• Mājas darbu, patstāvīgo darbu izpilde – 60%  
• Aktivitāte diskusijās un lietišķajās spēlēs – 10% 
• Eksāmens - tests, situāciju analīze – 30 % 

 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Civilā un darba aizsardzība, ergonomika (3KP)  
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Vispārējā vidējā izglītība, zināšanas likumdošanā, matemātikā, fizikā,  ķīmija, 
cilvēka fizioloģija  

3. Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 

• Iegūt zināšanas par darba aizsardzības sistēmas organizāciju un tās darbību uzņēmuma 
vai iestādes līmenī. 

 
3.2. Uzdevumi 

• iegūt zināšanas par darba aizsardzības likumdošanas bāzi; 
• izprast darba aizsardzības iekšējās uzraudzības sistēmas organizācijas principus 

uzņēmumā vai iestādē; 
• izprast darba aizsardzības pasākumu plānošanas principus; 
• iegūt prasmi atpazīt un izvērtēt darba vides riskus darba vietās; 
• iegūt prasmi veikt darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanu; 
•    noskaidrot ergonomikas pamatprasības darba vietā; 
• iegūt zināšanas ugunsdrošībā un civilā aizsardzībā. 
 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
• studentam ir izpratne par darba drošības normatīvo bāzi, starptautiskajām direktīvām,  

darba organizācijas konvencijām un ES direktīvām; 
• students atpazīst darba vidē sastopamos riskus, klasificē tos; 
• students zina, kāda ir obligātā darba aizsardzības dokumentācija uzņēmumā;  
• students modelē darba aizsardzības pasākumu plānošanu; 
• students orientējas uzņēmuma iekšējās uzraudzības sistēmā, nelaimes gadījumu darbā 

izmeklēšanas kārtībā, preventīvo pasākumu izvēlē;  
• students prot iekārtot darba vietu, ievērojot ergonomikas prasības; 
• students izprot bīstamo iekārtu vispārējo klasifikāciju, to iespējamo pielietošanu darba 

vietā; 
• students izprot ugunsdrošība un civilās aizsardzības nozīmi. 

 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts    

 
1. Ievads. 

Studentiem jāzina, ka darba aizsardzībai ir būtiska loma nodarbināto labsajūtas un 
labklājības radīšanā darba vietās. Studentiem jāizprot, ka pareizi un efektīvi veidota 
darba aizsardzības sistēma gan valsts, gan uzņēmuma līmenī nodrošina darbiniekiem 
drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus. Jāizprot, ka nodrošinot nodarbināto 
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drošību un veselības aizsardzību darbā, tiek samazināta nelaimes gadījumu iespēja 
darbā, tiek novērsta arodslimību rašanās iespējamība un paildzinās nodarbināto darba 
mūžs.  

2. Darba aizsardzības likumdošanas pamati, starptautiskās saistības, Starptautiskās 
darba organizācijas konvencijas un ES direktīvas. Nacionālās likumdošanas 
izveides pamatprincipi. 
 
Studentiem jāzina normas, kuras saistītas ar darba līgumu un skar jautājumus par 
darba un veselības aizsardzību darba vietās, ko nosaka Darba aizsardzības likums un 
Darba likums. Studentiem jāizprot likumā ietvertās normas, kas attiecināmas uz 
apdrošinātajām personām un darba devējiem. Studentam jāizprot starptautiskās 
saistības, Starptautiskās darba organizācijas konvencijas un ES direktīvas, nacionālās 
likumdošanas izveides pamatprincipi. 
 

3. Uzņēmuma vai iestādes darbības analīze no darba aizsardzības viedokļa. 
Produkcija vai pakalpojums. Darbības procesā pielietojamās iekārtas, izejvielas 
un pakalpojuma specifika, darbības veids. 
 
Studentiem jāzina uzņēmuma vai iestādes darbības analīze no darba aizsardzības 
viedokļa. Studentiem jāizprot nozares specifika un darba aizsardzības mērķi. 
Studentam jāprot analizēt ražošanas procesu, iekārtas un darba metodes, izmantojamos 
materiālus, darba vietas izmērus un izvietojuma prasības, izšķirt gala rezultātus 
produkcija vai pakalpojums. 
 

4. Darba vidē sastopamie riski, to klasifikācija, pieļaujamās robežvērtības. Risku 
novērtēšana un novēršanas plānošana. 
 
Studentiem jāprot klasificēt darba vides riska faktorus, jāzina kas ir risku novērtēšana 
un jāprot noteikt tās mērķi. Studentiem jāizprot risku novērtēšanas ieguvumi. 
Jāpārzina darba vidē sastopamie riski, to pieļaujamās robežvērtības. Studentiem jāzina 
risku novēršanas plānošana. 

 
5. Uzņēmuma vai iestādes darba aizsardzības organizatoriskā sistēma. Instruktāžas 

un apmācības. 
 
Studentiem jāzina, ka ir noteikts normatīvo darba aizsardzības aktu saraksts, kuri 
jāievēro uzņēmumā. Studentiem jāizprot, kādas darba aizsardzības instrukcijas 
nepieciešamas uzņēmumā, ņemot vērā veicamos darbus, vai noteiktas profesijas. 
Jāpārzina darba aizsardzības organizatoriskā sistēma. 

 
6. Darba aizsardzības pasākumu plānošanas principi. Ikgadējie pasākumu plāni, to 

izpildes kontrole. Nepieciešamo resursu izvēle. 
 

Studentiem darba aizsardzības pasākumi un jāizprot to plānošanas principi. Jāizprot 
plānošanas cikliskuma nozīme. Studentam jāprot noteikt darba aizsardzības pasākumi 
un veikt to plānošanu. Studentam jāanalizē pasākumu efektivitātes izvērtējums. 
Studentam jāprot veikt nepieciešamo resursu izvēle darba aizsardzības plānošanai 
mācību piemērā. 

 
7. Iekšējās uzraudzības sistēma darba aizsardzībā. Pienākumu sadale starp 

amatpersonām un struktūrvienību vadītājiem, uzticības personas. 
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Studentiem jāzina iekšējās uzraudzības sistēma darba aizsardzībā. Studentiem 
jāpārzina pienākumu sadale starp amatpersonām un struktūrvienību vadītājiem. 
Studentiem jāizprot uzticības personu kompetence un loma darba aizsardzības sistēmā. 
 

8. Iekšējās uzraudzības sistēma darba aizsardzībā. Pienākumu sadale starp 
amatpersonām un struktūrvienību vadītājiem, uzticības personas. Ikgadējie 
pasākumu plāni, to izpildes kontrole. Nepieciešamo resursu izvēle. 

 
Studentiem jāzina iekšējās uzraudzības pamatprincipi. Studentam jāprot sadalīt 
pienākumus starp darbiniekiem, jāzina uzticības personas loma darba drošības sistēmā.  
Studentam jāpārzina darba aizsardzības speciālista loma un uzdevumi organizācijā, 
darba izpildei nepieciešamās kompetences. Studentam jāprot sastādīt ikgadējo 
pasākumu plānu, paredzēt izpildes kontroli un izprast nepieciešamo resursu izvēli. 

 
9. Bīstamo iekārtu ekspluatācijas organizācija. Nelaimes gadījumu darbā 

izmeklēšanas pamatprincipi un to noformēšana.  
 

Studentam jāzina bīstamo iekārtu vispārējā klasifikācija, to iespējamā pielietošana 
darba vietā. Studentiem jāzina nelaimes gadījumu cēloņus un apstākļus. Studentiem 
jāprot noteikt nepieciešamos preventīvos pasākumus. Jāzina kā dokumentāli noformēt 
notikušo nelaimes gadījumu, kas dod iespēju nodarbinātajam saņemt sociālās 
garantijas. Studentam jāanalizē situācijas, lai noskaidrotu personas, kuras pieļāvušas 
normatīvo aktu pārkāpumus. 

 
10. Ergonomika darba vietā. 

 
Studentiem jāzina ergonomikas prasības darba vietas iekārtošanai un pareiza darba 
režīma nodrošināšanai. Studentam jāzina darba vides un vietas, datora aparatūras un 
programmatūras ergonomiskumu jeb piemērotību lietotājam. 

 
4.2. Organizācija un struktūra 
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1.Ievads.  
1.1.Darba aizsardzības nozīme valsts un 
uzņēmumu līmenī. 

1  4 5 

2.Darba aizsardzības likumdošanas 
pamati.  
2.1.Starptautiskās darba organizācijas 
konvencijas un ES direktīvas.  
2.2.Darba aizsardzības likumdošanas 
sistēma Latvijā. 

2  8 10 

3.Darba aizsardzība uzņēmumā. 
3.1.Uzņēmuma vai iestādes darbības 

2 1 12 15 
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analīze no darba aizsardzības (tai skaitā 
elektrodrošības) viedokļa.  
3.2.Darbības procesā pielietojamās 
iekārtas, izejvielas un pakalpojuma 
specifika, darbības veids.  
4.Darba vides risku klasifikācija.  
4.1.Darba vidē sastopamie riski, to 
pieļaujamās robežvērtības.  
4.2.Risku novērtēšana un to novēršanas 
plānošana. 

3 2 20 25 

5.Uzņēmuma vai iestādes darba 
aizsardzības organizatoriskā struktūra. 
5.1.Apmācības un instruktāžas. 

2 2 16 20 

6.Darba aizsardzības pasākumi un to 
plānošana.  
6.1.Pasākumu efektivitātes izvērtējums. 
Nepieciešamo resursu izvēle. 

1 1 8 10 

7.Iekšējās uzraudzības sistēma darba 
aizsardzībā.  
7.1.Pienākumu sadale starp amatpersonām 
un struktūrvienību vadītājiem, uzticības 
personu loma. 

1  4 5 

8.Bīstamo iekārtu ekspluatācija 
uzņēmumā.  
8.1.Tehniskās pārbaudes, operatoru 
apmācības. 

2 
 

 

 
 

8 
 

10 
 

9.Nelaimes gadījumu darbā 
izmeklēšanas metodika.  
9.1.Nelaimes gadījuma akta sastādīšana. 
9.2.Preventīvo pasākumu izvēles principi. 

2 1 12 15 

10.Ergonomika darba vietā 1  4 5 

 
4.3. Studiju programmas apjoms 

3 KP (nepilna laika neklātienes studijas 24 kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas) 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei nepilna laika neklātienes studiju programmā paredzētas 24 kontaktstundas 
un 96 patstāvīgā darba stundas, t.sk. nodarbības auditorijās, praktiskie darbi un patstāvīgā 
darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un 
praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no 
laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. 
 

4.5. Praktisko darbu organizācija:  
 
Uzdevumi, testi, grupu darbi, prezentācijas, diskusijas, situāciju analīzes  u.c. 
Mācību procesa laikā, nobeidzot katru tēmu, ir paredzēts pārbaudes vērtējums, ievērojot        
zināšanas, to apguves pakāpi un iemaņas praktisko darbu izpildē. Bez starpnovērtējumiem 
mācību procesa nobeigumā ir eksāmens. 
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Temats Patstāvīgā darba veids  

1. Tēma Darba aizsardzības likumdošana. 
 

Darba aizsardzības likumdošanas analīze. 
Patstāvīgā darba atskaite.   

2. Tēma Darba aizsardzība uzņēmumā. 
 

Darba aizsardzības sistēmas izveide 
uzņēmumā. Patstāvīgā darba atskaite.   

3. Tēma Darba vides risku klasifikācija. Darba vides riski. Metožu analīze. Darba 
vietas novērtējums. Analīze. Patstāvīgā darba 
atskaite.   

4. Tēma Darba aizsardzības pasākumi Instrukciju izstrāde. Apmācības. Apraksts. 
5. Tēma Darba vides uzraudzība. Darba vides iekšējā uzraudzība. Pasākumu 

plāns. Patstāvīgā darba atskaite.   
6. Tēma Nelaimes gadījumu darbā 
izmeklēšanas pamatprincipi. 

Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas akta 
sastādīšana. Analīze. Patstāvīgā darba 
atskaite.   

7.Tēma Ergonomika darba vietā Darba vietas novērtējums. Apraksts. 
Mērījumi. Patstāvīgā darba atskaite.   

 

5. Pamatliteratūra:  

• Darba aizsardzības likums. Latvijas Vēstnesis 06.07. 2001. 
• Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” Latvijas Vēstnesis 13. 10.1998. 
• Darba likums  Latvijas Vēstnesis 06. 07.2001. 
• Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums Latvijas Vēstnesis 20.04. 1998. 
• Ugunsdrošības noteikumi. 17.02. 2004., ar grozījumiem 2008.g. 
• Drošības tehnikas noteikumi, ekspluatējot elektroietaises. 
• Darba aizsardzība un ugunsdrošība. V.Ziemelis, R.: "Zvaigzne", 1984. 
• Lietišķā informātika 10-12 klasei. S.Skrastiņš, R.: "Pētergailis", 1999. 
• Datu drošība un datortīkli. E.Treiguts, R.: "Turība", 1999 
• Civilās aizsardzības likums 
• Nacionālās drošības likums 
 

6. Papildliteratūra: 
    Mācību literatūra: 

• LVS 89- 1998 Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības. 
• V. Kaļķis, I. Kristiņš, Ž.Roja  Darba vides risku novērtēšana LU 2003 
• Darba aizsardzības pamācības metodes, LM. 
• Likums “Par uzņēmumu stāvokli” 
• Ž.Roja Ergonomikas pamati, R.: SIA „Drukātava“, 2008 
• Darba drošība, LM 
• Psihosociālā darba vide, LM 
• Ergonomika darbā, LM 
• Darba apstākļi un veselība darbā, LM 
• Darba higiēna, LM 
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Citi  literatūras materiāli un avoti:  
• Darba aizsardzības regulējošie normatīvie akti ( Ministru Kabineta izdotie Noteikumi); 
• Informatīvie materiāli internetā ( http://osha.lv); www.vdi.gov.lv; www.likumi.lv.;  
• Literatūra par darba aizsardzības jautājumiem. 

7. Studentu novērtēšana  

• Mājas darbu, patstāvīgo darbu izpilde – 60%  
• Aktivitāte diskusijās un lietišķajās spēlēs – 10% 
• Eksāmens - tests, situāciju analīze – 30 % 

 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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 Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
 

1. Vadības grāmatvedība (4KP) 
 
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
 

Vadības grāmatvedība ir speciālais mācību priekšmets, kas balstās uz zināšanām, kas iegūtas 
pirmajā mācību gadā, t.i., mikroekonomikā, uzņēmējdarbības ekonomikā, tirgzinībās, 
uzņēmējdarbības organizēšanā un plānošanā, (1.daļa), datormācībā, likumdošanā, 
ekonomiskajā statistikā; finanšu grāmatvedībā. 

 
3. Mērķis un uzdevumi  

3.1. Mērķis 
Vadības grāmatvedība ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par vadības grāmatvedības 
sistēmu un tās metodēm. Tās galvenais mērķis ir dot studentiem teorētiskās zināšanas un 
praktiskās iemaņas vadības lēmumu pieņemšanā, vadot uzņēmējdarbību. 

 
3.2. Uzdevumi 
•  Izprast uzņēmējdarbību un tās rezultātus raksturojošās rādītāju sistēmas, uzskaites 

paņēmienus, to ietekmējošos faktorus. 
•  Sniegt zināšanas par ar uzņēmējdarbību saistītu lēmumu pieņemšanai nepieciešamo 

pārskatu, plānu, normatīvo, tehnoloģisko, operatīvās uzskaites un analītisko informāciju un 
par lēmumu pieņemšanā izmantojamām tehnoloģijām. 

•  Prast pieņemt ar uzņēmējdarbības vadīšanu saistītus lēmumus, sastādīt un novērtēt 
uzņēmējdarbības finanšu plānus, kontrolēt uzņēmējdarbības rezultātus, analizēt un vērtēt 
pieņemto lēmumu izpildes gaitu un rezultātus. 

 
  4.  Saturs 
 
  4.1. Priekšmeta apraksts 

 
1. Ievaddaļa 
Iepazīties ar: 
- vadības grāmatvedību kā uzņēmuma informācijas sistēmas sastāvdaļu; 
- vadības un finanšu grāmatvedības salīdzinošo raksturojumu; 
- vadības grāmatvedības saturu. 
 
2. Vadības grāmatvedība un lēmumu pieņemšana 

•  Iepazīties ar: 
   - vadības lēmumiem un to klasifikāciju atkarībā no dažādām   
      pazīmēm; 
   - lēmumus ietekmējošiem faktoriem. 

 
•  Izprast lēmumu pieņemšanas procesu un informācijas tehnoloģiju izmantošanu 

tajā. 
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3.    Informācijas par uzņēmējdarbības ieņēmumiem, izmaksām un peļņu 
izmantošana lēmumu pieņemšanā:  

- iepazīties ar uzņēmējdarbības izmaksām un produktu vai pakalpojumu 
pašizmaksu, to veidiem un noteikšanas metodēm; 

- izprast savstarpējo saistību starp peļņu, ieņēmumiem un izmaksām; 
                        -     prast izmantot informāciju par ieņēmumiem izmaksām un peļņu  

                              vadības lēmumu pieņemšanā 

 

4. Budžets un tā plānošana: 
- zināt budžeta jēdzienu, nozīmi, veidus uzņēmējdarbībā; 
- izprast atšķirības starp dažādiem budžetu veidiem un to izstrādāšanas 

īpatnībām; 
                        -    prast plānot budžetu, izmantojot dažādas plānošanas metodes un  

                              informācijas plūsmas. 

 

5.  Budžeta kontrole un noviržu analīze: 
- izprast normatīvu, plānu un pārskatu nozīmi uzņēmējdarbības rezultātu kontroles 

procesā; 
- prast kontrolēt, analizēt un vērtēt uzņēmējdarbības finanšu rezultātus. 
 

4.2. Organizācija un struktūra 
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1. Ievaddaļa 
1.1.Vadības grāmatvedība kā uzņēmuma 
informācijas sistēmas sastāvdaļa 
1.2. Vadības un finanšu grāmatvedības 
salīdzinošais raksturojums 

1.3. Vadības grāmatvedības saturs 
 

2                  -  2 4 

2. Vadības grāmatvedība un lēmumu 
pieņemšana 
2.1. Lēmumu veidi 
2.2. Lēmumu pieņemšanas process 
2.3. Lēmumu pieņemšanas efektivitātes 
nodrošināšana 
 

2   2 4 8 

3. Informācijas par uzņēmējdarbības 
ieņēmumiem, izmaksām un peļņu 
izmantošana lēmumu pieņemšanā  
3.1. Uzņēmējdarbības peļņa, ieņēmumi, 
izmaksas 
3.2. Uzņēmējdarbības izmaksas un 

10   22 32 64 
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produktu vai pakalpojumu pašizmaksa: 
3.2.1. Uzņēmējdarbības izmaksas un to 

klasifikācija. 
3.2.2. Pašizmaksa un tās kalkulēšanas 

veidi. 
3.3.    Lēmumu pieņemšanai svarīgās 
izmaksas 
3.4. Seguma metodes izmantošana  
 
4.  Budžets un tā plānošana  
4.1. Budžeta jēdziens un nozīme 
uzņēmējdarbībā 
4.2.  Budžetu veidi  un izstrādāšanas 
secība  
4.3. Budžetu plānošana: 
       4.3.1. Plānošanas metodes 
       4.3.2. Plānošanas process. 
 

10 18 28 56 

5. Budžeta kontrole un noviržu analīze 
5.1. Kontroles un analīzes nozīme 
uzņēmējdarbībā 
5.2. Izmantojamās metodes 
     - dinamiskā (horizontālā) analīze; 
     - struktūras (vertikālā) analīze; 
     - relatīvo rādītāju sistēmas 
izmantošana. 
 

6 8 14 28 

      Kopā:  30 50 80 160 
 

 
4.3. Studiju programmas apjoms 

4 KP ( pilna laika studijas - 80 kontaktstundas un 80 patstāvīgā darba stundas) 
 

    4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei paredzētas 160 stundas un tas iekļauts 3. semestrī, t.sk. 80 auditorijas 
stundas un 80 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves 
ātruma, bet vidēji divas trešdaļas no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. 
 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  
Uzdevumi, testi, individuāli un grupu darbi, prezentācijas, diskusijas, situāciju analīzes, 
kontroldarbi u.c. 

 
 Temats Patstāvīgā darba veids  

 1. Ievaddaļa 
 

Testi, situāciju analīze, diskusijas. 

2. Vadības grāmatvedība un lēmumu 
pieņemšana 
 

Testi, uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas. 

3. Informācijas par uzņēmējdarbības 
ieņēmumiem, izmaksām un peļņu 

Testi, uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas, 
kontroldarbi. 
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izmantošana lēmumu pieņemšanā 
4. Budžets un tā plānošana Testi, uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas, 

prezentācijas, kontroldarbi. 
5. Budžeta kontrole un noviržu analīze Testi, uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas, 

kontroldarbi. 
 
5. Pamatliteratūra  

1. Alsiņa R., Zolotuhina K. Vadības grāmatvedība. - Rīga: Kamene, 1999. – 100 lpp. 
2. Alsiņa R., Zolotuhina K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedības pamati: Vadības 

grāmatvedība un lēmumu pieņemšana.- Rīga: RaKa, 2000.- 180 lpp. 
3. Korsaka T., Raņņķevica V. Ievads grāmatvedībā.- Rīga: LKA KMC,2005.- 1.-

27.lpp.,195.-266.lpp. 
4. Pelšs A. Vadības grāmatvedība: 1. daļa. Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija. – 

Rīga: KIF „Biznesa Kompleks”, 2001. – 199 lpp. 
5. Pelšs A. Vadības grāmatvedība: 2. daļa. Izmaksu analīze lēmumu pieņemšanai. – Rīga: 

KIF „Biznesa Kompleks”, 2001. – 232 lpp. 
6.Papildliteratūra 
  Mācību literatūra: 

1. Lucey T. Management Accounting. – London: British books for managers, 1996. – 592 p. 
2. Milichamp A. H. Foundation Accounting. – London: British books for managers, 1997. – 
488 p. 
3.Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Пер. с англ. -  
Москва: Аудит, 1998. – 783 c. 

    Citi  materiāli un avoti:  
• uzņēmējdarbību regulējošie likumi un normatīvie akti - LR likums ”Par 

grāmatvedību”, LR MK 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.585: Noteikumi par 
grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” u.c. 

• Periodiskie izdevumi un interneta resursi - Bilance, Grāmatvedība & Ekonomika, 
Latvijas Ekonomists, Dienas Bizness,      www.vid.lv; www.likumi.lv;  

 
7. Studentu novērtēšana  
1.Kontroldarbi – 20%  
2.Praktisko darbu izpilde – 10% 
3.Eksāmens – 70 % 
 
8.Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 
 

MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
 

1. Vadības grāmatvedība (4KP) 
 
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
 

Vadības grāmatvedība ir speciālais mācību priekšmets, kas balstās uz zināšanām, kas iegūtas 
pirmajā mācību gadā, t.i., mikroekonomikā, uzņēmējdarbības ekonomikā, tirgzinībās, 
uzņēmējdarbības organizēšanā un plānošanā, (1.daļa), datormācībā, likumdošanā, 
ekonomiskajā statistikā; finanšu grāmatvedībā. 
 
 

3. Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 

Vadības grāmatvedība ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par vadības grāmatvedības 
sistēmu un tās metodēm. Tās galvenais mērķis ir dot studentiem teorētiskās zināšanas un 
praktiskās iemaņas vadības lēmumu pieņemšanā, vadot uzņēmējdarbību. 

 
3.2. Uzdevumi 
•  Izprast uzņēmējdarbību un tās rezultātus raksturojošās rādītāju sistēmas, uzskaites 

paņēmienus, to ietekmējošos faktorus. 
•  Sniegt zināšanas par ar uzņēmējdarbību saistītu lēmumu pieņemšanai nepieciešamo 

pārskatu, plānu, normatīvo, tehnoloģisko, operatīvās uzskaites un analītisko informāciju un 
par lēmumu pieņemšanā izmantojamām tehnoloģijām. 

•  Prast pieņemt ar uzņēmējdarbības vadīšanu saistītus lēmumus, sastādīt un novērtēt 
uzņēmējdarbības finanšu plānus, kontrolēt uzņēmējdarbības rezultātus, analizēt un vērtēt 
pieņemto lēmumu izpildes gaitu un rezultātus. 

 
  4.  Saturs 
 
  4.1. Priekšmeta apraksts 

1. Ievaddaļa 
Iepazīties ar: 
- vadības grāmatvedību kā uzņēmuma informācijas sistēmas sastāvdaļu; 
- vadības un finanšu grāmatvedības salīdzinošo raksturojumu; 
- vadības grāmatvedības saturu. 
2. Vadības grāmatvedība un lēmumu pieņemšana 

•  Iepazīties ar: 
   - vadības lēmumiem un to klasifikāciju atkarībā no dažādām   
      pazīmēm; 
   - lēmumus ietekmējošiem faktoriem. 
•  Izprast lēmumu pieņemšanas procesu un informācijas tehnoloģiju izmantošanu 

tajā. 
3.    Informācijas par uzņēmējdarbības ieņēmumiem, izmaksām un peļņu 

izmantošana lēmumu pieņemšanā:  
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- iepazīties ar uzņēmējdarbības izmaksām un produktu vai pakalpojumu 
pašizmaksu, to veidiem un noteikšanas metodēm; 

- izprast savstarpējo saistību starp peļņu, ieņēmumiem un izmaksām; 
                        -     prast izmantot informāciju par ieņēmumiem izmaksām un peļņu  

                              vadības lēmumu pieņemšanā 

4. Budžets un tā plānošana: 
- zināt budžeta jēdzienu, nozīmi, veidus uzņēmējdarbībā; 
- izprast atšķirības starp dažādiem budžetu veidiem un to izstrādāšanas 

īpatnībām; 
                        -    prast plānot budžetu, izmantojot dažādas plānošanas metodes un  

                              informācijas plūsmas. 

5.  Budžeta kontrole un noviržu analīze: 
- izprast normatīvu, plānu un pārskatu nozīmi uzņēmējdarbības rezultātu kontroles 

procesā; 
- prast kontrolēt, analizēt un vērtēt uzņēmējdarbības finanšu rezultātus. 
 

4.2. Organizācija un struktūra 
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1. Ievaddaļa 
1.1.Vadības grāmatvedība kā uzņēmuma 
informācijas sistēmas sastāvdaļa 
1.2. Vadības un finanšu grāmatvedības 
salīdzinošais raksturojums 

1.3. Vadības grāmatvedības saturs 
 

2                  -  2 4 

2. Vadības grāmatvedība un lēmumu 
pieņemšana 
2.1. Lēmumu veidi 
2.2. Lēmumu pieņemšanas process 
2.3. Lēmumu pieņemšanas efektivitātes 
nodrošināšana 
 

2   2 24 28 

3. Informācijas par uzņēmējdarbības 
ieņēmumiem, izmaksām un peļņu 
izmantošana lēmumu pieņemšanā  
3.1. Uzņēmējdarbības peļņa, ieņēmumi, 
izmaksas 
3.2. Uzņēmējdarbības izmaksas un 
produktu vai pakalpojumu pašizmaksa: 
3.2.3. Uzņēmējdarbības izmaksas un to 

klasifikācija. 
3.2.4. Pašizmaksa un tās kalkulēšanas 

veidi. 

2  8 42 52 
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3.3.    Lēmumu pieņemšanai svarīgās 
izmaksas 
3.4. Seguma metodes izmantošana  
 
4.  Budžets un tā plānošana  
4.1. Budžeta jēdziens un nozīme 
uzņēmējdarbībā 
4.2.  Budžetu veidi  un izstrādāšanas 
secība  
4.3. Budžetu plānošana: 
       4.3.1. Plānošanas metodes 
       4.3.2. Plānošanas process. 
 

2 8 38 48 

5. Budžeta kontrole un noviržu analīze 
5.1. Kontroles un analīzes nozīme 
uzņēmējdarbībā 
5.2. Izmantojamās metodes 
     - dinamiskā (horizontālā) analīze; 
     - struktūras (vertikālā) analīze; 
     - relatīvo rādītāju sistēmas 
izmantošana. 
 

2 4 22 28 

      Kopā:  10 22 128 160 
 

 
4.3. Studiju programmas apjoms 

4 KP (nepilna laika neklātienes studijas - 32 kontaktstundas un 128 patstāvīgā darba 
stundas) 
 

    4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei paredzētas 160 stundas un tas iekļauts 3. semestrī, t.sk. 32 auditorijas 
stundas un 128 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves 
ātruma, bet vidēji divas trešdaļas no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. 
 

4.5. Patstāvigo darbu organizācija:  
Uzdevumi, testi, individuāli un grupu darbi, prezentācijas, diskusijas, situāciju analīzes, 
kontroldarbi u.c. 

 
 Temats Patstāvīgā darba veids  

 1. Ievaddaļa 
 

Testi, situāciju analīze, diskusijas. 

2. Vadības grāmatvedība un lēmumu 
pieņemšana 
 

Testi, uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas. 

3. Informācijas par uzņēmējdarbības 
ieņēmumiem, izmaksām un peļņu 
izmantošana lēmumu pieņemšanā 

Testi, uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas, 
kontroldarbi. 

4. Budžets un tā plānošana Testi, uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas, 
prezentācijas, kontroldarbi. 
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5. Budžeta kontrole un noviržu analīze Testi, uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas, 
kontroldarbi. 

 
5. Pamatliteratūra  

1. Alsiņa R., Zolotuhina K. Vadības grāmatvedība. - Rīga: Kamene, 1999. – 100 lpp. 
2. Alsiņa R., Zolotuhina K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedības pamati: Vadības 

grāmatvedība un lēmumu pieņemšana.- Rīga: RaKa, 2000.- 180 lpp. 
3. Korsaka T., Raņņķevica V. Ievads grāmatvedībā.- Rīga: LKA KMC,2005.- 1.-

27.lpp.,195.-266.lpp. 
4. Pelšs A. Vadības grāmatvedība: 1. daļa. Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija. – 

Rīga: KIF „Biznesa Kompleks”, 2001. – 199 lpp. 
5. Pelšs A. Vadības grāmatvedība: 2. daļa. Izmaksu analīze lēmumu pieņemšanai. – Rīga: 

KIF „Biznesa Kompleks”, 2001. – 232 lpp. 
6.Papildliteratūra 
  Mācību literatūra: 

1. Lucey T. Management Accounting. – London: British books for managers, 1996. – 592 p. 
2. Milichamp A. H. Foundation Accounting. – London: British books for managers, 1997. – 
488 p. 
3.Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Пер. с англ. -  
Москва: Аудит, 1998. – 783 c. 

    Citi materiāli un avoti:  
            - uzņēmējdarbību regulējošie likumi un normatīvie akti - LR likums ”Par 

grāmatvedību”, LR MK 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.585: Noteikumi par 
grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” u.c. 

     Periodiskie izdevumi un interneta resursi 
             - Bilance, Grāmatvedība & Ekonomika, Latvijas Ekonomists, Dienas Bizness,      
www.vid.lv; www.likumi.lv;  
 
7. Studentu novērtēšana  
1.Kontroldarbi – 10%  
2.Praktisko darbu izpilde – 20% 
3.Eksāmens – 70 % 
 
8.Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
 
 

286

http://www.vid.lv/�
http://www.likumi.lv/�


Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 

 
STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA  

 
1. Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana (4 KP) 
2.Prasības kursa apguves uzsākšanai: 
Kursa saturs orientēts uz studentiem ar priekšzināšanām mikroekonomikā, mārketingā, 
mārketinga pētijumos, finanšu grāmatvedībā, komerctiesībās. 
 

3. Mērķi un uzdevumi  
3.1. Mērķi   
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana ir integrējošs mācību priekšmets, kura nolūks dod 
profesionālās iemaņas uzņēmējdarbībā, tas parāda savstarpējo saikni starp pirmajā mācību gadā 
apgūstamajiem priekšmetiem un kalpo kā bāze otrā mācību gada speciālajiem priekšmetiem.  
3.2. Uzdevumi 

• Izprast uzņēmējdarbības būtību, ārējās un iekšējās vides ietekmi. 
• Izprast un analizēt dažādu uzņēmējdarbības sfēru attīstību Latvijā. 
• Izprast uzņēmējdarbības formu īpatnības. 
• Noteikt potenciālos informācijas avotus un izmantot tos ideju ģenerēšanas procesā. 
• Izveidot un izmantot komunikatīvās prasmes. 
• Noteikt un izmantot uzņēmējdarbībai nepieciešamos resursus. 
• Izprast vadītāja un darbinieku lomu un uzņēmumā struktūrā, veidot prasmi strādāt 

grupā. 
• Izstrādāt un prezentēt biznesa plānu. 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
Prast pielietot ekonomiskās zināšanas, komunikatīvās prasmes, tehniskos līdzekļus ar 
uzņēmējdarbību saistītu patstāvīgu lēmumu pieņemšanā un pamatošanā uzņēmējdarbībā. 

 

4. Saturs   
4.1. Priekšmeta apraksts  

• Uzņēmējdarbība, uzņēmējs, uzņēmums, uzņēmējdarbības organizatoriski tiesiskās 
formas. 

Izprast uzņēmējdarbības būtību un nozīmi valsts ekonomikā, izzināt uzņēmējdarbības 
procesa galvenos elementus, izprast uzņēmējdarbības loģiku, kultūru, un ētiku. 
Jāpeot raksturot uzņēmējdarbības organizatoriski tiesiskās formas, jāprot salīdzināt un 
noteikt atsevišķu tiesisko formu priekšrocības un trūkumus. 

 
• Uzņēmējdarbības plānošana. 
Jāprot sastādīt biznesa plānu, aprēķināt nepieciešamo resursu daudzumu, ieņēmumus un 
izmaksas, peļņu vai zaudējumus un novērtēt uzņēmuma darbības efektivitāti. 
• Uzņēmējdarbības sfēra Latvijā. 
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Jāprot raksturot un salīdzināt atsevišķas uzņēmējdarbības sfēras, akcentēt to sevišķās 
īpašības. 
• Uzņēmuma dzīves cikls. 
Jāprot raksturot uzņēmumā dzīves cikla fāzes, jāprot dibināt uzņēmumu un veidot tās 
struktūru. 
• Uzņēmuma vadīšanas principi. 
Jāprot raksturot vadīšanas stilus un izveidot uzņēmuma strukturu . Jāprot izvēlēties 
uzņēmuma personālu  un izmantot iegūtās zināšanas uzņēmējdarbībā. 
• Uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamie resursi. Uzņēmējdarbības informatīvais 

nodrošinājums.  
Jāpārzina uzņēmējdarbībā nepieciešamie resursi, to sastāvs, jāprot iegūtās zināšanas 
izmantot resursu izvēlē. 
Jāprot izmantot dažādus informācijas avotus un veidot informācijas datu bāzi uzņēmumā 
un pielietot to uzņēmējdarbībā. 
 

4.2. Organizācijas struktūra  

Tēma Stundu skaits 
Kopā Audit. Prakt. Patst. 

1. Uzņēmējdarbība  
1.1. LR likums “Komerclikums“ un uzņēmējdarbības 
organizatoriski tiesiskās formas. 
   1.1.1. Faktori, kas ietekmē organizatoriski tiesisko 
uzņēmējdarbības izvēli. Fiziskās un juridiskās personas 
jēdziens. Noteikumi par uzņēmējdarbības ierobežojumiem. 
   1.1.2. Individuālais komersants, tā raksturojums.  
   1.1.3. Personālsabiedrības, to veidi un raksturojums. 
   1.1.4. Kapitālsabiedrības, to veidi un raksturojums: 
sabiedrība ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrība.  
1.3. Uzņēmējdarbības process: Ideja. Resursi. 
Uzņēmējdarbības rezultāti. 

12          5 1 6 

2. Uzņēmējdarbības plānošana  
2.1.Plānošana un prognozēšana uzņēmējdarbībā.  
2.2.  Biznesa plāna vispārīgs raksturojums, 
funkcijas. Nosacījumi, kas jāievēro,  izstrādājot 
biznesa plānu. Biznesa plāna izstrādāšanas 
secība.  
2.3.  Pašreizējā stāvokļa novērtēšana – 
sagatavošanās plānošanas procesam. Mikrovides 
un makrovides analīze. Novērtēšanas rezultātu 
apkopošana. 
2.4.  Biznesa plāna saturs. Titullapa.  Iesniegums 
par komercnoslēpumu. Kopsavilkums. Ieceres 
pamatojums. Finanšu aprēķini. Pielikums.  

20 3 7 10 

3. Uzņēmuma vadīšanas principi  
3.1. . Uzņēmējs un tā statuss. Uzņēmējam nepieciešamās 
īpašības. Uzņēmējs kā vadītājs. Uzņēmējdarbības loģika: 
uzņēmēja rīcība un to noteicošie faktori. Patērētāja  rīcības  
prognozēšana. Uzņēmēja darbības virzieni. 
3.2. Vadības līmeņi,metodes, stili. 
3.3 .Uzņēmuma personāla izvēle,pienākumu strukturēšana. 

10 2 3 5 
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4. Uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamie 
resursi  
4.1.  Uzņēmējdarbības informatīvais 
nodrošinājums  
   4.1.1. Uzņēmuma iekšējie informācijas avoti: 
grāmatvedība, tehnoloģijas dati ( receptūra), ražošanas 
jaudas ( telpas, iekārtas), pārdošanas apjomi, sarunas ar 
uzņēmuma darbiniekiem. 
   4.1.2. Ārējie informācijas avoti. 

• Valsts institūcijas un iestādes: Valsts statistikas 
komiteja, Valsts likumdošanas institūcijas, 
muitas un nodokļu institūcijas, pašvaldību 
komercnodaļas, bibliotēkas. 

• Privātās institūcijas: juridiskie biroji, 
grāmatvedības un auditorfirmas, mārketinga un 
reklāmas aģentūras, bankas, apdrošināšanas 
kompānijas, tehnoloģiskie centri un pētnieciskās 
laboratorijas, uzņēmējdarbības atbalsta centri. 

• Tirgus kā informācijas avots. Aptaujas un 
novērošana. Gadatirgi un izstādes, katalogi. 

• Sabiedriskās organizācijas: Tirdzniecības un 
rūpniecības kamera, arodbiedrības, nozaru 

4.2. Kapitāls un investīcijas. Kapitāls, tā jēdziens un 
sastāvs: pamata un apgrozāmais. Kapitāla veidošana. 
Kapitāla avoti. Investēšana (ieguldīšana).  
4.3. Tehnoloģija: jēdziens, izvēles problēmas. 
Kvalitātes vadīšana: tehnoloģisko resursu optimizācija, 
bagātināšana, aizsardzība. Preču zīmes izstrādāšana un 
aizsardzība 
4.4. Darbaspēks (personāls): Jēdziens un nozīme. Sastāvs 
un uzņēmējdarbības  struktūras. Darbaspēka izvēle un 
novērtēšana. Personāla izmantošanu raksturojošie 
rādītāji: darba intensitāte, darba ražīgums (izstrāde uz 
vienu strādājošo, produkcijas vai pakalpojumu 
darbietilpība, produktivitātes rādītājs). 
4.5.Uzņēmējspēja. Uzņēmējspēja un risks. 

20 2 8 10 

5.Uzņēmējdarbības sfēras Latvijā  
5.1. Mazā un vidējā uzņēmējdarbība Latvijā. Valdības 
atbalsts MVU. 
5.2. Galvenie profesionālās uzņēmējdarbības tipi un to 
būtība. 
 5.3. Valsts un privātā uzņēmējdarbība, to salīdzinājums, 
priekšrocības. Ekonomiskie principi privātā uzņēmuma 
dibināšanā. Uzņēmējdarbība, to būtība un prioritātes. 
5.4.. Uzņēmēja divi rīcības motīvi: patērētāja vajadzību 
atklāšana, patērētājam uzspiestās intereses. Tradicionālās 
un inovāciju uzņēmējdarbības formu būtība, jēdziens un 
savstarpējā sakarība. Uzņēmējdarbības aktivitātes un to 
veidi: pamataktivitāte un ideju ģenerēšana. 

8 4  4 
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6.Uzņēmuma dzīves cikls  
6.1. Uzņēmuma dibināšanas tiesiskie priekšnosacījumi. 
Dažādu īpašumu formu uzņēmumu dibināšanas      
īpatnības. Dibināšanas līgums. Uzņēmuma statūti, to 
jēdziens un nozīme. Dibināšanas ieguldījums, tā 
noformēšanas noteikumi. Reģistrēšanas kapitāls. 
Uzņēmuma, kā nodokļu maksātāja, reģistrēšana. 
Komercreģistrs. 
6.2. Uzņēmuma darbība.  
6.3. Uzņēmuma struktūra.  
6.4. Krīze un bankrots. Uzņēmuma ekonomiskā un vadības 
krīze.Ekonomiskās krīzes cēloņi. Krīzes un bankrota 
atvairīšanas pasākumi. Uzņēmuma likvidācija. Brīvprātīgā 
un piespiedu likvidācija. Formālā un materiālā likvidācija.  
Sanācija un tās pasākumi. Bankrota procedūra. 
6.5.Uzņēmumu darbības izbeigšana. Norēķinu secība ar 
kreditoriem. 

10 4 1 5 

KOPĀ 160 40 40 80 

 
4.3 Studiju priekšmeta apjoms 

4 KP (pilna laika klātienes studijas - 80 kontaktstundas un 80 patstāvīgā darba stundas) 
 

      4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 80 stundas 2. studiju gada 3., 4. 
semestrī, t.sk. 80 kontaktstundas un 80 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības 
dalās lekcijās un praktiskajos darbos.  

 
Patstāvīgo darbu organizācijas un struktūra  

 
Biznesa plāns.  

1.  
Mērķi  

2.  
Studentam jāprot  izstrādāt biznesa plānu jaunam pasākumam.  
Studentam jāizprot jaunas preces vai pakalpojuma analīzes,  plānošanas un 
realizācijas process.  

Saturs 

Biznesa plāna vadlīnijas (standarta formas)  

1.  
Kopsavilkums. 

1.1.  
Ievads.  

1.2.  
Galvenā ideja.  

1.3.  
Ierobežojumi.  

2.  
Problēmas formulējums.  

2.1.  
Tirgus analīze – ārējā vide.  

2.2.  
Tirgus pieprasījums.  

2.3.  
Piedāvājuma apstākļi .  
Sadales apstākļi.  
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2.4.  
3.  

Prognoze. 

3.1.  
Potenciāls – iekšējā vide.  

3.2.  
Personāla potenciāls.  

3.3.  
Ražošanas potenciāls.  

3.4.  
Finansu potenciāls.  

4.  
Konsultatīvie pakalpojumi.  

4.1.  
SWOT analīze.  

4.2.  
Iespējas.  

4.3.  
Draudi. Stiprās puses.  

5.  
Vājās puses.  

5.1.  
Uzņēmuma misijas un mērķu noteikšana.  

5.2.  
Misijas noteikšana. 

6.  
Mērķi.  

6.1.  
Stratēģijas.  

6.2.  
Uzņēmuma juridiskais statuss.  

6.3.  
Uzņēmuma potenciāls.  

7.  
Mārketings.  

7.1.  
Detalizēts plāns.  

7.2.  
Uzņēmuma juridiskais statuss.  

• 
Uzņēmuma potenciāls.  

-  
Materiālais potenciāls.  

-  
Izvietojums. 

-  
Ēkas, iekārtas.  

-  
Tehniskais nodrošinājums.  

• 
Krājumi.  

-  
Cilvēku potenciāls.  

-  
Ražošanas personāls.  

-  
Administrat īvais personāls.  

• 
Komercpersonāls.  

-  
Finansu potenciāls.  

-  
Dibināšanas kapitāls.  

• 
Rīcības kapitāls .  

-  
Uzņēmējdarbības valstiskā atzīšana.  

-  
Firmas reģistrācija.  

-  
Uzņēmuma reģistrācija.  

-  
Nodokļu maksātāja reģistrācija.  

• 
Patentu, dizaina paraugu un preču zīmes reģistrēšana.  

7.3.  
Valdības atbalsts.  

• 
Mārketings.  

• 
Produkts vai pakalpojums. 

• 
Cena. 

• 
Vieta.  

7.4.  
Virzīšana.  

7.5.  
Termiņu plānošana, darba grafiks.  
Risks un tā vadīšana.  
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7.6.  
• 

Finansu plāns un finansu aprēķins.  

• 
Peļņas un zaudējumu aprēķins.  

• 
Naudas plūsmas pārskats.  

 
5. Pamatliteratūra  

Bilance.  

1. Rurāne M. Uzņēmējdarabības organizācija un plānošana. – Rīga: Biznesa augstskola 

Turība, 2002. – 330 lpp. 

2. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. – Rīga: Rīgas 

Tehniskā universitāte, 2005. – 229 lpp. 

6.Papildliteratūra  
1. Abizāre V. Ievads Uzņēmējdarbībā. – Rīga: RaKa, 2004. – 140 lpp. 
2. Alsiņa R. Uzņēmējdarbība.- Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un Menedžmenta 

akadēmija, 2004.- 280 lpp. 
3. Alsiņa R. Mācies plānot! – Rīga: Kamene, 2004. – 75 lpp. 
4. Alsiņa R., Romancēviča J., Rurāne M. u.c. Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana. 

– Rīga: Kamene, 1999. – 280 lpp. 
5. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 

2005. – 175 lpp. 
6. Drucker Peter F. Innovation and enterpreneurship – Practice and Principles Butterworth 

Heinemann 1985. Revised reprint 1994. Reprint 1997. 
7. Kuratko Donald F. Zrichard M. Hodgetts Enterpreneurship – a contemporary approach 

Third edition. The Drayden Press, Harcourt Brace Collage Publishers 1989. 
8. Henrik Herlau and Helgr Tetzschner. The Cube Modek: A Human Software. For 

Traoning and Managing Enterpreneurship. Copenhagen Business School, 1994. 
9. Котляр Э. Искуство и методи финансового анализа и планирование. – Москва: 

ИНЭК, 2004. – 156 с.  
10. Попова В. М. Бизнес – планирование. – Москва: Финансы и статистика, 2006. – 

814 с. 
11. Широков Б. М. Малый бизнес: финансовая среда предпринимательства. – Москва: 

Финансы и статистика, 2006. – 493 с. 
12. Гаврилова А. Н., Сисоева Е. Ф., Барабанов А. И. Финансоый менеджмент – 

Москва: КНОРУС, 2006. – 326 с.  
13. Хьюберт К. Рамперсад Универсальная система показателей деятельности. – 

Москва:  АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС 2005. – 351 с. 
14. Этрилл П. Финансоый менеджмент. – Москва: ИТЕР, 2006. – 602 с.  

 
7 .  Studentu novērtēšana  
Kursa darbs – 60% 
Eksāmens    - 40% 

 
8.Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 

 
STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana (4 KP)  

2.Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Kursa saturs orientēts uz studentiem ar priekšzināšanām mikroekonomikā, mārketingā,  
mārketinga pētijumos, finanšu grāmatvedībā, komerctiesībās.  

3. Mērķi un uzdevumi  
3.1. Mērķi   
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana ir integrējošs mācību priekšmets, kura nolūks dod 
profesionālās iemaņas uzņēmējdarbībā, tas parāda savstarpējo saikni starp pirmajā mācību gadā 
apgūstamajiem priekšmetiem un kalpo kā bāze otrā mācību gada speciālajiem priekšmetiem.  
3.2. Uzdevumi 

• Izprast uzņēmējdarbības būtību, ārējās un iekšējās vides ietekmi. 
• Izprast un analizēt dažādu uzņēmējdarbības sfēru attīstību Latvijā. 
• Izprast uzņēmējdarbības formu īpatnības. 
• Noteikt potenciālos informācijas avotus un izmantot tos ideju ģenerēšanas procesā. 
• Izveidot un izmantot komunikatīvās prasmes. 
• Noteikt un izmantot uzņēmējdarbībai nepieciešamos resursus. 
• Izprast vadītāja un darbinieku lomu un uzņēmumā struktūrā, veidot prasmi strādāt 

grupā. 
• Izstrādāt un prezentēt biznesa plānu. 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
Prast pielietot ekonomiskās zināšanas, komunikatīvās prasmes, tehniskos līdzekļus ar 
uzņēmējdarbību saistītu patstāvīgu lēmumu pieņemšanā un pamatošanā uzņēmējdarbībā. 

 

4. Saturs   
4.1. Priekšmeta apraksts  

• Uzņēmējdarbība, uzņēmējs, uzņēmums, uzņēmējdarbības organizatoriski tiesiskās 
formas. 

Izprast uzņēmējdarbības būtību un nozīmi valsts ekonomikā, izzināt uzņēmējdarbības 
procesa galvenos elementus, izprast uzņēmējdarbības loģiku, kultūru, un ētiku. 
Jāpeot raksturot uzņēmējdarbības organizatoriski tiesiskās formas, jāprot salīdzināt un 
noteikt atsevišķu tiesisko formu priekšrocības un trūkumus. 

 
• Uzņēmējdarbības plānošana. 
Jāprot sastādīt biznesa plānu, aprēķināt nepieciešamo resursu daudzumu, ieņēmumus un 
izmaksas, peļņu vai zaudējumus un novērtēt uzņēmuma darbības efektivitāti. 
• Uzņēmējdarbības sfēra Latvijā. 
Jāprot raksturot un salīdzināt atsevišķas uzņēmējdarbības sfēras, akcentēt to sevišķās 
īpašības. 
• Uzņēmuma dzīves cikls. 
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Jāprot raksturot uzņēmumā dzīves cikla fāzes, jāprot dibināt uzņēmumu un veidot tās 
struktūru. 
• Uzņēmuma vadīšanas principi. 
Jāprot raksturot vadīšanas stilus un izveidot uzņēmuma strukturu . Jāprot izvēlēties 
uzņēmuma personālu  un izmantot iegūtās zināšanas uzņēmējdarbībā. 
• Uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamie resursi. Uzņēmējdarbības informatīvais 

nodrošinājums.  
Jāpārzina uzņēmējdarbībā nepieciešamie resursi, to sastāvs, jāprot iegūtās zināšanas 
izmantot resursu izvēlē. 
Jāprot izmantot dažādus informācijas avotus un veidot informācijas datu bāzi uzņēmumā 
un pielietot to uzņēmējdarbībā. 
 

4.2. Organizācijas struktūra  

Tēma Stundu skaits 
Kopā Audit. Prakt. Patst. 

1. Uzņēmējdarbība  
1.1. LR likums “Komerclikums“ un uzņēmējdarbības 
organizatoriski tiesiskās formas. 
   1.1.1. Faktori, kas ietekmē organizatoriski tiesisko 
uzņēmējdarbības izvēli. Fiziskās un juridiskās personas 
jēdziens. Noteikumi par uzņēmējdarbības ierobežojumiem. 
   1.1.2. Individuālais komersants, tā raksturojums.  
   1.1.3. Personālsabiedrības, to veidi un raksturojums. 
   1.1.4. Kapitālsabiedrības, to veidi un raksturojums: 
sabiedrība ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrība.  
1.3. Uzņēmējdarbības process: Ideja. Resursi. 
Uzņēmējdarbības rezultāti. 

20     5  18 

2. Uzņēmējdarbības plānošana  
2.1.Plānošana un prognozēšana uzņēmējdarbībā.  
2.2 .  Biznesa plāna vispārīgs raksturojums, 
funkcijas. Nosacījumi, kas jāievēro,  izstrādājot 
biznesa plānu. Biznesa plāna izstrādāšanas 
secība.  
2.3.  Pašreizējā stāvokļa novērtēšana – 
sagatavošanās plānošanas procesam. Mikrovides 
un makrovides analīze. Novērtēšanas rezultātu 
apkopošana. 
2.4.  Biznesa plāna saturs. Titullapa.  Iesniegums 
par komercnoslēpumu. Kopsavilkums. Ieceres 
pamatojums. Finanšu aprēķini. Pielikums.  

30 5  25 

3. Uzņēmuma vadīšanas principi  
3.1. . Uzņēmējs un tā statuss. Uzņēmējam nepieciešamās 
īpašības. Uzņēmējs kā vadītājs. Uzņēmējdarbības loģika: 
uzņēmēja rīcība un to noteicošie faktori. Patērētāja  rīcības  
prognozēšana. Uzņēmēja darbības virzieni. 
3.2. Vadības līmeņi,metodes, stili. 
3.3 .Uzņēmuma personāla izvēle,pienākumu strukturēšana. 

18 3  15 

4. Uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamie 
resursi  
4.1.  Uzņēmējdarbības informatīvais 

37 7  30 
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nodrošinājums  
   4.1.1. Uzņēmuma iekšējie informācijas avoti: 
grāmatvedība, tehnoloģijas dati ( receptūra), ražošanas 
jaudas ( telpas, iekārtas), pārdošanas apjomi, sarunas ar 
uzņēmuma darbiniekiem. 
   4.1.2. Ārējie informācijas avoti. 

• Valsts institūcijas un iestādes: Valsts statistikas 
komiteja, Valsts likumdošanas institūcijas, 
muitas un nodokļu institūcijas, pašvaldību 
komercnodaļas, bibliotēkas. 

• Privātās institūcijas: juridiskie biroji, 
grāmatvedības un auditorfirmas, mārketinga un 
reklāmas aģentūras, bankas, apdrošināšanas 
kompānijas, tehnoloģiskie centri un pētnieciskās 
laboratorijas, uzņēmējdarbības atbalsta centri. 

• Tirgus kā informācijas avots. Aptaujas un 
novērošana. Gadatirgi un izstādes, katalogi. 

• Sabiedriskās organizācijas: Tirdzniecības un 
rūpniecības kamera, arodbiedrības, nozaru 

4.2. Kapitāls un investīcijas. Kapitāls, tā jēdziens un 
sastāvs: pamata un apgrozāmais. Kapitāla veidošana. 
Kapitāla avoti. Investēšana (ieguldīšana).  
4.3. Tehnoloģija: jēdziens, izvēles problēmas. 
Kvalitātes vadīšana: tehnoloģisko resursu optimizācija, 
bagātināšana, aizsardzība. Preču zīmes izstrādāšana un 
aizsardzība 
4.4. Darbaspēks (personāls): Jēdziens un nozīme. Sastāvs 
un uzņēmējdarbības  struktūras. Darbaspēka izvēle un 
novērtēšana. Personāla izmantošanu raksturojošie 
rādītāji: darba intensitāte, darba ražīgums (izstrāde uz 
vienu strādājošo, produkcijas vai pakalpojumu 
darbietilpība, produktivitātes rādītājs). 
4.5.Uzņēmējspēja. Uzņēmējspēja un risks. 
5.Uzņēmējdarbības sfēras Latvijā  
5.1. Mazā un vidējā uzņēmējdarbība Latvijā. Valdības 
atbalsts MVU. 
5.2. Galvenie profesionālās uzņēmējdarbības tipi un to 
būtība. 
 5.3. Valsts un privātā uzņēmējdarbība, to salīdzinājums, 
priekšrocības. Ekonomiskie principi privātā uzņēmuma 
dibināšanā. Uzņēmējdarbība, to būtība un prioritātes. 
5.4.. Uzņēmēja divi rīcības motīvi: patērētāja vajadzību 
atklāšana, patērētājam uzspiestās intereses. Tradicionālās 
un inovāciju uzņēmējdarbības formu būtība, jēdziens un 
savstarpējā sakarība. Uzņēmējdarbības aktivitātes un to 
veidi: pamataktivitāte un ideju ģenerēšana. 

30 5  25 

6.Uzņēmuma dzīves cikls  
6.1. Uzņēmuma dibināšanas tiesiskie priekšnosacījumi. 
Dažādu īpašumu formu uzņēmumu dibināšanas      
īpatnības. Dibināšanas līgums. Uzņēmuma statūti, to 

30 7  25 
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jēdziens un nozīme. Dibināšanas ieguldījums, tā 
noformēšanas noteikumi. Reģistrēšanas kapitāls. 
Uzņēmuma, kā nodokļu maksātāja, reģistrēšana. 
Komercreģistrs. 
6.2. Uzņēmuma darbība.  
6.3. Uzņēmuma struktūra.  
6.4. Krīze un bankrots. Uzņēmuma ekonomiskā un vadības 
krīze.Ekonomiskās krīzes cēloņi. Krīzes un bankrota 
atvairīšanas pasākumi. Uzņēmuma likvidācija. Brīvprātīgā 
un piespiedu likvidācija. Formālā un materiālā likvidācija.  
Sanācija un tās pasākumi. Bankrota procedūra. 
6.5.Uzņēmumu darbības izbeigšana. Norēķinu secība ar 
kreditoriem. 

KOPĀ 160 32  128 

 
 

4.4 Studiju priekšmeta apjoms 
4 KP (nepilna laika neklātienes studijas - 32 kontaktstundas un 128 patstāvīgā darba 
stundas) 
 

      4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei nepilna laika studiju programmā paredzētas 160 stundas 4. semestrī, 
5.semestrī, t.sk. 32 kontaktstundas un 128 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības 
dalās lekcijās un praktiskajos darbos.  

 
Patstāvīgo darbu organizācijas un struktūra  

 
Biznesa plāns.  

1.  
Mērķi  

2.  
Studentam jāprot  izstrādāt biznesa plānu jaunam pasākumam.  
Studentam jāizprot jaunas preces vai pakalpojuma analīzes, plānošanas un 
realizācijas process.  

Saturs 
Biznesa plāna vadlīnijas (standarta formas)  

1.  
Kopsavilkums. 

1.1.  
Ievads. 

1.2.  
Galvenā ideja.  

1.3.  
Ierobežojumi.  

2.  
Problēmas formulējums.  

2.1.  
Tirgus analīze – ārējā vide.  

2.2.  
Tirgus pieprasījums.  

2.3.  
Piedāvājuma apstākļi .  

2.4.  
Sadales apstākļi.  

3.  
Prognoze. 

Potenciāls – iekšējā vide.  
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3.1.  
3.2.  

Personāla potenciāls.  

3.3.  
Ražošanas potenciāls.  

3.4.  
Finansu potenciāls.  

4.  
Konsultatīvie pakalpojumi.  

4.1.  
SWOT analīze.  

4.2.  
Iespējas.  

4.3.  
Draudi. Stiprās puses.  

5.  
Vājās puses.  

5.1.  
Uzņēmuma misijas un mērķu noteikšana.  

5.2.  
Misijas noteikšana. 

6.  
Mērķi.  

6.1.  
Stratēģijas.  

6.2.  
Uzņēmuma juridiskais statuss.  

6.3.  
Uzņēmuma potenciāls.  

7.  
Mārketings.  

7.1.  
Detalizēts plāns.  

7.2.  
Uzņēmuma juridiskais statuss.  

• 
Uzņēmuma potenciāls.  

-  
Materiālais potenciāls.  

-  
Izvietojums. 

-  
Ēkas, iekārtas.  

-  
Tehniskais nodrošinājums.  

• 
Krājumi.  

-  
Cilvēku potenciāls.  

-  
Ražošanas personāls.  

-  
Administrat īvais personāls.  

• 
Komercpersonāls.  

-  
Finansu potenciāls.  

-  
Dibināšanas kapitāls.  

• 
Rīcības kapitāls.  

-  
Uzņēmējdarbības valstiskā atzīšana.  

-  
Firmas reģistrācija.  

-  
Uzņēmuma reģistrācija.  

-  
Nodokļu maksātāja reģistrācija.  

• 
Patentu, dizaina paraugu un preču zīmes reģistrēšana.  

7.3.  
Valdības atbalsts.  

• 
Mārketings.  

• 
Produkts vai pakalpojums. 

• 
Cena. 

• 
Vieta.  

7.4.  
Virzīšana. 

7.5.  
Termiņu plānošana, darba grafiks.  

7.6.  
Risks un tā vadīšana.  

• 
Finansu plāns un finansu aprēķins.  

Peļņas un zaudējumu aprēķins.  
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• 
• 

Naudas plūsmas pārskats.  

 
5. Pamatliteratūra  

Bilance.  

1 Rurāne M. Uzņēmējdarabības organizācija un plānošana. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 

2002. – 330 lpp. 

2 Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. – Rīga: Rīgas 

Tehniskā universitāte, 2005. – 229 lpp. 

6.Papildliteratūra  
1 Abizāre V. Ievads Uzņēmējdarbībā. – Rīga: RaKa, 2004. – 140 lpp. 
2 Alsiņa R. Uzņēmējdarbība.- Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un Menedžmenta 

akadēmija, 2004.- 280 lpp. 
3 Alsiņa R. Mācies plānot! – Rīga: Kamene, 2004. – 75 lpp. 
4 Alsiņa R., Romancēviča J., Rurāne M. u.c. Uzņēmējdarbības organizēšana un 

plānošana. – Rīga: Kamene, 1999. – 280 lpp. 
5 Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. – Rīga: Biznesa augstskola 

Turība, 2005. – 175 lpp. 
6 Drucker Peter F. Innovation and enterpreneurship – Practice and Principles 

Butterworth Heinemann 1985. Revised reprint 1994. Reprint 1997. 
7 Kuratko Donald F. Zrichard M. Hodgetts Enterpreneurship – a contemporary 

approach Third edition. The Drayden Press, Harcourt Brace Collage Publishers 1989. 
8 Henrik Herlau and Helgr Tetzschner. The Cube Modek: A Human Software. For 

Traoning and Managing Enterpreneurship. Copenhagen Business School, 1994. 
9 Котляр Э. Искуство и методи финансового анализа и планирование. – Москва: 

ИНЭК, 2004. – 156 с.  
10 Попова В. М. Бизнес – планирование. – Москва: Финансы и статистика, 2006. – 

814 с. 
11 Широков Б. М. Малый бизнес: финансовая среда предпринимательства. – 

Москва: Финансы и статистика, 2006. – 493 с. 
12 Гаврилова А. Н., Сисоева Е. Ф., Барабанов А. И. Финансоый менеджмент – 

Москва: КНОРУС, 2006. – 326 с.  
13 Хьюберт К. Рамперсад Универсальная система показателей деятельности. – 

Москва:  АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС 2005. – 351 с. 
14 Этрилл П. Финансоый менеджмент. – Москва: ИТЕР, 2006. – 602 с.  

 
7 .  Studentu novērtēšana  
Kursa darbs – 60% 
Eksāmens    - 40% 

 
8.Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 

 
STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Sociālpsiholoģiskais treniņš (1KP)  
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai: 
Priekšmeta apguvei nav īpašu nosacījumu. Nepieciešama vispārējā vai profesionālā vidējā 
izglītība. 

3. Mērķi un uzdevumi  
3.1. Mērķi 
Sociālpsiholoģiskais treniņš ir loģisks turpinājums koledžas vispārizglītojošā mācību kursā 
iegūtajām zināšanām. Tas ir gan praktisks, gan teorētisks kurss, kas sagatavo studentu 
veiksmīgam darba meklēšanas procesam. 
 
3.2. Uzdevumi 

• Sistematizēt un padziļināt iepriekš iegūtās zināšanas lietišķajā 
komunikācijā, informātikā un lietvedībā,  veidojot izpratni  par darba 
meklēšanas būtību un specifiku;  

• Jāizprot  darba tirgus būtība ;  

• Jāprot  izvēlēties efektīvāko darba meklēšanas veidu;  

• Jāizprot  dokumentu noformēšanas nepieciešamības nozīmi darba 
meklēšanas procesā;  

• Jāizprot  darba intervijas struktūra un mērķi;  

• Jāprot  izvēlēties efektīvāko uzvedības modeli darba intervijā.  

3.3.  Plānoti studiju rezultāti  
Studentiem kursa beigās jāprot un jāspēj:  

• Veidot vēlamo pašpadeves tēlu;  

• Noformēt darbā pieteikšanās dokumentus.  

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 
 

1. Sociālpsiholoģiskā treniņa raksturojums. Grupas saliedēšana. 

Studentiem jāizprot sociālpsiholoģiskā treniņa nozīme un būtība. Jāiesaistās grupas 
pozitīva psiholoģiskā klimata veidošanā. 

2. Darba meklēšanas iespējas. 

Studentiem jāpārzina darba meklēšanas procesa nozīme, darba meklēšanas veidi. 
Jāpārzina sociālā tīkla būtība  un efektīvāko kanālu izmantošana.  

3. Individuālās prasmes. 

Studentiem jāprot noteikt savu prasmju un iemaņu līmenis. Jānovērtē personiskās, 
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darba un funkcionālās prasmes. 

4. Darbā pieteikšanās dokumentu sagatavošana. 

Jāizprot dokumentu noformēšanas nozīme darba meklēšanas procesā. Jāprot pareizi 
uzrakstīt CV, motivācijas vēstuli un aizpildīt pieteikuma anketu. 

5. Darba intervija. 

Jāizprot darba intervijas nozīme, struktūra un veidi. Jāprot sagatavoties darba 
intervijai, ievērojot lietišķo etiķeti un pirmā iespaida veidošanas nosacījumus.  

6. Videotreniņš „Darba meklēšana”. 

Jāprot analizēt un novērtēt savas stiprās un vājās puses darba intervijas modelēšanas 
procesā.  

 
4.2. Organizācija un struktūra 
 

Tēma Stundu skaits 
Kopā Teorija Prakt. Patst. 

1.Sociālpsiholoģiskā treniņa raksturojums. Grupas 
saliedēšana. 

1.1. Sociālpsiholoģiskā treniņa nozīme un būtība. 
1.2. Grupas pozitīva psiholoģiskā klimata 

veidošana. 

 
2 

 
1 

 
1 

 

2. Darba meklēšanas iespējas. 
   2.1. Darba tirgus, darba meklēšanas iespējas. 
   2.2. Informatīvo kanālu analīze. 
   2.3. Sociālā tīkla būtība un izmantošana 
informācijas iegūšanā. 

8 1 1 6 

 3. Individuālās prasmes. 
    3.1. Personiskās, darba un funkcionālās prasmes. 
    3.2. Profesijai nepieciešamās prasmes. 
    3.3. Savu iemaņu un prasmju līmeņa noteikšana.  

 
10 

 
2 

 
2 

 
6 

4. Darbā pieteikšanās dokumentu sagatavošana. 
4.1. Dokumentu sagatavošanas nozīme darba 
meklēšanas procesā.  
4.2. Pieteikuma anketas aizpildīšana.  
4.3. CV un motivācijas vēstules sagatavošana. 

 
10 

 
2 

 
 

 
8 

5. Darba intervija. 
5.1. Darba intervijas struktūra un nozīme.  
5.2.Darba interviju veidi. 
5.3. Pirmā iespaida nozīme. 
5.4. Lietišķā etiķete. 
5.5. Darba intervijas jautājumi. 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
 

 

6.Videotreniņš „Darba meklēšana”.  
6.1. Darba intervijas modelēšana. 
6.2. Lietišķās spēles, video materiāla filmēšana. 
6.3. Videomateriāla analīze, diskusija. 

 
 
8 

 
 
 

 
 
8 

 

KOPĀ  40 8 12 20 
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4.3.Studiju priekšmeta apjoms 
1 KP (pilna laika klātienes studijas – 20 kontaktstundas un 20 patstāvīgā darba stundas) 
 
4.4. Laika grafiks 
2. semestrī ir 40 stundas, tai skaitā 20 kontaktstundas un 20 patstāvīgā darba stundas. 
 

4.5.Pastāvīgo studiju organizācija un struktūra  
Uzdevumi, vingrinājumi, situāciju analīze.  

Tēma  Patstāvīgā darba temats  Patstāvīgā darba 
veids 

Darba meklēšanas iespējas 
 

Darba meklēšanas veidu 
analīze. 

 

Uzdevums 

Individuālās prasmes 
 

Savu prasmju un iemaņu 
noteikšana 

Uzdevums 

Darbā pieteikšanās dokumentu 
sagatavošana 

 

CV, motivācijas vēstule Uzdevums 

 
4.6. Pedagoģiskā pieeja 
4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē  
Teorētiskās un praktiskās nodarbības mācību iestādē un pastāvīgais darbs. Jautājuma – atbilžu 
metode, diskusiju veidošana. Interaktīvās metodes – grupu darbs. Individuālais darbs. Testi. 

Patstāvīgie darbi - iesniedzamie uzdevumi. Studentiem tiek doti uzdevumi ar mērķi pastāvīgi 
studēt un atrisināt problēmas 

4.2. Praktiskās attiecības 
Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. Studenti 
pastāvīgi analīzē un novērtē situācijas, pieņem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās. 
 

5. Literatūra  
5.1.  Pamatliteratūra.  

Veics V. Uzvedības kultūra saskarsme. – Rīga: RaKa. 2000. 
 
5.2. Papildliteratūra. 
  

• Džeja R. Spoža darba intervija. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 
• Hodžsone S. Lieliskas atbildes uz sarežģītiem darba intervijas jautājumiem. - Rīga: 

Zvaigzne ABC, 2009. 
• Kincāns V. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās. - Rīga: 

Biznesa Partneri, 2000. 
• Latiševs V. Lietišķās sarunas un lietišķie kontakti. - Rīga: Merkūrijs LAT, 1995. 
• Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. -  Rīga: Kamene. 1998. 
• Pīzs A., Pīza B. Ķermeņa valoda. – Rīga: Jumava. 2006. 
• Strautmane A. Rokasgrāmata lietišķajā etiķetē. – Rīga: Jumava, 2007 
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6.Studentu novērtēšana 
Darbs patstāvīgajās un praktiskajās nodarbībās - 50%.  
Ieskaite - 50%  

7.  Pasniedzēju akreditācija  
Augstākā izglītība psiholoģijā vai ekonomikā. 
Valsts valodas prasme 
 
8. Programmas nodrošinājums  
8.1. Aprīkojums 

• tāfele; 
• kodoskops; 
• datori; 
• mācību literatūra; 
• pavairošanas tehnika; 
• video ierakstīšanas un atskaņošanas tehnika. 
•  

8.2. Materiāli 
• mācību un metodiskie materiāli,  

 
9. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 

 
STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Sociālpsiholoģiskais treniņš (1KP)  
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Priekšmeta apguvei nav īpašu nosacījumu. Nepieciešama vispārējā vai profesionālā vidējā 
izglītība. 

3. Mērķi un uzdevumi  
 
3.1. Mērķi 
Sociālpsiholoģiskais treniņš ir loģisks turpinājums koledžas vispārizglītojošā mācību kursā 
iegūtajām zināšanām. Tas ir gan praktisks, gan teorētisks kurss, kas sagatavo studentu 
veiksmīgam darba meklēšanas procesam. 
 
3.2. Uzdevumi 

• Sistematizēt un padziļināt iepriekš iegūtās zināšanas lietišķajā 
komunikācijā, informātikā un lietvedībā,  veidojot izpratni  par darba 
meklēšanas būtību un specifiku;  

• Jāizprot  darba tirgus būtība;  

• Jāprot  izvēlēties efektīvāko darba meklēšanas veidu;  

• Jāizprot  dokumentu noformēšanas nepieciešamības nozīmi darba 
meklēšanas procesā;  

• Jāizprot  darba intervijas struktūra un mērķi;  

• Jāprot  izvēlēties efektīvāko uzvedības modeli darba intervijā.  

3.3.  Plānoti studiju rezultāti  
Studentiem kursa beigās jāprot un jāspēj:  

• Veidot vēlamo pašpadeves tēlu;  

• Noformēt darbā pieteikšanās dokumentus  

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 
 

1. Sociālpsiholoģiskā treniņa raksturojums. Grupas saliedēšana. 

Studentiem jāizprot sociālpsiholoģiskā treniņa nozīme un būtība. Jāiesaistās grupas 
pozitīva psiholoģiskā klimata veidošanā. 

2. Darba meklēšanas iespējas. 

Studentiem jāpārzina darba meklēšanas procesa nozīme, darba meklēšanas veidi. 
Jāpārzina sociālā tīkla būtība  un efektīvāko kanālu izmantošana.  

3. Individuālās prasmes. 
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Studentiem jāprot noteikt savu prasmju un iemaņu līmenis. Jānovērtē personiskās, 
darba un funkcionālās prasmes. 

4. Darbā pieteikšanās dokumentu sagatavošana. 

Jāizprot dokumentu noformēšanas nozīme darba meklēšanas procesā. Jāprot pareizi 
uzrakstīt CV, motivācijas vēstuli un aizpildīt pieteikuma anketu. 

5. Darba intervija. 

Jāizprot darba intervijas nozīme, struktūra un veidi. Jāprot sagatavoties darba 
intervijai, ievērojot lietišķo etiķeti un pirmā iespaida veidošanas nosacījumus.  

6. Videotreniņš „Darba meklēšana”. 

Jāprot analizēt un novērtēt savas stiprās un vājās puses darba intervijas modelēšanas 
procesā.  

 
4.2. Organizācija un struktūra 
 

Tēma Stundu skaits 
Kopā Teorija Prakt. Patst. 

1.Sociālpsiholoģiskā treniņa raksturojums. 
Grupas saliedēšana. 

1.1. Sociālpsiholoģiskā treniņa nozīme un 
būtība. 

1.2. Grupas pozitīva psiholoģiskā klimata 
veidošana. 

 
1 

 
 

 
1 

 

2. Darba meklēšanas iespējas. 
   2.1. Darba tirgus, darba meklēšanas 
iespējas. 
   2.2. Informatīvo kanālu analīze. 
   2.3. Sociālā tīkla būtība un izmantošana 
informācijas iegūšanā. 

 
9 

 
1 

  
10 

 3. Individuālās prasmes. 
    3.1. Personiskās, darba un funkcionālās 
prasmes. 
    3.2. Profesijai nepieciešamās prasmes. 
    3.3. Savu iemaņu un prasmju līmeņa 

noteikšana.  

 
9 

 
 

 
1 

 
10 

4. Darbā pieteikšanās dokumentu 
sagatavošana. 
4.1. Dokumentu sagatavošanas nozīme darba 
meklēšanas procesā.  
4.2. Pieteikuma anketas aizpildīšana.  
4.3. CV un motivācijas vēstules 
sagatavošana. 

 
11 

 
1 

 
 

 
12 

5. Darba intervija. 
5.1. Darba intervijas struktūra un nozīme.  
5.2.Darba interviju veidi. 
5.3. Pirmā iespaida nozīme. 
5.4. Lietišķā etiķete. 
5.5. Darba intervijas jautājumi. 

 
 
7 

 
 
1 

 
 
 

 
 

6.Videotreniņš „Darba meklēšana”.      

304



6.1. Darba intervijas modelēšana. 
6.2. Lietišķās spēles, video materiāla 
filmēšana. 
6.3. Videomateriāla analīze, diskusija. 

 
3 

 
 

 
3 

KOPĀ  40 3 5 32 

 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 
1KP (nepilna laika neklātienes studijas – 8 kontaktstundas un 32 patstāvīgā darba stundas) 
 
4.4.Laika grafiks 
Kursa apguvei nepilna laika neklātienes studiju programmā paredzētas 40 stundas 2.studiju gada 
2.semestrī, tai skaitā 8 nodarbības auditorijā, 32 patstāvīgā darba stundas. 
 

4.5.Pastāvīgo studiju organizācija un  struktūra  
Uzdevumi, vingrinājumi, situāciju analīze.  

Tēma  Patstāvīgā darba temats  Patstāvīgā darba 
veids 

Darba meklēšanas iespējas 
 

Darba meklēšanas veidu 
analīze. 

Uzdevums 

Individuālās prasmes 
 

Savu prasmju un iemaņu 
noteikšana 

Uzdevums 

Darbā pieteikšanās dokumentu 
sagatavošana 

CV, motivācijas vēstule Uzdevums 
 
 

 
4.6. Pedagoģiskā pieeja 
4.1. Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē  
Teorētiskās un praktiskās nodarbības mācību iestādē un pastāvīgais darbs. Jautājuma – atbilžu 
metode, diskusiju veidošana. Interaktīvās metodes – grupu darbs. Individuālais darbs. Testi. 

Patstāvīgie darbi - iesniedzamie uzdevumi. Studentiem tiek doti uzdevumi ar mērķi pastāvīgi 
studēt un atrisināt problēmas 

4.2. Praktiskās attiecības 
Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. Studenti 
pastāvīgi analīzē un novērtē situācijas, pieņem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās. 

5. Literatūra  
5.1.  Pamatliteratūra.  

Veics V. Uzvedības kultūra saskarsme. – Rīga: RaKa. 2000. 
 
5.2. Papildliteratūra. 

• Džeja R. Spoža darba intervija. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 
• Hodžsone S. Lieliskas atbildes uz sarežģītiem darba intervijas jautājumiem. - Rīga: 

Zvaigzne ABC, 2009. 
• Kincāns V. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās. - Rīga: 

Biznesa Partneri, 2000. 
• Latiševs V. Lietišķās sarunas un lietišķie kontakti. - Rīga: Merkūrijs LAT, 1995. 
• Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. -  Rīga: Kamene. 1998. 
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• Pīzs A., Pīza B. Ķermeņa valoda. – Rīga: Jumava. 2006. 
• Strautmane A. Rokasgrāmata lietišķajā etiķetē. – Rīga: Jumava, 2007 

6.Studentu novērtēšana  

• Patstāvīgo un praktisko darbu izpilde – 50% 
• Ieskaite – 50% 

 
8.  Pasniedzēju akreditācija  
Augstākā izglītība psiholoģijā vai ekonomikā. 
Valsts valodas prasme 
 
8. Programmas nodrošinājums  
8.1. Aprīkojums 

• tāfele; 
• kodoskops; 
• datori; 
• mācību literatūra; 
• pavairošanas tehnika; 
• video ierakstīšanas un atskaņošanas tehnika. 

 
8.2. Materiāli 

• mācību un metodiskie materiāli,  
 
9. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. 

• Sniegt zināšanas par uzņēmējdarbības iekšējiem un arējiem finansēšanas avotiem, tai 
skaitā kreditēšanu, to priekšrocībām un trūkumiem. 

Uzņēmējdarbības finansēšana un kreditēšana (3 KP)  
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Kursa saturs orientēts uz studentiem ar priekšzināšanām  nodokļu likumdošanā, 
grāmatvedības uzskaitē  

3. Mērķi un uzdevumi  
3.1. Mērķis 

Uzņēmējdarbības finansēšana un kreditēšana ir speciālais mācību priekšmets, kura nolūks 
ir dot zināšanas un profesionālās iemaņas uzņēmējdarbības finansēšanā, un finansēšanas 
lēmumu pieņemšanā, lai mācību iestādes beidzējs spētu profesionāli strādāt finansu jomā – 
uzņēmumu attīstības plānošanas finansu nodaļās, prastu plānot finansu resursus, to 
pielietojumu un analizēt finansu rezultātus.  

 
3.2. Uzdevumi 

• Izprast un novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli, tā izmaiņas un perspektīvas un jābūt 
spējīgam piedalīties un vadīt finansēšanas projektus. 

• Prast plānot un prognozēt finansu resursus, to izlietojumu, izmantojot finansu modeļus, 
analizēt un izvērtēt kredīta izmaksas, uzņēmējdarbības finansu rezultātus un to 
ietekmējošos faktorus, tai skaitā, finansu risku; analizēt un novērtēt investīciju 
projektus, izmantojot finansu matemātikas metodes. 

• Prast novērtēt finansu projektus no stratēģiskā viedokļa, to ietekmi uz konkrētajiem 
ekonomiskajiem rādītājiem, pielietojot mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas. 

 
3.3. Plānotie studiju rezultāti 
 Sniegt studentam teorētiskās un praktiskās zināšanas, profesionālās iemaņas, lai students 
būtu sagatavots kā speciālists grāmatvedības uzskaitē, atskaitēs, pārskatos, analīzē.  

 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

1. Finanses,  finansu sistēma. Valsts finanšu vadīšana  
Studentiem jāzina, kādas finansu institūcijas apkalpo uzņēmējdarbību, to funkcionēšanas 
mehānisms un sniedzamie pakalpojumi. 
2. Uzņēmumu finanses. Aizdevuma kapitāls. Naudas vērtība laika gaitā. 
Naudas plūsma  
Studentiem jāzina uzņēmuma finansēšanas pamati, kāda ir sakarība starp investēšanu un 
finansēšanu. Novērtēt iekšējās un arējās finansēšanas iespējas. 
Latvijas nodokļu un nodevu sistēmas uzbūve, nodokļu un nenodokļu veidi, valsts nodevas 
un pašvaldības nodevas. Izprast atšķirības starp nodokļiem un nodevām. 
3. Kredītu sistēma. Kredītiestāžu sistēma. Kredītiestāžu pakalpojumi  
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Studentiem jāzina kādi ir kredītu veidi, to pielietojums. Jāzina, kādi kreditēšanas veidi 
iespējami. Jāprot izvēlēties dažādām biznesa situācijām visoptimālākais kreditēšanas veids.  
Pārzināt kredīta saņemšanas procedūru un gaitu. Jāzina, kādi kredītnodrošinājuma veidi 
iespējami, jāprot tos novērtēt. Zināt no kā sastāv  un atkarīga ir kredīta cena, kā arī kredīta 
dzēšanas plāns. 
4.Vērtspapīru tirgus  
Studentiem jāpārzina citi ārējās finansēšanas veidi, Jāprot novērtēt finansu institūciju 
sniegtās jaunās finansēšanas iespējas, t.sk. vērtspapīru tirgu. 
5.Uzņēmējdarbības rezultātu novērtēšana  
Studentiem jāpārzina finansu analīze, jāprot veikt uzņēmējdarbības 
rezultātu novērtēšana  
6. Investīciju vadīšana  
Jāizprot investīciju jēdziens, jāzina, kādi investīciju veidi iespējami. Jāprot pieņemt 
investīciju lēmumu, kā arī novērtēt to efektivitāti. 
7.Uzņēmuma vadīšana maksātnespējas gadījumā  
Zināt kā novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli, kā iespējams novērst finansiālas 
problēmas uzņēmumā. 

 
4.2. Organizācijas struktūra 
 

Tēma Stundu skaits 
teorija praktisk patstāvīg kopā. 

1. Finanses,  finansu sistēma. 
Valsts finanšu vadīšana  

 

4 - 18 22 

2.Uzņēmumu finanses.  
Aizdevuma kapitāls. Naudas 
vērtība laika gaitā.  Naudas 
plūsma  

 

3 1 20 24 

3.Kredītu sistēma. 
Kredītiestāžu sistēma. 
Kredītiestāžu pakalpojumi  

  

8 1 20 29 

4.Vērtspapīru tirgus  
         

1 - 4 5 

5.Uzņēmējdarbības rezultātu 
novērtēšana  

 

1 1 10 12 

6. Investīciju vadīšana  
 

2 1 20 23 

7.Uzņēmuma vadīšana 
maksātnespējas gadījumā  
 

1 - 4 5 

KOPĀ 20 4 96 120 
 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 
 3 KP – nepilna laika neklātienes studijas (24 kontaktstundas: 96 patstāvīgās stundas) 
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4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei nepilna laika studiju programmā paredzētas 120 stundas 3. studiju gada 5. 
semestrī, t.sk. 24 kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības 
dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no 
vielas apguves ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta 
praktiskajam darbam. 

 
4.5. Patstāvīgo studiju organizācija: 
Uzdevumi, testi, grupu darbi, prezentācijas, diskusijas, situāciju analīzes u.c. 

Temats Patstāvīgā darba veids  

1. tēma- Finansu sistēma, banku sistēma. Finansēšanas 
fondi, to iespējas. 

Situāciju analīze 

2., 6. tēma- Uzņēmuma finanses, naudas plūsma, naudas 
vērtība. Investīciju procesa naudas plūsmas 

Uzdevumi. Analīze 

3., 4. un 6. tēma - Informācijas sagatavošana uzņēmuma 
ienākuma nodokļa aprēķinam un uzņēmuma ienākuma 
nodokļa aprēķins. 

Referāts. Kursa darbs 

5. tēma – Uzņēmējdarbības rezultātu novērtēšana Uzdevums, prezentācija  
7.tēma - maksātnespēja Analīze 
 

5. Pamatliteratūra  
1. M. Rurāne „Uzņēmuma finansu vadība“. Turības mācību centrs. Rīga 1997. g. 
2. Vadības grāmatvedība III daļa, Lēmumu pieņemšana, plānošana un kontrole, R.1995.g. 
3. I. Slavinska „Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole” Biznesa augstskola Turība. Rīga, 

2003. 
 
6. Papildliteratūra 
O.Kutuzova „Finanses un kredīts”. Biznesa uaugstskola Turība, Rīga 2003. 
Periodiskie izdevumi: laikraksti, žurnāli, statistikas gada grāmatas. Mācību un izdales materiāli. 
Uzņēmējdarbību un kredītiestāžu darbību reglamentējošie likumdošanas un normatīvie akti. 

7. Studentu novērtēšana  
Kontroldarbi – 30%  
Praktisko darbu izpilde – 20% 
Eksāmens – 50 % 
 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. 

• Sniegt zināšanas par nodokļu un nodevu sistēmas uzbūvi, tās nozīmīgākajiem 
likumdošanas aktiem, metodisko un analītisko informāciju. 

Nodokļi un nodevas (3 KP)  
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Kursa saturs orientēts uz studentiem ar priekšzināšanām  nodokļu likumdošanā, 
grāmatvedības uzskaitē  

3. Mērķi un uzdevumi  
3.1. Mērķis 

Nodokļi un nodevas ir speciālais mācību priekšmets, kura nolūks ir dot nepieciešamās 
zināšanas un profesionālās iemaņas nodokļu un nodevu likumdošanā, praktiskajā 
uzņēmējdarbības organizēšanā. 
 
3.2. Uzdevumi 

• Izprast nodokļu sistēmas ekonomisko būtību, nozīmīgāko nodokļu un nodevu ietekmi 
uz uzņēmējdarbības rezultātiem; nodokļu maksātāju tiesības, pienākumus un atbildību. 

• Prast pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus uzņēmējdarbības formu izvēlē saistītā ar 
nodokļu sistēmas prasībām, rēķināt modelētus situācijas nodokļu aprēķinus, izvēlēties 
iespējamos nodokļu atvieglojumus un atlaides atbilstoši uzņēmējdarbības veidam. 

3.3. Plānotie studiju rezultāti 
 Sniegt studentam teorētiskās un praktiskās zināšanas, profesionālās iemaņas, lai students 
būtu sagatavots kā speciālists grāmatvedis, nodokļu speciālists.  

 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

1.  Ievaddaļa  
Studentiem jāizprot nodokļu sistēmas metodoloģija un funkcionēšanas principi. Jāzina 
nodokļu ieņēmumu saistība ar valsts budžetu, tā nozīmi fiskālās politikas realizēšanā. 
Jāpārzina nodokļu terminoloģiju un klasifikāciju. 
2. Nodokļu un nodevu sistēma 
Studentiem jāzina Latvijas nodokļu un nodevu sistēmas uzbūve, nodokļu un nenodokļu 
veidi, valsts nodevas un pašvaldības nodevas. Izprast atšķirības starp nodokļiem un 
nodevām. 
3. Nodokļu administrēšanas būtība un institūcijas 
Studentiem jāpārzina nodokļu administrēšanas principi, nodokļu un muitas administrācijas 
organizācija, tiesības un pienākumi. 
4. Nodokļu un nodevu maksātāji 
Studentiem jāpārzina nodokļu maksātāju tiesības, pienākumi, atbildība. 
5. Tiešie nodokļi. 
Studentiem izprast tiešo nodokļu būtību, maksāšanas īpatnības, starptautiskie līgumus un ar 
tiem saistīto informācijas apmaiņa. 
6. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 
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Studentiem jāzina nodokļa būtība, piemērošanas nosacījumi, nodokļu maksātāji, 
apliekamais ienākums, aprēķināšana, maksājumi budžetos. 
7. Uzņēmuma ienākuma nodoklis. 
Studentiem jāzina nodokļa būtība, piemērošanas nosacījumi, nodokļu maksātāji, 
apliekamais ienākums, aprēķināšana, maksājumi budžetos. Prast noteikt nodokļu ietekmi 
uz uzņēmējdarbības rezultātiem. 
8. Nekustamā īpašuma nodoklis. 
Studentiem jāzina nodokļa būtība, piemērošanas nosacījumi, nodokļu maksātāji, 
apliekamais ienākums, aprēķināšana, maksājumi budžetos. 
9. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. 
Studentiem jāzina nodokļa būtība, piemērošanas nosacījumi, nodokļu maksātāji, 
apliekamais ienākums, aprēķināšana, maksājumi budžetos. 
10. Izložu un azartspēļu nodoklis. 
Studentiem jāzina nodokļa būtība, piemērošanas nosacījumi, nodokļu maksātāji, 
apliekamais ienākums, aprēķināšana, maksājumi budžetos. 
11. Netiešie nodokļi 
Studentiem jāizprot netiešo nodokļu maksāšanas kārtība un īpatnības, ES informācijas 
apmaiņa un sistēmas, netiešo nodokļu administrēšana ES valstīs. 
12. Pievienotās vērtības nodoklis. 
Studentiem jāzina nodokļa būtība, piemērošanas nosacījumi, nodokļu maksātāji, 
apliekamais ienākums, aprēķināšana, maksājumi budžetos. 
13. Akcīzes nodoklis. 
Studentiem jāzina nodokļa būtība, piemērošanas nosacījumi, nodokļu maksātāji, 
apliekamais ienākums, aprēķināšana, maksājumi budžetos. 
14. Dabas resursu nodoklis. 
Studentiem jāzina nodokļa būtība, piemērošanas nosacījumi, nodokļu maksātāji, 
apliekamais ienākums, aprēķināšana, maksājumi budžetos. 
15. Muitas maksājumu noteikšana. 
Studentiem jāzina nodokļa būtība, piemērošanas nosacījumi, nodokļu maksātāji, 
apliekamais ienākums, aprēķināšana, maksājumi budžetos. 

 
4.2. Organizācijas struktūra 
 

Tēma Stundu skaits 
Teorija Praktisk. Patst. Kopā 

1.  Ievaddaļa  
1.1. Nodokļu teorijas pamatprincipi. 

Nodokļu būtība un evolūcija. 
1.2. Nodokļu elementi un nodokļu 

terminoloģija. Nodokļu klasifikācija. 
1.3. Mūsdienu nodokļu politikas principi. 

Nodokļu un nodevu attīstība Latvijā. 

2 2 2 6 

2.  Nodokļu un nodevu sistēma  
2.1. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumu loma 

valsts budžeta sistēmā. Latvijas fiskālā 
politika. 

2.2. Latvijas nodokļu un nodevu sistēmas 
uzbūve. Nodokļu un nenodokļu veidi.  

2.3. Valsts nodevas. Pašvaldības nodevas. 

2 2 4 8 

3.  Nodokļu administrēšanas būtība 
un institūcijas  

2 - 4 6 
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3.1. Nodokļu administrēšanas principi. 
3.2. Nodokļu un muitas administrācijas 

organizācija, tiesības un pienākumi. 
3.3. Budžets un iekasēšanas izmaksas. 

4.  Nodokļu un nodevu maksātāji: 
tiesības, pienākumi un atbildība  

2 2 4 8 

5.  Tiešie nodokļi.  Maksāšanas 
īpatnības un starptautiskie līgumi.  
Informācijas apmaiņa. ES tiešo 
nodokļu tiesiskais regulējums.  

2 - 4 6 

6.  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.  
Nodokļa aprēķināšanas īpatnības 
individuālajā uzņēmumā.  

3 3 10 16 

7.  Uzņēmuma ienākuma nodoklis.  4 4 6 14 
8.  Nekustamā īpašuma nodoklis.  2 1 2 5 
9.  Valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksas.  
2 2 6 10 

10.  Izložu un azartspēļu nodoklis.  2  - 2 
11.  Netiešie nodokļi.  Maksāšanas 

kārtība un īpatnības. ES 
informācijas apmaiņa un sistēmas. 
Netiešo nodokļu administrēšana ES 
valstīs.  

2 - - 2 

12.  Pievienotās vērtības nodoklis.  
Nodokļa piemērošana ES valstīs.  

6 2 10 18 

13.  Akcīzes nodoklis. Vieglo 
automobiļu un motociklu 
nodoklis.  

4 1 2 7 

14.  Dabas resursu nodoklis.  3 1 6 10 
15.  Muitas maksājumu noteikšana. 

Muitas maksājumu administrēšana 
ES. ES  Muitas kodekss.  

2 - - 2 

KOPĀ  40 20 60 120 

 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 
 3 KP – pilna laika klātienes studijas (60 kontaktstundas un 60 patstāvīgās stundas) 
 
4.4. Kursa kalendārs 

Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 120 stundas 2. studiju gada 1. 
semestrī, t.sk. 60 kontaktstundas un 60 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības 
dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no 
vielas apguves ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta 
praktiskajam darbam. 
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4.5. Patstāvīgo studiju organizācija: 
 

Temats Patstāvīgā darba veids  

1., 2., 3., 4. un 5. tēma - Nodokļu un nodevu loma valsts 
budžeta veidošanā. Latvijas nodokļu un nodevu sistēmas 
raksturojums. Nodokļu administrēšanas būtība. ES 
informācijas apmaiņa un nodokļi. Likumdošana. 

Referāts. Novērtēšana 

6.un 9. tēma- Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālās 
apdrošināšanas aprēķins darba ņēmējam un 
individuālajam uzņēmumam. 

Uzdevumi. Analīze 

7.un 8. tēma - Informācijas sagatavošana uzņēmuma 
ienākuma nodokļa aprēķinam un uzņēmuma ienākuma 
nodokļa aprēķins. 

Uzdevumi. Analīze 

12. tēma - Pievienotās vērtības nodokļa aprēķins, teorija Uzdevums  
14.tēma - Ar dabas resursa nodokli saistīto likumu izpēte Izpēte. Analīze. Prezentācija 
 

5. Pamatliteratūra  
LR Nodokļu sistēma 
Latvijas Vēstnesis 
A. Zvejnieks. Nodokļi un nodevas. RTU., Rīga, 1996. 
K.Ketners. Nodokļu teorijas pamati. RTU., Rīga, 2006. 
K.Ketners. Nodokļu ieņēmumu modelēšana. RTU., Rīga, 2006. 
I.Kodoliņa. Nodokļi Latvijā. Turība, Rīga, 2004. 
V.E.Našenieks. LR nodokļi un muitas maksājumi, iestājoties Eiropas Savienībā. Ekonomikas un 

kultūras augstskola, Rīga, 2004. 

6. Papildliteratūra  
Periodiskie izdevumi: laikraksti, žurnāli, statistikas gada grāmatas. 

7.Studentu novērtēšana  

• Kontroldarbi – 30%  
• Praktisko darbu izpilde – 20% 
• Eksāmens – 50 % 

 
8.Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. 

• Sniegt zināšanas par nodokļu un nodevu sistēmas uzbūvi, tās nozīmīgākajiem 
likumdošanas aktiem, metodisko un analītisko informāciju. 

Nodokļi un nodevas (3 KP)  
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Kursa saturs orientēts uz studentiem ar priekšzināšanām  nodokļu likumdošanā, 
grāmatvedības uzskaitē  

3. Mērķi un uzdevumi  
3.1. Mērķis 

Nodokļi un nodevas ir speciālais mācību priekšmets, kura nolūks ir dot nepieciešamās 
zināšanas un profesionālās iemaņas nodokļu un nodevu likumdošanā, praktiskajā 
uzņēmējdarbības organizēšanā. 
 
3.2. Uzdevumi 

• Izprast nodokļu sistēmas ekonomisko būtību, nozīmīgāko nodokļu un nodevu ietekmi 
uz uzņēmējdarbības rezultātiem; nodokļu maksātāju tiesības, pienākumus un atbildību. 

• Prast pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus uzņēmējdarbības formu izvēlē saistītā ar 
nodokļu sistēmas prasībām, rēķināt modelētus situācijas nodokļu aprēķinus, izvēlēties 
iespējamos nodokļu atvieglojumus un atlaides atbilstoši uzņēmējdarbības veidam. 

3.3. Plānotie studiju rezultāti 
 Sniegt studentam teorētiskās un praktiskās zināšanas, profesionālās iemaņas, lai students 
būtu sagatavots kā speciālists grāmatvedis, nodokļu speciālists.  

 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

1.  Ievaddaļa  
Studentiem jāizprot nodokļu sistēmas metodoloģija un funkcionēšanas principi. Jāzina 
nodokļu ieņēmumu saistība ar valsts budžetu, tā nozīmi fiskālās politikas realizēšanā. 
Jāpārzina nodokļu terminoloģiju un klasifikāciju. 
2. Nodokļu un nodevu sistēma 
Studentiem jāzina Latvijas nodokļu un nodevu sistēmas uzbūve, nodokļu un nenodokļu 
veidi, valsts nodevas un pašvaldības nodevas. Izprast atšķirības starp nodokļiem un 
nodevām. 
3. Nodokļu administrēšanas būtība un institūcijas 
Studentiem jāpārzina nodokļu administrēšanas principi, nodokļu un muitas administrācijas 
organizācija, tiesības un pienākumi. 
4. Nodokļu un nodevu maksātāji 
Studentiem jāpārzina nodokļu maksātāju tiesības, pienākumi, atbildība. 
5. Tiešie nodokļi. 
Studentiem izprast tiešo nodokļu būtību, maksāšanas īpatnības, starptautiskie līgumus un ar 
tiem saistīto informācijas apmaiņa. 
6. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 
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Studentiem jāzina nodokļa būtība, piemērošanas nosacījumi, nodokļu maksātāji, 
apliekamais ienākums, aprēķināšana, maksājumi budžetos. 
7. Uzņēmuma ienākuma nodoklis. 
Studentiem jāzina nodokļa būtība, piemērošanas nosacījumi, nodokļu maksātāji, 
apliekamais ienākums, aprēķināšana, maksājumi budžetos. Prast noteikt nodokļu ietekmi 
uz uzņēmējdarbības rezultātiem. 
8. Nekustamā īpašuma nodoklis. 
Studentiem jāzina nodokļa būtība, piemērošanas nosacījumi, nodokļu maksātāji, 
apliekamais ienākums, aprēķināšana, maksājumi budžetos. 
9. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. 
Studentiem jāzina nodokļa būtība, piemērošanas nosacījumi, nodokļu maksātāji, 
apliekamais ienākums, aprēķināšana, maksājumi budžetos. 
10. Izložu un azartspēļu nodoklis. 
Studentiem jāzina nodokļa būtība, piemērošanas nosacījumi, nodokļu maksātāji, 
apliekamais ienākums, aprēķināšana, maksājumi budžetos. 
11. Netiešie nodokļi 
Studentiem jāizprot netiešo nodokļu maksāšanas kārtība un īpatnības, ES informācijas 
apmaiņa un sistēmas, netiešo nodokļu administrēšana ES valstīs. 
12. Pievienotās vērtības nodoklis. 
Studentiem jāzina nodokļa būtība, piemērošanas nosacījumi, nodokļu maksātāji, 
apliekamais ienākums, aprēķināšana, maksājumi budžetos. 
13. Akcīzes nodoklis. 
Studentiem jāzina nodokļa būtība, piemērošanas nosacījumi, nodokļu maksātāji, 
apliekamais ienākums, aprēķināšana, maksājumi budžetos. 
14. Dabas resursu nodoklis. 
Studentiem jāzina nodokļa būtība, piemērošanas nosacījumi, nodokļu maksātāji, 
apliekamais ienākums, aprēķināšana, maksājumi budžetos. 
15. Muitas maksājumu noteikšana. 
Studentiem jāzina nodokļa būtība, piemērošanas nosacījumi, nodokļu maksātāji, 
apliekamais ienākums, aprēķināšana, maksājumi budžetos. 

 
4.2. Organizācijas struktūra 
 

Tēma Stundu skaits 
Teorija Praktisk. Patst. Kopā 

1.  Ievaddaļa  
1.1. Nodokļu teorijas pamatprincipi. Nodokļu 

būtība un evolūcija. 
1.2. Nodokļu elementi un nodokļu terminoloģija. 

Nodokļu klasifikācija. 
1.3. Mūsdienu nodokļu politikas principi. 

Nodokļu un nodevu attīstība Latvijā. 

1 - 5 6 

2.  Nodok ļu un nodevu sistēma  
2.1. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumu loma 

valsts budžeta sistēmā. Latvijas fiskālā 
politika. 

2.2. Latvijas nodokļu un nodevu sistēmas uzbūve. 
Nodokļu un nenodokļu veidi.  

2.3. Valsts nodevas. Pašvaldības nodevas. 

1 - 7 8 

3.  Nodokļu administrēšanas būtība  un 
institūcijas  

1 - 5 6 

315



3.1. Nodokļu administrēšanas principi. 
3.2. Nodokļu un muitas administrācijas 

organizācija, tiesības un pienākumi. 
3.3. Budžets un iekasēšanas izmaksas. 

4.  Nodokļu un nodevu maksātāji: 
tiesības, pienākumi un atbildība  

1 - 7 8 

5.  Tiešie nodokļi .  Maksāšanas īpatnības 
un starptautiskie līgumi. Informācijas 
apmaiņa.  ES tiešo nodokļu tiesiskais 
regulējums.  

1 - 5 6 

6.  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.  
Nodokļa aprēķināšanas īpatnības 
individuālajā uzņēmumā.  

2 1 13 16 

7.  Uzņēmuma ienākuma nodoklis.  2 1 11 14 
8.  Nekustamā īpašuma nodoklis.  1 - 4 5 
9.  Valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksas.  
2 1 7 10 

10.  Izložu un azartspēļu nodoklis.  1  1 2 
11.  Netiešie nodokļi . Maksāšanas kārtība 

un īpatnības. ES informācijas apmaiņa 
un sistēmas. Netiešo nodokļu 
administrēšana ES valstīs.  

1 - 1 2 

12.  Pievienotās vērtības nodoklis. Nodokļa 
piemērošana ES valstīs.  

2 2 14 18 

13.  Akcīzes nodoklis.  Vieglo automobiļu 
un motociklu nodoklis.  

1 - 7 8 

14.  Dabas resursu nodoklis.  1 - 7 8 
15.  Muitas maksājumu noteikšana. Muitas 

maksājumu administrēšana ES. ES  
Muitas kodekss.  

1 - 2 3 

KOPĀ  19 5 96 120 

 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 
 3 KP – nepilna laika neklātienes studijas (24 kontaktstundas un 96 patstāvīgās stundas) 
 
4.4. Kursa kalendārs 

Kursa apguvei nepilna laika neklātienes studiju programmā paredzētas 120 stundas 3. 
studiju gada 1. semestrī, t.sk. 24 kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas. 
Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu 
attiecība atkarīga no vielas apguves ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika 
studentiem jāvelta praktiskajam darbam. 
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4.5. Patstāvīgo studiju organizācija: 
 

Temats Patstāvīgā darba veids  

1., 2., 3., 4. un 5. tēma - Nodokļu un nodevu loma valsts 
budžeta veidošanā. Latvijas nodokļu un nodevu sistēmas 
raksturojums. Nodokļu administrēšanas būtība. ES 
informācijas apmaiņa un nodokļi. Likumdošana. 

Referāts. Novērtēšana 

6.un 9. tēma- Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālās 
apdrošināšanas aprēķins darba ņēmējam un 
individuālajam uzņēmumam. 

Uzdevumi. Analīze 

7.un 8. tēma - Informācijas sagatavošana uzņēmuma 
ienākuma nodokļa aprēķinam un uzņēmuma ienākuma 
nodokļa aprēķins. 

Uzdevumi. Analīze 

12. tēma - Pievienotās vērtības nodokļa aprēķins, teorija Uzdevums  
14.tēma - Ar dabas resursa nodokli saistīto likumu izpēte Izpēte. Analīze. Prezentācija 
 

5. Pamatliteratūra  
LR Nodokļu sistēma 
Latvijas Vēstnesis 
A. Zvejnieks. Nodokļi un nodevas. RTU., Rīga, 1996. 
K.Ketners. Nodokļu teorijas pamati. RTU., Rīga, 2006. 
K.Ketners. Nodokļu ieņēmumu modelēšana. RTU., Rīga, 2006. 
I.Kodoliņa. Nodokļi Latvijā. Turība, Rīga, 2004. 
V.E.Našenieks. LR nodokļi un muitas maksājumi, iestājoties Eiropas Savienībā. Ekonomikas un 

kultūras augstskola, Rīga, 2004. 

6. Papildliteratūra  
Periodiskie izdevumi: laikraksti, žurnāli, statistikas gada grāmatas. 

Studentu  novērtēšana  

• Kontroldarbi – 30%  
• Praktisko darbu izpilde – 20% 
• Eksāmens – 50 % 

 
Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 
 

MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Revīzija un kontrole (2KP)  
2. Prasības kursu apguves uzsākšanai:  
Kursa saturs orientēts uz studentiem ar priekšzināšanām nodokļu un 
grāmatvedības uzskaites likumdošanā.  

3.  Mērķi un uzdevumi  
3.1. Mērķi 
Uzņēmējdarbības revīzija un kontrole ir integrējošs mācību priekšmets, kura mērķis ir dot 
profesionālās iemaņas uzņēmējdarbības iekšējās un ārējās kontroles veikšanā. 
3.2. Uzdevumi 

• Izprasts uzņēmuma iekšējās un ārējās kontroles procedūras nepieciešamību  un nozīmi. 
• Pārzināt iekšējās un ārējās kontroles veidus un formas, metodes. 
• Zināt kontroles organizēšanas noteikumus un informācijas sagatavošanas procedūru. 
• Zināt uzņēmuma personāla pienākumus un funkcijas revīzijas procedūru laikā un pēc. 

3.3. Plānotie studiju rezultāti 
Students iegūst zināšanas par iekšējās un ārējās kontroles nozīmi un to lomu 
uzņēmējdarbībā. Iegūst izpratni par naudas, krājumu un citu saimniecisko līdzekļu 
uzskaites kontroli. 

 
 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

1. Saimnieciskās kontroles būtība, nozīme un organizācija. 
Studentiem jāpārzina uzņēmuma iekšējās un ārējās kontroles nozīmi un to lomu 
uzņēmējdarbībā. 
 
2. Kontroles veidi, forma un tehnika. 
Studentiem jāizprot atšķirības starp dažādām kontroles formām. Zināt revīzijas, audita, 
pārbaudes pamatpazīmes. 
 
3. Uzņēmuma grāmatvedības un iekšējās kontroles sistēma 
Studentiem jāiegūst priekšstats par iekšējā audita lomu uzņēmumā, izprast un zināt 
uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas sastāvdaļas, grāmatvedības objektu iekšējās 
kontroles pamatvirzienus. Prast kontrolēt naudas, krājumu un citu saimniecisko līdzekļu 
uzskaiti. 
 
4. Ievads revīzijā. 
Studentiem jāzinā vispārējos revīzijas principus, raksturot revīzijas procesa vispārējos 
komponentus un revīzijas darba dokumentu mērķi un darba dokumentu failu vispārējo 
saturu. 
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5. Revīzijas process. 
Studentiem jāzina un jāapgūst dažādas procedūras, kuras izmantojamas revīzijas 
plānošanas stadijā. 
 
6. Revīzijas veikšana. 
Studentiem jāizprot procedūras, kas tiek izmantotas revīzijas laikā, lai iegūtu pietiekamus, 
piemērotus revīzijas pierādījumus. 
 
7.Revidenta ziņojums. 
Studentiem jāzina dažādu atzinumu veidus, kuri tiek sagatavoti revīzijas rezultātā. 
  

4.2. Organizācijas struktūra 

Tēma Stundu skaits 
Teorija Praktisk. Patst. Kopā. 

1. Saimnieciskās kontroles būtība, nozīme 
un organizācija  

1.1. Kontroles jēdziens un prasības. 
1.2. Kontroles sistēmas struktūra 
• Iekšējā kontrole: iekšējās kontroles 

raksturojums, būtība; saimniecisko līdzekļu 
aizsardzība; saimnieciskās darbības atbilstība 
likumdošanai; personāla darbības novērtēšana; 
grāmatvedības uzskaites kontrole; 

• Ārējā kontrole: valsts kontrole, nozaru 
specializēta kontrole; neatkarīgā kontrole; 

1.3. Iekšējo un ārējo revidentu tiesības un pienākumi 
– Ētikas kodekss. 

 

4 2 6 12 

2.  Kontroles veidi, formas un tehnika 
2.1. Kontroles klasifikācijas veidi pēc laika, pēc 
formas; 
2.2. Kontroles priekšmets;  
2.3. Kontroles vispārīgās metodes un paņēmieni. 

3 1 4 8 

3.  Uzņēmuma grāmatvedības un iekšējās 
kontroles sistēma  

3.1. Iekšējās kontroles sistēmas nepieciešamība un 
realizācija; 
3.2. Iekšējā audita mērķi un loma organizācijā; 
3.3. Grāmatvedības objektu iekšējās kontroles 
pamatvirzieni: 
• Naudas līdzekļu kontrole; 
• Norēķinu uzskaites kontrole; 
• Krājumu uzskaites kontrole; 
• Citu saimniecisko līdzekļu uzskaites kontrole. 

 

5 5 12 22 

4. Ievads revīzijā. 
4.1. Starptautisko revīzijas standartu bāze; 
4.2. Mērķi un vispārējie revīzijas pamatprincipi; 
4.3. Revīzijas uzdevuma pamatnosacījumi; 

4 - - 4 
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4.4. Revīzijas darba kvalitātes kontrole un 
dokumentācija. 

5. Revīzijas process 
5.1. Revīzijas plānošana (izpratnes iegūšana par 

klienta biznesu, pastāvošā riska novērtēšana, 
būtiskums, revīzijas plāns un programma); 

5.2. Izpratnes gūšana par iekšējo kontroli un 
kontroles riska noteikšana; 

5.3. Kontroles testu veikšana un kontroles riska 
atkārtota novērtēšana. 

 

4 4 8 16 

6. Revīzijas veikšana. 
6.1.Revīzijas pierādījumi 
6.2.Izlases pārbaude revīzijā; 
6.3.Analītiskās procedūras; 
6.4.Grāmatvedības aplēšu revīzija; 
6.5.Sākotnējie uzdevumi – sākuma bilances; 
6.6.Saistītās personas un sekojošie notikumi; 
6.7.Uzņēmuma darbības turpināšana; 
6.8.Vadības apliecinājumi; 

     6.9. Revīzijas pabeigšana. 

3 3 6 12 

7. Revidenta ziņojums. 
7.1. Revidenta ziņojuma elementi; 
7.2. Revidenta atzinums; 
7.3. Modificētie atzinumi. 

 

1 1 4 6 

KOPĀ  24 16 40 80 
 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 
 2 KP – pilna laika klātienes studijas 
 
4.4. Kursa kalendārs 

Kursa apguvei pilna laika klātienes studiju programmā paredzētas 80 stundas 2. studiju 
gada 2. semestrī, t.sk. 40 kontaktstundas un 40 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas 
nodarbības dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība 
atkarīga no vielas apguves ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta 
praktiskajam darbam. 

 
4.5. Patstāvīgo studiju organizācija: 
 

Temats Patstāvīgā darba veids 

1., 2. tēma - Kontroles būtība, nozīme, veidi, formas un 
to loma uzņēmējdarbībā 

Referāts. Novērtēšana 

3. tēma - Iekšējā kontrole Situāciju analīze, uzdevumi 

5. tēma - Revīzijas plāna sastādīšana Situāciju analīze, uzdevums 

6., 7. tēma - Analītiskās pārbaudes procedūras, 
ziņojums 

Uzdevumi 
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5. Pamatliteratūra  
1. Starptautiskie revīzijas, apliecinājumu pakalpojumu un ētikas oficiālo paziņojumu 

rokasgrāmata 2004.gada izdevums. Starptautiskā grāmatvežu federācija. 2004.g., 873 lpp. 
2. Grāmatvedības un audita pamati starptautisko standartu skatījumā. Lielbritānijas auditorfirma 

“More Stephen”, Latvijas Universitāte. Rīga, 1994. G., 143 lpp. 
3. V. Žežickis. Revīzijas un kontroles pamati. “Zvaigzne ABC”, Rīga, 1996.g., 125 lpp. 
4.  G. Mālders. Grāmatvedība. Audits. Revīzija. Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2002, 127 lpp. 
5.  D. Daņēviča. Finanšu pārskatu revīzija. Starptautiskie revīzijas standarti. Biznesa augstskola 

Turība, Rīga, 2003, 125 lpp. 
 

6. Papildliteratūra  
Mācību un izdales materiāli. Uzņēmējdarbību regulējošie normatīvie akti. 

7. Studentu novērtēšana  
Kontroldarbi, praktisko darbu izpilde – 50% 
Ieskaite – 50% 
 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 
 

MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Revīzija un kontrole (2KP) 
2. Prasības kursu apguves uzsākšanai:  
Kursa saturs orientēts uz studentiem ar priekšzināšanām nodokļu un 
grāmatvedības uzskaites likumdošanā.  

3.  Mērķi un uzdevumi  
3.1. Mērķi 
Uzņēmējdarbības revīzija un kontrole ir integrējošs mācību priekšmets, kura mērķis ir dot 
profesionālās iemaņas uzņēmējdarbības iekšējās un ārējās kontroles veikšanā. 
3.2. Uzdevumi 

• Izprasts uzņēmuma iekšējās un ārējās kontroles procedūras nepieciešamību  un nozīmi. 
• Pārzināt iekšējās un ārējās kontroles veidus un formas, metodes. 
• Zināt kontroles organizēšanas noteikumus un informācijas sagatavošanas procedūru. 
• Zināt uzņēmuma personāla pienākumus un funkcijas revīzijas procedūru laikā un pēc. 

3.3. Plānotie studiju rezultāti 
Students iegūst zināšanas par iekšējās un ārējās kontroles nozīmi un to lomu 
uzņēmējdarbībā. Iegūst izpratni par naudas, krājumu un citu saimniecisko līdzekļu 
uzskaites kontroli. 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

1.  Saimnieciskās kontroles būtība, nozīme un organizācija. 
Studentiem jāpārzina uzņēmuma iekšējās un ārējās kontroles nozīmi un to lomu 
uzņēmējdarbībā. 
 
2. Kontroles veidi, forma un tehnika. 
Studentiem jāizprot atšķirības starp dažādām kontroles formām. Zināt revīzijas, audita, 
pārbaudes pamatpazīmes. 
 
3. Uzņēmuma grāmatvedības un iekšējās kontroles sistēma 
Studentiem jāiegūst priekšstats par iekšējā audita lomu uzņēmumā, izprast un zināt 
uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas sastāvdaļas, grāmatvedības objektu iekšējās 
kontroles pamatvirzienus. Prast kontrolēt naudas, krājumu un citu saimniecisko līdzekļu 
uzskaiti. 
 
4. Ievads revīzijā. 
Studentiem jāzinā vispārējos revīzijas principus, raksturot revīzijas procesa vispārējos 
komponentus un revīzijas darba dokumentu mērķi un darba dokumentu failu vispārējo 
saturu. 
 
5. Revīzijas process. 
Studentiem jāzina un jāapgūst dažādas procedūras, kuras izmantojamas revīzijas 
plānošanas stadijā. 
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6. Revīzijas veikšana. 
Studentiem jāizprot procedūras, kas tiek izmantotas revīzijas laikā, lai iegūtu pietiekamus, 
piemērotus revīzijas pierādījumus. 
 
7.Revidenta ziņojums. 
Studentiem jāzina dažādu atzinumu veidus, kuri tiek sagatavoti revīzijas rezultātā. 
  

4.2. Organizācijas struktūra 

Tēma Stundu skaits 
Teorija Prakt. Patst. Kopā. 

1.  Saimnieciskās kontroles būtība, nozīme un 
organizācija  

1.2. Kontroles jēdziens un prasības. 
1.2. Kontroles sistēmas struktūra 
• Iekšējā kontrole: iekšējās kontroles raksturojums, 

būtība; saimniecisko līdzekļu aizsardzība; 
saimnieciskās darbības atbilstība likumdošanai; 
personāla darbības novērtēšana; grāmatvedības 
uzskaites kontrole; 

• Ārējā kontrole: valsts kontrole, nozaru 
specializēta kontrole; neatkarīgā kontrole; 

1.3. Iekšējo un ārējo revidentu tiesības un pienākumi – 
Ētikas kodekss. 

2 1 9 12 

2.  Kontroles veidi, formas un tehnika 
2.1. Kontroles klasifikācijas veidi pēc laika, pēc 
formas; 
2.2. Kontroles priekšmets;  
2.3. Kontroles vispārīgās metodes un paņēmieni. 

1 - 7 8 

3.  Uzņēmuma grāmatvedības un iekšējās 
kontroles sistēma  

3.1. Iekšējās kontroles sistēmas nepieciešamība un 
realizācija; 
3.2. Iekšējā audita mērķi un loma organizācijā; 
3.3. Grāmatvedības objektu iekšējās kontroles 
pamatvirzieni: 
• Naudas līdzekļu kontrole; 
• Norēķinu uzskaites kontrole; 
• Krājumu uzskaites kontrole; 
• Citu saimniecisko līdzekļu uzskaites kontrole. 

4 1 17 22 

4. Ievads revīzijā. 
4.1. Starptautisko revīzijas standartu bāze; 
4.2. Mērķi un vispārējie revīzijas pamatprincipi; 
4.3. Revīzijas uzdevuma pamatnosacījumi; 
4.4. Revīzijas darba kvalitātes kontrole un 

dokumentācija. 

1 - 3 4 

5.Revīzijas process 
5.1.Revīzijas plānošana (izpratnes iegūšana par klienta 
biznesu, pastāvošā riska novērtēšana, būtiskums, 
revīzijas plāns un programma); 

1 1 14 16 
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5.2.Izpratnes gūšana par iekšējo kontroli un kontroles 
riska noteikšana; 
5.3.Kontroles testu veikšana un kontroles riska atkārtota 
novērtēšana. 
 

6.Revīzijas veikšana. 
6.1.Revīzijas pierādījumi 
6.2.Izlases pārbaude revīzijā; 
6.3.Analītiskās procedūras; 
6.4.Grāmatvedības aplēšu revīzija; 
6.5.Sākotnējie uzdevumi – sākuma bilances; 
6.6.Saistītās personas un sekojošie notikumi; 
6.7.Uzņēmuma darbības turpināšana; 
6.8.Vadības apliecinājumi; 
6.9. Revīzijas pabeigšana. 

1 1 10 12 

7.Revidenta ziņojums. 
7.1. Revidenta ziņojuma elementi; 
7.2. Revidenta atzinums; 
7.3. Modificētie atzinumi. 

1 1 4 6 

KOPĀ  11 5 64 80 
 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 
 2 KP – nepilna laika neklātienes studijas. 
 
4.4. Kursa kalendārs 

Kursa apguvei nepilna laika neklātienes studiju programmā paredzētas 80 stundas 2. 
studiju gada 1. semestrī, t.sk. 16 kontaktstundas un 64 patstāvīgā darba stundas. 
Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu 
attiecība atkarīga no vielas apguves ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika 
studentiem jāvelta praktiskajam darbam. 

 
4.5. Patstāvīgo studiju organizācija: 
 

Temats Patstāvīgā darba veids 

1., 2. tēma - Kontroles būtība, nozīme, veidi, formas un 
to loma uzņēmējdarbībā 

Referāts. Novērtēšana 

3. tēma - Iekšējā kontrole Situāciju analīze, uzdevumi 

5. tēma - Revīzijas plāna sastādīšana Situāciju analīze, uzdevums 

6., 7. tēma - Analītiskās pārbaudes procedūras, 
ziņojums 

Uzdevumi 

 

5. Pamatliteratūra  

• Starptautiskie revīzijas, apliecinājumu pakalpojumu un ētikas oficiālo paziņojumu 
rokasgrāmata 2004.gada izdevums. Starptautiskā grāmatvežu federācija. 2004.g., 873 lpp. 

• Grāmatvedības un audita pamati starptautisko standartu skatījumā. Lielbritānijas 
auditorfirma “More Stephen”, Latvijas Universitāte. Rīga, 1994. G., 143 lpp. 

• V. Žežickis. Revīzijas un kontroles pamati. “Zvaigzne ABC”, Rīga, 1996.g., 125 lpp. 
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• G. Mālders. Grāmatvedība. Audits. Revīzija. Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2002, 127 
lpp. 

• D. Daņēviča. Finanšu pārskatu revīzija. Starptautiskie revīzijas standarti. Biznesa 
augstskola Turība, Rīga, 2003, 125 lpp. 

 

6. Papildliteratūra  
Mācību un izdales materiāli. Uzņēmējdarbību regulējošie normatīvie akti. 

7. Studentu novērtēšana  
Kontroldarbi, praktisko darbu izpilde – 50% 
Ieskaite – 50% 
 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Uzņēmējdarbības tiesības (2 KP) 

2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Priekšmets ir vispārizglītojošs un sniedz informāciju par likumdošanas jautājumiem, ar kuriem 
komercdarbībā iesaistītai personai, komersantam, vadītājam būtu praktiski jāsaskaras.   

3. Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 
• Prast teorētiskās zināšanas piemērot saimniecisko un darba tiesisko attiecību risināšanā; 

• Spēt analizēt juridiskos jautājumus, izteikt priekšlikumus situāciju risināšanā un 
izvairīties no pārkāpumiem darba un saimniecisko tiesību jomā; 

• Rast izeju konfliktsituācijās starp tiesību subjektiem. 
• īpašuma un valdījuma jēdzienus;  
• kā arī atsevišķu līgumu darbības īpatnības. 
 

3.2. Uzdevumi 
• Zināt būtiskākos uzņēmējdarbības tiesību jēdzienus; 
• Orientēties svarīgākajos līgumu veidos; 
• Spēt risināt konfliktsituācijas 
 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
• Saprast saimniecisko līgumu būtību; 
• Saprast būtiskākos uzņēmējdarbības institūtus; 
• Saprast īpašuma un valdījuma jēdzienus. 

 
4. Saturs 

4.1. Priekšmeta apraksts 
1.Ievads tiesību teorijā 

Studentiem jāizprot Tiesību jēdzienu, likuma jēdzienu un tiesību normas jēdzienu. Jāzina 
normatīvo aktu raksturojumu, juridiskās atbildības principus, fiziskas un juridiskas personas 
jēdzienus, viņu tiesībspēju un rīcībspēju. 

2.Darba tiesiskā reglamentācija. 
Studentiem jāpārzina darba līguma veidus, to noslēgšanas kārtību un īpatnības, jāspēj orientēties 
darba līgumu uzteikuma pamatos un līguma uzteikuma pēc vienas puses iniciatīvas, kā arī pēc to 
institūciju pieprasījuma, kas nav viena no līguma pusēm. 
3.Lietu tiesības 
Studentiem jāpārzina Lietas jēdziena raksturojumu civiltiesībās : galvenās un blakus lietas, 
kustamas un nekstamas lietas. Jāspēj saprast valdījuma raksturojumu un veidus : tiesisks un 
prettiesisks, labticīgs un ļaunticīgs; valdījumu raksturojošās pazīmes un no valdījumā izrietošās 
tiesības. 

4.Īpašums 
Studentiem jāpārzina īpašuma iegūšanas un izbeigšanās veidus, īpašnieka tiesību raksturojumu 
(absolūtā vara pār lietu) un īpašuma prasību, īpašuma aprobežojumus: uz visu īpašumu 
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attiecināmos, uz atsavināšanas tiesībām un lietošanas tiesību aprobežojumus. 

5.Ķīlas tiesības 

Studentiem jāpārzina ķīlas vispārīgo raksturojumu, kustamās mantas ķīlu - rokas ķīlu un 
lietošanas ķīlu, nekustamās mantas ķīlu - hipotēku. 

6.Saistību tiesības  
Studentiem jāsaprot tiesiska darījuma būtību, gribas īstums un tā ierobežojuma veidi (maldi, 
viltus, spaidi); jāpārzina Līgumus, to būtiskos noteikumus, ofertes, akcepts un pretofertes 
jēdzienus; nosacījumus līgumos un līgumu sekas, Solidāru saistību, saistību pastiprināšanas 
veidus: galvojums, līgumsods, rokas nauda; procentus saistību tiesībās, zaudējumu un kaitējuma 
jēdzienus. 

7.Līgumu veidi  
Studentiem jāzina Dāvinājuma līgumu, Aizdevuma, Patapinājuma un Glabājuma līgumus, 
Pirkuma līgumus, tā veidus, Piegādes līgumu, Darba līgumu, Uzņēmuma līgumu, Pārvadājuma 
līgumu. 

8.Prasības celšana tiesā 
Studentiem jāzina par tiesvedības veidiem, to īpatnībām, pierādījumiem, sprieduma spēkā 
stāšanos un pārsūdzēšanu, šķīrējtiesu lomu saimniecisko strīdu izšķiršanā, sprieduma izpildes 
īpatnības. 

 
4.2. Organizācija un struktūra 

Tēma 

Stundu skaits 

T
eo

ri
ja

 

Pr
ak

tis
ki

e 
da

rb
i 

Pa
ts

tā
vī

gi
e 

da
rb

i 

K
op

ā 

1. Ievads tiesību teorijā. 
1.1. Tiesību jēdziens un likuma 

jēdziens, 
1.2.  tiesību normas raksturojums un 

piemērošana, 
1.3.  likuma interpretācija;  
1.4. likuma darbības principi;  
1.5. normatīvie akti,to raksturojums; 
1.6.  juridiskā atbildība,tās principi; 
1.7.  fiziska un juridiska persona;  
1.8. tiesībspēja un rīcībspēja 

4 0 4 8 

2. Darba tiesiskā reglamentācija:  
2.1. darba līguma noslēgšanas kārtība;  
2.2.darba līgumu veidi; 
2.3. līguma laušana un garantijas 
darbiniekiem; 
2.4. darba laiks, atpūtas laiks; 
2.5. kompensācijas un garantijas;  
2.6. darba strīdu izskatīšanas kārtība 

4 0 4 8 

3. Lietu tiesības 
3.1. Lietas jēdziena raksturojums 
civiltiesībās : galvenās un blakus lietas, 

6 0 6 12 
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lietu kopības, lietu sadalījums pēc 
vērtības; 

3.2. Servitūti: personālservitūti un 
reālservitūti; 

3.3. Valdījuma raksturojums un veidi : 
tiesisks un prettiesisks, labticīgs un 
ļaunticīgs; 

3.4. valdījumu raksturojošās pazīmes un 
no valdījumā izrietošās tiesības. 

4. Īpašums 
 4.1. īpašuma iegūšanas un izbeigšanās 
veidi; 

4.2. īpašnieka tiesību raksturojums 
(absolūtā vara pār lietu) un īpašuma 
prasība, 

4.3. īpašuma aprobežojumi: uz visu 
īpašumu attiecināmie, uz atsavināšanas 
tiesībām, 

4.4. lietošanas tiesību aprobežojumi 

4 0 4 8 

5. Ķīlas tiesības 
 5.1. ķīlas vispārīgais raksturojums, 

5.2. kustamās mantas ķīla - rokas ķīla un 
lietošanas ķīla, 

5.3. nekustamās mantas ķīla - hipotēka. 

6. Saistību tiesības  
 6.1.tiesiska darījuma būtība, gribas īstums 
un tā ierobežojuma veidi ( maldi, viltus, 
draudi);  
6.2. Līgumi, to būtiskie noteikumi, ofertes, 
akcepts un pretofertes; 
6.3. nosacījumi līgumos un līgumu sekas,  
6.4.Solidāra saistība, 
6.5. Saistību pastiprināšanas veidi: 
galvojums, līgumsods, rokas nauda; 
6.6.Procenti saistību tiesībās,  
6.7.Zaudējumu un kaitējuma jēdzieni. 

2 
 
 
 

6 

0 
 
 
 

0 
 

2 
 
 
 

6 

4 
 
 
 

12 

7. Līgumu veidi  
7.1. Dāvinājuma līgums, 
7.2. Aizdevuma, Patapinājuma un 
Glabājuma līgumi, 
7.3.Pirkuma līgums,tā veidi,  
7.4.Piegādes līgums,  
7.5.Darba līgums,  
7.6.Uzņēmuma līgums, 
7.7. Pārvadājuma līgums. 

10 0 10 20 
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8.Prasības celšana tiesā 
8.1. tiesvedības veidi, to īpatnības, 
8.2. pierādījumi, 
8.3. sprieduma spēkā stāšanās un 
pārsūdzēšana, 
8.4. šķīrējtiesu loma saimniecisko strīdu 
izšķiršanā, 
8.5. sprieduma izpildes īpatnības 

4 0 4 8 

 
4.3. Studiju programmas apjoms 

2 KP (pilna laika klātienes studijas 40 kontaktstundas un 40 patstāvīgā darba stundas) 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 80 stundas t.sk. 40 kontaktstundas 
un 40 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās, praktiskajos darbos 
un semināros. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves ātruma, bet 
vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam un semināriem. 
 

4.5. Pedagoģiskā pieeja 
Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē. Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko mācību 
materiālu: mācību materiālu, uzņēmējdarbību tiesību reglamentējošos normatīvos aktus un 
speciālo literatūru. Studenti piedalās diskusijās, analizē situācijas. 

 

5. Pamatliteratūra  
V.Vītiņš. Vispārējais tiesību pārskats. R., 1993., 2.- 367.lpp. 

V.Sinaiskis.Civiltiesību apskats - Lietu tiesības, Saistību tiesības. R.,1996.,2.- 201.lpp. 

Krastiņš I. Tiesību teorijas pamatjēdzieni. R.LU,2004.g., 2.- 34.lpp. 
 
A.Bitāns. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi.R., 1997., 2.-255.lpp. 

 
Jakubaņecs V. Tiesības sabiedrībā.R.,1998., 2.-39.lpp. 

 
6. Papildus literatūra un citi  materiāli  un avoti  
 

Jakubaņecs V. Tiesību jēdziens, struktūra un formas. R., 1998.,2.-48.lpp. 
 
Latvijas Republikas Civillikums. Publicēts: "Ziņotājs" 1 14.01.1993. 

Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. R., 1998., 456.lpp. 

Skots Dž.Bērnems. Līgumu sastādīšana.R.,1995., 2.-325.lpp. 

Juridisko terminu vārdnīca. R., 2004., 2.- 258.lpp. 

K.Torgāns, S.Petrovičs. Kravu un pasažieru pārvadājuma līgumi.1996., 2.-56.lpp. 

Komerclikums., “Ziņotājs” , Nr.11, 2000. 

Interneta adresēs pieejamā aktuālā informācija : www.lm.gov.lv, www.lbas.lv, www.lddk.lv., 
www.lps.lv., www.vdi.lv., www.nva.lv., www.likumi.lv. 

līgumu paraugi; 
ar darba un saimnieciskajām tiesībām saistīto dokumentu paraugi. 
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7. Studentu novērtēšana  

• praktiskie darbi 50% no ieskaites,  
• ieskaite– 50% . 
• ieskaites saturs: atbildes uz vairākiem teorijas jautājumiem. 

 

8. Pasniedzēja akreditācija  
Jurists ar pabeigtu augstāko izglītību (maģistra grāds tiesību zinātnēs) un praktisko pieredzi. 
Valsts valodas zināšanas. 

8. Telpas 
8.1. Aprīkojums 

tāfele; 
kodoskops; 

 
8.2. Materiāli 

mācību materiāli; 
mācību literatūra 
periodiskie izdevumi 
 

9. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Uzņēmējdarbības tiesības (2 KP) 

2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Priekšmets ir vispārizglītojošs un sniedz informāciju par likumdošanas jautājumiem, ar kuriem 
komercdarbībā iesaistītai personai, komersantam, vadītājam būtu praktiski jāsaskaras.   

3. Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 
• Prast teorētiskās zināšanas piemērot saimniecisko un darba tiesisko attiecību risināšanā; 

• Spēt analizēt juridiskos jautājumus, izteikt priekšlikumus situāciju risināšanā un 
izvairīties no pārkāpumiem darba un saimniecisko tiesību jomā; 

• Rast izeju konfliktsituācijās starp tiesību subjektiem. 
• īpašuma un valdījuma jēdzienus;  
• kā arī atsevišķu līgumu darbības īpatnības. 
 

3.2. Uzdevumi 
• Zināt būtiskākos uzņēmējdarbības tiesību jēdzienus; 
• Orientēties svarīgākajos līgumu veidos; 
• Spēt risināt konfliktsituācijas 
 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
• Saprast saimniecisko līgumu būtību; 
• Saprast būtiskākos uzņēmējdarbības institūtus; 
• Saprast īpašuma un valdījuma jēdzienus. 

 
4. Saturs 

4.1. Priekšmeta apraksts 
1.Ievads tiesību teorijā 

Studentiem jāizprot Tiesību jēdzienu, likuma jēdzienu un tiesību normas jēdzienu. Jāzina 
normatīvo aktu raksturojumu, juridiskās atbildības principus, fiziskas un juridiskas personas 
jēdzienus, viņu tiesībspēju un rīcībspēju. 

2.Darba tiesiskā reglamentācija. 
Studentiem jāpārzina darba līguma veidus, to noslēgšanas kārtību un īpatnības, jāspēj orientēties 
darba līgumu uzteikuma pamatos un līguma uzteikuma pēc vienas puses iniciatīvas, kā arī pēc to 
institūciju pieprasījuma, kas nav viena no līguma pusēm. 
3.Lietu tiesības 
Studentiem jāpārzina Lietas jēdziena raksturojumu civiltiesībās : galvenās un blakus lietas, 
kustamas un nekstamas lietas. Jāspēj saprast valdījuma raksturojumu un veidus : tiesisks un 
prettiesisks, labticīgs un ļaunticīgs; valdījumu raksturojošās pazīmes un no valdījumā izrietošās 
tiesības. 

4.Īpašums 
Studentiem jāpārzina īpašuma iegūšanas un izbeigšanās veidus, īpašnieka tiesību raksturojumu 
(absolūtā vara pār lietu) un īpašuma prasību, īpašuma aprobežojumus: uz visu īpašumu 
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attiecināmos, uz atsavināšanas tiesībām un lietošanas tiesību aprobežojumus. 

5.Ķīlas tiesības 

Studentiem jāpārzina ķīlas vispārīgo raksturojumu, kustamās mantas ķīlu - rokas ķīlu un 
lietošanas ķīlu, nekustamās mantas ķīlu - hipotēku. 

6.Saistību tiesības  
Studentiem jāsaprot tiesiska darījuma būtību, gribas īstums un tā ierobežojuma veidi (maldi, 
viltus, spaidi); jāpārzina Līgumus, to būtiskos noteikumus, ofertes, akcepts un pretofertes 
jēdzienus; nosacījumus līgumos un līgumu sekas, Solidāru saistību, saistību pastiprināšanas 
veidus: galvojums, līgumsods, rokas nauda; procentus saistību tiesībās, zaudējumu un kaitējuma 
jēdzienus. 

7.Līgumu veidi  
Studentiem jāzina Dāvinājuma līgumu, Aizdevuma, Patapinājuma un Glabājuma līgumus, 
Pirkuma līgumus, tā veidus, Piegādes līgumu, Darba līgumu, Uzņēmuma līgumu, Pārvadājuma 
līgumu. 

8.Prasības celšana tiesā 
Studentiem jāzina par tiesvedības veidiem, to īpatnībām, pierādījumiem, sprieduma spēkā 
stāšanos un pārsūdzēšanu, šķīrējtiesu lomu saimniecisko strīdu izšķiršanā, sprieduma izpildes 
īpatnības. 

 

4.2. Organizācija un struktūra 
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2. Ievads tiesību teorijā. 
2.1. Tiesību jēdziens un likuma 

jēdziens, 
2.2.  tiesību normas raksturojums un 

piemērošana, 
2.3.  likuma interpretācija;  
2.4. likuma darbības principi;  
2.5. normatīvie akti,to raksturojums; 
2.6.  juridiskā atbildība,tās principi; 
2.7.  fiziska un juridiska persona;  
2.8. tiesībspēja un rīcībspēja 

3 0 12 15 

2. Darba tiesiskā reglamentācija:  
2.1. darba līguma noslēgšanas kārtība;  
2.2.darba līgumu veidi; 
2.3. līguma laušana un garantijas 
darbiniekiem; 
2.4. darba laiks, atpūtas laiks; 
2.5. kompensācijas un garantijas;  
2.6. darba strīdu izskatīšanas kārtība 

2 0 8 10 

3. Lietu tiesības 2 0 8 10 
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3.1. Lietas jēdziena raksturojums 
civiltiesībās : galvenās un blakus lietas, 
lietu kopības, lietu sadalījums pēc 
vērtības; 

3.2. Servitūti: personālservitūti un 
reālservitūti; 

3.3. Valdījuma raksturojums un veidi : 
tiesisks un prettiesisks, labticīgs un 
ļaunticīgs; 

3.4. valdījumu raksturojošās pazīmes un 
no valdījumā izrietošās tiesības. 

4. Īpašums 
 4.1. īpašuma iegūšanas un izbeigšanās 
veidi; 

4.2. īpašnieka tiesību raksturojums 
(absolūtā vara pār lietu) un īpašuma 
prasība, 

4.3. īpašuma aprobežojumi: uz visu 
īpašumu attiecināmie, uz atsavināšanas 
tiesībām, 

4.4. lietošanas tiesību aprobežojumi 

1 0 4 5 

5. Ķīlas tiesības 
 5.1. ķīlas vispārīgais raksturojums, 

5.2. kustamās mantas ķīla - rokas ķīla un 
lietošanas ķīla, 

5.3. nekustamās mantas ķīla - hipotēka. 

6. Saistību tiesības  
 6.1.tiesiska darījuma būtība, gribas īstums 
un tā ierobežojuma veidi  ( maldi, viltus, 
draudi);  
6.2. Līgumi, to būtiskie noteikumi, ofertes, 
akcepts un pretofertes; 
6.3. nosacījumi līgumos un līgumu sekas,  
6.4.Solidāra saistība, 
6.5. Saistību pastiprināšanas veidi: 
galvojums, līgumsods, rokas nauda; 
6.6.Procenti saistību tiesībās,  
6.7.Zaudējumu un kaitējuma jēdzieni. 
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7. Līgumu veidi  
7.1. Dāvinājuma līgums, 
7.2. Aizdevuma, Patapinājuma un 
Glabājuma līgumi, 
7.3.Pirkuma līgums,tā veidi,  
7.4.Piegādes līgums,  
7.5.Darba līgums,  

3 0 12 15 
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7.6.Uzņēmuma līgums, 
7.7. Pārvadājuma līgums. 
8.Prasības celšana tiesā 
8.1. tiesvedības veidi, to īpatnības, 
8.2. pierādījumi, 
8.3. sprieduma spēkā stāšanās un 
pārsūdzēšana, 
8.4. šķīrējtiesu loma saimniecisko strīdu 
izšķiršanā, 
8.5. sprieduma izpildes īpatnības 

1 0 4 5 

 
4.3. Studiju programmas apjoms 

2 KP (nepilna laika neklātienes studijas 16 kontaktstundas un 64 patstāvīgā darba stundas) 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei nepilna laika neklātienes studijas - 16 kontaktstundas un 64 patstāvīgā darba 
stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un semināros. Lekciju un semināru attiecība 
atkarīga no vielas apguves ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta 
semināriem. 
 

4.5. Pedagoģiskā pieeja 
Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē. Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko 
mācību materiālu: mācību materiālu, uzņēmējdarbību tiesību reglamentējošos normatīvos 
aktus un speciālo literatūru. Studenti piedalās diskusijās, analizē situācijas. 

 

5. Pamatliteratūra  
V.Vītiņš. Vispārējais tiesību pārskats. R., 1993., 2.- 367.lpp. 

V.Sinaiskis.Civiltiesību apskats - Lietu tiesības, Saistību tiesības. R.,1996.,2.- 201.lpp. 

Krastiņš I. Tiesību teorijas pamatjēdzieni. R.LU,2004.g., 2.- 34.lpp. 
 
A.Bitāns. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi.R., 1997., 2.-255.lpp. 

 
Jakubaņecs V. Tiesības sabiedrībā.R.,1998., 2.-39.lpp. 

 
6. Papildus literatūra un citi  materiāli  un avoti  
 

Jakubaņecs V. Tiesību jēdziens, struktūra un formas. R., 1998.,2.-48.lpp. 
 
Latvijas Republikas Civillikums. Publicēts: "Ziņotājs" 1 14.01.1993. 

Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. R., 1998., 456.lpp. 

Skots Dž.Bērnems. Līgumu sastādīšana.R.,1995., 2.-325.lpp. 

Juridisko terminu vārdnīca. R., 2004., 2.- 258.lpp. 

K.Torgāns, S.Petrovičs. Kravu un pasažieru pārvadājuma līgumi.1996., 2.-56.lpp. 

Komerclikums., “Ziņotājs” , Nr.11, 2000. 

Interneta adresēs pieejamā aktuālā informācija : www.lm.gov.lv, www.lbas.lv, www.lddk.lv., 
www.lps.lv., www.vdi.lv., www.nva.lv., www.likumi.lv. 
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līgumu paraugi; 
ar darba un saimnieciskajām tiesībām saistīto dokumentu paraugi. 

 

7. Studentu novērtēšana  

• praktiskie darbi 50% no ieskaites,  
• ieskaite– 50% .  
• ieskaites saturs : atbildes uz vairākiem teorijas jautājumiem. 

 

8. Pasniedzēja akreditācija  
Jurists ar pabeigtu augstāko izglītību (maģistra grāds tiesību zinātnēs) un praktisko pieredzi. 
Valsts valodas zināšanas. 
 

8. Telpas 
8.1. Aprīkojums 

tāfele; 
kodoskops; 

8.2. Materiāli 
mācību materiāli; 
mācību literatūra 
periodiskie izdevumi 
 

9. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 

MĀCĪBU PRAKSES PROGRAMMA 

1. Prakses mērķis:  

• prakses mērķis ir nostiprināt studenta teorētiskās zināšanas un sekmēt profesionālo 
prasmju un iemaņu attīstību uzņēmējdarbībā. 

 
2. Prakses uzdevumi:  

• Darbs individuālajā prakses vietā 
• Prakses atskaites izstrādāšana un noformēšana atbilstoši metodiskajiem norādījumiem 

par sekojošām tēmām: 
Nr. Tēma 
1.  Uzņēmums, tā vēsture, vieta un loma ekonomiskajā sistēmā, galvenie darbības 

virzieni  
2.  Darba aizsardzības sistēma uzņēmumā 
3.  Uzņēmuma ārējās (makrovides un mikrovides) un iekšējās vides analīze, SVID 

analīze  
4.  Uzņēmuma produkts (pakalpojums), piedāvājums, pieprasījums, cena 
5.  Uzņēmuma ekonomiskās darbības rādītāju (likviditātes, maksātspējas, 

rentabilitātes un aktivitātes) analīze 
6.  Studenta darbu apraksts prakses uzņēmumā 
7.  Secinājumi un priekšlikumi 

 
4. Laika grafiks: 3.semestris (pilna laika studijas),  4.semestris  (nepilna laika 
studijas)  
5. Prakses īstenošanas ilgums: 8 nedēļas vai 320 stundas  
6. Kredītpunkti: 8  
7. Studentu novērtēšana: Studenti aizstāv prakses atskaiti un tā tiek novērtēta ar 
„ieskaitīts” un atzīmi. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 
 

KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES PROGRAMMA 

1. Mērķi  
Kvalifikācijas prakses mērķis ir nostiprināt studenta teorētiskās zināšanas un sekmēt 
profesionālo prasmju un iemaņu attīstību grāmatvedībā un nodokļos. 

 
2. Uzdevumi 

• Darbs individuālajā prakses vietā 
• Informācijas  vākšana kvalifikācijas darbam  
• Prakses atskaites izstrādāšana un noformēšana atbilstoši metodiskajiem norādījumiem 

par sekojošām tēmām: 
Nr. Tēma 
1.  Uzņēmums, tā vēsture, vieta un loma ekonomiskajā sistēmā 
2.  Uzņēmuma organizācijas struktūra un darbības virzienu apraksts 
3.  Darba aizsardzības sistēma uzņēmumā 
4.  Grāmatvedības kārtošana, organizācija un kontrole uzņēmumā, grāmatvedības 

datorprogrammas lietošana uzņēmumā 
5.  Uzņēmuma gada pārskata sastāvs un tā analīze, kontu plāni (kā arī konkrēta 

bilances posteņa analīze, piem. ilgtermiņa ieguldījumi un ekonomiskā situācija) 
6.  Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtējums (likviditātes, maksātspējas, 

rentabilitātes un aktivitātes rādītāji, kapitāla struktūras analīze) 
7.  Studenta darbu apraksts prakses uzņēmumā 
8.  Secinājumi un priekšlikumi 

 

3. Laika grafiks 
5.semestris (pilna laika studijas), 6.semestris (nepilna laika studijas) 

 

4. Prakses īstenošanas ilgums – 10 nedēļas vai 400 stundas  
 
5. Kredītpunkti: 10  
 
6. Studentu novērtēšana  
Studenti aizstāv prakses atskaiti tūlīt pēc prakses beigām Koledžas noteiktajā termiņā un tā tiek 
novērtēta ar „ieskaitīts” un atzīmi. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada ____________ protokols 
 

KVALIFIKĀCIJAS DARBS 

Pilna laika studenti 5.semestrī un nepilna laika studenti 6.semestrī izstrādā un aizstāv 

kvalifikācijas darbu 10 kredītpunktu apjomā. Kvalifikācijas darba īstenošanas ilgums ir 10 

nedēļas vai 400 stundas.  

Kvalifikācijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana parāda, vai students studiju laikā ir 

apguvis pietiekošā apjomā teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kas atbilst dotajai 

kvalifikācijai nepieciešamajām profesionālajām zināšanām, lai saņemtu diplomu.  

Kvalifikācijas darbā tiek risinātas problēmas, kas saistītas ar iemaņām, kas nepieciešamas 

grāmatvedības speciālistiem. Ir jāprot pielietot grāmatvedības principus praksē, kas tiek 

izmantoti finansu pārskatu sagatavošanā, iekļaujot paskaidrojumus par uzņēmumā izmantotajām 

grāmatvedības uzskaites un novērtējuma metodēm, noteikt krājumu uzskaites metodes un 

izskaidrot, kā tās ietekmē uzņēmuma darbības rezultātu, sastādīt un izskaidrot uzņēmuma 

bilances struktūru un saturu, sastādīt peļņas un zaudējumu aprēķina posteņus un izprast to būtību, 

veikt naudas plūsmas pārskatu, izprast tā nozīmi, uzbūvi un saistību ar bilanci un peļņas un 

zaudējumu aprēķinu, analizēt uzņēmuma bilanci un novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli. Par 

kvalifikācijas darba galveno praktiskā risinājuma sadaļu uzskatāma gada pārskata analīze un 

novērtējums, un tās veido aptuveni 50% no kvalifikācijas darba satura. 

Studenti aizstāv kvalifikācijas darbu un tas tiek novērtēts ar atzīmi 10 ballu skalā. 

Kvalifikācija tiek piešķirta, ja vērtējums nav zemāks par „4” ballēm. 

Studentiem tiek dota iespēja izvēlēties kvalifikācijas darba tematu. 

Vispārējā veidā kvalifikācijas darba saturs varētu būt sekojošs. 

GADA PĀRSKATA ANALĪZE UN NOVĒRTĒJUMS UZŅĒMUMĀ „X” 

IEVADS 
• Raksturot tēmas aktualitāti 
• Noteikt darba mērķi  
• Izvirzīt darba uzdevumus 
• Minēt darbā izmantotās pētījuma metodes un pētījuma avotus, pētījuma periodu 
• Noteikt iespējamo personāla vadības problēmu apjomu 
• Noteikt iemeslus pētāmās problēmas apjoma ierobežošanai 
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TEORĒTISKĀJĀ UN PRAKTISKĀJĀ DAĻĀ 
• teorētiski aprakstīt tēmu  
• analizēt literatūru 
• aprakstīt, raksturot konkrēto uzņēmumu 
• izpētīt, analizēt, novērtēt, pilnveidot situāciju 
• izdarīt secinājumus un ierosināt priekšlikumus 

 
1. UZŅĒMUMA RAKSTUROJUMS UN TĀ VIETA LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBĀ 
2. GRĀMATVEDĪBAS KĀRTOŠANA UN ORGANIZĀCIJA UZŅĒMUMĀ 
3. UZSKAITES REĢISTRI 

3.1. Norēķinu konta uzskaites reģistrs 
3.2. Kases operāciju uzskaites reģistrs 
3.3. Citu saimniecisko operāciju uzskaites reģistri 

4. KONTU APGROZĪJUMA PĀRSKATS 
4.1. Operāciju konti 
4.2. Bilances konti 

5. UZŅĒMUMA GADA PĀRSKATS 
5.1. Bilances pārskats ar atšifrējumu 
5.2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins ar atšifrējumu 
5.3. Naudas līdzekļu kustības pārskats 
5.4. Uzņēmuma gada pārskata pielikumi 

• Pašu kapitāls 
• Pārskats par ilgtermiņa ieguldījumu kustību 
• Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves 
• Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķina kopsavilkums uzņēmumā 

5.5. Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija 
5.6. Pēc izvēles atsevišķu bilances posteņu uzskaites kārtība un novērtējums uzņēmumā 

(ilgtermiņa ieguldījumi, apgrozāmie līdzekļi, uzkrājumi, nodokļi, kreditori) 
6. GADA PĀRSKATA ANALĪZE – UZŅĒMUMA FINANSIĀLĀ STĀVOKĻA 

NOVĒRTĒJUMS 
6.1. Likviditātes rādītāji 
6.2. Maksātspējas rādītāji 
6.3. Ienesīguma (rentabilitātes) rādītāji 
6.4. Aktivitātes rādītāji 
6.5. Kapitāla struktūras analīze 

7. 1.CETURKŠŅA DATU SALĪDZINĀŠANA AR GADA PĀRSKATA 4.CETURKŠŅA 
DATIEM UN TO ANALĪZE 

 
SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 
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4. PIELIKUMS 
Par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas  

„Grāmatvedība un nodokļi” apgūšanu  

izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugi  
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1.Diploma1.lappuse 

 

 
 
 
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
 
 
 
 
 

Lielā valsts ģerboņa attēls 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMS 
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2.Diploma 2.lappuse  
 

 
 
 

<izglītības iestādes nosaukums> 
 
 
 

 
 

<izglītības iestādes emblēma> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS 
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS  

DIPLOMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sērija PK <X> 
Nr.<0000> 
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3.Diploma 3.lappuse 

                                                                               
 
 

                                                                          O 
 
 
 

Ar valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijas 
20<00>. gada <00>. <mēneša nosaukums (ģenitīvā)>lēmumu  

Nr.<000> 
 
 

<diploma ieguvēja vārds un uzvārds> 
personas kods <000000-00000> 

 
ieguv<-is/-usi> 

 

<kvalifikācijas nosaukums (ģenitīvā)> 
<kvalifikāciju> 

 
 

Iegūtā kvalifikācija atbilst 
ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 

 
 
Z.V. 
 
Direktors                                                                 <paraksts un tā atšifrējums>  
 
 
Valsts kvalifikācijas eksāmenu 
komisijas priekšsēdētājs                                         <paraksts un tā atšifrējums> 
 
 
<Diploma izsniegšanas vietas nosaukums (lokatīvā)> 
20<00>.gada <00>. <mēneša nosaukums (lokatīvā)> 
 
 
Reģistrācijas Nr.< 0000> 
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Diploma pielikums atbilst Eiropas komisijas, Eiropas Padomes un  Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un 
kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu 
informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku 
un profesionālu atzīšanu. 
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, 
kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī 
ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda 
iemeslu. 
 

Diploma pielikums 
 

Diploma sērija <XX>< X> Nr. <0000> 

 
1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju:  
1.1. uzvārds (i)  
1.2. vārds (i)  
1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads) <00.00.0000>. 
1.4. studenta identifikācijas numurs vai personas kods <000000-00000> 

 
2. Ziņas par kvalifikāciju:  
2.1. kvalifikācijas nosaukums (latviešu valodā) Grāmatvedis 
2.2. galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas 
iegūšanai 

grāmatvedība un nodokļi 

2.3. kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums 
(latviešu valodā) un statuss 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra  

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums 
(latviešu valodā) un statuss (ja tas atšķiras no šī 
pielikuma 2.3. apakšpunktā minētā nosaukuma un 
statusa) 

skat. punktu 2.3. 

2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas) latviešu 
 
3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni:  
3.1. kvalifikācijas līmenis pirmā līmeņa profesionālā augstākā 

izglītība, kas atbilst ceturtajam 
profesionālās kvalifikācijas līmenim 
saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 
1.,4.,5. pantiem 

3.2. oficiālais programmas ilgums  
(gados un kredītpunktos),  
programmas apguves sākuma un beigu datums 

2,5 gadi; 100 kredītpunkti  
(1 kredītpunkts = 1 studiju nedēļa jeb 40 
studiju darba stundas); 
<00.00.20<00>. - <00.00.20<00>. 

3.3. uzņemšanas prasības vidējā izglītība 
 
4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem:  
4.1. studiju veids pilna laika klātiene 
4.2. programmas prasības  
(programmas mērķi un plānotie studiju rezultāti) 

obligātie kursi 32 kredītpunktu apjomā, 
nozares specializējošie kursi 40 
kredītpunktu apjomā; prakse 18 
kredītpunkti, programmu noslēdz 
kvalifikācijas darba izstrāde un 
aizstāvēšana 10 kredītpunktu apjomā 
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4.3. programmas sastāvdaļas (studiju kursi, moduļi) un personas iegūtais 
novērtējums/atzīmes/kredītpunkti 

Kursi Kredītpunkti 
Informātika un informācijas tehnoloģijas 

Atzīme 
3  

Informātika ekonomistiem 4  
Mikroekonomika 3  
Makroekonomika 4  
Tirgzinības 3  
Ievads specialitātē 1  
Uzņēmējdarbības ekonomika 2  
Matemātika ekonomistiem 4  
Ekonomiskā statistika 2  
Lietišķā komunikācija 2  
Lietišķā svešvaloda 4  
Specializētā svešvaloda grāmatvežiem 2  
Grāmatvedība 3  
Finansu grāmatvedība 4  
Vadības grāmatvedība 4  
Nodokļi un nodevas 3  
Revīzija un kontrole 2  
Uzņēmējdarbības finansēšana un kreditēšana 3  
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana 4  
Sociālpsiholoģiskais treniņš 1  
Mācību firma GR 6  
Uzņēmējdarbības tiesības 2  
Civilā un darba aizsardzība, ergonomika 3  
Darba un sociālās tiesības 3  
Prakse 8  
Kvalifikācijas prakse 10  
Kvalifikācijas darbs: 10  
<Kvalifikācijas darba nosaukums> 
4.4. atzīmju sistēma un informācija par atzīmju 
statistisko sadalījumu 

Atzīmju skala 10 - 1;  
10 – augstākā atzīme,            
4 – minimālā sekmīgā atzīme. 
10 – izcili, 9 – teicami,  
8 – ļoti labi, 7 – labi,  
6 – gandrīz labi,  
5 – viduvēji,  
4 – gandrīz viduvēji 

4.5. kvalifikācijas klase (latviešu valodā) iedalījums klasēs netiek pielietots 
 

5. Ziņas par kvalifikāciju:  
5.1. turpmākās studiju iespējas tiesīgs turpināt studijas programmās, kas 

nodrošina otrā līmeņa profesionālo augstāko 
izglītību 

5.2. profesionālais statuss (ja ir piešķirts) īpaša statusa nav, tiesīgs uzsākt profesionālo 
darbu specialitātē 

 

345



 
7. Pielikuma apstiprinājums:  

7.1. datums <00.00.20<00>. 

7.2. paraksts un tā atšifrējums  

7.3. pielikuma apstiprinātāja amats direktore 

7.4. zīmogs vai spiedogs  
 
 

 
 

8. Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī. 
Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības pakāpē ir divu veidu 

programmas – vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmas. Reflektantus uzņem augstskolā vai 
koledžā saskaņā ar vispārīgajiem augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas un koledžas var 
noteikt arī specifiskas uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai 
varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju programmas apguvei). 

  
Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo augstāko izglītību. Bakalaura un 
maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā izglītībā. 
Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt teorētisko pamatu 
profesionālai darbībai. 
Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – KP)1

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā nozarē, nodrošinot 
absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un tehnoloģijas un sagatavojot absolventu jaunrades, 
pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam šajā nozarē. 

, no tiem obligātā daļa 
ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir ≥20  KP (30 ECTS), bakalaura darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās 
izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoņi semestri. 
Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk kā 20 KP (30 ECTS) 
ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātņu nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziņas 
≥30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS). 
Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu. 

6. Papildinformācija:  6.1. sīkāka informācija  

6.2. papildinformācijas avoti Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Koledža,  
Slokas ielā 61, Jūrmalā, LV – 2015,  
tel. 67811759 
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Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo programmu apjoms ir vismaz 
160 KP (240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi ≥20  KP (30 ECTS), nozares teorētiskie pamati ≥36 KP (54 ECTS),  
profesionālā specializācija ≥60 KP (90 ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP (39 ECTS), valsts 
pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS).  
Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – jaunākie sasniegumi nozarē, 
teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse ≥6 KP (9 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥ 20 
KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi kursi. 
Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu ieguvējiem – 
doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības un farmācijas profesionālajās studijās 
iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to ieguvēji var turpināt studijas doktorantūrā. 
 Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv vairāki citi programmu veidi. 
•   Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst ceturtā 

līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP (120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas 
profesijas apguvei, taču to absolventi var turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
programmās.  

•   Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst piektā līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves 
vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, lai 
programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu (tai skaitā 
noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 kredītpunktu programma ietver bakalaura 
programmas obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maģistrantūrā.  

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais grāds – doktors. 
Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu piešķir personai, kura sekmīgi nokārtojusi 
eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi 
promocijas darbu, kas satur oriģinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē. 
Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc 
atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota anonīmi 
recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir promocijas padome. Doktora grāda piešķiršanu 
pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā kvalifikācijas komisija. 
Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

 

 Apguves līmenis  Atzīme  Skaidrojums  Aptuvenā ECTS atzīme 

  ļoti augsts 
  10  izcili (with distinction)   A 

  9   teicami (excellent)   A 

  augsts 
  8   ļoti labi (very good)   B 

  7   labi (good)   C 

  vidējs 

  6   gandrīz labi (almost good)   D 

  5   viduvēji (satisfactory)   E 

  4   gandrīz viduvēji (almost satisfactory)   E/FX 

  zems   3–1   negatīvs vērtējums (unsatisfactory)   Fail 

  
Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas var izsniegt valsts 
atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, akreditētā studiju programmā un 
augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par programmas akreditāciju pieņem 
akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju – Augstākās izglītības padome. 

 Papildinformācija: 
1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 
                                          http://www.aic.lv 
2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 

 Piezīme.1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju 
gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses sistēmas 
(ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 

Diploma Supplement 
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This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission Council of Europe and 
UNESCO/CEPES. The purpose of the Supplement is to provide sufficient imdependent data to improve the 
international „ transparency” and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, 
degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context and status of the 
studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to 
which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or 
suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not 
provided, the reason should be explained. 
  

1. Information identifying the holder of the qualification: 
 

1.1. family name(s)  
1.2. given name(s)  
1.3. date of birth (day/month/year) <00.00.0000>. 
1.4. student identification number or code <000000-00000> 

 
2. Information identifying the qualification:  
2.1. name of qualification and title conferred (in original 
language) 

Accountant 

2.2. main field(s) of study for the qualification Accountancy and taxes 
2.3. name(in original language) and status of awarding 
institution  

The Social Integration State 
Agency  

2.4. name(in original language) and status or institution 
administering studies 

See point 2.3. 

2.5. language(s) of instruction/examination Latvian 
 

3. Information on the level of the qualification:  
3.1. level of qualification The first level of higher 

Professional education,correspond
s to the fourth level of Professional 
qualification in accordance with 
items 1.,4.,5. of the Law on 
Professional Education 

3.2. official length of programme (years and credits), 
start and end date of the acquisition of the programme 

2,5 years; 100 credit t points 
(1 credit points = 1 week or 40 
hours of studies); 
<00.00.20<00>. - 00.00.20<00>. 

3.3. Access requirements Secondary edication 
 

4. Information on the contents and results gained:  
4.1. mode of study Full time 
4.2. programme requirements (programme aims and 
planning results of studies) 

Compulsory courses - 32 credit 
points, courses of specialisation - 
40 credit points; praktice - 18 
credit points, the programme is  
accomplished by elaboration and 
defence of  a qualification paper -
10 credit points 
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4.3. programme details (e.g. modules or units studied) and the individual grades/marks/credits 
obtained 

Courses                          Credit points 
 

 Grades 
  

Informatics and Information 
Technologies 

3  

Informatics for Economists 4  
Microeconomics 3  
Macroeconomics 4  
Marketing 3  
Introduction into Speciality 1  
Business Economics 2  
Mathematics for Economists 4  
Economic Statistics 2  
Business Communication 2  
Business English / German 4  
English for special purposes 2  
Accountancy 3  
Financial Accountancy 4  
General Accountancy 4  
Taxes and Duties 3  
Audit and Inspection 2  
Business Financing and Crediting 3  
Business Organization and Planning 4  
Psychosocial Training 1  
Study Enterprise 6  
Business Law 2  
Occupational Safety, Protectiar of Health, 
Ergonomics 

3  

Labour and Social Rights 3  
Intership 8  
Pre – Qualification Paper   10  
Qualification Paper: 10  
<Title of Qualification Paper> 
4.4. grading scheme and, if available, grade distribution 
quidance 

Grading scale 10 - 1;  
10 – with distinction,  
9 – excellent,  
8 – very good, 7 – good,  
6 – almost good, 5 – satisfactory,  
4 – almost satisfactory 

4.5. overall classification of the qualification (in original 
language) 

not used 

 
5. Information on the function of             
the qualification: 

 

5.1. Access to further study with the right to continue studies in programmes ensuring 
the higher Professional education of the second level 

5.2. professional status  
      (if applicable) 

no special professional status, entitled to start professional 
activities in the field of specialization 
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6. Additional information: none 

6.1. additional information The Social Integration State Agency  

6.2. further information sources College, Slokas street 61,  
Jūrmala, LV – 2015, phone 67811759 

 

7. Certification of the supplement:  

7.1. date   
<00.00>.20<00>. 

7.2. signature  
 

7.3. capacity  
director 

7.4. official stampo or seal  
 
 

 
8. Information on the national higher education system 
 
The secondary education is required for the admission to studies in a university/college. All holders of certificates and 
diplomas the general secondary education or vocational secondary education meet the general admission requirements. 
However, the universities/colleges are free to set specificē admission requirements e.g. additional subjects that had to 
be taken at the school level to quality for admission to a particular programme. 
 

 Higher education (HE) 
 

 
  

Bachelor (bakalaurs) and master (maģistrs) degrees are awarded in both, in academic and professional higher 
education programmes. 
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The objectives of academic higher education (HE) are to prepare graduates for an independent research, as well as 
to provide theoretical background for professional activities. 
 
Academic programmes, leading to a bachelor degree, comprise 120 – 160 credits [1] : compulsory part – ≥ 50 (75 
ECTS) credits, electives ≥20 (30 ECTS) credits, thesis ≥10 (15 ECTS) credits, and the rest is left for students as free 
choice. Duration of full-time studies is 6 – 8 semesters. 
Academic programmes, leading to a master degree, comprise 80 (120 ECTS) credits, of which ≥ 20 (30 ECTS) 
credits are allocated for thesis, compulsory part of the programme includes theoretical aspects of the specific field of 
scientific discipline ≥ 30 (45 ECTS) credits and their practical application in solving of actual problems ≥15 (22,5 
ECTS) credits. 
Academic education programmes are implemented according to the state standard of  academic education. 
The objectives of professional HE are to provide in-depth knowledge in a particular field, preparing graduates for 
desing or improvement of systems, products and technologies, as well as to prepare them for creative, research and 
teaching activities in this field. 
Professional HE programmes, leading to a professional bachelor degree, are designed to ensure professional 
competence, they comprise at least 160 (240 ECTS) credits and they consist of: general courses ≥20 (30 ECTS) 
credits, theoretical courses of the chosen field ≥36 (54 ECTS) credits, specialization courses ≥60  (90 ECTS) credits, 
optional courses ≥6 (9 ECTS) credits, practical placement ≥26 (39 ECTS) credits, and state examinations including 
thesis ≥12 (18 ECTS) credits. 
Professional HE programmes, leading to a professional master degree, comprise no less than 40 (60 ECTS) credits: 
up-to-date achievements in the field – in theory and in practice ≥7 (10,5 ECTS) credits, practical placements ≥6 (9 
ECTS) credits, state examinations including thesis ≥20 (30 ECTS) credits as well as research training, courses of 
design, management, psychology etc. 
Graduates of both types of the bachelor degree have access to master studies, graduates of the master degree – to 
doctoral studies. 
Studies in medicine, dentistry and pharmacy professional studies (5 and 6 year studies), are equal to the master 
degree and the graduates can continue their studies in doctoral level programmes. 
Apart from the programmes, leading to bachelor  and master degrees, there are other types of professional higher 
education programmes. 
 
• first-level professional HE (university college) programmes comprise 80–120 (120–180 ECTS) credits and lead to 
the 4th level professional qualification. These programmes are targeted mainly to the labour market. Yet, the 
graduates of the first-level programmes can continue their studies in second-level professional programmes.  
• second-level professional HE programmes lead to the 5th level professional qualification. Such programmes can 
comprise either at least 40 (60 ECTS) credits for holders of the bachelor  degree or at least 160 (240 ECTS) credits 
for secondary school leavers. In both cases programmes should include a practical placement of at least 26 (39 
ECTS) credits and graduation examinations including thesis ≥10 (15 ECTS) credits. Graduates of programmes 
including the 70 (105 ECTS) credits compulsory part of the bachelor  programme, have access to master studies.  
 
 Doctoral studies 
From January 1, 2000 a single type of doctoral (doktors) degree is being awarded in Latvia. The degree of master is 
required for admission to doctoral studies. Doctoral degree is awarded after public defence of doctoral thesis and 
successfully passed exams in the chosen scientific discipline. The doctoral thesis has to include original results of 
the research and new cognitions in the scientific discipline and may be a result of three to four years of doctoral 
studies at a higher education institution or an equivalent amount of independent research. The doctoral thesis may be 
a dissertation, assemblage of topically single peer reviewed publications or monograph. The rights to award the 
doctoral degree are delegated by decision of the Cabinet of Ministers to promotion councils established at the 
universities. The procedure for awarding the doctoral degree is controlled by the Commission of the Scientific 
Qualification. 
 Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 
  
Achievement level Grade  Meaning Approx. ECTS grade 

 very high 10  izcili (with distinction) A 
9  teicami (excellent) A 

 high 
8  ļoti labi (very good) B 

7  labi (good) C 
 

 medium 
6  gandrīz labi (almost good) D 
5  viduvēji (satisfactory) E 
4  gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

 low 3–1  negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 
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Quality assurance. According to the Latvian legislation, state-recognized degrees/diplomas may be awarded upon 
completion of an accredited programme in an accredited HE institution holding a state-approved Satversme (By-
law) or college statute. Decisions on programme accreditation are taken by the Accreditation Board, while those on 
institutional accreditation – by the Higher Education Council. 

 
More information: 
1. On educational system – http://www.izm.lv; http://www.aic.lv; www.eurydice.org 
2. On status of programmes/institutions: http://www.aiknc.lv 
 

 
 
[1] Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. An average workload of a full-time study 
year in most HE programmes is 40 credits. Latvian credit point system is compatible with ECTS. The number of 
ECTS credits is found by multiplying the number of Latvian credit points by a factor of 1.5. 
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1.Diploma1.lappuse 

 

 
 
 
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
 
 
 
 
 

Lielā valsts ģerboņa attēls 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMS 
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2.Diploma 2.lappuse  
 

 
 
 

<izglītības iestādes nosaukums> 
 
 
 

 
 

<izglītības iestādes emblēma> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS 
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS  

DIPLOMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sērija PK <X> 
Nr.<0000> 
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3.Diploma 3.lappuse 

                                                                               
 
 

                                                                          O 
 
 
 

Ar valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijas 
20<00>. gada <00>. <mēneša nosaukums (ģenitīvā)>lēmumu  

Nr.<000> 
 
 

<diploma ieguvēja vārds un uzvārds> 
personas kods <000000-00000> 

 
ieguv<-is/-usi> 

 

<kvalifikācijas nosaukums (ģenitīvā)> 
<kvalifikāciju> 

 
 

Iegūtā kvalifikācija atbilst 
ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 

 
 
Z.V. 
 
Direktors                                                                 <paraksts un tā atšifrējums>  
 
 
Valsts kvalifikācijas eksāmenu 
komisijas priekšsēdētājs                                         <paraksts un tā atšifrējums> 
 
 
<Diploma izsniegšanas vietas nosaukums (lokatīvā)> 
20<00>.gada <00>. <mēneša nosaukums (lokatīvā)> 
 
 
Reģistrācijas Nr.< 0000> 
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Diploma pielikums atbilst Eiropas komisijas, Eiropas Padomes un  Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un 
kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu 
informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku 
un profesionālu atzīšanu. 
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, 
kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī 
ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda 
iemeslu. 
 

Diploma pielikums 
 

Diploma sērija <XX>< X> Nr. <0000> 

 
1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju:  
1.1. uzvārds (i)  
1.2. vārds (i)  
1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads) <00.00.0000>. 
1.4. studenta identifikācijas numurs vai personas kods <000000-00000> 

 
2. Ziņas par kvalifikāciju:  
2.1. kvalifikācijas nosaukums (latviešu valodā) Grāmatvedis 
2.2. galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas 
iegūšanai 

grāmatvedība un nodokļi 

2.3. kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums 
(latviešu valodā) un statuss 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra  

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums 
(latviešu valodā) un statuss (ja tas atšķiras no šī 
pielikuma 2.3. apakšpunktā minētā nosaukuma un 
statusa) 

skat. punktu 2.3. 

2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas) latviešu 
 
3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni:  
3.1. kvalifikācijas līmenis pirmā līmeņa profesionālā augstākā 

izglītība, kas atbilst ceturtajam 
profesionālās kvalifikācijas līmenim 
saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 
1.,4.,5. pantiem 

3.2. oficiālais programmas ilgums  
(gados un kredītpunktos),  
programmas apguves sākuma un beigu datums 

3 gadi; 100 kredītpunkti  
(1 kredītpunkts = 1 studiju nedēļa jeb 40 
studiju darba stundas); 
<00.00.20<00>. - <00.00.20<00>. 

3.3. uzņemšanas prasības vidējā izglītība 
 
4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem:  
4.1. studiju veids nepilna laika neklātiene 
4.2. programmas prasības  
(programmas mērķi un plānotie studiju rezultāti) 

obligātie kursi 32 kredītpunktu apjomā, 
nozares specializējošie kursi 40 
kredītpunktu apjomā; prakse 18 
kredītpunkti, programmu noslēdz 
kvalifikācijas darba izstrāde un 
aizstāvēšana 10 kredītpunktu apjomā 
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4.3. programmas sastāvdaļas (studiju kursi, moduļi) un personas iegūtais 
novērtējums/atzīmes/kredītpunkti 

Kursi Kredītpunkti 
Informātika un informācijas tehnoloģijas 

Atzīme 
3  

Informātika ekonomistiem 4  
Mikroekonomika 3  
Makroekonomika 4  
Tirgzinības 3  
Ievads specialitātē 1  
Uzņēmējdarbības ekonomika 2  
Matemātika ekonomistiem 4  
Ekonomiskā statistika 2  
Lietišķā komunikācija 2  
Lietišķā svešvaloda 4  
Specializētā svešvaloda grāmatvežiem 2  
Grāmatvedība 3  
Finansu grāmatvedība 4  
Vadības grāmatvedība 4  
Nodokļi un nodevas 3  
Revīzija un kontrole 2  
Uzņēmējdarbības finansēšana un kreditēšana 3  
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana 4  
Sociālpsiholoģiskais treniņš 1  
Mācību firma GR 6  
Uzņēmējdarbības tiesības 2  
Civilā un darba aizsardzība, ergonomika 3  
Darba un sociālās tiesības 3  
Prakse 8  
Kvalifikācijas prakse 10  
Kvalifikācijas darbs 10  
<Kvalifikācijas darba nosaukums> 
4.4. atzīmju sistēma un informācija par atzīmju 
statistisko sadalījumu 

Atzīmju skala 10 - 1;  
10 – augstākā atzīme,            
4 – minimālā sekmīgā atzīme. 
10 – izcili, 9 – teicami,  
8 – ļoti labi, 7 – labi,  
6 – gandrīz labi,  
5 – viduvēji,  
4 – gandrīz viduvēji 

4.5. kvalifikācijas klase (latviešu valodā) iedalījums klasēs netiek pielietots 
 

5. Ziņas par kvalifikāciju:  
5.1. turpmākās studiju iespējas tiesīgs turpināt studijas programmās, kas 

nodrošina otrā līmeņa profesionālo augstāko 
izglītību 

5.2. profesionālais statuss (ja ir piešķirts) īpaša statusa nav, tiesīgs uzsākt profesionālo 
darbu specialitātē 
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7. Pielikuma apstiprinājums:  

7.1. datums <00.00.20<00>. 

7.2. paraksts un tā atšifrējums  

7.3. pielikuma apstiprinātāja amats direktore 

7.4. zīmogs vai spiedogs  
 
 

 
 

8. Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī. 
Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības pakāpē ir divu veidu 

programmas – vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmas. Reflektantus uzņem augstskolā vai 
koledžā saskaņā ar vispārīgajiem augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas un koledžas var 
noteikt arī specifiskas uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai 
varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju programmas apguvei). 

  
Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo augstāko izglītību. Bakalaura un 
maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā izglītībā. 
Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt teorētisko pamatu 
profesionālai darbībai. 
Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – KP)1

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā nozarē, nodrošinot 
absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un tehnoloģijas un sagatavojot absolventu jaunrades, 
pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam šajā nozarē. 

, no tiem obligātā daļa 
ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir ≥20  KP (30 ECTS), bakalaura darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās 
izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoņi semestri. 
Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk kā 20 KP (30 ECTS) 
ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātņu nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziņas 
≥30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS). 
Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu. 

6. Papildinformācija:  6.1. sīkāka informācija  

6.2. papildinformācijas avoti Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Koledža,  
Slokas ielā 61, Jūrmalā, LV – 2015,  
tel. 67811759 
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Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo programmu apjoms ir vismaz 
160 KP (240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi ≥20  KP (30 ECTS), nozares teorētiskie pamati ≥36 KP (54 ECTS) , 
profesionālā specializācija ≥60 KP (90 ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP (39 ECTS), valsts 
pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS).  
Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – jaunākie sasniegumi nozarē, 
teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse ≥6 KP (9 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥ 20 
KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi kursi. 
Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu ieguvējiem – 
doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības un farmācijas profesionālajās studijās 
iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to ieguvēji var turpināt studijas doktorantūrā. 
 Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv vairāki citi programmu veidi. 
•   Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst ceturtā 

līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP (120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas 
profesijas apguvei, taču to absolventi var turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
programmās.  

•   Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst piektā līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves 
vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, lai 
programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu (tai skaitā 
noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 kredītpunktu programma ietver bakalaura 
programmas obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maģistrantūrā.  

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais grāds – doktors. 
Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu piešķir personai, kura sekmīgi nokārtojusi 
eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi 
promocijas darbu, kas satur oriģinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē. 
Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc 
atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota anonīmi 
recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir promocijas padome. Doktora grāda piešķiršanu 
pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā kvalifikācijas komisija. 
Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

 

 Apguves līmenis  Atzīme  Skaidrojums  Aptuvenā ECTS atzīme 

  ļoti augsts 
  10  izcili (with distinction)   A 

  9   teicami (excellent)   A 

  augsts 
  8   ļoti labi (very good)   B 

  7   labi (good)   C 

  vidējs 

  6   gandrīz labi (almost good)   D 

  5   viduvēji (satisfactory)   E 

  4   gandrīz viduvēji (almost satisfactory)   E/FX 

  zems   3–1   negatīvs vērtējums (unsatisfactory)   Fail 

  
Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas var izsniegt valsts 
atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, akreditētā studiju programmā un 
augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par programmas akreditāciju pieņem 
akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju – Augstākās izglītības padome. 

 Papildinformācija: 
1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 
                                          http://www.aic.lv 
2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 

 Piezīme.1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju 
gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses sistēmas 
(ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 

Diploma Supplement 
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This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission Council of Europe and 
UNESCO/CEPES. The purpose of the Supplement is to provide sufficient imdependent data to improve the 
international „ transparency” and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, 
degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context and status of the 
studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to 
which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or 
suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not 
provided, the reason should be explained. 
  

1. Information identifying the holder of the qualification: 
 

1.1. family name(s)  
1.2. given name(s)  
1.3. date of birth (day/month/year) <00.00.0000>. 
1.4. student identification number or code <000000-00000> 

 
2. Information identifying the qualification:  
2.1. name of qualification and title conferred (in original 
language) 

Accountant 

2.2. main field(s) of study for the qualification Accountancy and taxes 
2.3. name(in original language) and status of awarding 
institution  

The Social Integration State 
Agency  

2.4. name(in original language) and status or institution 
administering studies 

See point 2.3. 

2.5. language(s) of instruction/examination Latvian 
 

3. Information on the level of the qualification:  
3.1. level of qualification The first level of higher 

Professional education,correspond
s to the fourth level of Professional 
qualification in accordance with 
items 1.,4.,5. of the Law on 
Professional Education 

3.2. official length of programme (years and credits), 
start and end date of the acquisition of the programme 

3 years; 100 credit t points 
(1 credit points = 1 week or 40 
hours of studies); 
<00.00.20<00>. - 00.00.20<00>. 

3.3. Access requirements Secondary edication 
 

4. Information on the contents and results gained:  
4.1. mode of study Part time 
4.2. programme requirements (programme aims and 
planning results of studies) 

Compulsory courses - 32 credit 
points, courses of specialisation - 
40 credit points; praktice - 18 
credit points, the programme is  
accomplished by elaboration and 
defence of  a qualification paper -
10 credit points 
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4.3. programme details (e.g. modules or units studied) and the individual grades/marks/credits 
obtained 

Courses                          Credit points 
 

 Grades 
  

Informatics and Information 
Technologies 

3  

Informatics for Economists 4  
Microeconomics 3  
Macroeconomics 4  
Marketing 3  
Introduction into Speciality 1  
Business Economics 2  
Mathematics for Economists 4  
Economic Statistics 2  
Business Communication 2  
Business English / German 4  
English for special purposes 2  
Accountancy 3  
Financial Accountancy 4  
General Accountancy 4  
Taxes and Duties 3  
Audit and Inspection 2  
Business Financing and Crediting 3  
Business Organization and Planning 4  
Psychosocial Training 1  
Study Enterprise 6  
Business Law 2  
Occupational Safety, Protectiar of Health, 
Ergonomics 

3  

Labour and Social Rights 3  
Intership 8  
Pre – Qualification Paper   10  
Qualification Paper: 10  
<Title of Qualification Paper> 
4.4. grading scheme and, if available, grade distribution 
quidance 

Grades scale 10 - 1;  
10 – with distinction,  
9 – excellent,  
8 – very good, 7 – good,  
6 – almost good, 5 – satisfactory,  
4 – almost satisfactory 

4.5. overall classification of the qualification (in original 
language) 

not used 

 
5. Information on the function of             
the qualification: 

 

5.1. Access to further study with the right to continue studies in programmes ensuring 
the higher Professional education of the second level 

5.2. professional status  
      (if applicable) 

no special professional status, entitled to start professional 
activities in the field of specialization 
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6. Additional information: none 

6.1. additional information The Social Integration State Agency  

6.2. further information sources College, Slokas street 61,  
Jūrmala, LV – 2015, phone 67811759 

 

7. Certification of the supplement:  

7.1. date   
<00.00>.20<00>. 

7.2. signature  
 

7.3. capacity  
director 

7.4. official stampo or seal  
 
 

 
8. Information on the national higher education system 
 
The secondary education is required for the admission to studies in a university/college. All holders of certificates and 
diplomas the general secondary education or vocational secondary education meet the general admission requirements. 
However, the universities/colleges are free to set specificē admission requirements e.g. additional subjects that had to 
be taken at the school level to quality for admission to a particular programme. 
 

 Higher education (HE) 
 

 
  

Bachelor (bakalaurs) and master (maģistrs) degrees are awarded in both, in academic and professional higher 
education programmes. 
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The objectives of academic higher education (HE) are to prepare graduates for an independent research, as well as 
to provide theoretical background for professional activities. 
 
Academic programmes, leading to a bachelor degree, comprise 120 – 160 credits [1] : compulsory part – ≥ 50 (75 
ECTS) credits, electives ≥20 (30 ECTS) credits, thesis ≥10 (15 ECTS) credits, and the rest is left for students as free 
choice. Duration of full-time studies is 6 – 8 semesters. 
Academic programmes, leading to a master degree, comprise 80 (120 ECTS) credits, of which ≥ 20 (30 ECTS) 
credits are allocated for thesis, compulsory part of the programme includes theoretical aspects of the specific field of 
scientific discipline ≥ 30 (45 ECTS) credits a nd their practical application in solving of actual problems ≥15 (22,5 
ECTS) credits. 
Academic education programmes are implemented according to the state standard of  academic education. 
The objectives of professional HE are to provide in-depth knowledge in a particular field, preparing graduates for 
desing or improvement of systems, products and technologies, as well as to prepare them for creative, research and 
teaching activities in this field. 
Professional HE programmes, leading to a professional bachelor degree, are designed to ensure professional 
competence, they comprise at least 160 (240 ECTS) credits and they consist of: general courses ≥20 (30 ECTS) 
credits, theoretical courses of the chosen field ≥36 (54 ECTS) credits, specialization courses ≥60 (90 ECTS) credits, 
optional courses ≥6 (9 ECTS) credits, practical placement ≥26 (39 ECTS) credits, and state examinations including 
thesis ≥12 (18 ECTS) credits. 
Professional HE programmes, leading to a professional master degree, comprise no less than 40 (60 ECTS) credits: 
up-to-date achievements in the field – in theory and in practice ≥7 (10,5 ECTS) credits, practical placements ≥6 (9 
ECTS) credits, state examinations including thesis ≥20 (30 ECTS) credits as well as research training, courses of 
design, management, psychology etc. 
Graduates of both types of the bachelor degree have access to master studies, graduates of the master degree – to 
doctoral studies. 
Studies in medicine, dentistry and pharmacy professional studies (5 and 6 year studies), are equal to the master 
degree and the graduates can continue their studies in doctoral level programmes. 
Apart from the programmes, leading to bachelor  and master degrees, there are other types of professional higher 
education programmes. 
 
• first-level professional HE (university college) programmes comprise 80–120 (120–180 ECTS) credits and lead to 
the 4th level professional qualification. These programmes are targeted mainly to the labour market. Yet, the 
graduates of the first-level programmes can continue their studies in second-level professional programmes.  
• second-level professional HE programmes lead to the 5th level professional qualification. Such programmes can 
comprise either at least 40 (60 ECTS) credits for holders of the bachelor  degree or at least 160 (240 ECTS) credits 
for secondary school leavers. In both cases programmes should include a practical placement of at least 26 (39 
ECTS) credits and graduation examinations including thesis ≥10 (15 ECTS) credits. Graduates of programmes 
including the 70 (105 ECTS) credits compulsory part of the bachelor  programme, have access to master studies.  
 
 Doctoral studies 
From January 1, 2000 a single type of doctoral (doktors) degree is being awarded in Latvia. The degree of master is 
required for admission to doctoral studies. Doctoral degree is awarded after public defence of doctoral thesis and 
successfully passed exams in the chosen scientific discipline. The doctoral thesis has to include original results of 
the research and new cognitions in the scientific discipline and may be a result of three to four years of doctoral 
studies at a higher education institution or an equivalent amount of independent research. The doctoral thesis may be 
a dissertation, assemblage of topically single peer reviewed publications or monograph. The rights to award the 
doctoral degree are delegated by decision of the Cabinet of Ministers to promotion councils established at the 
universities. The procedure for awarding the doctoral degree is controlled by the Commission of the Scientific 
Qualification. 
 Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 
  
Achievement level Grade  Meaning Approx. ECTS grade 

 very high 10  izcili (with distinction) A 
9  teicami (excellent) A 

 high 
8  ļoti labi (very good) B 

7  labi (good) C 
 

 medium 
6  gandrīz labi (almost good) D 
5  viduvēji (satisfactory) E 
4  gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

 low 3–1  negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 
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Quality assurance. According to the Latvian legislation, state-recognized degrees/diplomas may be awarded upon 
completion of an accredited programme in an accredited HE institution holding a state-approved Satversme (By-
law) or college statute. Decisions on programme accreditation are taken by the Accreditation Board, while those on 
institutional accreditation – by the Higher Education Council. 

 
More information: 
1. On educational system – http://www.izm.lv; http://www.aic.lv; www.eurydice.org 
2. On status of programmes/institutions: http://www.aiknc.lv 
 

 
 
[1] Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. An average workload of a full-time study 
year in most HE programmes is 40 credits. Latvian credit point system is compatible with ECTS. The number of 
ECTS credits is found by multiplying the number of Latvian credit points by a factor of 1.5. 
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5. PIELIKUMS 
Dokumenti, kas apliecina sadarbību ar  

 citām augstskolām un koledžām   
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6. PIELIKUMS 
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas studiju programmas  

„Grāmatvedība un nodokļi”  

studiju kursu īstenošanas plānojums 
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7. PIELIKUMS 
Pārējo akreditācijai nepieciešamo dokumentu saraksts 

 
1. Koledžas darbību reglamentējošie normatīvie akti u.c. dokumentācija – Koledžas 

lietvedībā, pie Koledžas administrācijas. 

2. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā studējošo personāllietas – 

Koledžas lietvedībā. 

3. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas studējošo aptaujas anketas – 

Koledžas lietvedībā. 
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 Sociālās integrācijas valsts aģentūra 

Koledža 

 

Apstiprināts Koledžas Padomes sēdē  

2008.gada 28.oktobrī 

Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore 

___________________________ R.Simsone 

 

 

 

PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS  

STUDIJU PROGRAMMAS 

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI 

P A Š N O V Ē R T Ē J U M A  Z I Ņ O J U M S  

 
2007./2008. studiju gads 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jūrmala 2008 
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IZRAKSTS 

Sociālās Integrācijas Valsts Aģentūras Koledžas Padomes sēde 

Sanāksmes 

PROTOKOLS NR. 15 

Vieta: Jūrmala, Slokas 68, Mazā zāle                     Datums: 28.10.2008. 

Sanāksmē piedalās: Regīna Simsone, Inga Lapiņa, Solveiga Serkova, Aivars Bērziņš,  

Dace Gluščenko, Inamora Zaiceva.  

Neieradās: Aleksejs Averčenko, Ilze Erdmane, Juris Leškovičs 

Uzaicinātie: Ilze Ozola, Signe Mainule-Meidropa, Zane Bonzaka 

Sanāksmi vada: Regīna Simsone 

Protokolē: Ilze Ozola 

Sanāksmi sāk plkst.: 11:00 

Sanāksmi beidz plkst: 13:30 

Sanāksmes darba kārtība:  

Nr.p.k. Tēma, jautājums Ziņotājs 

1.  Akadēmiskā personāla vēlēšanas I.Ozola 

2.  Koledžas studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu 
apstiprināšana 

S.Mainule-Meidropa, Z.Bonzaka, 
S.Serkova 

3.  Koledžas akadēmiskā personāla darba samaksas 
noteikšanas kārtības precizēšana 

I.Ozola 

4.  2009./2010. akadēmiskā gada uzņemšanas noteikumu 
apstiprināšana 

I.Ozola 

5.  Kvalifikācijas darbu tēmu apstiprināšana S.Mainule-Meidropa,I .Zaiceva 

6.  Zinātniski pētniecisko tēmu un pasākumu 
apstiprināšana 

S.Mainule-Meidropa, Z.Bonzaka, 
I.Zaiceva 

7.  Dažādi  

Sanāksmes gaitā: 

Nr.p.k. Informācija Uzdevumi/pieņemtie lēmumi Atbildīgais Izpildes 
termiņš 

2. 

 

Koledžas 
studiju 
programmu 
pašnovērtējum
a ziņojumu 
apstiprināšana 

Koledžas padome nolemj: 

Apstiprināt ikgadējos pašnovērtējuma ziņojumus šādām 
studiju programmām: 

1. Cilvēku resursu vadība; 
2. Grāmatvedība un nodokļi; 
3. Mārketings un tirdzniecība; 
4. Viesnīcu servisa vadība; 
5. Informācijas tehnoloģijas; 
6. Lietišķo sistēmu programmatūra. 

Studiju programmas „Viesnīcu servisa vadība” 
pašnovērtējuma ziņojumu sagatavot iesniegšanai studiju 
programmas akreditācijai. 

S.Mainule-
Meidropa, 
Z.Bonzaka 

J.Leškovičs 

 

 

Sanāksmes vadītājs:                         (paraksts)                             R.Simsone    

Protokolētājs:                                    (paraksts)                             I.Ozola  
IZRAKSTS PAREIZS 

Sociālās integrācijas valsts aģentūras 

Koledžas referente               I.Revina 

Jūrmalā, 2009.gada 2.novembrī 
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Saturs 
Ievads ....................................................................................................................................... 4 

1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi ....................................................................... 5 

2. Studiju programmas organizācija un apraksts ................................................................ 6 

3. Vērtēšanas sistēma ............................................................................................................ 10 

4. Studiju programmas praktiskā īstenošana ..................................................................... 11 

5. Studiju programmas perspektīvais novērtējums ........................................................... 12 

5.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība ................................................................ 13 

5.2. Sadarbība ar darba devējiem ....................................................................................... 13 

6. Studējošie un zinātniski pētnieciskais darbs .................................................................. 13 

7. Studiju kvalitātes nodrošinājums .................................................................................... 15 

8. Studiju programmas salīdzinājums ar tāda paša līmeņa studiju programmām ........ 18 

9. Studiju programmas pilnveide un attīstība .................................................................... 19 

10. Bibliotēkas un lasītavas fondi ........................................................................................ 19 

11. Sociālā rehabilitācija un sports...................................................................................... 21 

12. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums ............................................... 21 
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Ievads 
Šis ir pēc skaita piektais Pašnovērtējuma ziņojums, kas aptver laika posmu no 

2007.gada 1.septembri līdz 2008.gada 30.jūnijam un tajā tiek atspoguļota informācija par 

studiju programmas īstenošanas rezultātiem par šo laika periodu. 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra ir dibināta 1992.gadā, un tā veic invalīdu 

profesionālo rehabilitāciju, nodrošinot iespēju apgūt piemērotu profesiju un iesaistīšanos 

darba tirgū atbilstoši veselības stāvoklim, vispārējām spējām, prasmēm un iemaņām. 

Studiju programma “Grāmatvedība un nodokļi”  tika izstrādāta PHARE projekta Beril 

ietvaros, pamatojoties uz veiktajiem tirgus pieprasījuma pētījumiem. Šīs studiju programmas 

realizācija tika uzsākta, lai veicinātu sociāli ekonomiskās aktivitātes valstī, mazo un vidējo 

uzņēmumu attīstību, sekmētu iedzīvotāju nodarbinātības paaugstināšanos; radītu 

profesionālās pilnveides un pārkvalificēšanās iespējas, veidotu izglītības piedāvājumu 

atbilstoši darba tirgus pieprasītajām profesijām un specialitātēm. 

Sociālās integrācijas valsts aģentūras struktūrvienības Koledžas (turpmāk tekstā 

Koledža) uzdevums ir nodrošināt ikvienam interesentam ar vidējo izglītību, bet jo īpaši 

sociālās atstumtības riskam pakļauto personu, cilvēku ar invaliditāti, pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmas apguvi, kuras Koledža īsteno no 

1999.gada. Tādējādi, sekmējot grāmatvedības nozares attīstību un veicinot situācijas 

uzlabošanos darba tirgū. Uzņēmējdarbības izglītības programmu apguves nodrošināšana un 

invalīdu iesaistīšana profesionālajā rehabilitācijā nodrošina Eiropas Invaliditātes Rīcības 

plāna prioritātes „Pieeja darbam un darba saglabāšana” realizāciju, kā arī sekmē personu ar 

īpašām vajadzībām integrēšanos sabiedrībā. 

2008.gada 30.jūnijā ir beigusies ESF projekta „Profesionālās izglītības ieguves formu 

pilnveide invalīdiem, izmantojot modernās informācijas tehnoloģijas, pirmā līmeņa augstākās 

profesionālās izglītības uzņēmējdarbības programmās” īstenošana. Projekta ietvaros tika 

saskaņotas RTU un Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžas studiju programmas, kā 

rezultātā veiktas izmaiņas studiju programmā. 
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1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 
Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

“Grāmatvedība un nodokļi” īstenošanas mērķis ir nodrošināt iespēju cilvēkiem ar 

invaliditāti, kā arī visiem citiem interesentiem ar vidējo izglītību apgūt grāmatvežiem 

nepieciešamās zināšanas, prasmes un spējas, un sagatavot tautsaimniecībai kompetentus, 

mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos konkurētspējīgus grāmatvežus, kuri spēj izmantot 

savas zināšanas un prasmes, apliecinot profesionalitāti un kompetenci, risinot problēmas, 

kā arī pieņemot lēmumus attiecīgajās jomās.  

Programmas uzdevumi:  

 Sniegt konkurētspējīgu pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību grāmatvedības un 

nodokļu jomā un sagatavot studentus praktiskam darbam. 

 Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par ekonomiskās attīstības 

likumsakarībām, tautsaimniecības vidē notiekošiem procesiem un uzņēmējdarbībai 

būtiskām funkcionālām sfērām. 

 Attīstīt studentos mūsdienu darba tirgū pieprasītas vispārējās kompetences, veidojot 

studentos prasmes un iemaņas grāmatvedībā.  

 Attīstīt studentu zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un prasmes,. izmantojot iegūtās 

zināšanas atbilstoši izvirzītajiem mērķiem. 

 Veicināt studējošo prasmi patstāvīgi paaugstināt akadēmisko un profesionālo zināšanu 

līmeni. 

 Veicināt studiju programmas satura un studiju procesa tālāko pilnveidi atbilstoši 

tautsaimniecības, starptautiskā tirgus un tehnoloģiju attīstībai. 

 Nodrošināt iespēju apgūt studiju programmu tālmācībā jeb nepilna laika neklātienes 

studiju formā. 

 Pēc programmas apguves un visu profesionālās pirmā līmeņa augstākās izglītības 

studiju valsts standarta prasību izpildes studējošais saņem pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības diplomu par kvalifikācijas „Grāmatvedis” iegūšanu, kas atbilst 

ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. 
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2. Studiju programmas organizācija un apraksts 
2003.gada 19.jūnijā studiju programma „Grāmatvedība un nodokļi” tika akreditēta 

(akreditācijas lapas Nr. 000-598) līdz 2009.gada 31.decembrim. Sakarā ar iestādes 

nosaukuma maiņu, 2008. gada 26. jūnijā tika izsniegta jauna akreditācijas lapa – Nr. 078 – 

1476.  

Studiju programmā ir iespēja studēt pilna laika un nepilna laika studiju formās. 

Studiju ilgums ir ne mazāk kā 2,5 gadi jeb 5 semestri pilna laika un 3 gadi jeb 6 semestri 

nepilna laika studijās.  

Programmas apjoms ir 100 kredītpunkti. Viens kredītpunkts, atbilstoši Augstskolu 

likumam, atbilst studējošā darba apjomam – 40 akadēmiskās stundas jeb viena studiju nedēļa. 

Mācīšana un mācīšanās tiek realizēta lekciju, diskusiju, patstāvīgo darbu, praktisko darbu un 

projektu formā. Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu 

vadīšanā: studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, analizē un vērtē situācijas, pieņem 

lēmumus. 

Studiju gads pilna laika studijās ir sadalīts divos semestros, kam seko eksāmenu 

sesija, kurās tiek kārtotas ieskaites, eksāmeni un aizstāvēti kursa darbi. Nepilna laika studijās 

studiju gads ir sadalīts sesijās, kuru laikā studentiem iespējams apmeklēt lekcijas, praktiskos 

darbus un kārtot pārbaudījumus. Studiju laikā ir paredzēta mācību un kvalifikācijas prakse. 

Studiju programmas plānā ir šādas sadaļas: 

 obligātie studiju priekšmeti jeb vispārizglītojošie studiju kursi (pēc standarta - ne 

mazāk kā 20KP - 32 kredītpunkti jeb 32%, 

 specializācijas studiju priekšmeti jeb nozares studiju kursi (pēc standarta - ne mazāk 

kā 36KP) - 40 kredītpunkti jeb 40%,  

 Mācību un kvalifikācijas prakse 18KP (standarts - ne mazāk kā 16KP); 

 Kvalifikācijas darbs 10KP (standarts - ne mazāk kā 8KP vai līdz 10% no programmas 

kopējā apjoma). 

Studiju programmas apjoms un struktūra atbilst 2001.gada 20.marta MK 

noteikumiem Nr. 141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

standartu”. Studiju programmas saturs ir apkopots 1.tabulā. 
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1. tabula 

Studiju programmas „Grāmatvedība un nodokļi” saturs 

Mācību priekšmeti KP 
Kopējais 

stundu skaits Pārbaudes veids 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti 

Informātika un informāciju tehnoloģijas 3 120 Eksāmens 

Informātika ekonomistiem 4 160 Eksāmens 

Mikroekonomika 3 120 Eksāmens 

Makroekonomika 4 160 Eksāmens 

Tirgzinības 3 160 Eksāmens 

Matemātika ekonomistiem 4 160  Eksāmens 

Uzņēmējdarbības ekonomika 2 80 Ieskaite 

Lietišķā komunikācija 2 80  Ieskaite 

Ekonomiskā statistika 2 80  Ieskaite 

Lietišķā svešvaloda 4 160  Eksāmens 

Ievads specializācijā 1 40 Ieskaite 

Kopā 32 1280  

Nozares mācību priekšmeti 

Grāmatvedība 3 120  Eksāmens  

Specializētā svešvaloda 2 80 Ieskaite 

Finansu grāmatvedība 4 160 Eksāmens 

Vadības grāmatvedība 4 160 Eksāmens 

Darba un sociālās tiesības 3 120 Eksāmens 

Civilā un darba aizsardzība, ergonomika 3 120 Eksāmens 

Nodokļi un nodevas 3 120 Eksāmens 

Revīzija un kontrole 2 80 Ieskaite 

Sociālpsiholoģiskais treniņš 1 40 Ieskaite 

Uzņēmējdarbības organizēšana un 
plānošana 

4 160 Eksāmens   

Uzņēmējdarbības finansēšana un 
kreditēšana 

3 120 Eksāmens   

Mācību firma GR 6 240 Eksāmens  

Uzņēmējdarbības tiesības 2 120 Ieskaite 

Kopā 40 1600  

Prakse 8 320    

Kvalifikācijas prakse 10 400   

Kvalifikācijas darbs 10 400   
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Kopā 28 1120   

Pavisam 100 4000  

 

LR 2007. gada 29. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 347 „Grozījumi Ministru 

kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības standartu”” ir paredzēts papildināt Ministru kabineta 

noteikumus Nr. 141 ar 5.1 punktu: „...Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības mācību 

kursu obligātajā saturā iekļauj moduli uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču 

veidošanai... Moduli iekļauj visās programmās ne mazāk kā sešu kredītpunktu apjomā.” 

Koledžas uzņēmējdarbības un vadības zinību studiju programmās šāds priekšmets Mācību 

firma – 6 KP jau tiek īstenots. 

Studiju programma izveidota atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20. marta 

noteikumiem Nr. 141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

standartu” (skat. 2.tabulu).  

2. tabula 

Studiju programmas struktūra 

Mācību kursi, tai skaitā: 
Apjoms, KP Procentos pret programmas 

apjomu 

1. Vispārizglītojošie mācību kursi 32 32% 

2. Nozares mācību kursi 40 40% 

Prakse 18 18 % 

Kvalifikācijas darbs 10 10% 

Kopā 100 100% 

 

Mācību kursu proporcija studiju programmā ir sadalīta atbilstoši 20.03.2001. MK 

noteikumu Nr. 141 punktam Nr. 7 tā, lai ne mazāk kā 30% no kursu apjoma tiktu īstenoti 

praktiski - vispārīgās teorētiskās atziņas tiek interpretētas ar konkrētiem piemēriem no 

profesionālās darbības un prakses. Studiju kursu veido lekcijas, semināri, praktiskie darbi, 

konsultācijas, patstāvīgie darbi un kursa saturam atbilstoši pārbaudījumi. Studiju procesā 

plaši tiek izmantoti paņēmieni un metodes, kas veicina analītisko, kritisko, problēmisko, 

sistēmisko un radošo domāšanu, veicina grupu, komandas darba paņēmienu, lietišķās 

komunikācijas, t.sk. starpkultūru saskarsmes, prezentācijas, u.c. prasmju apguvi. 

388



 

Vispārizglītojošo mācību kursu mērķis – sniegt studējošiem zināšanas par zinātņu 

pamatiem, tā nodrošinot augstākās izglītības prasību veidot jauno paaudzi vispusīgi attīstītu, 

ar plašu humanitāro zināšanu redzesloku, kas veicina studentu iekšējās un ārējās kultūras 

harmoniju.  

Nozares mācību kursu mērķis – sniegt nozarei atbilstošās teorētiskās 

pamatzināšanas, kas ļautu studentiem apgūt vispārējās un profesionālās iemaņas specialitātē, 

kas nodrošinātu iespējas studentiem iegūt profesionālo kvalifikāciju un to sekmīgai 

profesionālai darbībai attīstītu mācīšanās prasmes, kas tiem nepieciešamas, lai turpmāk 

varētu patstāvīgi realizēt savas tālākās studijas. 

Kursa darbi un lietišķie pētījumi atklāj iegūto zināšanu un prasmju integrētu 

pielietošanu. 

Prakses mērķis ir nodrošināt iespēju studentiem nostiprināt teorētiskās zināšanas, 

iegūt studiju programmai un kvalifikācijai atbilstošu pieredzi un praktiskās iemaņas, kas 

nepieciešamas attiecīgās jomas speciālistiem, kā arī dot iespēju studentiem iegūt 

kvalifikācijas darba izstrādei nepieciešamo informāciju. Prakses saturu, atbilstoši 

iegūstamajai profesionālajai kvalifikācijai, nosaka profesijas standarts. 

Studiju programmas prakses: 

 otrā studiju gada mācību prakses mērķis - sekmēt teorētisko zināšanu, profesionālo 

prasmju un iemaņu nostiprināšanu un attīstību; 

 trešā studiju gada kvalifikācijas prakses mērķis - nostiprināt iegūtās zināšanas praksē, 

pētīt un analizēt uzņēmuma grāmatvedības datus un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma 

darbības efektivitātes paaugstināšanai. 

Diplomu par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu jeb ceturto 

profesionālo kvalifikāciju var saņemt studējošais, kurš ir sekmīgi apguvis studiju programmu 

un nokārtojis ieskaites un eksāmenus, piedalījies divās praksēs, izstrādājis kvalifikācijas 

darbu un aizstāvējis to ar pozitīvu vērtējumu. 

Studiju programmas plāns pilnībā atbilst izvirzītajam mērķim un uzdevumiem. 

Sekmīgi apgūta pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma ļauj turpināt 

izglītību profesionālā bakalaura izglītības programmās citās augstskolās, pēc kuras var apgūt 

maģistra studiju programmas citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs. 

Studiju programmas organizāciju un vadību veic Studiju programmas vadītājs. 

Studiju programmas struktūra pašnovērtējuma periodā ir mainījusies. Saskaņā ar Koledžas 

Padomes Protokolu Nr.8, studiju programmā tiek iekļauts studiju priekšmets „Ievads 

specialitātē” 1KP apjomā. Pēc projekta ietvaros veiktās studiju programmu saskaņošanas ar 
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RTU, divi studiju priekšmeti „Lietvedība” – 2KP un „Saskarsme” – 2KP tika apvienoti, 

izveidojot studiju priekšmetu „Lietišķā komunikācija”- 2KP, „Tirgzinības” kurss ir 

samazinātas par 1KP, „Informātika un informāciju tehnoloģijas”- 6KP ir sadalīts 2 studiju 

priekšmetos „Informātika un informāciju tehnoloģijas” - 3KP un „Informātika 

ekonomistiem”- 4KP, kurss „Lietišķā svešvaloda” ir sadalīts 2 atsevišķos kursos, vēršot 

uzsvaru uz „Specializēto svešvalodu” atbilstoši nozares prasībām, bet nemainot kopīgo KP 

apjomu, studiju apjoms papildināts ar kursu „Civilā un darba aizsardzība, ergonomika”.  

Studiju programmas strukturālās izmaiņas veiktas likumdošanā noteiktajā apjomā, 

tādejādi, nodrošinot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

„Grāmatvedība un nodokļi” atbilstību iegūstamās kvalifikācijas profesiju standartam (Nr. PS 

0071), programma atbilst LR 20.11.2001. MK noteikumiem Nr. 481 par pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un darba tirgus prasībām, kā arī 

augstskolas stratēģiskiem mērķiem.   

 

3. Vērtēšanas sistēma 
Studentu zināšanas Koledžā tiek vērtētas atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20. 

marta noteikumiem Nr. 141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības standartu” un Koledžas nolikumam „Zināšanu un pārbaudes novērtēšanas 

kārtība”. 

Studējošie, uzsākot mācību procesu tiek iepazīstināti ar Koledžas nolikumu 

„Zināšanu un pārbaudes novērtēšanas kārtība”, tiek izskaidrots, kā tiks vērtētas viņu 

zināšanas un prasmes. Tās vērtē nodarbībās, semināros, kontroldarbos, patstāvīgajos studiju 

darbos un pārbaudījumos, kursa darbos. Studenti beidzot mācību programmu izstrādā 

kvalifikācijas darbus, kuru izstrādes gaitu vada kvalifikācijas darbu vadītāji. Koledžā ir 

īpaša nozīme tam, lai studenti ar īpašām vajadzībām izprastu to, kā tiks vērtētas viņu 

sekmes.  

 Koledžā tiek realizēti šādi profesionālās augstākās izglītības vērtēšanas pamatprincipi: 

1. pozitīvo sasniegumu summēšanas princips — iegūtā izglītība tiek vērtēta, summējot 

pozitīvos sasniegumus; 

2. vērtējuma obligātuma princips — nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par 

programmu pamatdaļās ietvertā obligātā satura apguvi; 

3. prasību atklātības un skaidrības princips — atbilstoši izvirzītajiem programmu 

mērķiem un uzdevumiem, kā arī mācību kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts 

pamatprasību kopums iegūtās izglītības vērtēšanai; 
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4. vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips — programmas apguves 

vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus; 

5. vērtējuma atbilstības princips — pārbaudes darbā tiek dota iespēja apliecināt 

analītiskās un radošās spējas, zināšanas, prasmes un iemaņas visiem apguves līmeņiem 

atbilstošos uzdevumos un situācijās. Pārbaudēs iekļaujamais satura apjoms atbilst kursu 

programmās noteiktajam saturam un profesiju standartā noteiktajām prasmju un zināšanu 

prasībām. 

 Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens vai ieskaite. Minimālais 

mācību kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 kredītpunkti.  

Eksāmenā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā: 

1. ļoti augsts apguves līmenis (10 — "izcili", 9 — "teicami"); 

2. augsts apguves līmenis (8 — "ļoti labi", 7 — "labi"); 

3. vidējs apguves līmenis (6 — "gandrīz labi", 5 — "viduvēji", 4 — "gandrīz 

viduvēji"); 

4. zems apguves līmenis (3 — "vāji", 2 — "ļoti vāji", 1 — "ļoti, ļoti vāji"). 

Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa un prakses sasniegumu vērtējums ir "ieskaitīts" 

vai "neieskaitīts", vai arī vērtējums 10 ballu skalā. 

Par katru apgūto mācību kursu un praksi ieskaita kredītpunktus, ja saņemts vērtējums 

"ieskaitīts" vai 10 ballu skalā tas nav bijis mazāks par 4 — "gandrīz viduvēji". 

 Programmas apguves beigās kārtojams valsts noslēguma pārbaudījums — 

kvalifikācijas eksāmens, kurš tiek vērtēts 10 ballu skalā un kura sastāvdaļa ir kvalifikācijas 

darba aizstāvēšana. Valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas sastāvā ir komisijas vadītājs 

un vismaz četri komisijas locekļi. Komisijas vadītājs un vismaz puse no komisijas sastāva 

ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji. 

Diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kas apliecina iegūto ceturto 

profesionālās kvalifikācijas līmeni, saņem izglītojamais, kurš apguvis programmu un 

nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā vērtējumu, kas nav mazāks par 4 – 

"gandrīz viduvēji"1. 

 

4. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
  Studiju procesa laikā studējošais 1. semestrī apgūst vispārizglītojošos studiju 

priekšmetus un 2. semestrī tie tiek papildināti ar nozares priekšmetiem. Zināšanu 

                                                 
1 Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu, Spēkā 
no 05.04.2001, Noteikumi Nr. 141,  Grozījumi: 29.05.2007. not. Nr.347 (L.V., 1.jūn., Nr.88) 
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apgūšanas procesā Koledžā ir nostādne teorētisko daļu papildināt ar praktiskiem 

darbiem, lai teorijā pateiktais būtu skaidrs ikvienam studentam, tādējādi veicinot 

sapratni un virzību uz kopējo mērķi – studiju programmas kvalitatīvu apguvi. 

Pastiprināta uzmanība tiek veltīta arī studentu patstāvīgo darbu tēmu izpildei, 

stimulējot studējošos patstāvīgi mācīties. 

Studiju procesā izmanto dažādas studiju metodes: 

- lekciju un semināru vai praktisko nodarbību forma; 

- interaktīvās lekcijas izmantojot multimediju iekārtas – datu projektorus, portatīvo 

datoru, video un audio atskaņošanas iekārtas, interaktīvās tāfeles; 

- patstāvīgie darbi, projekti un kursa darbi gan individuāli, gan sadalot studējošos 

grupās. 

Studiju metodes un formas ir atkarīgas no katra kursa specifikas, katra priekšmeta 

programmā paredzētajām prasībām. Ņemot vērā to, ka koledžā pamatā studē cilvēki ar 

īpašām vajadzībām, pasniedzēji ņem vērā katra studējošā individuālās vajadzības, 

nodrošinot programmas apguvi pilnā apjomā. Aktīvu līdzdalību darbā ar studentiem ar 

īpašām vajadzībām veic sociālā darba nodaļa, kas palīdz izstrādāt individuālu pieeju 

katram studējošajam, ņemot vērā profesionālās piemērotības pārbaužu rezultātus. 

Projekta ietvaros ir izstrādāti tālmācības studiju materiāli un izveidota e-vide, kas 

nodrošina iespēju pilnveidot studiju programmas praktiskās īstenošanas veidu nepilna 

laika neklātienē, izmantojot mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

sasniegumus – elektronisko komunikāciju. 

Mācību process tiek veidots tā, lai studentiem un pasniedzējiem veidotos 

savstarpējā sapratne un cieņa, lai studējošie būtu spējīgi gan studiju procesā, gan 

turpmākajā praktiskajā darbā efektīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus un 

uzņemties atbildību. 

 

5. Studiju programmas perspektīvais novērtējums 
Saskaņā ar Boloņas deklarācijā un augstākās izglītības Ministru Komunikē2 

Berlīnē pausto viedokli par vienotu Eiropas Augstākās izglītības telpu, Koledža ir 

aktīvi iesaistījusies dažādu ES un ESF piedāvāto projektu izstrādē un inovāciju 

                                                 
2 „Realizējot Eiropas Augstākās izglītības telpu”, Augstākās izglītības Ministru Komunikē, pieņemts 
konferencē Berlīnē 2003.gada 19.septembrī 
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ieviešanā augstākās izglītības sistēmā savā darbībā, kā arī projektu ietvaros piedalās 

pieredzes apmaiņas pasākumos Eiropā u.c. valstīs. 

 

5.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 
2007./2008. studiju gadā tika izveidota Koledžas elektroniskajā studiju vidē: 

http://koledza.siva.gov.lv. Elektroniskajā studiju vidē ir pieejami studiju programmas 

studiju kursu apraksti, studiju priekšmetu programmas, kā arī konkrētiem studiju kursiem 

izstrādātie metodiskie materiāli, sagatavotie studiju materiāli, akadēmiskā personāla 

prezentācijas un uzdevumi. Izveidotā elektroniskā studiju vide ir būtiska tālmācības studiju 

daļa. Tas nozīme, ka tālmācības students mācību procesā nav piesaistīts konkrētam laikam 

vai vietai. Viņš var mācīties sev vispiemērotākā laikā un vietā. Mācību saturs ir pieejams 

jebkurā laikā. Studiju materiālu saturs tiek regulāri aktualizēts, atjaunots un papildināts 

studiju gada laikā. 

 

5.2. Sadarbība ar darba devējiem  
Sadarbībā ar darba devējiem studentiem tiek sniegta iespēja - savas zināšanas 

nostiprināt mācību praksē un pēc tam kvalifikācijas praksē dažādās organizācijās, 

uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās. 2007./2008.studiju gadā studentu prakses vietas bija 

gan Rīgā, gan Jūrmalā, jāmin tādas kā: Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, Jūrmalas 

pilsētas Izglītības pārvaldē, SIA „KOD”, SIA „Vitkas”, SIA „ĒMAS”, SIA "Jūrmalas 

siltums" u.c.. 

Darba devēji pēc prakses beigām sniedz katra praktikanta raksturojumu, kurā 

novērtē studenta prasmes teorētiskās zināšanas pielietot praktiski. Darba devēji ir atsaucīgi 

nodrošinot studentus ar prakses vietām, jo zina, ka Koledža sagatavo labas kvalitātes, 

nopietnus nākamos speciālistus ar pietiekamām zināšanām savā nozarē. Tāpēc daudzi 

studenti pēc pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanas paliek strādāt savos 

prakses uzņēmumos, kas apliecina viņu pieprasījumu darba tirgū. 

 

6. Studējošie un zinātniski pētnieciskais darbs 
Uzņemšana studijām 2007./2008. studiju gadā Koledžā notika konkursa kārtībā, kā 

rezultātā tika imatrikulēti 27 studenti.  

Studiju programmā „Grāmatvedība un nodokļi” šajā studiju gadā kopumā bija 46 

studenti. 
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Koledžas studiju programmu „Grāmatvedība un nodokļi” absolvēja 6 studenti, 

iegūstot grāmatveža kvalifikāciju.  

Katra semestra beigās tiek veikta studentu anketēšana. Anketēšana ir anonīma un  

tās rezultāti atklāj studentu vērtējumu par pasniedzēju darbu, lekciju metodisko materiālu 

un materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu. Šīs anketēšanas rezultātu analīze, ir viens no 

pasniedzēju darba novērtēšanas kritērijiem, kā arī sniedz sava veida novērtējumu citu 

dienestu darbam. Studentu aptauja piedāvāja konstruktīvus priekšlikumus studiju darba 

organizēšanai, nodarbību plānojumam, lekciju un praktisko darbu attiecībai, mācībspēku 

izmantotām pārbaudes formām. 

 Studentu līdzdalība studiju procesa organizācijā ir viens no Boloņas deklarācijā 

paustā viedokļa – visu procesa partneru aktīva līdzdalība procesā ir tā, kas spēj nodrošināt 

ilgtermiņa progresu tajā.  

Zinātniski pētnieciskā un metodiskā darba ietvaros Koledžas pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Grāmatvedība un nodokļi” tika 

rīkots zinātniskais seminārs „Biznesa plāns”. Seminārā studenti prezentēja izstrādātos kursa 

darbus un diskutēja par saviem veiktajiem pētījumiem dažādos Latvijas uzņēmumos: 

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldē, SIA „KOD”, 

SIA „Vitkas”, SIA „ĒMAS”, SIA "Jūrmalas siltums" u.c. 

Saskaņā ar pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu, katrs 

students izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu. Kvalifikācijas darbu izstrādi vadīja 

Uzņēmējdarbības un vadības zinību studiju programmas mācībspēki, bet recenzēja ārējie 

nozares eksperti. Vidējā kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas atzīme ir 5,57. 

2007./2008.akadēmiskajā gadā studiju programmā „Grāmatvedība un nodokļi” tika 

izstrādāti un sekmīgi aizstāvēti šādi kvalifikācijas darbi:  

 Gada pārskata analīze un tā novērtēšana "Sociālās integrācijas valsts aģentūrā"  

 Gada pārskata analīze un tā novērtēšana SIA "Jūrmalas siltums" 

 Gada pārskata analīze un tā novērtēšana Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldē 

 Gada pārskats un analīze SIA „KOD” 

 SIA „Vitkas” gada pārskata analīze un novērtēšana 

 Gada pārskata sastādīšana un tā analīze SIA „ĒMAS” 
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7. Studiju kvalitātes nodrošinājums  

Pašnovērtējuma periodā ir sekmēts profesionālās studiju programmas atbilstošs 

mācībspēku nodrošinājums. Programmā studējošo apmācību pamatā nodrošināja Koledžas 

mācībspēki. Programmas realizēšanā piedalās kvalificēti mācību spēki un personāls. Darbā 

Koledžā iesaistīti arī pieaicinātie pasniedzēji – maģistri, kā arī firmu pārstāvji.  

2007./2008.studiju gadā studiju programmā „Grāmatvedība un nodokļi” strādāja 10 

maģistri, 10 pasniedzēji – nozares speciālisti ar augstāko profesionālo izglītību (skat. 

3.tabulu).  

3. tabula 

Koledžas akadēmiskais personāls 2006./2007.studiju gadā studiju programmā 

„Grāmatvedība un nodokļi”  

 Vārds, 
uzvārds 

Zinātniskais grāds/ 
kvalifikācija 

Studiju kurss Amats Pamat-/ 

Blakus-
darbs 

1. Daiga 
Amoliņa 

Profesionālā 
augstākā izglītība, 
ekonomista 
kvalifikācija 

Finanšu grāmatvedība 

Mācību firma GR 

Vieslektore Blakus 

2. Solvita 
Flugina 

Mg.psych. 

 

Vadības psiholoģija 

Sociālpsiholoģiskais 
treniņš 

Lektore 

 

Pamata 

 

3. Ilona 
Goldmane 

Mg.philol. Lietišķā svešvaloda 
(angļu) 

Specializētā svešvaloda 

Lektore 

 

Pamata 

4. Anita 
Jansone 

Profesionālā 
augstākā izglītība, 
ekonomista 
kvalifikācija 

Uzņēmējdarbības 
finansēšana un 
kreditēšana 

Nodokļi un nodevas 

Revīzija un kontrole 

Lektore Blakus 

5. Biruta 
Jansone 

Augstākā 
profesionālā 
izglītība, inženieris-
ekonomista 
rūpniecībā, 
arodpedagoga 
kvalifikācija 

Uzņēmējdarbības 
ekonomika 

Ekonomiskā statistika 

Mikroekonomika 

Uzņēmējdarbības 
organizēšana un 
plānošana 

 

 

Lektore Pamata 
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6. Leontīne 
Kaškina 

Profesionālā 
augstākā izglītība, 
maģistra grāds 
bioloģijā 

Sociālpsiholoģiskais 
treniņš 

Vieslektore Blakus 

7. Iveta 
Kļaubaite 

Augstākā 
profesionālā 
izglītība, 
uzņēmējdarbības 
kvalifikācija 

Darba un sociālās 
tiesības 

Uzņēmējdarbības 
tiesības 

Vieslektore Blakus 

8. Inese 
Kokaine 

Profesionālā 
augstākā izglītība, 
ekonomista 
kvalifikācija 

Finanšu grāmatvedība 

Mācību firma GR 

Lektore 

 

Blakus 

9. Dace Krasta Inženierzinātņu 
maģistra grāds 
ekonomikā 

Makroekonomika Vieslektore Blakus 

10. Daina 
Kurnajeva 

Maģistra grāds 
personāla vadībā, 
reliģijas un ētikas 
skolotāja, sociālās 
aprūpes karitatīvā 
darbinieka – 
diakona, kristīgā, 
psihologa 
padomdevēja 
profesionālā 
kvalifikācija 

Lietišķā komunikācija Lektore Pamata 

11. Signe 
Mainule-
Meidropa 

Mg.philol. Lietišķā svešvaloda 
(vācu) 

Specializētā svešvaloda 

Lektore Pamata 

12. Aina 
Mikukste 

Profesionālā 
augstākā izglītība, 
ekonomista 
kvalifikācija 

Grāmatvedība Vieslektore 

 

Blakus 

13. Ilze Ozola Profesionālā 
augstākā izglītība, 
inženiera 
kvalifikācija 

Ievads specialitātē Vieslektore Blakus 

14. Andris Ozols Profesionālā 
augstākā izglītība, 
informācijas 
sistēmu menedžera 
kvalifikācija 

Civilā un darba 
aizsardzība, 
ergonomika  

 

 

 

 

Vieslektors 

 

Blakus 
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15. Daina Ose Mg.jur. Darba un sociālās 
tiesības  

Uzņēmējdarbības 
tiesības 

Docente Blakus 

16. Tatjana 
Pašuta 

Augstākā 
profesionālā 
izglītība, jurista 
kvalifikācija  

Darba un sociālās 
tiesības 

Vieslektore Blakus 

17. Solveiga 
Serkova 

Profesionālā 
augstākā izglītība, 
matemātikas 
skolotāja 
kvalifikācija  

Informātika un 
informācijas 
tehnoloģijas 

Matemātika 
ekonomistiem 

Informātika 
ekonomistiem 

Docente 

 

Pamata 

18. Inese Taube Mg.psych. Ievads specialitātē Vieslektore Blakus 

19. Ilvars Tīss Mg.jur. Uzņēmējdarbības 
tiesības 

Vieslektors Blakus 

20. Eduards 
Vanags 

Mg.oec. Tirgzinības Lektors Blakus 

 
Katra semestra beigās tiek veikta studentu anketēšana. Anketēšana ir anonīma un  

tās rezultāti atklāj studentu vērtējumu par pasniedzēju darbu, lekciju metodisko materiālu 

un materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu. Šīs anketēšanas rezultātu analīze, ir viens no 

pasniedzēju darba novērtēšanas kritērijiem. 

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides veicināšanai, saskaņā ar IZM instrukciju 

Augstākās izglītības pakāpē strādājošo pedagogu izglītības ieguves un profesionālās 

pilnveides kārtību, Koledžas mācībspēki ir papildinājuši zināšanas. 

Izglītības Attīstības Centra tālākizglītības programmas ietvaros noklausījušies kursu 

„Kritiskā domāšana dažādos mācību priekšmetos” 36 stundu apjomā, laika posmā no 

2007.gada aprīļa līdz jūnijam. 

Koledžas mācībspēki projekta „Profesionālās izglītības ieguves formu pilnveide 

invalīdiem, izmantojot modernās informācijas tehnoloģijas, pirmā līmeņa augstākās 

profesionālās izglītības uzņēmējdarbības programmās” ietvaros īstenoja paredzēto studiju 

programmu saskaņošanu un metodisko un mācību materiālu izstrādi. Projekts tika īstenots 

saskaņā ar noslēgto līgumu līdz 2008.gada 30.jūnijam. Projekta īstenošanas sadarbības 

partneris bija Rīgas Tehniskā universitāte, kas veicināja akadēmiskā personāla pieredzes 

apmaiņu. 
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No 2008.gada 10.janvāra līdz 2.jūlijam Koledžas mācībspēki apguva profesionālās 

izglītības pedagogu, kuri strādā ar jauniešiem ar speciālām vajadzībām, profesionālās 

pilnveides programmu 200 stundu apjomā. 

 Koledžas studiju aprīkojums nodrošina visu teorētisko apmācību un praktisko darbu 

izpildi, kuri paredzēti studiju programmā.  

 Datortehnikas kabineti ir nodrošināti ar mūsdienīgu tehniku: lielākoties ar Pentium IV 

datoriem un tikai datortehnikas aparatūras remonta apmācībā tiek izmantoti datori ar Pentium 

II, PC 486 procesoriem. Visi datori apgādāti ar atbilstošu licencētu programmatūru: 

Windows XP, MS Office 2003, XP, VISIO, KENTAURS Pro, Workbenc, Tildes Jumis, 

Accor u.c.. Visa datortehnika ir saslēgta lokālajā datortīklā. Datorklasēm ir nodrošināts 

interneta pieslēgums. Katram studentam  ir savs ar paroli aizsargāts apgabals servera atmiņā. 

Pie sava apgabala viņi var piekļūt no jebkuras datorklases. Drukāšanas darbus nodrošina 

lokālie printeri un tīkla printeri Laser Jet 4000N,   IBM PC 486 vai jaudas ziņā līdzvērtīgi 13 

gab., IBM PC Pentium II ir 14 gab.,  IBM PC Pentium IV ir 167gab., printeri: Laser Jet 4000, 

Laser Jet 1100,  EPSON LQ100,  EPSON STYLUS, interneta pieslēgums  181 darba vietai, 6 

projektori, 3 interaktīvās tāfeles 

  

8. Studiju programmas salīdzinājums ar tāda paša līmeņa 
studiju programmām 

Eiropā tradicionāli pastāv dalījums universitātes un neuniversitātes tipa izglītībā. 

Atšķirība pastāv tikai izglītības iestādes nosaukumā, bet ne iegūstamās kvalifikācijas 

līmenī.  

Koledžas studiju programma „Cilvēku resursu vadība” tika salīdzināta ar Somijas, 

Salpaus profesionālās augstskolas un Norvēģijas, Malakoff koledžas augstākās 

profesionālās izglītības programmām. Somijā koledžas izglītību var iegūt studējot 3 gadus, 

iegūstot 120 kredītpunktus, no kuriem 20KP ir vispārizglītojošie priekšmeti, 90KP nozares 

mācību priekšmeti, tai skaitā prakses, un 10KP izvēles mācību priekšmeti. 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti visās Somijas koledžas studiju programmās ir 

sekojoši: dzimtā valoda, svešvaloda, fizika un ķīmija, sociālās zinātnes, veselības mācība, 

IT, ētika, māksla un kultūra. 
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Koledžas studiju programmas un ārvalstu studiju programmu analīze parādīja, ka 

koledžas studiju kursa struktūra un raksturs atbilst starptautiskajiem standartiem. 

Programmas galvenokārt atšķiras tajā priekšmetu sadaļā, kas skar specializāciju. 

Studiju programma tika salīdzināta ar Rīgas Tehniskās universitātes Koledžas tādu 

pašu studiju programmu, kuras rezultātā studiju programmā tika veiktas izmaiņas.  

 

9. Studiju programmas pilnveide un attīstība 
Perspektīvā pielietojot e-studiju formas, var paaugstināt invalīdu no dažādiem 

Latvijas reģioniem motivāciju pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības iegūšanai 

un/vai tālākizglītībai.  

Koledžā tiek plānots izstrādāt metodiku tālmācības studiju organizācijai, e-resursu 

izstrāde tālmācības studiju nodrošināšanai studiju programmā, kā arī izveidot tālmācības 

studentiem moduli, kas cilvēkiem ar invaliditāti, tai skaitā ar pārtraukumiem izglītības 

iegūšanā dos iespēju sagatavoties kvalitatīvām studijām Koledžas programmā. 

 

10. Bibliotēkas un lasītavas fondi 
Koledžas bibliotēkā ir normatīvie dokumenti, mācību grāmatas un periodiskie 

izdevumi, lasītavā ir datori ar interneta pieslēgumu un skeneris. Bibliotēkas grāmatu fonds ir 

8042 grāmatas (01.09.2008.). Fonda grāmatas sadalītas pa nodaļām, kuras atbilst Koledžā 

apgūstamajām specialitātēm (skat. 4.tabulu).  

                                                                              4. tabula 

Bibliotēkas  fondi 

NODAĻA GRĀMATU SKAITS  

Datori  928 

Grāmatvedība 367 

Lietvedība 105 

Cilvēku resursi 641 

Mārketings, uzņēmējdarbība 749 

Kulinārija 305 

Psiholoģija 207 

Likumdošana 116 

Elektronika 137 
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Komunikācija 203 

Surdopsiholoģija 215 

Svešvalodas ( angļu, vācu, krievu )  1261 

Vārdnīcas 306 

Mācību grāmatas prof. Vidusskolai 1882 

Literatūra par Eiropas Savienību 44 

Pārējās 676 

Bibliotēkā ir 501 lasītājs. Bibliotēkas fonds iespēju robežās tiek papildināts, saskaņā 

ar attiecīgās specialitātes pedagogu pieprasījumu. 5.tabulā ir apkopoti preses izdevumi. 

5. tabula 

2008.gadā abonējamie preses izdevumi 

Koledžas bibliotēka Jūrmalas Centrālā bibliotēka 

Diena 

Dienas Bizness 

Izglītība un Kultūra 

Auto 

Bilance 

Biznesa Psiholoģija 

Chip 

Digital Times  

Grāmatvedība un 
Ekonomika 

Hard  

Ilustrētā Vēsture 

Ilustrētā Zinātne 

Kapitāls 

Latvijas Ekonomists 

Latvijas Tirgotājs 

Mērķis 

Next  

Office Manager 

Psiholoģijas Pasaule 

Radio 

Saimniece 

Santa 

Skolotājs 

Terra 

Wirschafts Woche  

Dienas Bizness 

Lauku avīze 

Kapitāls 

Klubs 

LR Saeimas un MK 
Ziņotājs 

Mērķis 

National Geogrphics

GEO 

Аргументы и 
факты 

Час 

Бизнес Балтия 

Вести сегодня 

Латвияс 
Экономист 

Знание Сила 

Наука и жизнь 

Новый мир 

Радио 

Смена 

Техника – 
молодежи 

Ar preses izdevumiem var iepazīties Koledžas bibliotēkas lasītavā un Jūrmalas pilsētas 

bibliotēkās. Koledžas bibliotēkas lasītavā ir iespējams strādāt arī ar četriem datoriem, 

nepieciešamo informāciju iegūstot Internet, kā arī ir iespēja iepazīties ar dažādiem 

starptautisko projektu rezultātā izstrādātiem mācību, metodiskajiem un zinātniskajiem 

materiāliem, kuru veidošanā piedalījušies Koledžas pedagogi. Lasītavā var iepazīties ar 

studentu kvalifikācijas darbiem. Materiāli tehniskā bāze tiek nepārtraukti uzlabota. 
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11. Sociālā rehabilitācija un sports 
Ikviens students pirms uzņemšanas Koledža, iziet profesionālās piemērotības 

noteikšanas kursu, kura laikā tiek noskaidrota: pretendenta interese par apgūstamajām 

specialitātēm;pretendenta motivācija mācīties; pretendenta veselības stāvokļa atbilstība 

izvēlētajai profesijai; pretendenta intelektuālo spēju līmenis, kas ļauj prognozēt audzēkņa 

spējas apgūt mācību vielu; cilvēka individuāli - psiholoģiskās īpašības, to atbilstība 

izvēlētajai profesijai. 

Akadēmiskā gada sākumā katru studentu konsultē sociālie pedagogi, ergoterapeits, 

fizioterapeits, ārsts, psihologs, lai izveidotu un studiju laikā realizētu katra invalīda 

individuālo rehabilitācijas plānu. 

Koledžas ārpusstundu darbu vada un koordinē Sociālā darba daļas vadītāja, sadarbībā ar 

pulciņu vadītājiem. Studenti regulāri vairākas reizes nedēļā var darboties dažādos 

piedāvātajos pulciņos: keramika, vizuālā māksla, datortehnika u.c.. 

Studentes un absolventes Latvijas sēdvolejbola izlases sastāvā aizstāvēja augstskolas godu 

un popularizēja SIVA startējot šādās sacensībās: mācību treniņnometnēs Jaundubultos 2007. 

gada augustā; starptautiskajā turnīrā „”Maskavas kauss” 2007. gada jūnijā, turnīrā Somijā, 

Lappenrantā 2007.gada jūlijā, Bauskas kausā 2007. gada jūlijā,  Palangas bīčvolejbola turnīrā 

2007.gada augustā, Eiropas čempionātā Ungārijā,  Nigerihazā 2007.gada septembrī.  

Izlases dalībnieki izcīnīja 5. vietu un kvalificējās Pekinas 2008. gada Paraolimpiskajām 

spēlēm. Startējot Paraolimpiskajās spēlēs Pekinā 2008.gada augustā tika izcīnīta 7.vieta 

sēdvolejbolā. 

 

12. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
Finansēšanas plānu katram gadam nosaka Koledžas budžets (skat. 6.tabulu). 

Ieņēmumus veido valsts finansējums, studiju maksas augstākajā izglītībā, mācību maksas 

profesionālajā vidējā izglītībā, arodizglītībā un pieaugušo tālākizglītības kursos, dalības 

maksas semināros, viesnīcas pakalpojumi un citi saimnieciskās darbības ieņēmumi. Saskaņā 

ar statūtiem Koledža tiek finansēta: 

1. no valsts budžeta līdzekļiem; 

2. no ienākumiem par saimniecisko darbību un no maksas par pakalpojumiem, kas 

saistīti ar uzņēmējdarbību; 

3. no kredītiem tai skaitā ārvalstu kredītiem; 

4. no dāvinājumiem un ziedojumiem, tai skaitā ārvalstu neatmaksājamās palīdzības; 
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5. no studiju maksas, kas apstiprināta Padomē, saskaņā ar individuālu līgumu ar 

studentu; 

6. no citiem līdzekļiem saskaņā ar normatīviem aktiem. 

Proporcionāli ieņēmumiem budžetā tiek plānoti izdevumi, kuru galvenās pozīcijas ir 

personāla darba samaksa, sociālās apdrošināšanas maksājumi, telpu uzturēšanas izdevumi un 

komunālie maksājumi, mācību procesa materiālie izdevumi, jaunu iekārtu iegāde un telpu 

rekonstrukcija un remonti. 

 

6.tabula 

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžas Finanšu plāns 

Finansu plāna posteņi 2004 2005 2006 2007 2008 

Personāla darba samaksa 
167.5 tūkst. 
Ls 242.6 tūkst. Ls 243,0 tūkst.Ls 221,7 tūkst Ls 223,3 tūkst Ls 

Sociālās apdrošināšanas 
maksājumi 

40.4 tūkst. 
Ls 58.4 tūkst. Ls 58,5 tūkst Ls 43,0 tūkst Ls 51,2 tūkst Ls 

Telpu uzturēšanas un 
komunālie maksājumi 

120.1 tūkst. 
Ls 152.2 tūkst. Ls 87,2 tūkst.Ls 83,4 tūkst.Ls 89,9 tūkst.Ls 

Mācību procesa 
materiālie izdevumi 6.5 tūkst. Ls 10.7 tūkst. Ls 10,2 tūkst Ls 14,4 tūkst Ls 14,0 tūkst Ls 

Mēbeļu un iekārtu iegāde 10 tūkst. Ls   3,5 tūkst ls 30,0 tūkst Ls 14,0 tūkst Ls 

Telpu rekonstrukcija un 
remonti 4.3 tūkst. Ls 5 tūkst. Ls 43,2 tūkst.Ls 45,0 tūkst Ls 35,0 tūkst Ls 

Kopā 
348.8 

tūkst.Ls 468.9 tūkst. Ls 445,6 tūkst.Ls 
437,5 tūkst.Ls 

427,4 tūkst.Ls 

 

 

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore     R.Simsone 
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 Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”  

Koledža RRC 
 

Apstiprināts Koledžas Padomes sēdē  

2007.gada 6.decembrī 

Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” direktore 

___________________________ R.Simsone 

 

 

 

PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS  

STUDIJU PROGRAMMAS 

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI 

P A Š N O V Ē R T Ē J U M A  Z I Ņ O J U M S  

 
2006./2007. studiju gads 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jūrmala 2007 
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IZRAKSTS 
1.pielikums 

Sanāksmes 
PROTOKOLS NR. 11 

Vieta: Jūrmala, Slokas 68, Mazā zāle                            Datums: 06.12.2007. 
Sanāksmē piedalās:  Regīna Simsone, Inga Lapiņa, Ieva Jaunzeme, Solveiga Serkova,  
Ilze Erdmane, Dace Gluščenko, Signe Mainule-Meidropa 
Neieradās: Aivars Bērziņš 
Uzaicinātie: Ilze Ozola, Inamora Zaiceva, Daina Kurnajeva, Juris Leškovičs, Zane Bonzaka 
Sanāksmi vada:  Regīna Simsone 
Protokolē:   Signe Mainule-Meidropa 
Sanāksmi sāk pl.:  10:00 
Sanāksmi beidz pl.:  11:00 

Sanāksmes darba kārtība: 

Nr.p.k. Tēma, jautājums Ziņotājs 

1. Koledžas Padomes sastāva maiņa R.Simsone 

2. Ikgadējo pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšana I.Ozola 

3.  Kvalifikācijas darba tēmu apstiprināšana I.Ozola 

4. Mācību maksas atvieglojumu atcelšana  

5. Dažādi  

Sanāksmes gaitā: 

Nr. 
pk. 

Informācija Uzdevumi/ pieņemtie 
lēmumi 

Atbildī
gais 

Izpildes 
termiņš 

2. Koledžas Padome izskata ikgadējos pašnovērtējuma 
ziņojumus, par kuriem informē nodaļu vadītāji 
Inamora Zaiceva, Daina Kurnajeva un Juris 
Leškovičs. Tiek izteikts priekšlikums veikt 
labojumus. Ir jābūt 100 kredītpunktiem, nevar būt 
97 kredītpunkti. Semestrī ir jāapgūst priekšmeti 20 
kredītpunktu apjomā, nedēļā nepārsniedzot 25 
kontaktstundas. 8 nedēļas ir paredzētas brīvdienu 
nedēļas. 
Surdotulku programmā jāuzsver kā vispārējais 
mērķis atbalsta funkcijas invalīdiem. Problēma ir 
latviešu zīmju valodas lektoru trūkums. Būtu 
nepieciešamas budžeta vietas koledžā Surdotulku 
programmā. Surdotulku programmas 
pašnovērtējums jāiesniedz līdz jūnijam akreditācijas 
komisijai. Pašnovērtējumos jāizskata studiju kursu 
apzīmējumus, lai nerastos pārpratumi. 

Koledžas Padome nolemj 
apstiprināt pašnovērtējuma 
ziņojumus ar labojumiem 
studiju programmām: 
1. Surdotulks; 
2. Cilvēku resursu vadība; 
3. Grāmatvedība un 
nodokļi; 
4. Mārketings un 
tirdzniecība; 
5. Informācijas 
tehnoloģijas; 
6. Lietišķo sistēmu 
programmatūra. 
 

  

Sanāksmes vadītājs:                          (paraksts)                             R.Simsone 
Protokolētājs:                                    (paraksts)                             Signe Mainule-Meidropa 

IZRAKSTS PAREIZS 
Sociālās integrācijas valsts aģentūras 
Koledžas referente               I.Revina 
Jūrmalā, 2009.gada 2.novembrī 

V/A „Sociālās Integrācijas Centrs” Koledžas RRC Padomes sēde 
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Ievads 
 Šis ir pēc skaita ceturtais Pašnovērtējuma ziņojums, kas aptver laika posmu no 

2006.gada 1.septembri līdz 2007.gada 30.jūnijam un tajā tiek atspoguļota informācija 

par studiju programmas īstenošanas rezultātiem par šo laika periodu. 

Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs” ir dibināta 1992.gadā, un tā veic invalīdu 

profesionālo rehabilitāciju, nodrošinot iespēju apgūt piemērotu profesiju un 

iesaistīšanos darba tirgū atbilstoši veselības stāvoklim, vispārējām spējām, prasmēm 

un iemaņām. 

Studiju programma “Grāmatvedība un nodokļi” tika izstrādāta projekta ietvaros, 

pamatojoties uz veiktajiem tirgus pieprasījuma pētījumiem. Šīs studiju programmas 

realizācija tika uzsākta, lai veicinātu sociāli ekonomiskās aktivitātes valstī, mazo un 

vidējo uzņēmumu attīstību, sekmētu iedzīvotāju nodarbinātības paaugstināšanos; radītu 

profesionālās pilnveides un pārkvalificēšanās iespējas, veidotu izglītības piedāvājumu 

atbilstoši darba tirgus pieprasītajām profesijām un specialitātēm. 

Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” Koledžas RRC (turpmāk tekstā 

Koledža) uzdevums ir nodrošināt ikvienam interesentam ar vidējo izglītību, bet jo īpaši 

sociālās atstumtības riskam pakļauto personu, cilvēku ar invaliditāti, pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmas apguvi, kuras Koledža īsteno no 

1999.gada. Tādējādi, sekmējot grāmatvedības nozares attīstību un veicinot situācijas 

uzlabošanos darba tirgū. Uzņēmējdarbības izglītības programmu apguves 

nodrošināšana un invalīdu iesaistīšana profesionālajā rehabilitācijā nodrošina Eiropas 

Invaliditātes Rīcības plāna prioritātes „Pieeja darbam un darba saglabāšana” 

realizāciju, kā arī sekmē personu ar īpašām vajadzībām integrēšanos sabiedrībā. 
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1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 
Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

“Grāmatvedība un nodokļi” īstenošanas mērķis ir nodrošināt iespēju cilvēkiem ar 

invaliditāti, kā arī visiem citiem interesentiem ar vidējo izglītību apgūt grāmatvežiem 

nepieciešamās zināšanas, prasmes un spējas, un sagatavot tautsaimniecībai kompetentus, 

mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos konkurētspējīgus grāmatvežus, kuri spēj izmantot 

savas zināšanas un prasmes, apliecinot profesionalitāti un kompetenci, risinot problēmas, 

kā arī pieņemot lēmumus attiecīgajās jomās.  

Programmas uzdevumi:  

• Sniegt konkurētspējīgu pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību grāmatvedības un 

nodokļu jomā un sagatavot studentus praktiskam darbam. 

• Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par ekonomiskās attīstības 

likumsakarībām, tautsaimniecības vidē notiekošiem procesiem un uzņēmējdarbībai 

būtiskām funkcionālām sfērām. 

• Attīstīt studentos mūsdienu darba tirgū pieprasītas vispārējās kompetences, veidojot 

studentos prasmes un iemaņas grāmatvedībā.  

• Attīstīt studentu zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un prasmes,. izmantojot iegūtās 

zināšanas atbilstoši izvirzītajiem mērķiem. 

• Veicināt studējošo prasmi patstāvīgi paaugstināt akadēmisko un profesionālo zināšanu 

līmeni. 

• Veicināt studiju programmas satura un studiju procesa tālāko pilnveidi atbilstoši 

tautsaimniecības, starptautiskā tirgus un tehnoloģiju attīstībai. 

• Nodrošināt iespēju apgūt studiju programmu tālmācībā jeb nepilna laika neklātienes 

studiju formā. 

 Pēc programmas apguves un visu profesionālās pirmā līmeņa augstākās izglītības 

studiju valsts standarta prasību izpildes studējošais saņem pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības diplomu par kvalifikācijas „Grāmatvedis” iegūšanu, kas atbilst 

ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. 

 

2. Studiju programmas organizācija un apraksts 
2003.gada 19.jūnijā studiju programma „Grāmatvedība un nodokļi” tika akreditēta 

(akreditācijas lapas Nr. 000-598) līdz 2009.gada 31.decembrim. 

Studiju programmas organizāciju un vadību veic Studiju programmas vadītājs. 
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Studiju programmā ir iespēja studēt pilna laika un nepilna laika studiju formās. Studiju 

ilgums ir ne mazāk kā 2,5 gadi jeb 5 semestri pilna laika un 3 gadi jeb 6 semestri nepilna 

laika studijās.  

Programmas apjoms ir 100 kredītpunkti. Viens kredītpunkts, atbilstoši Augstskolu 

likumam, atbilst studējošā darba apjomam – 40 akadēmiskās stundas jeb viena studiju nedēļa. 

Mācīšana un mācīšanās tiek realizēta lekciju, diskusiju, patstāvīgo darbu, praktisko darbu 

un projektu formā. Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu 

vadīšanā: studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, analizē un vērtē situācijas, pieņem 

lēmumus. 

Studiju gads pilna laika studijās ir sadalīts divos semestros, kam seko eksāmenu sesija, 

kurās tiek kārtotas ieskaites, eksāmeni un aizstāvēti kursa darbi. Nepilna laika studijās studiju 

gads ir sadalīts sesijās, kuru laikā studentiem iespējams apmeklēt lekcijas, praktiskos darbus 

un kārtot pārbaudījumus. Studiju laikā ir paredzēta mācību un kvalifikācijas prakse. Studiju 

programmas plānā ir trīs sadaļas: 

• Vispārizglītojošie mācību kursi (pēc standarta - ne mazāk kā 20KP) - 35 

kredītpunkti jeb 35%, 

• Nozares mācību kursi (pēc standarta - ne mazāk kā 36KP) - 37 kredītpunkti jeb 

37%,  

• Mācību un kvalifikācijas prakse 18KP (pēc standarta - ne mazāk kā 16KP); 

• Kvalifikācijas darbs 10KP (pēc standarta - ne mazāk kā 8KP vai līdz 10% no 

programmas kopējā apjoma) . 

Kā redzams 1. tabulā, studiju programmas apjoms un struktūra atbilst 2001.gada 20.marta 

MK noteikumiem Nr. 141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības standartu”. 

1. tabula 
Studiju programmas „Grāmatvedība un nodokļi” saturs 

Mācību priekšmeti KP 
Kopējais 
stundu 
skaits 

Pārbaudes veids 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti 

Informātika un informāciju tehnoloģijas 6 240 Eksāmens 

Mikroekonomika 3 120 Eksāmens 

Makroekonomika 4 160 Eksāmens 

Tirgzinības 4 160 Eksāmens 
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Matemātika ekonomistiem 4 160  Eksāmens 

Uzņēmējdarbības ekonomika 2 80 Ieskaite 

Lietvedība 2 80 Ieskaite 

Lietišķā saskarsme 2 80  Ieskaite 

Ekonomiskā statistika 2 80  Ieskaite 

Lietišķā svešvaloda 6 240  Eksāmens 

Kopā 35 1400  

Nozares mācību priekšmeti 

Grāmatvedība 3 120  Eksāmens  

Finansu grāmatvedība 5 200 Eksāmens 

Vadības grāmatvedība 4 160 Eksāmens 

Nodokļi un nodevas 3 120 Eksāmens 

Revīzija un kontrole 2 80 Ieskaite 

Sociālpsiholoģiskais treniņš 1 40 Ieskaite 
Uzņēmējdarbības finansēšana un 
kreditēšana 3 120 Eksāmens 

Uzņēmējdarbības organizēšana un 
plānošana 4 160 Eksāmens   

Mācību firma GR 6 240 Eksāmens  

Grāmatvedības datorprogramma 3 120 Eksāmens 

Uzņēmējdarbības tiesības 3 120 Eksāmens 

Kopā 37 1480  

Prakse 8 320    

Kvalifikācijas prakse 10 400   

Kvalifikācijas darbs 10 400   

Kopā 28 1120   
Pavisam 100 4000  

 

LR 2007. gada 29. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 347 „Grozījumi Ministru 

kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības standartu”” ir paredzēts papildināt Ministru kabineta 

noteikumus Nr. 141 ar 5.1 punktu: „...Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības mācību 

kursu obligātajā saturā iekļauj moduli uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču 

veidošanai... Moduli iekļauj visās programmās ne mazāk kā sešu kredītpunktu apjomā.” 

Koledžas uzņēmējdarbības un vadības zinību studiju programmās šāds priekšmets Mācību 

firma – 6 KP jau tiek īstenots. 
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Studiju programma izveidota atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20. marta 

noteikumiem Nr. 141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

standartu” (skat. 2.tabulu).  

Mācību kursi, tai skaitā: 

2. tabula 

Studiju programmas struktūra 

Apjoms, KP Procentos pret 

programmas apjomu 

1. Vispārizglītojošie mācību kursi 35 35% 

2. Nozares mācību kursi 37 37% 

Prakse 18 18 % 

Kvalifikācijas darbs 10 10% 

Kopā 100 100% 

 

Mācību kursu proporcija studiju programmā ir sadalīta atbilstoši 20.03.2001. MK 

noteikumu Nr. 141 punktam Nr. 7 tā, lai ne mazāk kā 30% no kursu apjoma tiktu īstenoti 

praktiski - vispārīgās teorētiskās atziņas tiek interpretētas ar konkrētiem piemēriem no 

profesionālās darbības un prakses. Studiju kursu veido lekcijas, semināri, praktiskie darbi, 

konsultācijas, patstāvīgie darbi un kursa saturam atbilstoši pārbaudījumi. Studiju procesā 

plaši tiek izmantoti paņēmieni un metodes, kas veicina analītisko, kritisko, problēmisko, 

sistēmisko un radošo domāšanu, veicina grupu, komandas darba paņēmienu, lietišķās 

komunikācijas, t.sk. starpkultūru saskarsmes, prezentācijas, u.c. prasmju apguvi. 

Vispārizglītojošo mācību kursu mērķis – sniegt studējošiem zināšanas par zinātņu 

pamatiem, tā nodrošinot augstākās izglītības prasību veidot jauno paaudzi vispusīgi attīstītu, 

ar plašu humanitāro zināšanu redzesloku, kas veicina studentu iekšējās un ārējās kultūras 

harmoniju.  

Nozares mācību kursu mērķis – sniegt nozarei atbilstošās teorētiskās 

pamatzināšanas, kas ļautu studentiem apgūt vispārējās un profesionālās iemaņas specialitātē, 

kas nodrošinātu iespējas studentiem iegūt profesionālo kvalifikāciju un to sekmīgai 

profesionālai darbībai attīstītu mācīšanās prasmes, kas tiem nepieciešamas, lai turpmāk 

varētu patstāvīgi realizēt savas tālākās studijas. 

Kursa darbi un lietišķie pētījumi atklāj iegūto zināšanu un prasmju integrētu pielietošanu. 
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Prakses mērķis ir nodrošināt iespēju studentiem nostiprināt teorētiskās zināšanas, 

iegūt studiju programmai un kvalifikācijai atbilstošu pieredzi un praktiskās iemaņas, kas 

nepieciešamas attiecīgās jomas speciālistiem, kā arī dot iespēju studentiem iegūt 

kvalifikācijas darba izstrādei nepieciešamo informāciju. Prakses saturu, atbilstoši 

iegūstamajai profesionālajai kvalifikācijai, nosaka profesijas standarts. 

Studiju programmas prakses: 
• otrā studiju gada mācību prakses mērķis - sekmēt teorētisko zināšanu, profesionālo 

prasmju un iemaņu nostiprināšanu un attīstību; 

• trešā studiju gada kvalifikācijas prakses mērķis - nostiprināt iegūtās zināšanas praksē, 

pētīt un analizēt uzņēmuma grāmatvedības datus un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma 

darbības efektivitātes paaugstināšanai. 

Diplomu par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu jeb ceturto 

profesionālo kvalifikāciju var saņemt studējošais, kurš ir sekmīgi apguvis studiju programmu 

un nokārtojis ieskaites un eksāmenus, piedalījies divās praksēs, izstrādājis kvalifikācijas 

darbu un aizstāvējis to ar pozitīvu vērtējumu. 

Studiju programmas plāns pilnībā atbilst izvirzītajam mērķim un uzdevumiem. 

Sekmīgi apgūta pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma ļauj turpināt 

izglītību profesionālā bakalaura izglītības programmās citās augstskolās, pēc kuras var apgūt 

maģistra studiju programmas citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs. 

Studiju programmas struktūra pašnovērtējuma periodā nav mainījusies.  

 

3. Vērtēšanas sistēma 
Studentu zināšanas Koledžā tiek vērtētas atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20. 

marta noteikumiem Nr. 141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības standartu” un Koledžas Zināšanu un pārbaudes novērtēšanas kārtībai. 

Studējošie, uzsākot mācību procesu tiek iepazīstināti ar Koledžas Zināšanu un 

pārbaudes novērtēšanas kārtību, tiek izskaidrots, kā tiks vērtētas viņu zināšanas un 

prasmes. Tās vērtē nodarbībās, semināros, kontroldarbos, patstāvīgajos studiju darbos un 

pārbaudījumos, kursa darbos. Studenti beidzot mācību programmu izstrādā kvalifikācijas 

darbus, kuru izstrādes gaitu vada kvalifikācijas darbu vadītāji. Koledžā ir īpaša nozīme tam, 

lai studenti ar īpašām vajadzībām izprastu to, kā tiks vērtētas viņu sekmes.

1. pozitīvo sasniegumu summēšanas princips — iegūtā izglītība tiek vērtēta, summējot 

pozitīvos sasniegumus; 

  

 Koledžā tiek realizēti šādi profesionālās augstākās izglītības vērtēšanas pamatprincipi: 
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2. vērtējuma obligātuma princips — nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par 

programmu pamatdaļās ietvertā obligātā satura apguvi; 

3. prasību atklātības un skaidrības princips — atbilstoši izvirzītajiem programmu 

mērķiem un uzdevumiem, kā arī mācību kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts 

pamatprasību kopums iegūtās izglītības vērtēšanai; 

4. vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips — programmas apguves 

vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus; 

5. vērtējuma atbilstības princips — pārbaudes darbā tiek dota iespēja apliecināt 

analītiskās un radošās spējas, zināšanas, prasmes un iemaņas visiem apguves līmeņiem 

atbilstošos uzdevumos un situācijās. Pārbaudēs iekļaujamais satura apjoms atbilst kursu 

programmās noteiktajam saturam un profesiju standartā noteiktajām prasmju un zināšanu 

prasībām. 

 Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens vai ieskaite. Minimālais 

mācību kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 kredītpunkti.  

Eksāmenā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā: 

1. ļoti augsts apguves līmenis (10 — "izcili", 9 — "teicami"); 

2. augsts apguves līmenis (8 — "ļoti labi", 7 — "labi"); 

3. vidējs apguves līmenis (6 — "gandrīz labi", 5 — "viduvēji", 4 — "gandrīz 

viduvēji"); 

4. zems apguves līmenis (3 — "vāji", 2 — "ļoti vāji", 1 — "ļoti, ļoti vāji"). 

Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa un prakses sasniegumu vērtējums ir "ieskaitīts" 

vai "neieskaitīts", vai arī vērtējums 10 ballu skalā. 

Par katru apgūto mācību kursu un praksi ieskaita kredītpunktus, ja saņemts vērtējums 

"ieskaitīts" vai 10 ballu skalā tas nav bijis mazāks par 4 — "gandrīz viduvēji". 

 Programmas apguves beigās kārtojams valsts noslēguma pārbaudījums — 

kvalifikācijas eksāmens, kurš tiek vērtēts 10 ballu skalā un kura sastāvdaļa ir kvalifikācijas 

darba aizstāvēšana. Valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas sastāvā ir komisijas vadītājs 

un vismaz četri komisijas locekļi. Komisijas vadītājs un vismaz puse no komisijas sastāva 

ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji. 

Diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kas apliecina iegūto ceturto 

profesionālās kvalifikācijas līmeni, saņem izglītojamais, kurš apguvis programmu un 
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nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā vērtējumu, kas nav mazāks par 4 – 

"gandrīz viduvēji"1

4. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
  Studiju procesa laikā studējošais 1 semestrī apgūst vispārizglītojošos studiju 

priekšmetus un 2 semestrī tie tiek papildināti ar nozares priekšmetiem. Zināšanu 

apgūšanas procesā Koledžā ir nostādne teorētisko daļu papildināt ar praktiskiem 

darbiem, lai teorijā pateiktais būtu skaidrs ikvienam studentam, tādējādi veicinot 

sapratni un virzību uz kopējo mērķi – studiju programmas kvalitatīvu apguvi. 

Pastiprināta uzmanība tiek veltīta arī studentu patstāvīgo darbu tēmu izpildei, 

stimulējot studējošos patstāvīgi mācīties. 

Studiju procesā izmanto dažādas studiju metodes: 

- lekciju un semināru vai praktisko nodarbību forma; 

- interaktīvās lekcijas, izmantojot multimediju iekārtas – datu projektorus, portatīvo 

datoru, video un audio atskaņošanas iekārtas, interaktīvo tāfeli; 

- patstāvīgie darbi, projekti un kursa darbi gan individuāli, gan sadalot studējošos 

grupās. 

Studiju metodes un formas ir atkarīgas no katra mācību kursa specifikas, katra 

priekšmeta programmā paredzētajām prasībām. Ņemot vērā to, ka koledžā pamatā 

studē cilvēki ar īpašām vajadzībām, pasniedzēji ņem vērā katra studējošā individuālās 

vajadzības, nodrošinot programmas apguvi pilnā apjomā. Aktīvu līdzdalību darbā ar 

studentiem ar īpašām vajadzībām veic sociālā darba nodaļa, kas palīdz izstrādāt 

individuālu pieeju katram studējošajam, ņemot vērā profesionālās piemērotības 

pārbaužu rezultātus. Studentiem svarīgi attīstīt tādas nepieciešamās mācīšanās prasmes 

kā lekciju pareizs, koncentrēts pieraksts (konspektēšana), kritiskā domāšana, kā arī 

prasme pareizi mācīties.  

Mācību process tiek veidots tā, lai studentiem un pasniedzējiem veidotos 

savstarpējā sapratne un cieņa, lai studējošie būtu spējīgi gan studiju procesā, gan 

turpmākajā praktiskajā darbā efektīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus un 

uzņemties atbildību. 

. 

 

1 Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu, Spēkā 
no 05.04.2001, Noteikumi Nr. 141,  Grozījumi: 29.05.2007. not. Nr.347 (L.V., 1.jūn., Nr.88) 
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5. Studiju programmas perspektīvais novērtējums 
Saskaņā ar Boloņas deklarācijā un augstākās izglītības Ministru Komunikē2

5.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 
Ņemot vērā to, ka Koledža ir mācību iestāde, kuras darbība ir vērsta uz izglītības 

sniegšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tad akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība ir 

virzīta, lai pilnveidotu šo cilvēku studiju procesu kā rezultātā Koledžas absolventi sekmīgāk 

iekļautos darba tirgū un integrētos mūsdienu sabiedrībā. 

Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs”  Koledža laika posmā no 2004. gada 1. 

oktobra līdz 2007. gada 30. septembrim piedalījās Brno Tehnoloģiskās universitātes (Čehija) 

vadītā Eiropas Savienības Leonardo da Vinci programmas starptautisko tīklu projektā 

„Invalīdu pārkvalifikācija ar IKT palīdzību”. Projektā vēl darbojās pasniedzēji no citām 

augstskolām, – Košices Tehniskās Universitātes (Slovākija), Sofijas Universitātes 

(Bulgārija), Baltijas Izglītības Tehnoloģiju institūta (Lietuva) un Rīgas Tehniskās 

universitātes, kā arī sociālās aprūpes un izglītības iestādes– Kladrubes Rehabilitācijas centrs 

no Slovākijas un Pieaugušo izglītības centrs no Itālijas.  

EQUAL projekts „Invalīdu nodarbinātības veicināšana” mērķis - Darba tirgū pieprasīto 

iemaņu un prasmju apguves veicināšana Latvijā dzīvojošiem invalīdiem darbaspējīgā 

vecumā un atbalsts to integrācijai darba tirgū.  

Nozīmīgu darbu Koledžas akadēmiskais personāls ir ieguldījis EQUAL projekta 

realizācijā. Kopienas iniciatīva EQUAL ir starptautiska sadarbības programma, kuras mērķis 

ir cīnīties pret visa veida diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū un atbalstīt sociālās 

atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos darba dzīvē. EQUAL projekti tiek 

ieviesti, veidojot nacionāla un Eiropas Savienības līmeņa sadarbības partnerības. Galvenie 

ieguvumi no Eiropas kopienas iniciatīvas EQUAL projekta “Invalīdu nodarbinātības 

veicināšana” realizēšanas ir sekojoši: 

 

Berlīnē pausto viedokli par vienotu Eiropas Augstākās izglītības telpu, Koledža ir 

aktīvi iesaistījusies dažādu ES un ESF piedāvāto projektu izstrādē un inovāciju 

ieviešanā augstākās izglītības sistēmā savā darbībā, kā arī projektu ietvaros piedalās 

pieredzes apmaiņas pasākumos Eiropā u.c. valstīs. 

 

2 „Realizējot Eiropas Augstākās izglītības telpu”, Augstākās izglītības Ministru Komunikē, pieņemts 
konferencē Berlīnē 2003.gada 19.septembrī 
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• Izstrādātā profesionālās piemērotības noteikšanas metodika ļauj cilvēkiem ar 

invaliditāti Latvijā izvēlēties savām zināšanām, spējām un veselības stāvoklim 

atbilstošu profesiju un veiksmīgi uzsākt izglītību tajā. 

• Izstrādāta metodika, ar kuras palīdzību cilvēkiem ar psihiskām saslimšanām Latvijā 

būs iespēja apgūt izglītības programmas un atgriezties darba tirgū.  

• Jaunu profesionālās rehabilitācijas metožu ieviešana paaugstinās mācību kvalitāti un 

veicinās darba tirgū pieprasīto iemaņu un prasmju apguvi Latvijā dzīvojošiem 

invalīdiem darbspējīgā vecumā.  

• Izstrādātā profesionālās pilnveides izglītības programma ļaus sagatavot profesionālās 

izglītības pedagogus un sociālos darbiniekus darbam ar invalīdiem.  

• Izstrādātā tehnoloģija valodas sintēzes pārveidošanai skaņas formātā latviešu valodā 

ļaus personām ar redzes traucējumiem izmantot informācijas tehnoloģijas un apgūt 

izglītības programmas.  

• Sociālo funkcionēšanas spēju atjaunošanas vai uzlabošanas metodika palīdzēs 

invalīdiem apgūt un nostiprināt patstāvīgās dzīves iemaņas. 

• Invalīdi ar zemu izglītības vai profesionālo iemaņu līmeni Latvijā varēs apgūt sev 

piemērotu profesiju un būt nodarbināti. 

• Izveidotais modelis medicīniskās, sociālās un profesionālās rehabilitācijas 

pakalpojumu pēctecības nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti Latvijā un tā 

ieviešanai sagatavotie likumdošanas izmaiņu ieteikumi dos iespēju saņemt savlaicīgu 

un atbilstošu rehabilitāciju un atgriezties darba tirgū.  

• Ja tiks veiktas rekomendētās likumdošanas izmaiņas, agrīnās diagnostikas sistēma 

nodrošinās iespēju novērst draudošu invaliditāti.    

• Uzlabojusies sabiedrības informētība par invalīdu nodarbinātības problēmām. Presē, 

radio un TV palielinājies publikāciju skaits par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības 

problēmām, izvirzot šos jautājumus mediju dienas kārtībā un rosinot diskusiju darba 

devēju, nevalstisko organizāciju un valsts un pašvaldību iestāžu starpā. Sabiedrība 

informēta par projekta gaitā izstrādātajiem produktiem, piemēram, runas sintēzes 

programmatūru, metodiskajiem materiāliem, u.c. Nostiprināts Valsts aģentūras 

„Sociālās integrācijas centrs” prestižs, informējot sabiedrību par cilvēkiem ar 

invaliditāti pieejamajām izglītības un studiju programmām. 

2006.gada septembrī Uzņēmējdarbības un vadības zinību studiju programmas 

akadēmiskais personāls iesaistījās ESF ietvaros organizētā projekta „Profesionālās izglītības 

ieguves formu pilnveide invalīdiem, izmantojot modernās informācijas tehnoloģijas, pirmā 

līmeņa augstākās profesionālās izglītības uzņēmējdarbības programmās” īstenošanā.  
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Projekta tiešais mērķis ir saskaņot Sociālā integrācijas centra Koledžas un Rīgas 

Tehniskās universitātes uzņēmējdarbības izglītības studiju programmas un izstrādāt 

metodiskos un mācību materiālus multimediju formātā, pielietojot modernās informācijas 

un komunikācijas tehnoloģijas, kā arī testēt mācību metodiskos materiālus e-izglītības 

nodrošināšanai uzņēmējdarbības programmās, izmantojot modernās informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas mērķa grupas – personu ar invaliditāti darbaspējīgā vecumā 

apmācībā. 

Projekta realizācijas gaitā veikta izglītības programmu saskaņošana un tiek 

izstrādāts invalīdiem piemērots e-apmācības kurss studiju programmā „Grāmatvedība un 

nodokļi”, kā arī tiek testēti izstrādātie materiāli mērķauditorijā, izmantojot modernās 

informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Pasniedzēji turpina darbu pie tālmācības 

studiju procesa ieviešanas un veic pētījumus šī studiju virziena īstenošanas nodrošināšanai.  

Lai nodrošinātu invalīdiem pielāgotu studiju vidi, projekta ietvaros ir nodrošināta 

pieeja visiem nepieciešamajiem studiju resursiem un mācību telpām, kā arī iespēja 

izmantot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas  SIociālā integrācijas centra 

Koledžas  un RTU pedagogiem mācību materiālu izstrādes procesā, gan arī  studentiem 

studiju procesā.  

 

5.2. Studējošo iesaistīšana pētniecības projektos  
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības mērķis ir īstenot padziļinātu 

zināšanu apguvi konkrētajā nozarē. Galvenā uzmanība tiek veltīta tam, lai studenti 

būtu profesionāli sagatavoti darba tirgum.  

2006./2007.studiju gadā, saskaņā ar projekta „Profesionālās izglītības ieguves 

formu pilnveide invalīdiem, izmantojot modernās informācijas tehnoloģijas, pirmā līmeņa 

augstākās profesionālās izglītības uzņēmējdarbības programmās”, tika uzsākta mērķa 

grupas: personu ar invaliditāti darbaspējīgā vecumā apmācība. Studenti ir iesaistīti projektā 

izstrādāto metodisko un mācību materiālu testēšanā, pielietojot modernās informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas. IKT pielietojums sekmēja studentu spējas un prasmes lietot 

mūsdienu saziņas līdzekļus. Projekta ietvaros mērķa grupai tika organizēts seminārs ar 

darba devēju un RTU Studentu pašpārvaldes piedalīšanos.  

Koledžas studenti tika arī iesaistīti sadarbības partneru RTU Tālmācības studiju 

centra projekta „Briedis” ietvaros, kurā tika pielietotas jaunas tehnoloģijas – ar iespēju tās 

apgūt spēļu veidā. Izspēlējot diskā ierakstītās spēles,  studenti var iegūt jaunas iemaņas, kas 

tika apliecinātas ar sertifikātiem par attiecīgā spēles līmeņa apgūšanu.  
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5.3. Sadarbība ar darba devējiem  
Sadarbībā ar darba devējiem studentiem tiek sniegta iespēja - savas zināšanas nostiprināt 

mācību praksē un pēc tam kvalifikācijas praksē dažādās organizācijās, uzņēmumos un 

uzņēmējsabiedrībās. 2006./2007.studiju gadā studentu prakses vietas bija gan Rīgā, gan 

Jūrmalā, jāmin tādas kā: A/S „Brocēni” u.c.. 

Darba devēji pēc prakses beigām sniedz katra praktikanta raksturojumu, kurā novērtē 

studenta prasmes teorētiskās zināšanas pielietot praktiski. Darba devēji ir atsaucīgi 

nodrošinot studentus ar prakses vietām, jo zina, ka Koledža sagatavo labas kvalitātes, 

nopietnus nākamos speciālistus ar pietiekamām zināšanām savā nozarē. Tāpēc daudzi 

studenti pēc pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanas paliek strādāt savos 

prakses uzņēmumos, kas apliecina viņu pieprasījumu darba tirgū. 

 

6. Studējošie un zinātniski pētnieciskais darbs 
Uzņemšana studijām 2006./2007. studiju gadā Koledžā notika konkursa kārtībā, kā 

rezultātā tika imatrikulēti 13 studenti.  

2006./2007.studiju gadā studiju programmā „Grāmatvedība un nodokļi” kopā bija 27 

studenti. 

Studijas šajā studiju gadā absolvēja 1 students, iegūstot grāmatveža kvalifikāciju.  

Katra semestra beigās tiek veikta studentu anketēšana. Anketēšana ir anonīma un  tās 

rezultāti atklāj studentu vērtējumu par pasniedzēju darbu, lekciju metodisko materiālu un 

materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu. Šīs anketēšanas rezultātu analīze, ir viens no 

pasniedzēju darba novērtēšanas kritērijiem, kā arī sniedz sava veida novērtējumu citu 

dienestu darbam. Studentu aptauja piedāvāja konstruktīvus priekšlikumus studiju darba 

organizēšanai, nodarbību plānojumam, lekciju un praktisko darbu attiecībai, mācībspēku 

izmantotām pārbaudes formām. 

 Studentu līdzdalība studiju procesa organizācijā ir viens no Boloņas deklarācijā 

paustā viedokļa – visu procesa partneru aktīva līdzdalība procesā ir tā, kas spēj nodrošināt 

ilgtermiņa progresu tajā.  

Saskaņā ar pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu, 

katrs students izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu.  

Kvalifikācijas darbu izstrādi vadīja Uzņēmējdarbības un vadības zinību studiju 

programmas mācībspēki, bet recenzēja ārējie nozares eksperti. 2006./2007.studiju gadā 
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studiju programmā „Grāmatvedība un nodokļi” tika izstrādāts un sekmīgi aizstāvēts 

kvalifikācijas darbs par tēmu: „Gada pārskata sastādīšana un tā analīze A/S „Brocēni”. 

 

7. Studiju kvalitātes nodrošinājums  

Pašnovērtējuma periodā ir sekmēts profesionālās studiju programmas atbilstošs 

mācībspēku nodrošinājums. Programmas realizēšanā piedalās kvalificēti mācību spēki un 

personāls. Darbā Koledžā iesaistīti arī pieaicinātie pasniedzēji – maģistri, kā arī firmu 

pārstāvji. 2006./2007.studiju gadā Koledžas studiju programmā strādāja 8 maģistri, 8 

pasniedzēji – nozares speciālisti ar augstāko profesionālo izglītību, no kuriem 2 ir docenta 

amatā, 6 – lektori, 8 – vieslektori (skat. 3.tabulu).  

 

 

3. tabula 

Koledžas akadēmiskais personāls 2006./2007.studiju gadā studiju programmā 

„Grāmatvedība un nodokļi” 

Vārds, 
uzvārds 

Zinātniskais grāds/ 
kvalifikācija 

Studiju kurss Amats Pamat-/ 
Blakus-
darbs 

1.  Dzintra 
Atstāja 

Mg.paed.  Civilā un darba 
aizsardzība, 
ergonomika 

Vieslektore Blakus 
 
 

2.  Daiga 
Amoliņa 

Augstākā 
profesionālā 
izglītība, 
ekonomista 
kvalifikācija 

Finansu grāmatvedība Vieslektore Blakus 
 
 
 
 

3.  Inta Duka Augstākā 
profesionālā 
izglītība, 
arodpedagoga 
kvalifikācija 

Grāmatvedības 
datorprogrammas 

Vieslektore Blakus 
 
 
 
 

4.  Solvita 
Flugina 

Mg.psych. 
 

Lietišķā saskarsme 
Sociālpsiholoģiskais 
treniņš 

Lektore 
 

Pamata 
 

5.  Ilona 
Goldmane 

Mg.philol. Lietišķā svešvaloda 
(angļu) 

Lektore 
 

Pamata 
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6.  Biruta 
Jansone 

Augstākā 
profesionālā 
izglītība, inženieris-
ekonomista 
rūpniecībā, 
arodpedagoga 
kvalifikācija 

Uzņēmējdarbības 
ekonomika 
Ekonomiskā statistika 
Mikroekonomika 
Uzņēmējdarbības 
organizēšana un 
plānošana 

Lektore Pamata 

7.  Leontīne 
Kaškina 

Profesionālā 
augstākā izglītība, 
maģistra grāds 
bioloģijā 

Sociālpsiholoģiskais 
treniņš 

Vieslektore Blakus 

8.  Iveta 
Kļaubaite 

Augstākā 
profesionālā 
izglītība, 
uzņēmējdarbības 
kvalifikācija 

Uzņēmējdarbības 
tiesības 

Vieslektore Blakus 

9.  Dace Krasta Inženierzinātņu 
maģistra grāds 
ekonomikā 

Makroekonomika Vieslektore Blakus 

10.  Daina 
Kurnajeva 

Personāla vadības 
maģistrantūra, 
reliģijas un ētikas 
skolotāja, sociālās 
aprūpes karitatīvā 
darbinieka – 
diakona, kristīgā, 
psihologa 
padomdevēja 
profesionālā 
kvalifikācija 

Lietvedība Lektore Pamata 

11.  Signe 
Mainule-
Meidropa 

Mg.philol. Lietišķā svešvaloda 
(vācu) 

Lektore Pamata 

12.  Aina 
Mikukste 

Profesionālā 
augstākā izglītība, 
ekonomista 
kvalifikācija 

Grāmatvedība 
Vadības grāmatvedība 

Vieslektore 
 

Blakus 

13.  Andris Ozols Profesionālā 
augstākā izglītība, 
informācijas 
sistēmu menedžera 
kvalifikācija 

Civilā un darba 
aizsardzība, 
ergonomika  

Vieslektors 
 

Blakus 

14.  Daina Ose Mg.jur. Uzņēmējdarbības 
tiesības 

Docente Blakus 
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15.  Solveiga 
Serkova 

Profesionālā 
augstākā izglītība, 
matemātikas 
skolotāja 
kvalifikācija  

Informātika un 
informācijas 
tehnoloģijas 
Matemātika 
ekonomistiem 
Informātika 
ekonomistiem 

Docente 
 

Pamata 

16.  Eduards 
Vanags 

Mg.oec. Tirgzinības Lektors Blakus 

 

Katra semestra beigās tiek veikta studentu anketēšana. Anketēšana ir anonīma un  tās 

rezultāti atklāj studentu vērtējumu par pasniedzēju darbu, lekciju metodisko materiālu un 

materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu. Šīs anketēšanas rezultātu analīze, ir viens no 

pasniedzēju darba novērtēšanas kritērijiem. 

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides veicināšanai, Koledžas mācībspēki ir 

papildinājuši zināšanas. Izglītības Attīstības Centra tālākizglītības programmas ietvaros 

noklausījušies kursu „Kritiskā domāšana dažādos mācību priekšmetos” 36 stundu apjomā, 

laika posmā no 2007.gada aprīļa līdz jūnijam. 

 Datortehnikas kabineti ir nodrošināti ar mūsdienīgu tehniku: lielākoties ar Pentium IV 

datoriem un tikai datortehnikas aparatūras remonta apmācībā tiek izmantoti datori ar Pentium 

II, PC 486 procesoriem. Visi datori apgādāti ar atbilstošu licencētu programmatūru: 

Windows XP, MS Office 2003, XP, VISIO, KENTAURS Pro, Workbenc, Tildes Jumis, 

Accor u.c.. Visa datortehnika ir saslēgta lokālajā datortīklā. Datorklasēm ir nodrošināts 

interneta pieslēgums. Katram studentam  ir savs ar paroli aizsargāts apgabals servera atmiņā. 

Pie sava apgabala viņi var piekļūt no jebkuras datorklases. Drukāšanas darbus nodrošina 

lokālie printeri un tīkla printeri Laser Jet 4000N,   IBM PC 486 vai jaudas ziņā līdzvērtīgi 13 

gab., IBM PC Pentium II ir 14 gab.,  IBM PC Pentium IV ir 167gab., printeri: Laser Jet 4000, 

Laser Jet 1100, EPSON LQ100,  EPSON STYLUS, interneta pieslēgums  181 darba vietai, 6 

projektori, 3 interaktīvās tāfeles. 

 Koledžas studiju aprīkojums nodrošina visu teorētisko apmācību un praktisko darbu 

izpildi, kuri paredzēti studiju programmā. 
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8. Studiju programmas salīdzinājums ar tāda paša līmeņa 
studiju programmām 

Eiropā tradicionāli pastāv dalījums universitātes un neuniversitātes tipa izglītībā. 

Atšķirība pastāv tikai izglītības iestādes nosaukumā, bet ne iegūstamās kvalifikācijas 

līmenī.  

Koledžas studiju programma „Grāmatvedība un nodokļi” tika salīdzināta ar 

Somijas, Salpaus profesionālās augstskolas un Norvēģijas, Malakoff koledžas augstākās 

profesionālās izglītības programmām. Somijā koledžas izglītību var iegūt studējot 3 gadus, 

iegūstot 120 kredītpunktus., no kuriem 20KP ir vispārizglītojošie priekšmeti, 90KP nozares 

mācību priekšmeti, tai skaitā prakses, un 10KP izvēles mācību priekšmeti. 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti visās Somijas koledžas studiju programmās ir 

sekojoši: dzimtā valoda, svešvaloda, fizika un ķīmija, sociālās zinātnes, veselības mācība, 

IT, ētika, māksla un kultūra. 

Koledžas studiju programmas un ārvalstu studiju programmu analīze parādīja, ka 

Koledžas studiju kursa struktūra un raksturs atbilst starptautiskajiem standartiem. 

Programmas galvenokārt atšķiras tajā priekšmetu sadaļā, kas skar specializāciju. 

Studiju programma tika salīdzināta arī ar Rīgas Tehniskās universitātes koledžas 

tādu pašu studiju programmu un Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas līdzīgu studiju 

programmu. Tika panākta vienošanās ar RTU, ka Koledžas studiju programmas 

akreditācijas gadījumā, koledžas absolventiem būs iespēja turpināt studijas RTU 2.līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības programmā. 

 
9. Studiju programmas pilnveide un attīstība 

Pilnveidojot un attīstot studiju programmu, 2006.gada 1.septembrī tika uzsākta ESF 

projekta „Profesionālās izglītības ieguves formu pilnveide invalīdiem, izmantojot modernās 

informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, pirmā  līmeņa augstākās profesionālās 

izglītības uzņēmējdarbības programmās” Uzņēmējdarbības un vadības zinību izglītības 

programmu formu pilnveide. Projekta realizācijas gaitā plānots saskaņot Koledžas un RTU 

uzņēmējdarbības izglītības programmas un izstrādāt invalīdiem piemērotus e-apmācības 

kursus studiju programmā „Grāmatvedība un nodokļi”, kā arī testēt izstrādātos materiālus 

mērķauditorijā – personām ar invaliditāti darbspējas vecumā, izmantojot modernās 

informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.  

Pēc sekmīgas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības uzņēmējdarbības 

programmu testēšanas invalīdiem pielāgotā vidē, cilvēki ar invaliditāti vai bez tās iegūs 
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profesionālās zināšanas un iemaņas gan izvēlētajā profesijā, gan IKT pielietošanas jomā, 

kas veicinās invalīdu nodarbinātības stāvokli visos Latvijas reģionos. Koledžas un RTU 

programmu salīdzināšana un vides pielāgošana, pavērs iespēju invalīdiem, kuri to vēlēsies, 

turpināt tālākizglītību RTU vai citas augstskolas 2.līmeņa augstākajās profesionālās 

izglītības uzņēmējdarbības programmās. Perspektīvā pielietojot e-studiju formas, var 

paaugstināt invalīdu no dažādiem Latvijas reģioniem motivāciju pirmā līmeņa augstākās 

profesionālās izglītības iegūšanai un/vai tālākizglītībai.  

10.Bibliotēkas un lasītavas fondi 
Koledžas bibliotēkā ir normatīvie dokumenti, mācību grāmatas un periodiskie 

izdevumi, lasītavā ir datori ar interneta pieslēgumu un skeneris. Bibliotēkas grāmatu fonds ir 

8042 grāmatas. Fonda grāmatas sadalītas pa nodaļām, kuras atbilst Koledžā apgūstamajām 

specialitātēm. Bibliotēkā ir 392 lasītāji. Bibliotēkas fonds iespēju robežās tiek papildināts, 

saskaņā ar attiecīgās specialitātes pedagogu pieprasījumu. Ar šiem preses izdevumiem var 

iepazīties Koledžas bibliotēkas lasītavā un Jūrmalas pilsētas bibliotēkās. Koledžas bibliotēkas 

lasītavā ir iespējams strādāt arī ar četriem datoriem, nepieciešamo informāciju iegūstot 

Internet, kā arī ir iespēja iepazīties ar dažādiem starptautisko projektu rezultātā izstrādātiem 

mācību, metodiskajiem un zinātniskajiem materiāliem, kuru veidošanā piedalījušies Koledžas 

pedagogi. Lasītavā var iepazīties ar studentu kvalifikācijas darbiem. Materiāli tehniskā bāze 

tiek nepārtraukti uzlabota. 

 

11. Sociālā rehabilitācija un sports 
Ikviens students pirms uzņemšanas Koledžā, iziet profesionālās piemērotības noteikšanas 

kursu, kura laikā tiek noskaidrota: pretendenta interese par apgūstamajām specialitātēm, 

pretendenta motivācija mācīties, pretendenta veselības stāvokļa atbilstība izvēlētajai 

profesijai, pretendenta intelektuālo spēju līmenis, kas ļauj prognozēt audzēkņa spējas apgūt 

mācību vielu, cilvēka individuāli - psiholoģiskās īpašības, to atbilstība izvēlētajai profesijai. 

Akadēmiskā gada sākumā katru studentu konsultē sociālie pedagogi, ergoterapeits, 

fizioterapeits, ārsts, psihologs, lai izveidotu un studiju laikā realizētu katra invalīda 

individuālo rehabilitācijas plānu. 

Koledžas ārpusstundu darbu vada un koordinē Sociālā darba daļas vadītāja, 

sadarbībā ar pulciņu vadītājiem. Studenti regulāri vairākas reizes nedēļā var darboties 

dažādos piedāvātajos pulciņos: keramika, vizuālā māksla, datortehnika u.c.. 

Tiek veikts arī aktīvs sporta darbs, kuru organizē Sporta darbu vadītāja un sociālie 

pedagogi. Studentiem ir iespēja divas reizes nedēļa apmeklēt Sociālās integrācijas centra 
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peldbaseinu. Regulāri divas reizes gadā (pavasarī un rudenī) tiek organizētas sporta dienas, 

kurās aktīvi darbojās visi studenti un pedagogi gan kā sacensību dalībnieki, gan kā tiesneši. 

Regulāri divas reizes nedēļā organizētas sporta nodarbības ratiņbasketbolā un 

sēdvolejbolā SIC ratiņbasketbola izlases komanda 2006. gada septembrī uzņēma Turcijas 

pilsētas Antālijas basketbola kluba komandu un aizvadīja kopīgu mācību – treniņnometni 

Jūrmalā. 2006. gada oktobra mēnesī skolas labākie sportisti un sportistes piedalījās mācību- 

treniņnometnē Antālijā, pilnveidojot sportisko meistarību un sociālās prasmes. Komanda 

piedalījās starptautiskajās invalīdu sporta sacensībās „Rīga ielūdz spēlēt” 2006.gada 

decembrī sporta bāzē „Ķeizarmežs”, Latvijas 2007.gada invalīdu vieglatlētikas čempionātā, 

draudzības sacensībās ratiņbasketbolā Kuldīgā 2007.gada maijā un ratiņbasketbola 

popularizēšanas pasākumā Aizputē 2007.gada jūnijā. 

      

12. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
Finansēšanas plānu katram gadam nosaka Koledžas budžets (skat. 4.tabulu). Ieņēmumus 

veido valsts finansējums, studiju maksas augstākajā izglītībā, mācību maksas profesionālajā 

vidējā izglītībā, arodizglītībā un pieaugušo tālākizglītības kursos, dalības maksas semināros, 

viesnīcas pakalpojumi un citi saimnieciskās darbības ieņēmumi. Saskaņā ar statūtiem 

Koledža tiek finansēta: no valsts budžeta līdzekļiem; no ienākumiem par saimniecisko 

darbību un no maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbību; no kredītiem tai 

skaitā ārvalstu kredītiem; no dāvinājumiem un ziedojumiem, tai skaitā ārvalstu 

neatmaksājamās palīdzības; no studiju maksas, kas apstiprināta Padomē, saskaņā ar 

individuālu līgumu ar studentu; no citiem līdzekļiem saskaņā ar normatīviem aktiem. 

Proporcionāli ieņēmumiem budžetā tiek plānoti izdevumi, kuru galvenās pozīcijas ir 

personāla darba samaksa, sociālās apdrošināšanas maksājumi, telpu uzturēšanas izdevumi un 

komunālie maksājumi, mācību procesa materiālie izdevumi, jaunu iekārtu iegāde un telpu 

rekonstrukcija un remonti. 
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4.tabula 

Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” Koledžas RRC Finanšu plāns 

Finansu plāna posteņi 2004 2005 2006 2007 

Personāla darba samaksa 
167.5 tūkst. 
Ls 242.6 tūkst. Ls 243,0 tūkst.Ls 221,7 tūkst Ls 

Sociālās apdrošināšanas 
maksājumi 

40.4 tūkst. 
Ls 58.4 tūkst. Ls 58,5 tūkst Ls 43,0 tūkst Ls 

Telpu uzturēšanas un 
komunālie maksājumi 

120.1 tūkst. 
Ls 152.2 tūkst. Ls 87,2 tūkst.Ls 83,4 tūkst.Ls 

Mācību procesa 
materiālie izdevumi 6.5 tūkst. Ls 10.7 tūkst. Ls 10,2 tūkst Ls 14,4 tūkst Ls 

Mēbeļu un iekārtu iegāde 10 tūkst. Ls   3,5 tūkst ls 30,0 tūkst Ls 

Telpu rekonstrukcija un 
remonti 4.3 tūkst. Ls 5 tūkst. Ls 43,2 tūkst.Ls 45,0 tūkst Ls 

Kopā 
 348.8 
tūkst.Ls 468.9 tūkst. Ls 445,6 tūkst.Ls 

437,5 tūkst.Ls 

 
 
 
 
Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” direktore    R.Simsone 
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 Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”  

Koledža RRC 
 

Apstiprināts Koledžas Padomes sēdē  

2006.gada 14.decembrī 

Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” direktore 

___________________________ R.Simsone 
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1.pielikums 

Sanāksmes 
PROTOKOLS  

Vieta: Jūrmala, Slokas 68, Mazā zāle                            Datums: 14.12.2006. 
Sanāksmē piedalās: Regīna Simsone, Dzintra Atstāja, Inga Lapiņa, Ieva Jaunzeme, Signe Mainule-Meidropa, 
Solveiga Serkova, Ilze Erdmane, Linda Bedrīte, Aivars Bērziņš 
Uzaicinātie: Daina Kurnajeva, Inamora Zaiceva, Jānis Bērziņš, Sanita Oša 
Sanāksmi vada:  Regīna Simsone 
Protokolē:   Signe Mainule-Meidropa 
Sanāksmi sāk pl.:  09:00 
Sanāksmi beidz pl.:  11:45 

Sanāksmes darba kārtība: 

Nr.p.k. Tēma, jautājums Ziņotājs 

1. Izmaiņas Koledžas RRC un padomes sastāvā R.Simsone 

2. Koledžas RRC normatīvo dokumentu apstiprināšana: R.Simsone 

3.  Daiņa Ozoliņa iesniegums par studiju maksas samazināšanu.  

4. Kvalifikācijas darbu tēmu apstiprināšana Dz.Atstāja 

5. KP pielīdzināšana ESF projekta „Profesionālās izglītības ieguves formu pilnveide 
invalīdiem, izmantojot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pirmā līmeņa 
augstākās profesionālās izglītības uzņēmējdarbības programmās” ietvaros 

D.Kurnajeva 

6. Studiju programmas „Viesnīcu servisa vadība” apstiprināšana 
Studiju programmu „Cilvēku resursu vadība” un „Grāmatvedība un nodokļi” 
pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšana 
Studiju programmas „Lietišķo sistēmu programmatūra” pašnovērtējuma ziņojuma 
apstiprināšana 

S.Oša 
D.Kurnajeva 
 
J.Bērziņš 

7. Docentu, viesdocentu, vieslektoru apstiprināšana. Par G.Apeles atbrīvošanu no lektora 
amata 

R.Simsone 

8. Studiju programmas „Surdotulks” izmaiņu apstiprināšana I.Zaiceva 

9. Par problēmām un risinājumiem, sagaidot LSP un IT akreditāciju R.Simsone 

Sanāksmes gaitā: 

Nr. 
p.k. 

Informācija Uzdevumi/ pieņemtie 
lēmumi 

6.1.   

6.2. Koledžas Padome izskata pašnovērtējuma ziņojumus studiju programmām „Cilvēku 
resursu vadība” un „ Grāmatvedība un nodokļi”, par kuriem informē UVZD nodaļas 
vadītāja D.Kurnajeva.  
Tiek izteikti priekšlikumi veikt labojumus atsevišķās nodaļās 

Koledžas Padome nolemj 
apstiprināt 
pašnovērtējuma 
ziņojumus ar labojumiem 

6.3. Tiek izskatīts studiju programmas „Lietišķo sistēmu programmatūra” pašnovērtējuma 
ziņojums. J.Bērziņam tiek norādīts veikt precizējumus atsevišķās nodaļās 

Nolemj apstiprināt 
pašnovērtējuma ziņojumu 
ar labojumiem 

Sanāksmes vadītājs:                          (paraksts)                             R.Simsone 
Protokolētājs:                                    (paraksts)                             Signe Mainule-Meidropa 

V/A „Sociālās Integrācijas Centrs” Koledžas RRC Padomes sēde 
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Ievads 
 Šis ir pēc skaita trešais Pašnovērtējuma ziņojums, kas aptver laika posmu no 

2005.gada 1.septembri līdz 2006.gada 30.jūnijam un tajā tiek atspoguļota informācija par 

studiju programmas īstenošanas rezultātiem par šo laika periodu. 

Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs” ir dibināta 1992.gadā, un tā veic 

invalīdu profesionālo rehabilitāciju, nodrošinot iespēju apgūt piemērotu profesiju un 

iesaistīšanos darba tirgū atbilstoši veselības stāvoklim, vispārējām spējām, prasmēm un 

iemaņām. 

Studiju programma “Grāmatvedība un nodokļi” tika izstrādāta projekta ietvaros, 

pamatojoties uz veiktajiem tirgus pieprasījuma pētījumiem. Šīs studiju programmas 

realizācija tika uzsākta, lai veicinātu sociāli ekonomiskās aktivitātes valstī, mazo un vidējo 

uzņēmumu attīstību, sekmētu iedzīvotāju nodarbinātības paaugstināšanos; radītu 

profesionālās pilnveides un pārkvalificēšanās iespējas, veidotu izglītības piedāvājumu 

atbilstoši darba tirgus pieprasītajām profesijām un specialitātēm. 

Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” Koledžas RRC (turpmāk tekstā 

Koledža) uzdevums ir nodrošināt ikvienam interesentam ar vidējo izglītību, bet jo īpaši 

sociālās atstumtības riskam pakļauto personu, cilvēku ar invaliditāti, pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmas apguvi, kuras Koledža īsteno no 

1999.gada. Tādējādi, sekmējot grāmatvedības nozares attīstību un veicinot situācijas 

uzlabošanos darba tirgū. Uzņēmējdarbības izglītības programmu apguves nodrošināšana un 

invalīdu iesaistīšana profesionālajā rehabilitācijā nodrošina Eiropas Invaliditātes Rīcības 

plāna prioritātes „Pieeja darbam un darba saglabāšana” realizāciju, kā arī sekmē personu ar 

īpašām vajadzībām integrēšanos sabiedrībā. 
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1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 
Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

“Grāmatvedība un nodokļi” īstenošanas mērķis ir nodrošināt iespēju cilvēkiem ar 

invaliditāti, kā arī visiem citiem interesentiem ar vidējo izglītību apgūt grāmatvežiem 

nepieciešamās zināšanas, prasmes un spējas, un sagatavot tautsaimniecībai kompetentus, 

mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos konkurētspējīgus grāmatvežus, kuri spēj izmantot 

savas zināšanas un prasmes, apliecinot profesionalitāti un kompetenci, risinot problēmas, 

kā arī pieņemot lēmumus attiecīgajās jomās.  

Programmas uzdevumi:  
1. Sniegt konkurētspējīgu pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību grāmatvedības un 

nodokļu jomā un sagatavot studentus praktiskam darbam. 

2. Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par ekonomiskās attīstības 

likumsakarībām, tautsaimniecības vidē notiekošiem procesiem un uzņēmējdarbībai 

būtiskām funkcionālām sfērām. 

3. Attīstīt studentos mūsdienu darba tirgū pieprasītas vispārējās kompetences, veidojot 

studentos prasmes un iemaņas grāmatvedībā.  

4. Attīstīt studentu zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un prasmes,. izmantojot iegūtās 

zināšanas atbilstoši izvirzītajiem mērķiem. 

5. Veicināt studējošo prasmi patstāvīgi paaugstināt akadēmisko un profesionālo zināšanu 

līmeni. 

6. Veicināt studiju programmas satura un studiju procesa tālāko pilnveidi atbilstoši 

tautsaimniecības, starptautiskā tirgus un tehnoloģiju attīstībai. 

 Pēc programmas apguves un visu profesionālās pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju 

valsts standarta prasību izpildes studējošais saņem pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības diplomu par kvalifikācijas „Grāmatvedis” iegūšanu, kas atbilst ceturtajam 

profesionālās kvalifikācijas līmenim.  

 

2. Studiju programmas organizācija un apraksts 
2003.gada 19.jūnijā studiju programma „Grāmatvedība un nodokļi” tika akreditēta 

(akreditācijas lapas Nr. 000-598) līdz 2009.gada 31.decembrim. 

Studiju programmas organizāciju un vadību veic Studiju programmas vadītājs. 

Studiju programmā ir iespēja studēt pilna laika un nepilna laika studiju formās. 

Studiju ilgums ir ne mazāk kā 2,5 gadi jeb 5 semestri pilna laika klātienes (dienas) un 3 gadi 

jeb 6 semestri nepilna laika klātienes studijās (vakara).  
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Programmas apjoms ir 100 kredītpunkti. Viens kredītpunkts, atbilstoši Augstskolu 

likumam, atbilst studējošā darba apjomam – 40 akadēmiskās stundas jeb viena studiju nedēļa. 

Pilna laika studiju programmā klātienes nodarbību un patstāvīgo studiju stundu attiecība ir 

60% pret 40%, nepilna laika studiju formā pretēji. 1 kredītpunkts (KP) = 40 stundas, no tām 

24 kontaktstundas (=60%) un 16 patstāvīgā darba stundas (=40%) pilna laika studijās, 16 

kontaktstundas (=40%) un 24 patstāvīgā darba stundas (=60%) nepilna laika studijās..  

Studiju gads pilna laika studijās ir sadalīts divos semestros, kam seko eksāmenu 

sesija, kurās tiek kārtotas ieskaites, eksāmeni un aizstāvēti kursa darbi. Nepilna laika studijās 

studiju gads ir sadalīts sesijās, kuru laikā studentiem iespējams apmeklēt lekcijas, praktiskos 

darbus un kārtot pārbaudījumus. Mācīšana un mācīšanās tiek realizēta lekciju, diskusiju, 

patstāvīgo darbu, praktisko darbu un projektu formā. Pasniedzējam ir konsultējoša loma 

teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā: studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, 

analizē un vērtē situācijas, pieņem lēmumus. 

Studiju programma (1.tabula) izveidota atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20. 

marta noteikumiem Nr. 141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības standartu”.  

Mācību kursi, tai skaitā: 

1. tabula 

Studiju programmas struktūra 

Apjoms, 

KP 

Procentos pret programmas 

apjomu 

1. Vispārizglītojošie mācību kursi 35 35% 

2. Nozares mācību kursi 37 37% 

Prakse 18 18 % 

Kvalifikācijas darbs 10 10% 

Kopā 100 100% 

 

Mācību kursu proporcija studiju programmā ir sadalīta atbilstoši 20.03.2001. MK 

noteikumu Nr. 141 punktam Nr. 7 tā, lai ne mazāk kā 30% no kursu apjoma tiktu īstenoti 

praktiski - vispārīgās teorētiskās atziņas tiek interpretētas ar konkrētiem piemēriem no 

profesionālās darbības un prakses. Studiju kursu veido lekcijas, semināri, praktiskie darbi, 

konsultācijas, patstāvīgie darbi un kursa saturam atbilstoši pārbaudījumi.  
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Studiju procesā plaši tiek izmantoti paņēmieni un metodes, kas veicina analītisko, 

kritisko, problēmisko, sistēmisko un radošo domāšanu, veicina grupu, komandas darba 

paņēmienu, lietišķās komunikācijas, t.sk. starpkultūru saskarsmes, prezentācijas, u.c. prasmju 

apguvi. 

Vispārizglītojošo mācību kursu mērķis – sniegt studējošiem zināšanas par zinātņu 

pamatiem, tā nodrošinot augstākās izglītības prasību veidot jauno paaudzi vispusīgi attīstītu, 

ar plašu humanitāro zināšanu redzesloku, kas veicina studentu iekšējās un ārējās kultūras 

harmoniju.  

Nozares mācību kursu mērķis – sniegt nozarei atbilstošās teorētiskās 

pamatzināšanas, kas ļautu studentiem apgūt vispārējās un profesionālās iemaņas specialitātē, 

kas nodrošinātu iespējas studentiem iegūt profesionālo kvalifikāciju un to sekmīgai 

profesionālai darbībai attīstītu mācīšanās prasmes, kas tiem nepieciešamas, lai turpmāk 

varētu patstāvīgi realizēt savas tālākās studijas. 

Kursa darbi un lietišķie pētījumi atklāj iegūto zināšanu un prasmju integrētu 

pielietošanu. 

Prakses mērķis ir nodrošināt iespēju studentiem nostiprināt teorētiskās zināšanas, 

iegūt studiju programmai un kvalifikācijai atbilstošu pieredzi un praktiskās iemaņas, kas 

nepieciešamas attiecīgās jomas speciālistiem, kā arī dot iespēju studentiem iegūt 

kvalifikācijas darba izstrādei nepieciešamo informāciju. Prakses saturu, atbilstoši 

iegūstamajai profesionālajai kvalifikācijai, nosaka profesijas standarts. 

Studiju programmas prakses: 
• otrā studiju gada mācību prakses mērķis - sekmēt teorētisko zināšanu, profesionālo 

prasmju un iemaņu nostiprināšanu un attīstību; 

• trešā studiju gada kvalifikācijas prakses mērķis - nostiprināt iegūtās zināšanas praksē, 

pētīt un analizēt uzņēmuma grāmatvedības datus un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma 

darbības efektivitātes paaugstināšanai. 

Diplomu par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu jeb ceturto 

profesionālo kvalifikāciju var saņemt studējošais, kurš ir sekmīgi apguvis studiju programmu 

(skat. 2.tabulu) un nokārtojis ieskaites un eksāmenus, piedalījies divās praksēs, izstrādājis 

kvalifikācijas darbu un aizstāvējis to ar pozitīvu vērtējumu. 
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2. tabula 
Studiju programmas „Grāmatvedība un nodokļi” saturs 

Mācību priekšmeti KP 
Kopējais 
stundu 
skaits 

Pārbaudes veids 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti 

Informātika un informāciju tehnoloģijas 6 240 Eksāmens 

Mikroekonomika 3 120 Eksāmens 

Makroekonomika 4 160 Eksāmens 

Tirgzinības 4 160 Eksāmens 

Matemātika ekonomistiem 4 160  Eksāmens 

Uzņēmējdarbības ekonomika 2 80 Ieskaite 

Lietvedība 2 80 Ieskaite 

Lietišķā saskarsme 2 80  Ieskaite 

Ekonomiskā statistika 2 80  Ieskaite 

Lietišķā svešvaloda 6 240  Eksāmens 

Kopā 35 1400  

Nozares mācību priekšmeti 

Grāmatvedība 3 120  Eksāmens  

Finansu grāmatvedība 5 200 Eksāmens 

Vadības grāmatvedība 4 160 Eksāmens 

Nodokļi un nodevas 3 120 Eksāmens 

Revīzija un kontrole 2 80 Ieskaite 

Sociālpsiholoģiskais treniņš 1 40 Ieskaite 
Uzņēmējdarbības finansēšana un 
kreditēšana 3 120 Eksāmens 

Uzņēmējdarbības organizēšana un 
plānošana 4 160 Eksāmens   

Mācību firma GR 6 240 Eksāmens  

Grāmatvedības datorprogramma 3 120 Eksāmens 

Uzņēmējdarbības tiesības 3 120 Eksāmens 

Kopā 37 1480  

Prakse 8 320    

Kvalifikācijas prakse 10 400   

Kvalifikācijas darbs 10 400   

Kopā 28 1120   
Pavisam 100 4000  
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Studiju programmas plāns pilnībā atbilst izvirzītajam mērķim un uzdevumiem. 

Sekmīgi apgūta pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma ļauj turpināt 

izglītību profesionālā bakalaura izglītības programmās citās augstskolās, pēc kuras var apgūt 

maģistra studiju programmas citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs. 

Studiju programmas struktūra pašnovērtējuma periodā nav mainījusies.  

 

3. Vērtēšanas sistēma 
Studentu zināšanas Koledžā tiek vērtētas atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20. 

marta noteikumiem Nr. 141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības standartu” un Koledžas Zināšanu un pārbaudes novērtēšanas kārtībai. 

Studējošie, uzsākot mācību procesu tiek iepazīstināti ar Koledžas Zināšanu un 

pārbaudes novērtēšanas kārtību, tiek izskaidrots, kā tiks vērtētas viņu zināšanas un 

prasmes. Tās vērtē nodarbībās, semināros, kontroldarbos, patstāvīgajos studiju darbos un 

pārbaudījumos, kursa darbos. Studenti, beidzot mācību programmu, izstrādā kvalifikācijas 

darbus, kuru izstrādes gaitu vada kvalifikācijas darbu vadītāji. Koledžā ir īpaša nozīme tam, 

lai studenti ar īpašām vajadzībām izprastu to, kā tiks vērtētas viņu sekmes.  

 Koledžā tiek realizēti šādi profesionālās augstākās izglītības vērtēšanas pamatprincipi: 

1. pozitīvo sasniegumu summēšanas princips — iegūtā izglītība tiek vērtēta, summējot 

pozitīvos sasniegumus; 

2. vērtējuma obligātuma princips — nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par 

programmu pamatdaļās ietvertā obligātā satura apguvi; 

3. prasību atklātības un skaidrības princips — atbilstoši izvirzītajiem programmu 

mērķiem un uzdevumiem, kā arī mācību kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts 

pamatprasību kopums iegūtās izglītības vērtēšanai; 

4. vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips — programmas apguves 

vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus; 

5. vērtējuma atbilstības princips — pārbaudes darbā tiek dota iespēja apliecināt 

analītiskās un radošās spējas, zināšanas, prasmes un iemaņas visiem apguves līmeņiem 

atbilstošos uzdevumos un situācijās. Pārbaudēs iekļaujamais satura apjoms atbilst kursu 

programmās noteiktajam saturam un profesiju standartā noteiktajām prasmju un zināšanu 

prasībām. 

 Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens vai ieskaite. Minimālais 

mācību kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 kredītpunkti.  

Eksāmenā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā: 
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1. ļoti augsts apguves līmenis (10 — "izcili", 9 — "teicami"); 

2. augsts apguves līmenis (8 — "ļoti labi", 7 — "labi"); 

3. vidējs apguves līmenis (6 — "gandrīz labi", 5 — "viduvēji", 4 — "gandrīz 

viduvēji"); 

4. zems apguves līmenis (3 — "vāji", 2 — "ļoti vāji", 1 — "ļoti, ļoti vāji"). 

 

Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa un prakses sasniegumu vērtējums ir "ieskaitīts" 

vai "neieskaitīts", vai arī vērtējums 10 ballu skalā. 

Par katru apgūto mācību kursu un praksi ieskaita kredītpunktus, ja saņemts vērtējums 

"ieskaitīts" vai 10 ballu skalā tas nav bijis mazāks par 4 — "gandrīz viduvēji". 

 Programmas apguves beigās kārtojams valsts noslēguma pārbaudījums — 

kvalifikācijas eksāmens, kurš tiek vērtēts 10 ballu skalā un kura sastāvdaļa ir kvalifikācijas 

darba aizstāvēšana. Valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas sastāvā ir komisijas vadītājs 

un vismaz četri komisijas locekļi. Komisijas vadītājs un vismaz puse no komisijas sastāva 

ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji. 

Diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kas apliecina iegūto ceturto 

profesionālās kvalifikācijas līmeni, saņem izglītojamais, kurš apguvis programmu un 

nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā vērtējumu, kas nav mazāks par 4 – 

"gandrīz viduvēji"1

4. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
  Studiju procesa laikā studējošais 1 semestrī apgūst vispārizglītojošos studiju 

priekšmetus un 2 semestrī tie tiek papildināti ar nozares priekšmetiem. Zināšanu 

apgūšanas procesā Koledžā ir nostādne teorētisko daļu papildināt ar praktiskiem 

darbiem, lai teorijā pateiktais būtu skaidrs ikvienam studentam, tādējādi veicinot 

sapratni un virzību uz kopējo mērķi – studiju programmas kvalitatīvu apguvi. 

Pastiprināta uzmanība tiek veltīta arī studentu patstāvīgo darbu tēmu izpildei, 

stimulējot studējošos patstāvīgi mācīties. 

Studiju procesā izmanto dažādas studiju metodes: 

- lekciju un semināru vai praktisko nodarbību forma; 

. 

 

1 Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu, Spēkā 
no 05.04.2001, Noteikumi Nr. 141,  Grozījumi: 29.05.2007. not. Nr.347 (L.V., 1.jūn., Nr.88) 
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- interaktīvās lekcijas, izmantojot multimediju iekārtas – datu projektorus, portatīvo 

datoru, video un audio atskaņošanas iekārtas; 

- patstāvīgie darbi, projekti un kursa darbi gan individuāli, gan sadalot studējošos 

grupās. 

Studiju metodes un formas ir atkarīgas no katra mācību kursa specifikas, katra 

priekšmeta programmā paredzētajām prasībām. Ņemot vērā to, ka koledžā pamatā 

studē cilvēki ar īpašām vajadzībām, pasniedzēji ņem vērā katra studējošā individuālās 

vajadzības, nodrošinot programmas apguvi pilnā apjomā. Aktīvu līdzdalību darbā ar 

studentiem ar īpašām vajadzībām veic sociālā darba nodaļa, kas palīdz izstrādāt 

individuālu pieeju katram studējošajam, ņemot vērā profesionālās piemērotības 

pārbaužu rezultātus. Studentiem svarīgi attīstīt tādas nepieciešamās mācīšanās prasmes 

kā lekciju pareizs, koncentrēts pieraksts (konspektēšana), kritiskā domāšana, kā arī 

prasme pareizi mācīties.  

Mācību process tiek veidots tā, lai studentiem un pasniedzējiem veidotos 

savstarpējā sapratne un cieņa, lai studējošie būtu spējīgi gan studiju procesā, gan 

turpmākajā praktiskajā darbā efektīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus un 

uzņemties atbildību. 

 

5. Studiju programmas perspektīvais novērtējums 
Saskaņā ar Boloņas deklarācijā un augstākās izglītības Ministru Komunikē2

5.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 
Ņemot vērā to, ka Koledža ir mācību iestāde, kuras darbība ir vērsta uz izglītības 

sniegšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tad akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība ir 

virzīta, lai pilnveidotu šo cilvēku studiju procesu kā rezultātā Koledžas absolventi sekmīgāk 

iekļautos darba tirgū un integrētos mūsdienu sabiedrībā. 

 

Berlīnē pausto viedokli par vienotu Eiropas Augstākās izglītības telpu, Koledža ir 

aktīvi iesaistījusies dažādu ES un ESF piedāvāto projektu izstrādē un inovāciju 

ieviešanā augstākās izglītības sistēmā savā darbībā, kā arī projektu ietvaros piedalās 

pieredzes apmaiņas pasākumos Eiropā u.c. valstīs. 

 

2 „Realizējot Eiropas Augstākās izglītības telpu”, Augstākās izglītības Ministru Komunikē, pieņemts 
konferencē Berlīnē 2003.gada 19.septembrī 
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Lai nepārtraukti attīstītu un pilnveidotu Koledžas mācību darbu, iepazītos ar 

jaunākajiem sasniegumiem invalīdu profesionālajā rehabilitācijā un iesaistīšanā darba tirgū 

Eiropā, Koledža aktīvi darbojas dažādās Eiropas Savienības programmās gan kā projekta 

pieteicējs, gan kā partneris: 

Socrates tālmācības projekti (paredzēti tālmācības studiju metodes ieviešanai un 

popularizēšanai): Koledža bija sadarbības partneris Lietuvas iesniegtajam projektam 

“Jaunākās informācijas tehnoloģijas pielietošana invalīdu apmācībā pēc tālmācības un 

atklātās studiju metodes”, kurā kā partnervalstis piedalījās arī Anglija, Spānija, Īrija, 

Zviedrija, kā arī RTU iesniegtajam projektam “IT apmācība virtuālajās vidēs”, kurā kā 

partnervalstis bija arī Lietuva, Spānija, Īrija, Zviedrija. 

Baltijas Jūras reģiona valstu sadarbības programma 

• EQUAL projekts „Invalīdu nodarbinātības veicināšana” mērķis - Darba tirgū 

pieprasīto iemaņu un prasmju apguves veicināšana Latvijā dzīvojošiem invalīdiem 

darbaspējīgā vecumā un atbalsts to integrācijai darba tirgū.  

(paredzēta Baltijas jūras reģiona 

attīstībai): aģentūra piedalījās projektā „Sociālās iesaistes sasniegšana izmantojot E-

apmācības risinājumus Koledžā” sadarbībā ar RTU un Zviedrijas Karalisko Tehnoloģiju 

augstskolu. 

Nozīmīgu darbu Koledžas akadēmiskais personāls iegulda EQUAL projekta realizācijā. 

Kopienas iniciatīva EQUAL ir starptautiska sadarbības programma, kuras mērķis ir cīnīties 

pret visa veida diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū un atbalstīt sociālās atstumtības 

riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos darba dzīvē. EQUAL projekti tiek ieviesti, veidojot 

nacionāla un Eiropas Savienības līmeņa sadarbības partnerības. V/A „Sociālās integrācijas 

centrs” projektā „Invalīdu nodarbinātības veicināšana” realizē 11 aktivitātes, lielākajā daļā no 

tām iesaistījušies Koledžas mācībspēki. Tiek risināti jautājumi par inovatīvu mācību un 

rehabilitācijas metožu izveidi, aktualizēta invalīdu profesionālās piemērotības noteikšanas 

metodika, u.c. 

 

5.2. Sadarbība ar darba devējiem  
Sadarbībā ar darba devējiem 2.kursa studentiem tiek sniegta iespēja savas zināšanas 

nostiprināt mācību praksē dažādās organizācijās, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās gan 

Rīgā, gan Jūrmalā: SIA „Auto Brokers”, SIA „Lattelekom”, A/S "Diena", SIA „Lielkalnu 

centrs” kafejnīca "Marija"; SIA „Jūrmalas Namsaimnieks”, SIA „SEDL”, NVA Jūrmalas 

filiāle u.c.. 
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Darba devēji pēc prakses beigām sniedz katra praktikanta raksturojumu, kurā 

novērtē studenta prasmes teorētiskās zināšanas pielietot praktiski. Darba devēji ir atsaucīgi 

nodrošinot studentus ar prakses vietām, jo zina, ka Koledža sagatavo labas kvalitātes, 

nopietnus nākamos speciālistus ar pietiekamām zināšanām savā nozarē. Tāpēc daudzi 

studenti pēc pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanas paliek strādāt savos 

prakses uzņēmumos, kas apliecina viņu pieprasījumu darba tirgū. 

 

6. Studējošie un zinātniski pētnieciskais darbs 
Uzņemšana studijām 2005./2006. studiju gadā Koledžā notika konkursa kārtībā, kā 

rezultātā tika imatrikulēti 16 studenti.  

2005./2006. studiju gadā Koledžas studiju programmā „Grāmatvedība un nodokļi” 

kopā bija 29 studenti. 2005./2006. studiju gadā studiju programmā bija 9 absolventi. 

Saskaņā ar pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu, katrs 

students izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu. Kvalifikācijas darbu izstrādi vada studiju 

programmas mācībspēki, bet recenzē ārējie nozares eksperti.  

2005./2006.studiju gadā studiju programmā „Grāmatvedība un nodokļi” tika izstrādāti 

un sekmīgi aizstāvēti šādi kvalifikācijas darbi:  

1. Gada pārskata sastādīšana un tā analīze SIA „Auto Brokers” uzņēmumā 

2. Gada pārskata sastādīšana un tā analīze SIA „Lattelekom” 

3. Gada pārskata sastādīšana un tā analīze uzņēmumā A/S "Diena" 

4. Gada pārskata sastādīšana un tā analīze SIA „Lielkalnu centrs” kafejnīcā "Marija" 

5. Gada pārskata sastādīšana un tā analīze SIA „Jūrmalas Namsaimnieks” 

6. Gada pārskata sastādīšana un tā analīze SIA „SEDL”     

7. Gada pārskata sastādīšana un tā analīze iestādē             

8. Gada pārskata sastādīšana un tā analīze NVA Jūrmalas filiālē        

9. Gada pārskata sastādīšana un tā analīze NVA Jūrmalas filiālē      

Studentu līdzdalība studiju procesa organizācijā ir viens no Boloņas deklarācijā 

paustā viedokļa – visu procesa partneru aktīva līdzdalība procesā ir tā, kas spēj nodrošināt 

ilgtermiņa progresu tajā.  
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7. Studiju kvalitātes nodrošinājums  
Pašnovērtējuma periodā ir sekmēts profesionālās studiju programmas atbilstošs 

mācībspēku nodrošinājums. Programmā studējošo apmācību pamatā nodrošināja Koledžas 

mācībspēki. Programmas realizēšanā piedalās kvalificēti mācību spēki un personāls. Darbā 

Koledžā iesaistīti arī pieaicinātie pasniedzēji – maģistri, kā arī firmu pārstāvji. 

2005./2006.studiju gadā Koledžā strādāja 10 maģistri, 6 pasniedzēji – nozares 

speciālisti ar augstāko profesionālo izglītību (skat. 3.tabulu).  

Nr.p.k. 

3. tabula 

Koledžas akadēmiskais personāls 2005./2006.studiju gadā studiju programma 

„Grāmatvedība un nodokļi” 

Vārds, 
uzvārds Kvalifikācija Amats Priekšmets 

1.  Linda 
Damane 

Sociālo zinātņu maģistra 
grāds tiesību zinātnē Vieslektore Uzņēmējdarbības 

tiesības 

2.  Inta Duka 
Profesionālā augstākā 
izglītība, uzņēmējdarbības 
vadītāja kvalifikācija 

Vieslektore 
Grāmatvedības 
datorprogramma 
Mācību firma GR 

3.  Solvita 
Flugina 

Maģistra grāds 
psiholoģijā Lektore Pēcdzemdību 

atvaļinājumā 

4.  Ilona 
Goldmane 

filoloģijas maģistra grāds 
angļu filoloģijā Lektore  Lietišķā angļu valoda 

5.  Guntis 
Grūba 

sociālo zinātņu maģistrs 
vadībzinātnē Lektors  Tirgzinības 

6.  Biruta 
Jansone 

Profesionālā augstākā 
izglītība, inženiera – 
ekonomista kvalifikācija; 
arodpedagoga 
kvalifikācija 

Lektore  

Mikroekonomika 
Uzņēmējdarbības 
ekonomika 
Ekonomiskā statistika 
Uzņēmējdarbības 
organizēšana un 
plānošana 

7.  Leontīne 
Kaškina 

Profesionālā augstākā 
izglītība, maģistra grāds 
bioloģijā 

Vieslektore Sociālpsiholoģiskais 
treniņš 

8.  Dace 
Krasta 

Inženierzinātņu maģistra 
grāds ekonomikā  Vieslektore  Makroekonomika 

9.  Aleksandrs 
Koļesovs 

sociālo zinātņu maģistra 
grāds psiholoģijā Vieslektors  Lietišķā saskarsme 
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10.  Daina 
Kurnajeva 

Personāla vadības 
maģistrantūra, reliģijas un 
ētikas skolotāja, sociālās 
aprūpes karitatīvā 
darbinieka – diakona, 
kristīgā, psihologa 
padomdevēja profesionālā 
kvalifikācija 

Lektore   Lietvedība 

11.  Aina 
Mikukste 

Augstākā profesionālā 
izglītība, ekonomista, 
grāmatveža kvalifikācija  

Vieslektore 
Grāmatvedība,  
Vadības grāmatvedība 

12.  
Signe 
Mainule-
Meidropa 

Humanitāro zinātņu 
maģistra grāds filoloģijā Lektore  Lietišķā vācu valoda 

13.  Linda 
Neimane 

Sociālo zinātņu maģistra 
grāds ekonomikā Vieslektore  

Uzņēmējdarbības 
finansēšana un 
kreditēšana 
Finansu grāmatvedība 

14.  Daina Ose Maģistra grāds 
tiesībzinātnē Docente  Uzņēmējdarbības 

tiesības  

15.  Solveiga 
Serkova 

Augstākā profesionālā 
izglītība, matemātikas 
skolotāja kvalifikācija, 
ECDL sertifikāts 

Lektore 

Informātika un 
informācijas 
tehnoloģijas  
Matemātika 
ekonomistiem  

16.  Līga 
Tamoviča 

Augstākā profesionālā 
izglītība, ekonomista 
kvalifikācija 

Vieslektore 
Revīzija un kontrole 
Nodokļi un nodevas 

 
Katra semestra beigās tiek veikta studentu anketēšana. Anketēšana ir anonīma un  tās 

rezultāti atklāj studentu vērtējumu par pasniedzēju darbu, lekciju metodisko materiālu un 

materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu. Šīs anketēšanas rezultātu analīze, ir viens no 

pasniedzēju darba novērtēšanas kritērijiem. 

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides veicināšanai, Koledžas mācībspēki ir 

papildinājuši zināšanas: RTU Tālmācības studiju centra tālākizglītības kursos: „Inovācijas 

izglītības sistēmā” noklausoties kursus par mērķorientētu projektu izstrādi un vadību, kā 

arī tālmācības projektu un studiju materiāli, kopā 160 stundu apjomā. 

 Datortehnikas kabineti ir nodrošināti ar mūsdienīgu tehniku: lielākoties ar Pentium IV 

datoriem un tikai datortehnikas aparatūras remonta apmācībā tiek izmantoti datori ar Pentium 

II, PC 486 procesoriem. Visi datori apgādāti ar atbilstošu licencētu programmatūru: 

Windows XP, MS Office 2003, XP, VISIO, KENTAURS Pro, Workbenc, Tildes Jumis, 
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Accor u.c.. Visa datortehnika ir saslēgta lokālajā datortīklā. Datorklasēm ir nodrošināts 

interneta pieslēgums.  

 Katram studentam ir savs ar paroli aizsargāts apgabals servera atmiņā. Pie sava 

apgabala viņi var piekļūt no jebkuras datorklases. Drukāšanas darbus nodrošina lokālie 

printeri un tīkla printeri Laser Jet 4000N, IBM PC 486 vai jaudas ziņā līdzvērtīgi 13 gab., 

IBM PC Pentium II ir 14 gab., IBM PC Pentium IV ir 167gab., printeri: Laser Jet 4000, Laser 

Jet 1100, EPSON LQ100, EPSON STYLUS, interneta pieslēgums 181 darba vietai, 6 

projektori. 

 Koledžas studiju aprīkojums nodrošina visu teorētisko apmācību un praktisko darbu 

izpildi, kuri paredzēti studiju programmā. 

 

8. Studiju programmas salīdzinājums ar tāda paša līmeņa 
studiju programmām 

Eiropā tradicionāli pastāv dalījums universitātes un neuniversitātes tipa izglītībā. 

Atšķirība pastāv tikai izglītības iestādes nosaukumā, bet ne iegūstamās kvalifikācijas 

līmenī.  

Koledžas studiju programma „Cilvēku resursu vadība” tika salīdzināta ar Somijas, 

Salpaus profesionālās augstskolas un Norvēģijas, Malakoff koledžas augstākās 

profesionālās izglītības programmām. Somijā koledžas izglītību var iegūt studējot 3 gadus, 

iegūstot 120 kredītpunktus., no kuriem 20KP ir vispārizglītojošie priekšmeti, 90KP nozares 

mācību priekšmeti, tai skaitā prakses, un 10KP izvēles mācību priekšmeti. 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti visās Somijas koledžas studiju programmās ir 

sekojoši: dzimtā valoda, svešvaloda, fizika un ķīmija, sociālās zinātnes, veselības mācība, 

IT, ētika, māksla un kultūra. 

Koledžas studiju programmas un ārvalstu studiju programmu analīze parādīja, ka 

Koledžas studiju kursa struktūra un raksturs atbilst starptautiskajiem standartiem. 

Programmas galvenokārt atšķiras tajā priekšmetu sadaļā, kas skar specializāciju. 

Studiju programma tika salīdzināta arī ar Rīgas Tehniskās universitātes koledžas tādu pašu 

studiju programmu un Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas līdzīgu studiju programmu. Tika 

panākta vienošanās ar RTU, ka Koledžas studiju programmas akreditācijas gadījumā, 

koledžas absolventiem būs iespēja turpināt studijas RTU 2.līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības programmā (skat. Vienošanās protokolu). 
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9.Bibliotēkas un lasītavas fondi 
Koledžas bibliotēkā ir normatīvie dokumenti, mācību grāmatas un periodiskie 

izdevumi, lasītavā ir datori ar interneta pieslēgumu un skeneris. Bibliotēkas grāmatu fonds ir 

5287 grāmatas. Fonda grāmatas sadalītas pa nodaļām, kuras atbilst Koledžā apgūstamajām 

specialitātēm. Bibliotēkā ir 360 lasītāji. Bibliotēkas fonds iespēju robežās tiek papildināts, 

saskaņā ar attiecīgās specialitātes pedagogu pieprasījumu. Ar šiem preses izdevumiem var 

iepazīties Koledžas bibliotēkas lasītavā un Jūrmalas pilsētas bibliotēkās. Koledžas bibliotēkas 

lasītavā ir iespējams strādāt arī ar četriem datoriem, nepieciešamo informāciju iegūstot 

Internet, kā arī ir iespēja iepazīties ar dažādiem starptautisko projektu rezultātā izstrādātiem 

mācību, metodiskajiem un zinātniskajiem materiāliem, kuru veidošanā piedalījušies Koledžas 

pedagogi. Lasītavā var iepazīties ar studentu kvalifikācijas darbiem. Materiāli tehniskā bāze 

tiek nepārtraukti uzlabota. 

 

10. Sociālā rehabilitācija un sports 
Ikviens students pirms uzņemšanas Koledžā, iziet profesionālās piemērotības noteikšanas 

kursu, kura laikā tiek noskaidrota: pretendenta interese par apgūstamajām specialitātēm; 

pretendenta motivācija mācīties; pretendenta veselības stāvokļa atbilstība izvēlētajai 

profesijai; pretendenta intelektuālo spēju līmenis, kas ļauj prognozēt audzēkņa spējas apgūt 

mācību vielu; cilvēka individuāli - psiholoģiskās īpašības, to atbilstība izvēlētajai profesijai. 

Akadēmiskā gada sākumā katru studentu konsultē sociālie pedagogi, ergoterapeits, 

fizioterapeits, ārsts, psihologs, lai izveidotu un studiju laikā realizētu katra invalīda 

individuālo rehabilitācijas plānu. 

Koledžas ārpusstundu darbu vada un koordinē Sociālā darba daļas vadītāja, 

sadarbībā ar pulciņu vadītājiem. Studenti regulāri vairākas reizes nedēļā var darboties 

dažādos piedāvātajos pulciņos: keramika, vizuālā māksla, datortehnika u.c.. 

Tiek veikts arī aktīvs sporta darbs, kuru organizē Sporta darbu vadītāja un sociālie 

pedagogi. Studentiem ir iespēja divas reizes nedēļa apmeklēt aģentūras peldbaseinu. 

Regulāri divas reizes gadā (pavasarī un rudenī) tiek organizētas sporta dienas, kurās aktīvi 

darbojās visi studenti un pedagogi gan kā sacensību dalībnieki, gan kā tiesneši. 

Regulāri divas reizes nedēļā organizētas sporta nodarbības ratiņbasketbolā un 

sēdvolejbolā SIC ratiņbasketbola izlase piedalījās  2005. gada 3. un 2006. gada 4. Latvijas 

ratiņbasketbola čempionātā, izcīnot 5. un 6. vietu. Komanda sezonas laikā reklamēja skolu 

un spēlēja basketbolu Balvos, Cēsīs, Kuldīgā, Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Ventspilī, Medņevā.  
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11. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
Finansēšanas plānu katram gadam nosaka Koledžas budžets (skat.4.tabulu). 

Ieņēmumus veido valsts finansējums, studiju maksas augstākajā izglītībā, mācību maksas 

profesionālajā vidējā izglītībā, arodizglītībā un pieaugušo tālākizglītības kursos, dalības 

maksas semināros, viesnīcas pakalpojumi un citi saimnieciskās darbības ieņēmumi. Saskaņā 

ar statūtiem Koledža tiek finansēta: 

1. no valsts budžeta līdzekļiem; 

2. no ienākumiem par saimniecisko darbību un no maksas par pakalpojumiem, kas 

saistīti ar uzņēmējdarbību; 

3. no kredītiem tai skaitā ārvalstu kredītiem; 

4. no dāvinājumiem un ziedojumiem, tai skaitā ārvalstu neatmaksājamās palīdzības; 

5. no studiju maksas, kas apstiprināta Padomē, saskaņā ar individuālu līgumu ar 

studentu; 

6. no citiem līdzekļiem saskaņā ar normatīviem aktiem. 

Proporcionāli ieņēmumiem budžetā tiek plānoti izdevumi, kuru galvenās pozīcijas ir 

personāla darba samaksa, sociālās apdrošināšanas maksājumi, telpu uzturēšanas izdevumi un 

komunālie maksājumi, mācību procesa materiālie izdevumi, jaunu iekārtu iegāde un telpu 

rekonstrukcija un remonti. 
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4.tabula 

Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” Koledžas RRC Finanšu plāns 

Finansu plāna posteņi 2003 2004 2005 2006 

Personāla darba samaksa 
265.1 tūkst. 

Ls 
167.5 tūkst. 
Ls 242.6 tūkst. Ls 243,0 tūkst.Ls 

Sociālās apdrošināšanas 
maksājumi 

63.9 tūkst. 
Ls 

40.4 tūkst. 
Ls 58.4 tūkst. Ls 58,5 tūkst Ls 

Telpu uzturēšanas un 
komunālie maksājumi 

174.0 tūkst. 
Ls 

120.1 tūkst. 
Ls 152.2 tūkst. Ls 87,2 tūkst.Ls 

Mācību procesa 
materiālie izdevumi 

10.5 tūkst. 
Ls 6.5 tūkst. Ls 10.7 tūkst. Ls 10,2 tūkst Ls 

Mēbeļu un iekārtu iegāde 
15.1 tūkst. 

Ls 10 tūkst. Ls   3,5 tūkst ls 

Telpu rekonstrukcija un 
remonti  4.3 tūkst. Ls 5 tūkst. Ls 43,2 tūkst.Ls 

Kopā 
528.6 tūkst. 

Ls 
 348.8 
tūkst.Ls 468.9 tūkst. Ls 445,6 tūkst.Ls 

 
 
 
 
Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs” direktore    R.Simsone 
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Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”  

Koledža RRC 
 

Apstiprināts Koledžas Padomes sēdē  

2005.gada 5.septembrī Protokols Nr.13 

Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” direktore 

___________________________ R.Simsone 
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Jūrmala 2005 
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IZRAKSTS 
V/A „Sociālās integrācijas centrs” Koledžas RRC Padomes sēdes 

PROTOKOLS Nr. 13 
05.09.2005. 
Piedalās: R.Simsone, I.Lapiņa, I.Erdmane, G.Apele, A.Bērziņš, I.Misūna, A.Kārkliņš 
Dienas kārtība

1.  

:  

Lēmuma pieņemšana par programmas akreditāciju: „Informācijas tehnoloģijas” ar 
kvalifikāciju „Datorsistēmu un datortīklu administrators” Nr.415252 

2. Lēmuma pieņemšana par programmas akreditāciju: „Mārketings un tirdzniecība” 
ar kvalifikāciju „Mārketinga un tirdzniecības speciālists” Nr.413414 

3.  Par lektoru amatu kandidātiem 

4. Par jauna konkursa izsludināšanu nepieciešamības gadījumā 

5. Izmaiņas padomes personāla sastāvā 

6. Par nodaļu vadītāju amatiem un iespējamo konkursu 

7. Par studiju programmu „Cilvēku resursu vadība”, „Grāmatvedība un nodokļi” un 
„Lietišķo sistēmu programmatūra” pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšanu 

Sanāksmes gaitā: 

Nr.pk. Informācija Uzdevumi/ pieņemtie 
lēmumi 

Atbildīgais Izpildes 
termiņš 

7. Koledžas Padome izskata 
studiju programmu 
”Cilvēku resursu vadība”, 
„Grāmatvedība un nodokļi” 
un „Lietišķo sistēmu 
programmatūra” 
pašnovērtējuma ziņojumus 

Koledžas Padome 
apstiprina pašnovērtējuma 
ziņojumus ar labojumiem. 

  

 

R.Simsone:                           (paraksts)                              

I.Lapiņa:                                     (paraksts)      

I.Misūna                    (paraksts)                              

I.Erdmane    (paraksts)                              

G.Apele         (paraksts)                              

A.Bērziņš      (paraksts)                              

A.Kārkliņš         (paraksts)                              

IZRAKSTS PAREIZS 
Sociālās integrācijas valsts aģentūras 
Koledžas referente                                             
I.Revina 
Jūrmalā, 2009.gada 2.novembrī 
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Ievads 

 Šis ir pēc skaita otrais Pašnovērtējuma ziņojums, kas aptver laika posmu no 

2004.gada 1.septembra līdz 2005.gada 30.jūnijam un tajā tiek atspoguļota informācija par 

studiju programmas īstenošanas rezultātiem par šo laika periodu. 

Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs” ir dibināta 1992.gadā, un tā veic invalīdu 

profesionālo rehabilitāciju, nodrošinot invalīdiem iespēju apgūt piemērotu profesiju un 

iesaistīšanos darba tirgū atbilstoši viņu veselības stāvoklim, vispārējām spējām, prasmēm un 

iemaņām. 

Studiju programma “Grāmatvedība un nodokļi” tika izstrādāta, pamatojoties uz veiktajiem 

tirgus pieprasījuma pētījumiem. Šīs studiju programmas realizācija tika uzsākta, lai veicinātu 

sociāli ekonomiskās aktivitātes valstī, mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, sekmētu 

iedzīvotāju nodarbinātības paaugstināšanos; radītu profesionālās pilnveides un 

pārkvalificēšanās iespējas, veidotu izglītības piedāvājumu atbilstoši darba tirgus 

pieprasītajām profesijām un specialitātēm. 

Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” Koledžas RRC (turpmāk tekstā Koledža) 

uzdevums ir nodrošināt ikvienam interesentam ar vidējo izglītību, bet jo īpaši sociālās 

atstumtības riskam pakļauto personu, cilvēku ar invaliditāti, pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmas apguvi, kuras Koledža īsteno no 1999.gada. 

Tādējādi, sekmējot grāmatvedības nozares attīstību un veicinot situācijas uzlabošanos darba 

tirgū. Uzņēmējdarbības izglītības programmu apguves nodrošināšana un invalīdu iesaistīšana 

profesionālajā rehabilitācijā nodrošina Eiropas Invaliditātes Rīcības plāna prioritātes „Pieeja 

darbam un darba saglabāšana” realizāciju, kā arī sekmē personu ar īpašām vajadzībām 

integrēšanos sabiedrībā. 
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1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 

Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

“Grāmatvedība un nodokļi” īstenošanas mērķis ir nodrošināt iespēju cilvēkiem ar 

invaliditāti, kā arī visiem citiem interesentiem ar vidējo izglītību apgūt grāmatvežiem 

nepieciešamās zināšanas, prasmes un spējas, un sagatavot tautsaimniecībai kompetentus, 

mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos konkurētspējīgus grāmatvežus, kuri spēj izmantot 

savas zināšanas un prasmes, apliecinot profesionalitāti un kompetenci, risinot problēmas, 

kā arī pieņemot lēmumus attiecīgajās jomās.  

Programmas uzdevumi:  
1. Sniegt konkurētspējīgu pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību grāmatvedības un 

nodokļu jomā un sagatavot studentus praktiskam darbam. 

2. Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par ekonomiskās attīstības 

likumsakarībām, tautsaimniecības vidē notiekošiem procesiem un uzņēmējdarbībai 

būtiskām funkcionālām sfērām. 

3. Attīstīt studentos mūsdienu darba tirgū pieprasītas vispārējās kompetences, veidojot 

studentos prasmes un iemaņas grāmatvedībā.  

4. Attīstīt studentu zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un prasmes,. izmantojot  iegūtās 

zināšanas atbilstoši izvirzītajiem mērķiem. 

5. Veicināt studējošo prasmi patstāvīgi paaugstināt akadēmisko un profesionālo zināšanu 

līmeni. 

6. Veicināt studiju programmas satura un studiju procesa tālāko pilnveidi atbilstoši 

tautsaimniecības, starptautiskā tirgus un tehnoloģiju attīstībai. 

 Pēc programmas apguves un visu profesionālās pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju 

valsts standarta prasību izpildes studējošais saņem pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības diplomu par kvalifikācijas „Grāmatvedis” iegūšanu, kas atbilst ceturtajam 

profesionālās kvalifikācijas līmenim.  

 

2. Studiju programmas organizācija un apraksts 
2003.gada 19.jūnijā (akreditācijas lapas Nr. 000-598) pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programma „Grāmatvedība un nodokļi” tika akreditēta līdz 

2009.gada 31.decembrim. 

Studiju programmas organizāciju un vadību veic Studiju programmas vadītājs. 
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Studiju programmā ir iespēja studēt pilna laika un nepilna laika studiju formās. 

Studiju ilgums ir ne mazāk kā 2,5 gadi jeb 5 semestri pilna laika klātienes (dienas studijas) 

un 3 gadi jeb 6 semestri nepilna laika klātienes studijās (vakara studijas).  

Programmas apjoms ir 100 kredītpunkti. Viens kredītpunkts, atbilstoši Augstskolu 

likumam, atbilst studējošā darba apjomam – 40 akadēmiskās stundas jeb viena studiju nedēļa. 

Pilna laika studiju programmā klātienes nodarbību un patstāvīgo studiju stundu attiecība ir 

60% pret 40%, nepilna laika studiju formā pretēji. 1 kredītpunkts (turpmāk KP) = 40 stundas, 

no tām 24 kontaktstundas (=60%) un 16 patstāvīgā darba stundas (=40%) pilna laika studijās, 

nepilna laika studijās ir 16 kontaktstundas (=40%) un 24 patstāvīgā darba stundas (=60%).  

Studiju gads pilna laika studijās ir sadalīts divos semestros, kam seko eksāmenu 

sesija, kurās tiek kārtotas ieskaites, eksāmeni un aizstāvēti kursa darbi. Nepilna laika studijās 

studiju gads ir sadalīts sesijās, kuru laikā studentiem iespējams apmeklēt lekcijas, praktiskos 

darbus un kārtot pārbaudījumus. Mācīšana un mācīšanās tiek realizēta lekciju, diskusiju, 

patstāvīgo darbu, praktisko darbu un projektu formā. Pasniedzējam ir konsultējoša loma 

teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā: studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, 

analizē un vērtē situācijas, pieņem lēmumus. 

Studiju programma izveidota atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20. marta 

noteikumiem Nr. 141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

standartu”. Kā redzams 1. tabulā, studiju programma satur vispārizglītojošos un nozares 

mācību kursus, kā arī prakses. 

Mācību kursi, tai skaitā: 

1. tabula 

Studiju programmas struktūra 

Apjoms, 

KP 

Procentos pret programmas 

apjomu 

1. Vispārizglītojošie mācību kursi 35 35% 

2. Nozares mācību kursi 37 37% 

Prakse 18 18 % 

Kvalifikācijas darbs 10 10% 

Kopā 100 100% 
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Mācību kursu proporcija studiju programmā ir sadalīta atbilstoši 20.03.2001. MK 

noteikumu Nr. 141 punktam Nr. 7 

• otrā studiju gada mācību prakses mērķis - sekmēt teorētisko zināšanu, profesionālo 

prasmju un iemaņu nostiprināšanu un attīstību; 

tā, lai ne mazāk kā 30% no kursu apjoma tiktu īstenoti 

praktiski - vispārīgās teorētiskās atziņas tiek interpretētas ar konkrētiem piemēriem no 

profesionālās darbības un prakses. Studiju kursu veido lekcijas, semināri, praktiskie darbi, 

konsultācijas, patstāvīgie darbi un kursa saturam atbilstoši pārbaudījumi. Studiju procesā 

plaši tiek izmantoti paņēmieni un metodes, kas veicina analītisko, kritisko, problēmisko, 

sistēmisko un radošo domāšanu, veicina grupu, komandas darba paņēmienu, lietišķās 

komunikācijas, t.sk. starpkultūru saskarsmes, prezentācijas, u.c. prasmju apguvi. 

Vispārizglītojošo mācību kursu mērķis – sniegt studējošiem zināšanas par zinātņu 

pamatiem, tā nodrošinot augstākās izglītības prasību veidot studējošo vispusīgi attīstītu, ar 

plašu humanitāro zināšanu redzesloku, kas veicina studentu iekšējās un ārējās kultūras 

harmoniju.  

Nozares mācību kursu mērķis – sniegt nozarei atbilstošās teorētiskās 

pamatzināšanas, kas ļautu studentiem apgūt vispārējās un profesionālās iemaņas specialitātē, 

kas nodrošinātu iespējas studentiem iegūt profesionālo kvalifikāciju un attīstītu prasmes 

sekmīgai profesionālai darbībai un mācīšanās prasmes,  kas nepieciešamas, lai turpmāk 

varētu patstāvīgi realizēt tālākās studijas. 

Kursa darbi un lietišķie pētījumi atklāj spējas iegūto zināšanu un prasmju integrētai 

pielietošanai. 

Prakses mērķis ir nodrošināt iespēju studentiem nostiprināt teorētiskās zināšanas, 

iegūt studiju programmai un kvalifikācijai atbilstošu pieredzi un praktiskās iemaņas, kas 

nepieciešamas attiecīgās jomas speciālistiem, kā arī dot iespēju studentiem iegūt 

kvalifikācijas darba izstrādei nepieciešamo informāciju. Prakses saturu, atbilstoši 

iegūstamajai profesionālajai kvalifikācijai, nosaka profesijas standarts. 

Studiju programmas prakses: 

• trešā studiju gada kvalifikācijas prakses mērķis - nostiprināt iegūtās zināšanas praksē, 

pētīt un analizēt uzņēmuma grāmatvedības datus un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma 

darbības efektivitātes paaugstināšanai. 

Diplomu par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu jeb ceturto 

profesionālo kvalifikāciju var saņemt studējošais, kurš ir sekmīgi apguvis studiju programmu 

un nokārtojis ieskaites un eksāmenus, piedalījies divās praksēs, izstrādājis kvalifikācijas 

darbu un aizstāvējis to ar pozitīvu vērtējumu. Studiju programmas saturs redzams 2.tabulā. 
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2. tabula 
Studiju programmas „Grāmatvedība un nodokļi” saturs 

Mācību priekšmeti KP 
Kopējais 
stundu 
skaits 

Pārbaudes veids 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti 

Informātika un informāciju tehnoloģijas 6 240 Eksāmens 

Mikroekonomika 3 120 Eksāmens 

Makroekonomika 4 160 Eksāmens 

Tirgzinības 4 160 Eksāmens 

Matemātika ekonomistiem 4 160  Eksāmens 

Uzņēmējdarbības ekonomika 2 80 Ieskaite 

Lietvedība 2 80 Ieskaite 

Lietišķā saskarsme 2 80  Ieskaite 

Ekonomiskā statistika 2 80  Ieskaite 

Lietišķā svešvaloda 6 240  Eksāmens 

Kopā 35 1400  

Nozares mācību priekšmeti 

Grāmatvedība 3 120  Eksāmens  

Finansu grāmatvedība 5 200 Eksāmens 

Vadības grāmatvedība 4 160 Eksāmens 

Nodokļi un nodevas 3 120 Eksāmens 

Revīzija un kontrole 2 80 Ieskaite 

Sociālpsiholoģiskais treniņš 1 40 Ieskaite 
Uzņēmējdarbības finansēšana un 
kreditēšana 3 120 Eksāmens 

Uzņēmējdarbības organizēšana un 
plānošana 4 160 Eksāmens   

Mācību firma GR 6 240 Eksāmens  

Grāmatvedības datorprogramma 3 120 Eksāmens 

Uzņēmējdarbības tiesības 3 120 Eksāmens 

Kopā 37 1480  

Prakse 8 320    

Kvalifikācijas prakse 10 400   

Kvalifikācijas darbs 10 400   

Kopā 28 1120   
Pavisam 100 4000  
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Studiju programmas plāns pilnībā atbilst izvirzītajam mērķim un uzdevumiem. 

Sekmīgi apgūta pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma ļauj turpināt 

izglītību profesionālā bakalaura izglītības programmās citās augstskolās, pēc kuras var apgūt 

maģistra studiju programmas citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs. 

 Studiju programmas struktūra pašnovērtējuma periodā nav mainījusies.  

 

3. Vērtēšanas sistēma 
Studentu zināšanas Koledžā tiek vērtētas atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20. 

marta noteikumiem Nr. 141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības standartu” un Koledžas RRC Zināšanu un pārbaudes novērtēšanas kārtībai. 

Studējošie, uzsākot mācību procesu tiek iepazīstināti ar Koledžas Zināšanu un 

pārbaudes novērtēšanas kārtību, tiek izskaidrots, kā tiks vērtētas viņu zināšanas un 

prasmes. Tās vērtē nodarbībās, semināros, kontroldarbos, patstāvīgajos studiju darbos un 

pārbaudījumos, kursa darbos. Studenti, beidzot mācību programmu, izstrādā kvalifikācijas 

darbus, kuru izstrādes gaitu vada kvalifikācijas darbu vadītāji. Koledžā ir īpaša nozīme tam, 

lai studenti ar īpašām vajadzībām izprastu to, kā tiks vērtētas viņu sekmes.  

 Koledžā tiek realizēti šādi profesionālās augstākās izglītības vērtēšanas pamatprincipi: 

1. pozitīvo sasniegumu summēšanas princips — iegūtā izglītība tiek vērtēta, summējot 

pozitīvos sasniegumus; 

2. vērtējuma obligātuma princips — nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par 

programmu pamatdaļās ietvertā obligātā satura apguvi; 

3. prasību atklātības un skaidrības princips — atbilstoši izvirzītajiem programmu 

mērķiem un uzdevumiem, kā arī mācību kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts 

pamatprasību kopums iegūtās izglītības vērtēšanai; 

4. vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips — programmas apguves 

vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus; 

5. vērtējuma atbilstības princips — pārbaudes darbā tiek dota iespēja apliecināt 

analītiskās un radošās spējas, zināšanas, prasmes un iemaņas visiem apguves līmeņiem 

atbilstošos uzdevumos un situācijās. Pārbaudēs iekļaujamais satura apjoms atbilst kursu 

programmās noteiktajam saturam un profesiju standartā noteiktajām prasmju un zināšanu 

prasībām. 

 Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens vai ieskaite. Minimālais 

mācību kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 kredītpunkti.  

Eksāmenā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā: 
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1. ļoti augsts apguves līmenis (10 — "izcili", 9 — "teicami"); 

2. augsts apguves līmenis (8 — "ļoti labi", 7 — "labi"); 

3. vidējs apguves līmenis (6 — "gandrīz labi", 5 — "viduvēji", 4 — "gandrīz 

viduvēji"); 

4. zems apguves līmenis (3 — "vāji", 2 — "ļoti vāji", 1 — "ļoti, ļoti vāji"). 

Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa un prakses sasniegumu vērtējums ir "ieskaitīts" 

vai "neieskaitīts", vai arī vērtējums 10 ballu skalā. 

Par katru apgūto mācību kursu un praksi ieskaita kredītpunktus, ja saņemts vērtējums 

"ieskaitīts" vai 10 ballu skalā tas nav bijis mazāks par 4 — "gandrīz viduvēji". 

 Programmas apguves beigās kārtojams valsts noslēguma pārbaudījums — 

kvalifikācijas eksāmens, kurš tiek vērtēts 10 ballu skalā un kura sastāvdaļa ir kvalifikācijas 

darba aizstāvēšana. Valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas sastāvā ir komisijas vadītājs 

un vismaz četri komisijas locekļi. Komisijas vadītājs un vismaz puse no komisijas sastāva 

ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji. 

Diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kas apliecina iegūto ceturto 

profesionālās kvalifikācijas līmeni, saņem izglītojamais, kurš apguvis programmu un 

nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā vērtējumu, kas nav mazāks par 4 – 

"gandrīz viduvēji"1

4. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
  Studiju procesa laikā studējošie 1 semestrī apgūst vispārizglītojošos studiju 

priekšmetus un 2 semestrī tie tiek papildināti ar nozares priekšmetiem. Zināšanu 

apgūšanas procesā Koledžā ir nostādne teorētisko daļu papildināt ar praktiskiem 

darbiem, lai teorijā pateiktais būtu skaidrs ikvienam studentam, tādējādi veicinot 

sapratni un virzību uz kopējo mērķi – studiju programmas kvalitatīvu apguvi. 

Pastiprināta uzmanība tiek veltīta arī studentu patstāvīgo darbu tēmu izpildei, stimulējot 

studējošos patstāvīgi mācīties. 

Studiju procesā izmanto dažādas studiju metodes: 

- lekciju un semināru vai praktisko nodarbību forma; 

. 

 

- vizualizācija lekcijās, izmantojot multimediju iekārtas – kodoskopus, video, kā arī 

audio atskaņošanas iekārtas; 

1 Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu, Spēkā 
no 05.04.2001, Noteikumi Nr. 141,  Grozījumi: 29.05.2007. not. Nr.347 (L.V., 1.jūn., Nr.88) 
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- patstāvīgie darbi, projekti un kursa darbi gan individuāli, gan sadalot studējošos 

grupās. 

Studiju metodes un formas ir atkarīgas no katra mācību kursa specifikas, katra 

priekšmeta programmā paredzētajām prasībām. Ņemot vērā to, ka koledžā pamatā 

studē cilvēki ar īpašām vajadzībām, pasniedzēji ņem vērā katra studējošā individuālās 

vajadzības, nodrošinot programmas apguvi pilnā apjomā. Aktīvu līdzdalību darbā ar 

studentiem ar īpašām vajadzībām veic sociālā darba nodaļa, kas palīdz izstrādāt 

individuālu pieeju katram studējošajam, ņemot vērā profesionālās piemērotības 

pārbaužu rezultātus. Studentiem svarīgi attīstīt tādas nepieciešamās mācīšanās prasmes 

kā lekciju pareizs, koncentrēts pieraksts (konspektēšana), kritiskā domāšana, kā arī 

prasme pareizi mācīties.  

Mācību process tiek veidots tā, lai studentiem un pasniedzējiem veidotos 

savstarpējā sapratne un cieņa, lai studējošie būtu spējīgi gan studiju procesā, gan 

turpmākajā praktiskajā darbā efektīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus un 

uzņemties atbildību. 

 

5. Studiju programmas perspektīvais novērtējums 
Saskaņā ar Boloņas deklarācijā un augstākās izglītības Ministru Komunikē2

5.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 
Ņemot vērā to, ka Koledža ir mācību iestāde, kuras darbība ir vērsta uz profesionālās 

izglītības sniegšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tad akadēmiskā personāla pētnieciskā 

darbība ir virzīta, lai pilnveidotu šo cilvēku studiju procesu, kā rezultātā Koledžas absolventi 

sekmīgāk iekļautos darba tirgū un integrētos mūsdienu sabiedrībā. 

 

Berlīnē pausto viedokli par vienotu Eiropas Augstākās izglītības telpu, Koledža ir 

aktīvi iesaistījusies dažādu ES un ESF piedāvāto projektu izstrādē un inovāciju 

ieviešanā augstākās izglītības sistēmā savā darbībā, kā arī projektu ietvaros piedalās 

pieredzes apmaiņas pasākumos Eiropā u.c. valstīs. 

 

Lai nepārtraukti attīstītu un pilnveidotu Koledžas mācību darbu, iepazītos ar 

jaunākajiem sasniegumiem invalīdu profesionālajā rehabilitācijā un iesaistīšanā darba tirgū 

2 „Realizējot Eiropas Augstākās izglītības telpu”, Augstākās izglītības Ministru Komunikē, pieņemts 
konferencē Berlīnē 2003.gada 19.septembrī 
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Eiropā, Koledža aktīvi darbojas dažādās Eiropas Savienības programmās gan kā projekta 

pieteicējs, gan kā partneris: 

Leonardo da Vinci pilotprojekti 

• notikusi projekta realizācija sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, kā arī partneriem 

Čehijā, Slovākijā, Bulgārijā un Itālijā “Jaunāko mācību metožu un informācijas 

tehnoloģijas pielietošana invalīdu profesionālajā apmācībā” 

(paredzēti jaunu ideju izstrādei un ieviešanai praksē): 

• Koledžas pedagogi ieguvuši pieredzi darbā ar invalīdiem Somijā, Keskuspuiso 

rehabilitācijas institūtā Helsinkos 

Joint actions programma 

5.2. Sadarbība ar darba devējiem  
Sadarbībā ar darba devējiem studentiem tiek sniegta iespēja mācību procesā iegūtās 

zināšanas nostiprināt mācību praksē un pēc tam kvalifikācijas praksē dažādās organizācijās, 

uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās. 

2004./2005.studiju gadā studentu prakses vietas bija gan Rīgā, gan Jūrmalā, jāmin 

tādas kā: Bulduru slimnīca; BOPU „Sprīdītis”; SIA „Rikolat”; NRC „Vaivari”; bibliotēka 

„Apvārsnis” un citas. 

Darba devēji pēc prakses beigām sniedz katra praktikanta raksturojumu, kurā 

novērtē studenta prasmes teorētiskās zināšanas pielietot praktiski. Darba devēji ir atsaucīgi, 

nodrošinot studentus ar prakses vietām, jo zina, ka Koledža sagatavo labas kvalitātes, 

nopietnus nākamos speciālistus ar pietiekamām zināšanām savā nozarē. Tāpēc daudzi 

studenti pēc pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanas paliek strādāt savos 

prakses uzņēmumos, kas apliecina viņu pieprasījumu darba tirgū. 

(paredzēta Leonardo da Vinci, Socrates un Jaunatnes 

programmu apvienotiem projektiem, gan inovatīvu metožu ieviešanā, gan pieredzes 

apmaiņā, gan jaunu prasmju apguvē): Koledža piedalījās projektā „HOPEDY” sadarbībā 

ar Baltijas datoru akadēmiju, Lietuvas profesionālās rehabilitācijas centru, Hamburgas 

profesionālās rehabilitācijas centru un Helsinku profesionālās rehabilitācijas institūtu. 
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6. Studējošie un zinātniski pētnieciskais darbs 
Uzņemšana studijām 2004./2005. studiju gadā Koledžā notika konkursa kārtībā, kā 

rezultātā studiju programmā tika imatrikulēti 3 studenti. 

2004./2005. studiju gadā studiju programmā kopumā bija 25 studenti. 

Studijas 2004./2005. studiju gadā absolvēja 5 studenti, iegūstot grāmatveža 

kvalifikāciju.  

Kvalifikācijas darbu izstrādi vadīja studiju programmas mācībspēki, bet recenzēja 

ārējie nozares eksperti.  

Saskaņā ar pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu, katrs 

students izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu. 

2004./2005.studiju gadā studiju programmā „Grāmatvedība un nodokļi” tika izstrādāti 

un sekmīgi aizstāvēti šādi kvalifikācijas darbi:  

1. Gada pārskata sastādīšana un tā analīze Bulduru slimnīcā; 

2. Gada pārskata sastādīšana un tā analīze BOPU „Sprīdītis”; 

3. Gada pārskata sastādīšana un tā analīze SIA „Rikolat”; 

4. Gada pārskata sastādīšana un tā analīze NRC „Vaivari”; 

5. Bibliotēkas „Apvārsnis” finansiālais novērtējums. 

 

7. Studiju kvalitātes nodrošinājums  
 Pašnovērtējuma periodā ir sekmēts profesionālās studiju programmas atbilstošs 

mācībspēku nodrošinājums. Programmas realizēšanā piedalās kvalificēti mācību spēki un 

personāls. Darbā Koledžā RRC iesaistīti arī pieaicinātie pasniedzēji maģistri, doktoranti, kā 

arī nozares speciālisti.  

 2004./2005.studiju gadā Koledžā RRC strādāja 9 maģistri, 6 pasniedzēji ar augstāko 

profesionālo izglītību. Pēc akadēmiskā personāla vēlēšanām 2004.gadā Koledžā RRC ir 

ievēlēts šāds akadēmiskais personāls (skat.3.tabulu).  

 Koledžā RRC strādāja arī vieslektors no Pakistānas, kurš pasniedza studiju priekšmetu 

„Lietišķā angļu valoda”.  
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Nr.
p.k. 

3. tabula 

Koledžas akadēmiskais personāls 2004./2005.studiju gadā studiju programmā 

„Grāmatvedība un nodokļi” 

Vārds, 
uzvārds Kvalifikācija Amats Priekšmets 

1.  Gunta Apele 

Ekonomikas zinātņu 
maģistrs uzņēmēj-
darbības vadīšanā; 
kvalifikācija inženieris 
ekonomists 

Lektore 

Tirgzinības 
Mazum- un 
vairumtirdzniecības 
vadīšana 
Mācību firma MT 

2.  Inta Duka 
Profesionālā augstākā 
izglītība, uzņēmējdarbības 
vadītāja kvalifikācija 

Vieslektore 
Grāmatvedības 
datorprogramma 
Mācību firma GR 

3.  Solvita 
Flugina 

Maģistra grāds 
psiholoģijā Lektore 

Lietišķā saskarsme 
Sociālpsiholoģiskais 
treniņš 

4.  Ilona 
Goldmane 

filoloģijas maģistra grāds 
angļu filoloģijā Lektore  Lietišķā angļu valoda 

5.  Guntis Grūba sociālo zinātņu maģistrs 
vadībzinātnē lektors Tirgzinības  

6.  Biruta 
Jansone 

Augstākā profesionālā 
izglītība, arodpedagoga 
kvalifikācija; inženiera – 
ekonomista kvalifikācija 

lektore 

Mikroekonomika 
Uzņēmējdarbības 
ekonomika 
Ekonomiskā statistika 
Uzņēmējdarbības 
organizēšana un 
plānošana 

7.  Ināra Kopase 
Augstākā profesionālā 
izglītība finansista 
kvalifikācija 

vieslektore Nodokļi un nodevas 

8.  Dace Krasta Inženierzinātņu maģistra 
grāds ekonomikā vieslektore Makroekonomika 

9.  Aleksandrs 
Koļesovs 

Sociālo zinātņu maģistra 
grāds psiholoģijā vieslektors Lietišķā saskarsme 

10.  Daina 
Kurnajeva 

Personāla vadības 
maģistrantūra; reliģijas un 
ētikas skolotāja, sociālās 
aprūpes karitatīvā 
darbinieka – diakona, 
kristīgā, psihologa 
padomdevēja profesionālā 
kvalifikācija 

Lektore  Lietvedība 
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11.  Aina 
Mikukste 

Augstākā profesionālā 
izglītība, grāmatvedības 
specialitāte, ekonomists 
grāmatveža kvalifikācija  

Vieslektore 
Grāmatvedība,  
Vadības grāmatvedība 

12.  
Signe 
Mainule-
Meidropa 

Humanitāro zinātņu 
maģistra grāds filoloģijā lektore Lietišķā vācu valoda 

13.  Selas Ilyas 
Masih 

Augstākā profesionālā 
izglītība, angļu valodas 
skolotāja kvalifikācija 

vieslektors Lietišķā angļu valoda 

14.  Linda 
Neimane 

Sociālo zinātņu maģistra 
grāds ekonomikā Vieslektore 

Uzņēmējdarbības 
finansēšana un 
kreditēšana 
Finansu grāmatvedība 

15.  Daina Ose Maģistra grāds 
tiesībzinātnē Docente  

Uzņēmējdarbības 
tiesības  
Darba un sociālās 
tiesības 

16.  Solveiga 
Serkova 

Augstākā profesionālā 
izglītība, matemātikas 
skolotāja kvalifikācija; 
ECDL sertifikāts 

lektore 

Informātika un 
informācijas 
tehnoloģijas  
Matemātika 
ekonomistiem 

17.  Laila Šicova 
Augstākā profesionālā 
izglītība, ekonomista 
kvalifikācija 

Vieslektore 
Finansu grāmatvedība 
Mācību firma GR 

18.  Līga 
Tamoviča 

Augstākā profesionālā 
izglītība, inženiera-
ekonomista kvalifikācija 

Vieslektore 
Revīzija un kontrole 
Nodokļi un nodevas 

Katra semestra beigās tiek veikta studentu anketēšana. Anketēšana ir anonīma un  

tās rezultāti atklāj studentu vērtējumu par pasniedzēju darbu, lekciju metodisko materiālu 

un materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu. Šīs anketēšanas rezultātu analīze ir viens no 

pasniedzēju darba novērtēšanas kritērijiem, kā arī sniedz sava veida novērtējumu citu 

dienestu darbam. Studentu aptauja piedāvāja konstruktīvus priekšlikumus studiju darba 

organizēšanai, nodarbību plānojumam, lekciju un praktisko darbu attiecībai, mācībspēku 

izmantotām pārbaudes formām. 

 Studentu līdzdalība studiju procesa organizācijā ir viens no Boloņas deklarācijā 

paustā viedokļa – visu procesa partneru aktīva līdzdalība procesā ir tā, kas spēj nodrošināt 

ilgtermiņa progresu tajā.  
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Liela uzmanība tiek veltīta pasniedzēju izaugsmei un izglītošanai, lai tie varētu iegūt 

akadēmiskos vai zinātniskos grādus, kas nodrošinātu koledžas kvalitatīvu darbu un atbilstību 

akadēmiskā personāla prasībām.   

Koledžā RRC nepārtraukti notiek pedagogu tālākapmācība, semināru organizēšana un 

iesaistīšana starptautiskajos pieredzes apmaiņas projektos. Koledžas pasniedzēji ir 

piedalījušies dažādos pieredzes apmaiņas braucienos projektu ietvaros Vācijā, Čehijā, 

Igaunijā u.c. valstīs, līdz ar to iegūstot plašāku redzesloku un inovatīvas zināšanas. 

8. Studiju programmas salīdzinājums ar tāda paša līmeņa 
studiju programmām 

Eiropā tradicionāli pastāv dalījums universitātes un neuniversitātes tipa izglītībā. 

Atšķirība pastāv tikai izglītības iestādes nosaukumā, bet ne iegūstamās kvalifikācijas 

līmenī.  

2004.gada 

vasarā Koledžas pasniedzējiem bija iespēja viesoties Vācijā Donauešingenas institūtā 

pieredzes apmaiņā un gūt jaunus iespaidus seminārā, kurā piedalījās pārstāvji no vairākām 

valstīm par invalīdu integrāciju sabiedrībā un mācību procesa dažādošanu. 2005.gada maijā 

Koledžas RRC pasniedzēji bija pieredzes apmaiņā Helsinku koledžā „Keskuspuiston 

ammatiopisto”  

Studijas Koledžā RRC ir nodrošinātas ar labiekārtotām, gaišām, siltām mācību 

telpām, kas izvietotas 3 mācību korpusos. Telpas ir nodrošinātas ar visu nepieciešamo, 

ņemot vērā specifiku – darbs ar invalīdiem, kuri pārsvarā ir ar kustību traucējumiem, ir 

lifts. Personālam un studentiem ir brīva pieeja pie datoriem un INTERNETA ne tikai 

nodarbību laikā, bet arī ārpus tā., bet pavisam kopā ir 8 datorklases un 120 datori. 

Datortehnikas kabineti ir nodrošināti ar mūsdienīgu tehniku: Pentium IV, Pentium III, 

Pentium I un II, kā arī atbilstošu licencētu programmatūru: Windows 2000, Windows XP 

prof., MS Office 2003, MS VISIO, MS Project, MS FrontPage KENTAURS Pro, Visa 

datortehnika ir saslēgta lokālajā datortīklā. Datorkabinetiem ir nodrošināts interneta 

pieslēgums. Katram studentam ir savs ar paroli aizsargāts apgabals servera atmiņā. Pie sava 

apgabala viņi var piekļūt no jebkura datora, kurš atrodas lokālajā datortīklā. Drukāšanas 

darbus nodrošina lokālie printeri HP LaserJet 1010, HP LaserJet 1020 un tīkla printeri 

LaserJet 4000N. Koledžas studiju aprīkojums nodrošina visu teorētisko apmācību un 

praktisko darbu izpildi, kuri paredzēti studiju programmā. 

 

Koledžas studiju programma „Grāmatvedība un nodokļi” tika salīdzināta ar 

Somijas, Salpaus profesionālās augstskolas un Norvēģijas, Malakoff koledžas augstākās 
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profesionālās izglītības programmām. Somijā koledžas izglītību var iegūt studējot 3 gadus, 

iegūstot 120 kredītpunktus., no kuriem 20KP ir vispārizglītojošie priekšmeti, 90KP nozares 

mācību priekšmeti, tai skaitā prakses, un 10KP izvēles mācību priekšmeti. 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti visās Somijas koledžas studiju programmās ir 

sekojoši: dzimtā valoda, svešvaloda, fizika un ķīmija, sociālās zinātnes, veselības mācība, 

IT, ētika, māksla un kultūra. 

Koledžas studiju programmas un ārvalstu studiju programmu analīze parādīja, ka 

Koledžas studiju kursa struktūra un raksturs atbilst starptautiskajiem standartiem. 

Programmas galvenokārt atšķiras tajā priekšmetu sadaļā, kas skar specializāciju. 

Studiju programma tika salīdzināta arī ar Rīgas Tehniskās universitātes koledžas 

tādu pašu studiju programmu un Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas līdzīgu studiju 

programmu. Tika panākta vienošanās ar RTU, ka Koledžas studiju programmas 

akreditācijas gadījumā, koledžas absolventiem būs iespēja turpināt studijas RTU 2.līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības programmā (skat. Vienošanās protokolu). 

 

9.Bibliotēkas un lasītavas fondi 
Koledžas bibliotēkā ir normatīvie dokumenti, mācību grāmatas un periodiskie 

izdevumi (5.tabula). RRC bibliotēkas grāmatu fonds ir 5178 grāmatas (30.06.2005.). Fonda 

grāmatas sadalītas pa nodaļām, kuras atbilst RRC apgūstamajām specialitātēm. 

                                                                                                     5.tabula 

Koledžas RRC bibliotēkas fondi  

NODAĻA GRĀMATU SKAITS  

datori  781 

grāmatvedība 161 

lietvedība 62 

ekonomika 392 

tirdzniecība 120 

komercdarbība 269 

psiholoģija 54 

likumdošana 63 

komunikācija 97 

svešvalodas ( angļu, vācu, krievu )  885 
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NODAĻA GRĀMATU SKAITS  

vārdnīcas 161 

literatūra par Eiropas Savienību 44 

Bibliotēkā ir 331 lasītāji (30.06.2005.) - audzēkņi, studenti, pedagogi un RRC 

darbinieki. Bibliotēkas fonds iespēju robežās tiek papildināts, pamatojoties uz attiecīgās 

specialitātes pedagogu pieprasījumu.  

Ar preses izdevumiem var iepazīties Koledžas bibliotēkas lasītavā un Jūrmalas 

pilsētas 6 bibliotēkās. Koledžas bibliotēkas lasītavā ir iespēja iepazīties ar dažādiem 

starptautisko projektu rezultātā izstrādātiem mācību, metodiskajiem un zinātniskajiem 

materiāliem, kuru veidošanā piedalījušies Koledžas pedagogi, ar studentu kvalifikācijas 

darbiem. RRC bibliotēkas lasītavā ir iespējams strādāt arī ar datoru, nepieciešamo 

informāciju iegūstot Internet. Materiāli tehniskā bāze tiek nepārtraukti uzlabota. 

 

10. Sociālā rehabilitācija un sports, studentu pašpārvalde 
Ikviens students pirms uzņemšanas Koledžā, iziet profesionālās piemērotības noteikšanas 

kursu, kura laikā tiek noskaidrota: 

• pretendenta interese par apgūstamajām specialitātēm; 

• pretendenta motivācija mācīties; 

• pretendenta veselības stāvokļa atbilstība izvēlētajai profesijai; 

• pretendenta intelektuālo spēju līmenis, kas ļauj prognozēt audzēkņa spējas apgūt 

mācību vielu; 

• cilvēka individuāli - psiholoģiskās īpašības, to atbilstība izvēlētajai profesijai. 

Akadēmiskā gada sākumā katru studentu konsultē sociālie pedagogi, ergoterapeits, 

fizioterapeits, ārsts, psihologs, lai izveidotu un studiju laikā realizētu katra invalīda 

individuālo rehabilitācijas plānu. 

Koledžas ārpusstundu darbu vada un koordinē Sociālā darba daļas vadītāja, 

sadarbībā ar pulciņu vadītājiem. Studenti regulāri vairākas reizes nedēļā var darboties 

dažādos piedāvātajos pulciņos: keramika, vizuālā māksla, datortehnika u.c.. 

Katru gadu tiek organizētas divas (Ziemassvētku un Lieldienu) pulciņu darba 

izstādes, kā arī pulciņos veidotie keramikas izstrādājumi un zīmējumi tiek izmantoti telpu 

noformējumā.  
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Tiek veikts arī aktīvs sporta darbs, kuru organizē Sporta darbu vadītāja un sociālie 

pedagogi. Regulāri divas reizes gadā (pavasarī un rudenī) tiek organizētas sporta dienas, 

kurās aktīvi darbojās visi studenti un pedagogi gan kā sacensību dalībnieki, gan kā tiesneši. 

Regulāri divas reizes nedēļā organizētas sporta nodarbības ratiņbasketbolā un 

sēdvolejbolā SIC ratiņbasketbola izlase piedalījās 2005. gada 3.Latvijas ratiņbasketbola 

čempionātā, izcīnot 5.vietu. Komanda sezonas laikā reklamēja skolu un spēlēja basketbolu 

Balvos, Cēsīs, Kuldīgā, Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Ventspilī, Medņevā.  

Koledžā RRC darbojas studentu pašpārvalde, kura ir koledžas studējošo augstākā 

institūcija. Pašpārvaldes tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas likumi, koledžas nolikums 

un studējošo pašpārvaldes nolikums. “Koledža RRC” studentu pašpārvaldē darbojas 2 

studenti no katras grupas.. Pašpārvaldes darbības mērķis ir veicināt pasniedzēju, 

administrācijas un studentu sadarbību, lai sekmētu pēc iespējas plašāku studentu loka aktīvu 

līdzdalību koledžas darbā. “Koledža RRC” studējošo pašpārvaldes funkcijas ir: 

• saskaņot “Koledžas RRC“ studentu un administrācijas intereses akadēmiskā mācību 

procesa uzlabošanai; 

• ar priekšlikumiem un ierosinājumiem piedalīties normatīvo aktu izstrādē, kas saistoši 

“Koledža RRC” studentiem; 

• sagatavot un sniegt priekšlikumus par “Koledža RRC” studentu profesionālās 

sagatavošanas stratēģiju; 

• atbalstīt “Koledža RRC” reklāmas pasākumus un to popularizāciju Latvijā un ārvalstīs.  

Reklāmas un informatīvajos izdevumos par studiju iespējām Koledžā RRC uzsvars ir uz 

cilvēku ar invaliditāti informēšanu par izglītības iespējām. Ir notikušas šādas aktivitātes: 

1. Atvērto durvju dienas katru pavasari – 2005. gadā 8. aprīlī,   

2. Piedalīšanās izstādē „Skola 2005” Ķīpsalā,  

3. Izgatavoti bukleti ar informāciju par piedāvātajām studiju programmām,  

  

11. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
Finansēšanas plānu katram gadam nosaka Koledžas budžets. Ieņēmumus veido valsts 

finansējums, studiju maksas augstākajā izglītībā, mācību maksas profesionālajā vidējā 

izglītībā, arodizglītībā un pieaugušo tālākizglītības kursos, dalības maksas semināros, 

viesnīcas pakalpojumi un citi saimnieciskās darbības ieņēmumi. Saskaņā ar statūtiem 

Koledža tiek finansēta: no valsts budžeta līdzekļiem, no ienākumiem par saimniecisko 

darbību un no maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, no kredītiem tai 

skaitā ārvalstu kredītiem; no dāvinājumiem un ziedojumiem, tai skaitā ārvalstu 
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neatmaksājamās palīdzības; no studiju maksas, kas apstiprināta Padomē, saskaņā ar 

individuālu līgumu ar studentu; no citiem līdzekļiem saskaņā ar normatīviem aktiem. 

Proporcionāli ieņēmumiem budžetā tiek plānoti izdevumi, kuru galvenās pozīcijas ir 

personāla darba samaksa, sociālās apdrošināšanas maksājumi, telpu uzturēšanas izdevumi un 

komunālie maksājumi, mācību procesa materiālie izdevumi, jaunu iekārtu iegāde un telpu 

rekonstrukcija un remonti (skat.6.tabulu). 

6.tabula 

Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” Koledžas RRC Finanšu plāns 

Finansu plāna posteņi 2001 2002 2003 2004 2005 

Personāla darba samaksa 
266 tūkst. 

Ls 
297.2 

tūkst. Ls 
265.1 

tūkst. Ls 
167.5 

tūkst Ls 
242.6 

tūkst. Ls 

Sociālās apdrošināšanas 
maksājumi 

68 tūkst. 
Ls 

75.8 tūkst. 
Ls 

63.9 tūkst. 
Ls 

40.4 tūkst. 
Ls 

58.4 tūkst. 
Ls 

Telpu uzturēšanas un 
komunālie maksājumi 

115.4 
tūkst. Ls 

176.4 
tūkst. Ls 

174.0 
tūkst. Ls 

120.1 
tūkst. Ls 

152.2 
tūkst. Ls 

Mācību procesa materiālie 
izdevumi 

10 tūkst. 
Ls 

11.2 tūkst. 
Ls 

10.5 tūkst. 
Ls 

6.5 tūkst. 
Ls 

10.7 tūkst. 
Ls 

Mēbeļu un iekārtu iegāde 
35.5 tūkst. 

Ls 
23.5 

Tūkst. Ls 
15.1 tūkst. 

Ls 
10 tūkst. 

Ls  

Telpu rekonstrukcija un 
remonti 

94 tūkst. 
Ls 

71 tūkst. 
Ls  4.3 tūkst. 

Ls 5 tūkst. Ls 

Kopā 
588.9 

tūkst. Ls 
655.1 

tūkst. Ls 
528.6 

tūkst. Ls 
348.8 

tūkst. Ls 
468.9 

tūkst. Ls 

 

 

V/A „Sociālās integrācijas centrs” direktore     R.Simsone 
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Koledža RRC 

 
Apstiprināts Koledžas Padomes sēdē  

2004.gada 3.septembrī, Protokols Nr.8  
Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” direktore 

___________________________ R.Simsone 

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS  

2003./2004.studiju gads 

 

 

 

 

 

JŪRMALA 2004 
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IZRAKSTS 
Koledžas RRC Padomes sēdes 

PROTOKOLS Nr.8 
Jūrmalā 

03.09.2004.      
                                                                                                                     
Piedalās: R.Simsone, I.Erdmane, G.Apele, A.Bērziņš, I.Misūna 
 
Dienas kārtības apstiprināšana  

Nolemj: Apstiprināt esošo dienas kārtību: 
• Par V/A „Sociālās integrācijas centra” izveidošanu 
• Par izmaiņām Koledžas Padomes sastāvā 
• Pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšana 
• Par dalību Eiropas struktūrfondu projektos 

2. 
Koledžas Padomei apstiprināšanai iesniegti studiju programmu „Mārketings un 

tirdzniecība”, „Grāmatvedība un nodokļi”, „Cilvēku resursu vadība” un Lietišķo sistēmu 
programmatūra” pašnovērtējuma ziņojumi. 
 

Lēmumi:  
 

2. Apstiprināt studiju programmu „Mārketings un tirdzniecība”, „Grāmatvedība un 
nodokļi”, „Cilvēku resursu vadība” un Lietišķo sistēmu programmatūra” pašnovērtējuma 
ziņojumus. 
 

 
R.Simsone:                           (paraksts)                              

I.Erdmane:                                     (paraksts)      

G.Apele            (paraksts)                              

A.Bērziņš           (paraksts)                              

I.Misūna                    (paraksts)                                             

    

 
IZRAKSTS PAREIZS 
Sociālās integrācijas valsts aģentūras 
Koledžas referente                                             
I.Revina 
Jūrmalā, 2009.gada 2.novembrī 

465



S a t u r a  r ā d ī t ā j s  
 

1.Studiju programmas pilnveidošana, akreditācijas komisijas ieteikumu iestrāde   ............. 4

2. Programmas darbs   ........................................................................................................... 6

2.1.Studējošo skaits.   ......................................................................................................... 6

2.2.Darba organizācija   ..................................................................................................... 6

2.3.Sadarbība ar darba devējiem un citām organizācijām   ............................................... 7

2.4. Starptautiskā sadarbība (projekti, zinātniskie darbi, publikācijas)   ........................... 7

3. Materiāltehniskā bāze   ...................................................................................................... 8

4. Akadēmiskais personāls   ................................................................................................ 11

5. Tālākizglītība   ................................................................................................................. 13

6. Zinātniski pētnieciskais un metodiskais darbs   .............................................................. 14

7. Koledžas RRC finanses   ................................................................................................. 15

 

466



 
1.Studiju programmas pilnveidošana, akreditācijas komisijas ieteikumu iestrāde 

Koledžā RRC 2003.gada jūnijā notika studiju programmu akreditācija. Akreditācijas 

laikā akreditācijas komisija izteica ieteikumus studiju programmas „Grāmatvedība un nodokļi” 

pilnveidošanai un ņemot vērā šos ieteikumus ir: 

1.1. saīsināts programmas apguves laiks pilna laika studijām no 3 gadiem uz 2,5 gadiem, bet 

nepilna laika studijām no 3,5 gadiem uz 3 gadiem; 

1.2. veiktas izmaiņas (70% ietvaros) studiju programmā samazinot teorētisko priekšmetu 

īpatsvaru, samazinot ekonomikas stundu skaits un izņemot C daļu kā rezultātā: 

vispārizglītojošie mācību kursi – 35 KP; nozares mācību kursi – 37 KP; prakse, 

kvalifikācijas prakse un kvalifikācijas darbs – 28 KP, pavisam kopā - 100 KP (sk.1.tab.); 

1.3. kā atsevišķs mācību priekšmeti izdalīti - lietvedība; lietišķā saskarsme, uzņēmējdarbības 

tiesības; 

1.4. pārskatīta un uzlabota priekšmetu loģiskā secība; 

1.5. noris darbs pie katras priekšmeta programmas pārskatīšanas un sakārtošanas atbilstoši 

kopējai studiju programmai, lai novērstu tēmu dublēšanos. 

1.6. papildināti bibliotēkas krājumi pasūtot 2003./2004.m.g. Latvijas Zvērinātu revidentu 

asociācijas Izglītības centra periodiskos izdevumus „Grāmatvedība un revīzija” un 

žurnālu „Kapitāls”. 
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1.tabula 

Studiju programmas „Grāmatvedība un nodokļi” saturs 

Mācību priekšmeti KP 
Kopējais 
stundu 
skaits 

Pārbaudes veids 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti 

Informātika un informāciju tehnoloģijas 6 240 Eksāmens 

Mikroekonomika 3 120 Eksāmens 

Makroekonomika 4 160 Eksāmens 

Tirgzinības 4 160 Eksāmens 

Matemātika ekonomistiem 4 160  Eksāmens 

Uzņēmējdarbības ekonomika 2 80 Ieskaite 

Lietvedība 2 80 Ieskaite 

Lietišķā saskarsme 2 80  Ieskaite 

Ekonomiskā statistika 2 80  Ieskaite 

Lietišķā svešvaloda 6 240  Eksāmens 

Kopā 35 1400  

Nozares mācību priekšmeti 

Grāmatvedība 3 120  Eksāmens  

Finansu grāmatvedība 5 200 Eksāmens 

Vadības grāmatvedība 4 160 Eksāmens 

Nodokļi un nodevas 3 120 Eksāmens 

Revīzija un kontrole 2 80 Ieskaite 

Sociālpsiholoģiskais treniņš 1 40 Ieskaite 
Uzņēmējdarbības finansēšana un 
kreditēšana 3 120 Eksāmens 

Uzņēmējdarbības organizēšana un 
plānošana 4 160 Eksāmens   

Mācību firma GR 6 240 Eksāmens  

Grāmatvedības datorprogramma 3 120 Eksāmens 

Uzņēmējdarbības tiesības 3 120 Eksāmens 

Kopā 37 1480  

Prakse 8 320    

Kvalifikācijas prakse 10 400   

Kvalifikācijas darbs 10 400   

Kopā 28 1120   
Pavisam 100 4000  
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2. Programmas darbs 

2.1.Studējošo skaits 

Studiju programmā „Grāmatvedība un nodokļi” 2003./2004.studiju gadā: 

• Imatrikulēti 17 studenti. 

• Kopā studēja 31 studenti. 

• Absolventi ir 6. 

2.2.Darba organizācija 

Koledžas RRC pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Grāmatvedība un nodokļi” tika akreditēta līdz 2009.gada 31.decembrim uz 6 gadiem. 

Akreditācijas lapa Nr.000-598 tika izsniegta 19.06.2003.. 

Koledžas RRC pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Grāmatvedība un nodokļi” atbilst apstiprinātajam profesiju standartam. Koledžā mācības tiek 

organizētas pilna (dienā) un nepilna (vakarā) laika studijās. 

Mācīšana un mācīšanās tiek realizēta lekciju, diskusiju, patstāvīgo darbu, praktisko darbu 

un projektu formā. Akadēmiskais gads sastāv no 40 mācību nedēļām, t.sk., 2 sesijas, kurās tiek 

kārtotas ieskaites, eksāmeni un aizstāvēti kursa darbi. Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas 

apguvē un praktisko darbu vadīšanā: studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, analizē un 

vērtē situācijas, pieņem lēmumus. 

Studentu zināšanas vērtē nodarbībās, semināros, kontroldarbos, patstāvīgajos studiju 

darbos un pārbaudījumos, kursa darbos. Studenti, beidzot mācību programmu, izstrādā 

kvalifikācijas darbus, kuri tiek aizstāvēti kvalifikācijas komisijas klātbūtnē. Kvalifikācijas darbu 

izstrādes gaitu kontrolē kvalifikācijas darbu vadītāji.  

Koledžā RRC tiek pastāvīgi papildinātas datu bāzes ar prakses vietām un kvalifikācijas 

darbu tēmām. 

Kontroles un analīzes darba ietvaros tiek veikta obligātās dokumentācijas (mācību 

žurnāli, ieskaites, eksāmenu protokoli) aizpildīšanas pārbaude atbilstoši pastāvošām normām, kā 

arī veikta studentu anketēšana par pasniedzēja darbu. Anketēšanas rezultāti atklāja studentu 

pozitīvo vērtējumu par pasniedzēju darbu.  
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2.3.Sadarbība ar darba devējiem un citām organizācijām 

Sadarbībā ar darba devējiem studentiem tiek sniegta iespēja - savas zināšanas nostiprināt 

praksē dažādās organizācijās, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās. 2003./2004.studiju gadā 

studentu prakses vietas bija gan Rīgā, gan Jūrmalā, jāmin tādas kā: „Ēra III”, „Horizonts 

Kauguri”, „Rīgas Jūrmala”, Salas pagasta padome, SIA "SDI Media Latvia", Rīgas patversme, 

SIA "Rikolat", SIA "Bulduru slimnīca", BOPU Bērnu nams "Sprīdītis" u.c.. 

Darba devēji aktīvi piedalās kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisijā. 

2.4. Starptautiskā sadarbība (projekti, zinātniskie darbi, publikācijas) 

2003.gadā Koledža RRC ir piedalījusies starptautiskajos projektos Phare, Leonardo da 

Vinci, Jaunatnes un Socrates programmu ietvaros gan kā projektu koordinators, gan partneris. 

Koledžas RRC akadēmiskais personāls aktīvi piedalījās Leonardo da Vinci programmas 

mobilitātes projektos. Izglītotāji  ir braukuši pieredzes apmaiņā un izpētes vizītēs uz sekojošām 

valstīm: 

1. Somija, Helsinku invalīdu profesionālās izglītības centrs – projektā „Studentu ar dzirdes 

traucējumiem iesaistīšana profesionālajā apmācībā un nodarbinātības veicināšana”;  

2. Īrija, Nacionālais rehabilitācijas institūts - projektā „Invalīdu profesionālā rehabilitācija un 

nodarbinātība” ; 

3. Vācija, Hamburgas profesionālās rehabilitācijas centrs un Hamburgas universitāte – 

projektos „Invalīdu apmācības un nodarbinātības veicināšana”  un  „Informāciju tehnoloģiju 

studijas” ; 

4. Vācija, Hesenes profesionālās rehabilitācijas centrs - projektā „Eiropas valstu pieeja invalīdu 

apmācības un nodarbinātības veicināšanā” . 

Jaunatnes programmas ietvaros 2003.gadā Koledžā RRC tika realizēti 2 starptautiski 

projekti: 

1. Izpētes un sadarbības veicināšanas vizīte Īrijā projekta „Invalīdu sociālās integrācijas 

veicināšana” ietvaros; 

2. Studentu apmaiņas projekts ar Grieķiju „Baltijas un Vidusjūras reģioni – satikšanās punkti, 

iepazīšanās iespējas”. 

Leonardo da Vinci pilot projektu, Phare Baltijas jūras valstu sadarbības programmas un 

Socrates Minerva un Grundtvig programmu ietvaros izglītotāji ir veikuši zinātniski pētniecisko 

darbu, izstrādājuši mācību un metodiskos materiālus par sekojošām tēmām: 

1. „Jaunāko informāciju tehnoloģiju apmācība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izmantojot 

e-studiju metodes” – sadarbībā ar Kauņas Tehnoloģijas universitāti Lietuvā; 
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2. „Cilvēku ar īpašām vajadzībām socializācijas procesa organizēšana un vadīšana”- 

sadarbībā ar Šauļu Universitāti Lietuvā un Hessenes Invalīdu profesionālās izglītības 

iestādi Vācijā; 

3. Turpinājusies sadarbība un izstrādāto materiālu papildināšana par tēmu „Informāciju 

tehnoloģijas mācību metodika klātienes un tālmācību studiju organizēšanai” – sadarbībā 

ar Kauņas Tehnoloģijas universitāti, Lietuvas Fiziskās Izglītības Akadēmiju, Lietuvas 

Darba tirgus mācību organizāciju, Utenas medicīnas koledžu Lietuvā, Kieļces 

Tehnoloģisko universitāti Polijā, Rīgas Tehnisko universitāti Latvijā, Nacionālo 

Tālmācības universitāti Spānijā, Castel-y-Dail Telecentru Lielbritānijā un Limerikas 

Universitāti Īrijā. 

4. „EKD modelēšanas metode un tās pielietošana organizācijas darbības un projektu 

plānošanā” – sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un Zviedrijas Karalisko 

universitāti. 

 

3. Materiāltehniskā bāze 

Studijas Koledžā RRC ir nodrošinātas ar labiekārtotām, gaišām, siltām mācību telpām, 

kas izvietotas 3 mācību korpusos. Telpas ir nodrošinātas ar visu nepieciešamo, ņemot vērā 

specifiku – darbs ar invalīdiem, kuri pārsvarā ir ar kustību traucējumiem, ir lifts.  

Personālam un studentiem ir brīva pieeja pie datoriem un internetam arī ārpus nodarbību 

laika. Koledžas vestibilā ir dators ar interneta pieslēgumu, bet pavisam kopā ir 76 datori un 6 

datorklases.  

Datortehnikas kabineti ir nodrošināti ar mūsdienīgu tehniku: Pentium II 233, Celeron 

300, Duron 800 un atbilstošu licencētu programmatūru: Windows, MS Office XP, VISIO, 

KENTAURS Pro, Workbenc. Visa datortehnika ir saslēgta lokālajā datortīklā. Datorkabinetiem 

ir nodrošināts interneta pieslēgums. Katram studentam  ir savs ar paroli aizsargāts apgabals 

servera atmiņā. Pie sava apgabala viņi var piekļūt no jebkuras datorklases. Drukāšanas darbus 

nodrošina lokālie printeri un tīkla printeri Laser Jet 4000N.  

Koledžas RRC bibliotēkā ir normatīvie dokumenti, mācību grāmatas un periodiskie 

izdevumi, lasītavā ir dators ar interneta pieslēgumu. Bibliotēkas grāmatu fonds ir 4407 grāmatas 

(06.01.2004.). Fonda grāmatas sadalītas pa nodaļām, kuras atbilst Koledžā RRC apgūstamajām 

specialitātēm (sk. 2. tabulu). 
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2.tabula 

Grāmatu skaits bibliotēkā 

NODAĻA GRĀMATU SKAITS 

Datori  850 

Grāmatvedība 197 

Lietvedība 67 

Cilvēku resursi 452 

Mārketings, uzņēmējdarbība 475 

Kulinārija 82 

Psiholoģija 59 

Likumdošana 87 

Elektronika 41 

Komunikācija 123 

Svešvalodas ( angļu, vācu, krievu )  890 

Vārdnīcas 154 

Mācību grāmatas prof. vidusskolai 718 

Literatūra par Eiropas Savienību 44 

Autovadītāju apmācība 21 

Bibliotēkā ir 350 lasītāji. Bibliotēkas fonds iespēju robežās tiek papildināts, saskaņā ar 

attiecīgās specialitātes pedagogu pieprasījumu.  

Visiem Koledžas RRC studentiem ir iespējams bez maksas izmantot 6 Jūrmalas 

bibliotēku mācību grāmatu fondus. Centrālā bibliotēka sniedz informāciju (1 reizi ceturksnī) par 

Koledžas RRC bibliotēku interesējošo grāmatu fonda papildinājumu (sk. 3. tabulu). 

Koledžas RRC bibliotēka Jūrmalas Centrālā bibliotēka 
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Ar šiem preses izdevumiem var iepazīties Koledžas RRC bibliotēkas lasītavā un Jūrmalas 

pilsētas bibliotēkās. Koledžas RRC bibliotēkas lasītavā ir iespējams strādāt arī ar datoru, 

nepieciešamo informāciju iegūstot Internet, kā arī ir iespēja iepazīties ar dažādiem starptautisko 

projektu rezultātā izstrādātiem mācību, metodiskajiem un zinātniskajiem materiāliem, kuru 

veidošanā piedalījušies Koledžas RRC pedagogi. 

 Diena  
 Izglītība un Kultūra  
 Psiholoģijas Pasaule 
 Skolotājs  
 Latvijas Ekonomists  
 Bilance 
 Sakaru Pasaule  
 E - pasaule  
Santa  
Mērķis  
Digital Times  
Radio  
Auto  
Tirgotājs 
Kapitāls 
Grāmatvedība un Revīzija 
Kopsolī 
Gastromāns 
Labu Apetīti! 

Dienas Bizness 
Lauku avīze 
Kapitāls 
Klubs 
LR Saeimas un MK Ziņotājs 
Mērķis 
National Geogrphics 
GEO 
Аргументы и факты 
Час 
Бизнес Балтия 
Вести сегодня 
Латвияс Экономист 
Знание Сила 
Наука и жизнь 
Новый мир 
Радио 
Смена 
Техника – молодежи 
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Materiāli tehniskā bāze tiek nepārtraukti uzlabota. 

 

4. Akadēmiskais personāls  

Programmas realizēšanā piedalās kvalificēti mācību spēki un personāls. Darbā Koledžā 

RRC iesaistīti arī pieaicinātie pasniedzēji – maģistri, doktoranti kā arī zvērināts revidents. 

2003./2004.studiju gadā Koledžā RRC strādāja 1 doktors, 7 maģistri, 7 pasniedzēji ar augstāko 

profesionālo izglītību (sk. 4.tabulu). 
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4.tabula 

Pārskats par akadēmisko personālu 

Akadēmiskais personāls Amats Studiju priekšmets 

Dace Krasta Docente Makroekonomika 

Solveiga Serkova Lektore  Informātika un informāciju tehnoloģijas, 

Matemātika ekonomistiem 

Gunta Apele Lektore Mikroekonomika, Tirgzinības, Uzņēmējdarbības 

ekonomika 

Aina Mikukste Lektore Grāmatvedība, Vadības grāmatvedība 

Armīns Sproģis Lektors Makroekonomika 

Laila Šicova Lektore Finanšu grāmatvedība 

Dzintra Kaugere Lektore Lietišķā angļu valoda 

Biruta Jansone Asistente  Statistika ekonomistiem, Uzņēmējdarbības 

organizēšana un plānošana, Uzņēmējdarbības 

ekonomika 

Daina Ose Viesdocente Uzņēmējdarbības tiesības 

Jānis Matuzānis Vieslektors Tirgzinības 

Līga Tamoviča Vieslektore Nodokļi un nodevas, Revīzija un kontrole 

Aija Šteinberga Vieslektore Lietišķā vācu valoda 

 

Pēc akadēmiskā personāla vēlēšanām 2004.gada 1.martā un 28.jūnijā Koledžā RRC ir 

ievēlēts akadēmiskais personāls (sk. 5.tabulu). 
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5.tabula 

Akadēmiskais personāls 

Akadēmiskais personāls Amats Studiju priekšmets 

Daina Ose Docente  Uzņēmējdarbības tiesības 

Biruta Jansone Lektore  Statistika ekonomistiem, Uzņēmējdarbības 

organizēšana un plānošana, Uzņēmējdarbības 

ekonomika 

Daina Kurnajeva Lektore  Lietvedība 

Solveiga Serkova Lektore  Informātika un informāciju tehnoloģijas, 

Matemātika ekonomistiem 

Gunta Apele Lektore Mikroekonomika 

Signe Mainule-

Meidropa 

Lektore Lietišķā vācu valoda 

Guntis Grūba Lektors Tirgzinības 

Solvita Maizīte 

(Flugina) 

Lektors Sociālpsiholoģiskais treniņš, Lietišķā saskarsme 

Katrīna Vītola Vieslektore Lietišķā angļu valoda 

Aina Mikukste Vieslektore Grāmatvedība, Vadības grāmatvedība 

Lilija Močāne Vieslektore Uzņēmējdarbības finansēšana un kreditēšana 

Linda Neimane Vieslektore Uzņēmējdarbības finansēšana un kreditēšana 

Līga Tamoviča Vieslektore Nodokļi un nodevas, Revīzija un kontrole 

Aija Šteinberga Vieslektore Lietišķā vācu valoda 

Inta Duka Vieslektors Mācību firma GR, Grāmatvedības 

datorprogrammma 

 

Akadēmiskais personāls strādā pie metodisko materiālu pilnveidošanas.  
 

5. Tālākizglītība 

Sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (turpmāk RTU) Koledžā RRC tika rīkoti 

tālākizglītības kursi pedagogiem un studentiem. Šīs sadarbības ietvaros daudzi studenti un 

pedagogi apguva tālmācības kursus: „Profesionālā saziņa” un „Dators lietpratējiem”.  

Saskaņā ar abpusēji noslēgto sadarbības līgumu, Koledžas RRC studenti var turpināt 

mācības  RTU un Informācijas sistēmu augstskolā. 
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 Koledžas RRC pedagogi tālākizglītības ietvaros ir apguvuši šādas kursu tēmas: 

• „Pedagoģiskā saskarsme” 

• „Sociālā vide un personības socializācija” 

• „Dokumentu pārvaldība” 

• „Lietišķā etiķete” 

• „ECDL” sertifikāts 
 

6. Zinātniski pētnieciskais un metodiskais darbs  
Zinātniski pētnieciskā un metodiskā darba ietvaros Koledžas RRC pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Cilvēku resursu vadība” saskaņā ar pirmā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu, katrs students izstrādā un aizstāv 

kvalifikācijas darbu. 2003./2004.studiju gadā šajā studiju programmā „Grāmatvedība un 

nodokļi” tika izstrādātas un sekmīgi aizstāvētas šādas kvalifikācijas darbu tēmas: 

• Gada pārskata sastādīšana un tā analīze SIA apgāds "Daugava"; 

• Uzņēmuma "Pūce" finansu analīze; 

• Gada pārskata sastādīšana un tā analīze SIA "Sagāde"; 

• Gada pārskata sastādīšana un tā analīze Rīgas pašvaldības iestādei Rīgas patversme; 

• Salas pagasta pašvaldības grāmatvedības organizācijas īpatnības, uzskaites pētīšana 

un analīze; 

• Gada pārskata sastādīšana un tā analīze uzņēmumā SDI Media Latvia; 

• Uzņēmuma SIA "D" ražošanas un pārdošanas cenu optimizācija; 

• Gada pārskata sastādīšana un tā analīze SIA "Spēks"; 

• SIA "Elektro AG" finansiālā stāvokļa novērtēšana; 

• Gada pārskata sastādīšana un tā analīze VVC "Jaundubulti"; 

• Bilances sastādīšana un tās analīze uzņēmumam A/S "Rīgas Jūrmala"; 

• Uzņēmuma gada pārskata sastādīšana un novērtēšana. 
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7. Koledžas RRC finanses 

Finansēšanas plānu katram gadam nosaka RRC budžets. Ieņēmumus veido valsts 

finansējums, studiju maksas augstākajā izglītībā, mācību maksas profesionālajā vidējā izglītībā, 

arodizglītībā un pieaugušo tālākizglītības kursos, dalības maksas semināros, viesnīcas 

pakalpojumi un citi saimnieciskās darbības ieņēmumi. 

Proporcionāli ieņēmumiem budžetā tiek plānoti izdevumi, kuru galvenās pozīcijas ir 

personāla darba samaksa, sociālās apdrošināšanas maksājumi, telpu uzturēšanas izdevumi un 

komunālie maksājumi, mācību procesa materiālie izdevumi, jaunu iekārtu iegāde un telpu 

rekonstrukcija un remonti (sk. 6.tabulu). 

6.tabula 

Finanšu plāns 2003./2004.studiju gadam 

Finansu plāna posteņi 2000 2001 2002 2003 2004 

Personāla darba samaksa 
235 tūkst. 
Ls 

266 tūkst. 
Ls 

297.2 
tūkst. Ls 

265.1 
tūkst. Ls 

167.5 
tūkst Ls 

Sociālās apdrošināšanas 
maksājumi 

62,1 tūkst. 
Ls 

68 tūkst. 
Ls 

75.8 tūkst. 
Ls 

63.9 tūkst. 
Ls 

40.4 tūkst. 
Ls 

Telpu uzturēšanas un 
komunālie maksājumi 

238 tūkst. 
Ls   115.4 

tūkst. Ls 
176.4 
tūkst. Ls 

Mācību procesa materiālie 
izdevumi 

10,2 tūkst. 
Ls 

10 tūkst. 
Ls 

11.2 tūkst. 
Ls 

10.5 tūkst. 
Ls 

6.5 tūkst. 
Ls 

Mēbeļu un iekārtu iegāde 
2,5 tūkst. 
Ls 

35.5 tūkst. 
Ls 

23.5 
Tūkst. Ls 

15.1 tūkst. 
Ls 

10 tūkst. 
Ls 

Telpu rekonstrukcija un 
remonti 

284 tūkst. 
Ls 

94 tūkst. 
Ls 

71 tūkst. 
Ls  4.3 tūkst. 

Ls 

Kopā 
831,8 
tūkst. Ls 

588.9 
tūkst. Ls 

655.1 
tūkst. Ls 

528.6 
tūkst. Ls 

348.8 
tūkst. Ls 

 
 
 
Koledžas RRC direktore      R.Simsone 
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