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Kursa nosaukums latviski Finanšu teorija

Kursa nosaukums angliski Financial Theory

Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija

Statuss (A, B, C daļa) B1  Vides pārvaldība
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Lilita Ābele Dabas un inženierzinātņu fakultāte Lektore, Mg. sc.env.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80 

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

12

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

4

Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais)

P

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Ekonomikas teorija I,II (A)

Zinātņu nozare/apakšnozare Ekonomika, Finanses un kredīts

Kursa mērķi Radīt izpratni par finanšu un kredīta sistēmu, sistēmas galvenajiem
elementiem, valsts finanšu politiku, monetārās un fiskālās politikas
izpausmes veidiem, regulēšanas un realizācijas sekām, nodokļu un 
subsīdiju politiku, budžeta veidošanu un realizāciju, banku 
darbību, kredīta lomu un realizāciju.

Kursa uzdevumi 1. Izzināt finanšu un kredīta sistēmas galvenā elementa – naudas –
vēsturisko attīstību, masu apgrozībā un CB instrumentus tās 
regulēšanai.

2. Radīt priekšstatu par valsts finanšu vadības, budžeta veidošanas
un tā izpildes kontroles procesu.

3. Apgūt nodokļu un subsīdijas politikas nozīmi un būtību Sākt ar 
darbības vārdu nenoteiksmē.

4. Novertēt nodokļu īpatsvaru iekšzemes kopproduktā un noteikt 
nodokļu masas veidošanas avotus un to nozīmīgumu.

5. Salīdzināt  Latvijas  nodokļu  politiku  ar  ārvalstu  pieredzi  un
iespēju pielietot Eiropas Savienības valstu nodokļu sistēmu.

6. Izprast subsīdiju būtību. Iepazīties ar nodokļu administrēšanas
galvenajiem principiem.

7. Izprast banku sistēmas darbības principus.
8. Izzināt kredītu veidus un formas.
9. Izprast finanšu instrumentu lietošanas iespējas.

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



latviski Zināšanas: spēj izskaidrot un aprakstī finanšu un sociālo sistēmu
kopsakarības, apspriest un izskaidrot cēloņu un seku sakarības
Prasmes: analizēt  teorijas,  diskutēt  un  pamatot  savu  viedokli,
identificēt un aprakstīt finanšu procesus 
Kompetences: spēj risināt vienkāršus ar finanšu teoriju saistītus
jautājumus 

angliski Knowledge: Able to explain and described the financial and social
systems  interconnection,  discuss  and  explain  cause  and  effect
relationships
Skills: analyze  theorys,  discuss  and  justify their  views,  identify
and describe financial processes 
Competences: able to solve simple issues of the financial theory.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Radīt izpratni par finansu un kredītu sistēmām pasaulē, par šo 

sistēmu galvenajiem elementiem. Izpratni par naudu, tās īpašībām, 
funkcijām, naudas daudzumu apgrozībā. Kopējo naudas masu, 
banku procentu un aizdevumu likmēm, Kredītiem, to formām un 
veidiem. Radīt priekšstatu par valsts finanšu sistēmu, banku 
līmeņiem, nodokļu sistēmu, nodokļu likmēm un starptautiskajām 
konvencijām, uzņēmuma kreditēšanas iespējām.

Angliski Generate understandings about financial and credit system in the 
world, on the main elements of the system. Understanding of 
money, its features, functions, amount of money in circulation. The 
total mass of money, banking and lending interest rates, credit, their
shapes and forms. To generate conception about national financial 
system, banking levels, tax systems, tax rates and international 
conventions, the company's lending facilities.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja kurss

dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas,
semināri,
praktiskās

nodarbības,
laboratorijas

darbi)

Nauda 8 3 lekcijas
1 seminārs

Nauda, naudas vēsture, attīstība,būtība. 
Naudas kalšanas un apgrozības sistēmas.
Īpašības, funkcijas, nauda Latvijas valstī.
Naudas piedāvājums un pieprasījums,
Naudas apgrozījums, Fišera formula.
Naudas masas apgrozībā regulēšana.
Elektroniskā nauda, maksājumu kartes.
Finanses 8 3 lekcijas

1 seminārs
Valsts finanšu saimniecība, tās vadība.
Fiskālā un monetārā politika, atbildība par to.
Centrālās bankas loma valsts finanšu politikā.
Budžetu iedalījums.
Budžeta pārpalikums, finanšu deficīts un fiskālais deficīts.
Budžeta process.



Apropriācija un asignācija.
Nodokļi 10 3 lekcijas

2 semināri
Nodokļu sistēma, tās elementi
Subjekts, objekts, objekta vienība, likme, termiņi, aplikšanas kārtība, 
atvieglojumi, soda nauda.
Tiešie un netiešie nodokļi.
Valsts fiskālais monopols un citi nodokļi.
Sociālās drošības modeļi.
Latvijas valsts nodokļi, to objekti.
Nodokļu administrēšana.
Nodokļu ranžēšana pēc svarīguma budžeta ieņēmumos. 
Salīdzinājums trīs gadu griezumā.
Starpvalstu konvencijas.
Ārzonas.
Kredīti 6 3 lekcijas
Divu līmeņu banku sistēma.
Centrālās bankas uzdevumi un nozīme.
Komerciestādes, to raksturojums.
Komercbankas, to attīstība Latvijā.
Banku aktīvās un pasīvās operācijas.
Marža starp depozītu un kredītu likmēm, saistība ar refinansēšanās likmi.
Centrālās bankas prasības komercbankām.

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
1. 1. Referāts par 

Bretonvudsas un 
Jamaikas valūtas 
sistēmām.

Patstāvīgi izpētīt un salīdzināt 
abas valūtas sistēmas.

12 Iesniegts referāts, 
noformējums 
atbilstoši prasībām

2. Referāts par valsts 
konsolidēto kopbudžetu, tā 
analīze un salīdzinājums ar 
iepriekšējo trīs gadu 
budžetiem.

Patstāvīgi izanalizēt trīs gadu 
valsts budžeta plānu un izpildi, 
izdarīt secinājumus par izmaiņām,
komentēt izmaiņu iemeslus.

12 Iesniegts referāts, 
noformējums 
atbilstoši prasībām

3. Referāts par atsevišķiem 
nodokļiem, to aprēķinu 
kārtību.

Grupā izpētīt izvēlēto nodokli 
atbilstoši nodokļa elementiem, 
sagatvot prezentāciju par jaunākajiem
grozījumiem.

12 Iesniegts referāts, 
noformējums atbilstoši 
prasībām, sagatvota 
prezentācija un 
prezentēts pētījums par
izvēlēto nodokli.

4. Gatavošanās gala 
pārbaudījumam

Sagatvoties gala pārbaudījumama 12 Sekmīgi nokārtots
gala pārbaudījums

Prasības KRP iegūšanai 1. Lekciju apmeklējums obligāts.
2. Laicīgi iesniegti patstāvīgie darbi.
3. Dalība semināros un prezentācijās.
4. Pozitīvi nokārtots mutiskais eksāmens.
Par katru laicīgi neiesniegtu patstāvīgo darbu un nepiedalīšanos seminārā vai 
prezentācijā eksāmena atzīme tiek samazināta par 1 balli.
Prezentāciju atzīmes tiek ņemtas vērā, izliekot gala vērtējumu.

Mācību pamatliteratūra 1.  Gončarovs G. Finansu teorija : [māc. līdz.] / G.Gončarovs ; LU 
Ekonomikas un vadības fak. - Rīga : ISBN 998466130x; LU, 2000., - 107 
lpp.  

2. Rupeika-Apoga, Ramon  a, Finanšu tirgus un tā analīzes metodes: mācību 
līdzeklis, Rīga:  ISBN 9789984450810;  LU Akadēmiskais apgāds, 2009., 
117.lpp.

3. Lībermanis, Georgs,  Nauda, inflācija:  2.pārstr. un papild. izd., Rīga: 
ISBN 9984636070 ; SIA "Kamene", 1999., 140 lpp.

4. Budžeta reformas : valsts budžeta veidošanas attīstības veidošanas 
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http://alise.liepu.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=publ&op0=%25LIKE%25&val0=LU+Akad%C4%93miskais+apg%C4%81ds&bop1=AND&crit1=auth&op1=%3D&val1=&c=1&c=3&c=4


attīstības tendences Latvijā un pasaulē. - Rīga : Valsts kanceleja, 2003. - 79
lpp.

5. Briede Ilona. Banku finansu pakalpojumi : [māc. līdz.] / I.Briede ; 
Biznesa augstsk. "Turība" Grāmatvedības kat. - Rīga : ISBN 9984609510, 
SIA Biznesa augstsk. "Turība", 2000. - 88 lpp. 

6. Vaidere, Inese. Banku sistēmas attīstība Latvijā, 1987-1997 / Inese Vaidere.
- Rīga : ISBN 9984753697; LU Akadēmiskais apgāds, 2006. - 99 lpp.        

Mācību papildliteratūra 1. Aņikins Andrejs. Dzeltenais sātans : Zelts un kapitālisms / Andrejs 
Aņikins. - Rīga : Avots, 1982. - 207 lpp.

2. Долан Эдвин Дж. Деньги, банкковское дело и денежно - кpедитная 
политика / Эдвин Дж.Долан,Колин Д.Кэмпбел,Розмари Дж.Кэмпбел ; 
Пер.с англ.В.Лукашевича и др. ; Под 
общ.ред.В.Лукашевича,М.Ярцева. - Санкт-Петеpбуpг : "Санкт-
Петеpбуpг оpкестp, 1994. - 496 с.

3. Пашкус Ю.В. Деньги: прошлое и современность / Ю.В.Пашкус. - 
Ленинград : ЛГУ, 1990. - 184 с.

4. Miezere Baiba. Maksājumu kartes / Baiba Miezere ; red. Andris Mukāns. -
Rīga : Hipotēku bankas finanšu konsultāciju centrs, 2006 : (Elpa-2). - 159, 
[1] lpp. : tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 159.-[160.] lpp. 

5. Vēciņš Ēvalds. Naudas lietas : skaidrojošā vārdnīca / Ē.Vēciņš ; red. 
N.Antēns. - Rīga : Zvaigzne, 1993. - 170 lpp.

6. Verjē Tanja. Finanšu fitness / Tanja Verjē. - Rīga : Nordik, 2005. - 253 lpp.
 

7. Aņikins Andrejs. Dzeltenais sātans : Zelts un kapitālisms / Andrejs 
Aņikins. - Rīga : Avots, 1982. - 207 lpp.

8. Долан Эдвин Дж. Деньги, банкковское дело и денежно - кpедитная 
политика / Эдвин Дж.Долан,Колин Д.Кэмпбел,Розмари Дж.Кэмпбел ; 
Пер.с англ.В.Лукашевича и др. ; Под 
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Петеpбуpг оpкестp, 1994. - 496 с.
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10. Miezere Baiba. Maksājumu kartes / Baiba Miezere ; red. Andris Mukāns. -
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[1] lpp. : tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 159.-[160.] lpp. 

11. Vēciņš Ēvalds. Naudas lietas : skaidrojošā vārdnīca / Ē.Vēciņš ; red. 
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12. Verjē Tanja. Finanšu fitness / Tanja Verjē. - Rīga : Nordik, 2005. - 253 lpp.
 

13. Bārbers, Hoits. Šveices banku noslēpumi : viss, ko jums vajadzētu zināt, 
lai izvairītos no nodokļu un inflācijas lamatām; [no angļu val.] tulk. Rūta 
Dina Vilīte. ISBN 9789934013478 - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 286, 
lpp. 
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