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POGRAMMAS IZVEIDES PAMATOJUMS 

Profesionālās tālākizglītības programma “Grāmatvedība” ir izstrādāta atbilstoši Profesionālās 

izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes 2018. gada 07. februāra sēdē 

(protokols Nr.1) apstiprinātajam profesijas standartam “GRĀMATVEŽA PROFESIJAS 

STANDARTS” un spēkā esošajai likumdošanai.  

Programma tiek realizēta Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide” pieprasījuma. Pieprasījums ir balstīts uz uzņēmējdarbības, finanšu, 

grāmatvedības un administrēšanas nozares ekspertu padomes lēmumu par prasmju un zināšanu 

vajadzībām nozarē, kas ir apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas vadītajā Pieaugušo 

izglītības pārvaldības padomē, kuras sastāvā ir pārstāvji no nozaru ministrijām, Pārresoru 

koordinācijas centra, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību 

savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Pašvaldību savienības, 

plānošanas reģioniem, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Latvijas Pieaugušo izglītības 

apvienības. Mācību centra izstrādātās profesionālās kvalifikācijas izglītības programmas 

“Grāmatvedis” satura atbilstību uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas 

nozares ekspertu padomes identificētajām nozares prasmju un zināšanu attīstības vajadzībām ir 

apstiprinājusi Valsts izglītības attīstības aģentūras izveidota ekspertu komisija, kuras sastāvā ir 

Valsts izglītības satura centra, Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Izglītības un zinātnes 

ministrijas eksperti. 

Līdz ar ekonomisko augšupeju, pēdējo gadu laikā Latvijā, līdzīgi kā citu nozaru speciālistiem, arī 

grāmatvedībā strādājošajiem pieaug darba samaksa. Darba tirgū arvien tiek novērtēti kvalificēti 

speciālisti, kuri ne tikai pārzina grāmatvedības jomu ietekmējošos normatīvos aktus, bet arī prot 

tos pielietot ikdienas darbā.  

Grāmatvedība ir viens no svarīgākajiem uzņēmējdarbības elementiem – atbilstošas zināšanas un 

prasmes šajā jomā ir zelta vērtas. Tāpat zelta vērtē ir grāmatvedis, kurš prot ne tikai apkopot un 

iegrāmatot finanšu datus, sagatavot nepieciešamās finanšu atskaites, bet ir eksperts, konsultants, 

pārzina nodokļu sistēmu un ir vadītāja palīgs finanšu lēmumu pieņemšanā.    

 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS MĒRĶIS 

Izglītības procesa rezultātā sagatavot grāmatvedi, kurš ievēro Latvijas Republikas likumus 

un Ministru kabineta noteikumus un citus normatīvos aktus, kas ir saistoši grāmatvedībai, veic 

uzņēmuma finanšu darbības uzskaiti un pārraudzību, izmantojot specializētas grāmatvedības 

datorprogrammas, ievada datubāzēs uzņēmuma finanšu operācijas, iegrāmato (reģistrē) 

uzņēmuma dokumentus, sagatavo dažādas atskaites, piemēram, par PVN (pievienotās vērtības 



 

nodokli), par uzņēmuma darbinieku sociālā nodokļa maksājumiem, komandējumiem, aprēķina 

uzņēmuma darbinieku algas.  

 

Izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi: 

- strādāt individuāli un komandā;  

- komunicēt ar darba kolēģiem, darba vadītāju un klientiem; 

- plānot un organizēt savu darbu un darba laiku;  

- ievērot profesionālās ētikas principus; 

- ievērot informācijas konfidencialitāti; 

- reģistrēt saimnieciskos darījumus sintētiskajos un analītiskajos kontos; 

- sastādīt kontu apgrozījuma pārskatu; 

- reģistrēt saimnieciskos darījumus hronoloģiskajos un sistemātiskajos grāmatvedības 

reģistros; 

- novērtēt saimnieciskos darījumus naudas izteiksmē, ja nepieciešams, arī naturālās 

mērvienībās; 

- novērtēt uzņēmuma līdzekļus; 

- novērtēt uzņēmuma saistības; 

- sastādīt finanšu pārskatus; 

- aprēķināt nodokļus un sastādīt to pārskatus un deklarācijas; 

- izstrādāt uzņēmuma grāmatvedības kontu plānu; 

- atspoguļot pamatlīdzekļu kustību, nolietojumu un likvidācijas operācijas; 

- veikt uzņēmuma līdzekļu inventarizāciju; 

- izmantot grāmatvedības datorprogrammas; 

- ievērot darba drošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus. 

 

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI 

1. Izpratne par ekonomiskajām likumsakarībām un uzņēmumu darbības principiem; 

2. Spēja nodrošināt saimniecisko darījumu pilnu uzskaiti atbilstoši Latvijas republikas 

tiesiskajiem aktiem; 

3. Spēja sastādīt statistikas, grāmatvedības un nodokļu pārskatus atbilstoši normatīvo 

dokumentu prasībām; 

4. Spēja veikt uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksu aprēķinus, budžeta sastādīšanu, 

veikt uzņēmuma finanšu rādītāju analīzi un finanšu plānošanu; 

5. Prasme savu profesionālo uzdevumu veikšanai  izmantot jaunākās informāciju 

tehnoloģijas; 

6. Spēja savas kompetences ietvaros novērtēt situāciju, pieņemt lēmumus par līdzekļu 

racionālu izmantošanu; 

7. Spēja atrast un atlasīt informāciju, izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanā un 

jaunu mērķu sasniegšanā. 

  



 

MĀCĪBU PLĀNS 

 

Mācību priekšmeti 
Pārbaudījuma 

veids 

Kontaktstundas 

Teorija 

 

Praktiskās 

mācības 
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Nekl
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Finanses un finanšu analīze ieskaite 8 16 16 8 48 

Komerczinību pamati ieskaite 11 21 4 12 48 

Nodokļu sistēma LR ieskaite 8 24 16 8 56 

Finanšu grāmatvedība ieskaite 16 44 76 112 248 

Vadības grāmatvedība ieskaite 8 16 14 10 48 

Audits un iekšējā kontrole ieskaite 6 16 12 4 38 

Datorizētā grāmatvedība ieskaite 10 18 28 74 130 

Lietvedība ieskaite 7 9 12 8 36 

Saskarsme  ieskaite 6 16 8 6 36 

Sabiedrības un cilvēka drošība ieskaite 4 16 4 0 24 

Kvalifikācijas prakse - - 240 - 240 

Valsts noslēguma pārbaudījums (Profesionālās 

kvalifikācijas eksāmens) 

2 - 6 - 8 

Kopā  86 196 436 242 960 

 

 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAS PLĀNOŠANA 

Mācību priekšmeta nodarbību grafiku mācību grupai sastāda pirms mācību sākuma visam 

mācību laikam. Tas atbilst licencētajai izglītības programmai. Sastādot grafiku, ņem vērā 

profesionālo priekšmetu pedagogu ieteikumus par programmā paredzēto mācību priekšmetu 

loģisko pēctecību.  

Mācību nodarbību grafiks ir pieejams mācību centrā. Uzņemot izglītojamos un noslēdzoties 

mācību grupas komplektācijai,  nodarbību grafiku izsniedz katram izglītojamajam un mācību 

grupai piesaistītajiem profesionālo priekšmetu pedagogiem. Izglītojamie un pedagogi tiek 

savlaicīgi informēti (elektroniski vai telefoniski) par izmaiņām nodarbību grafikā.  

Veicot attālinātas mācības, mācību grafiks izglītojamajiem tiek nosūtīts arī elektroniskā veidā 

uz norādīto e-pastu. Par izmaiņām mācību grafikā izglītojamie ttiek informēti e-pastā un kopīgā 

forumā MOODLE vidē. 

Viena nodarbība ilgst 40 minūtes. Iknedēļas stundu sarakstu sastāda ne vēlāk kā iepriekšējās 

nedēļas ceturtdienā – piektdienā, to apstiprina grupas vadītājs, un informāciju (elektroniski vai 

telefoniski) paziņo izglītojamajiem un pedagogiem.  

 

MĀCĪBU LĪDZEKĻU IZMANTOŠANA, MĀCĪBU METOŽU IZVĒLE  

Ievērojot izglītības programmas mācību plānā noteikto teorijas un praktisko mācību stundu 

iedalījumu un mācību grafiku, mācību nodarbību process tiek organizēts tiešsaistes 

videokonferences režīmā, izmantojot ZOOM platformu, un e-studiju mācību platformā https://e-

studijas.buts.lv (MOODLE vide). Abas platformas nodrošina gan izglītojamo kopīgo tiešsaistes 

saraksti (chat), gan privāto tiešsaistes saraksti starp izglītojamajiem un/vai pedagogu. Mācību 

centrs nodrošina izglītojamos ar izglītības programmas īstenošanai nepieciešamajiem mācību 

https://e-studijas.buts.lv/
https://e-studijas.buts.lv/


 

līdzekļiem, tajā skaitā mācību literatūru. Mācību procesā tiek izmantoti pedagoga sagatavotie 

izdales materiāli par svarīgākajām tēmām, praktisko uzdevumu apraksti un to novērtēšanas 

kritēriji. Materiāli atbilstoši nodarbību īstenošanas gaitai tiek ievietoti e-studiju mācību platformā 

https://e-studijas.buts.lv. Izglītojamajiem pēc nepieciešamības un pieprasījuma tiek nodrošinātas 

individuālas konsultācijas (attālināti). 

Lai nodrošinātu mācību vielas apguvi par grāmatvedības datorprogrammu izmantošanas 

iespējām, mācību procesam noritot attālinātā režīmā, izglītojamajiem un pedagogiem tiek 

nodrošināta grāmatvedības datorprogramma “Zalktis”, piešķirot bezmaksas licences, pamatojoties 

uz mācību centra sadarbību ar SIA "Zalktis Programmas". 

 

 

IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 

 

Profesionālās pilnveides izglītības programma “Praktiskā grāmatvedība bez priekšzināšanām” 

ir izstrādāta un licencēta 2020.gadā. 

 

 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

 

Vērtēšanas procesā tiek iegūti un interpretēti atbilstoši dati, lai izdarītu informētus secinājumus 

par to, ko izglītojamais zina, prot un spēj izdarīt. Summatīvās vērtēšanas laikā tiek novērtēts un 

dokumentēts izglītojamā mācīšanās rezultāts noteikta mācīšanās posma (mācību priekšmeta) 

noslēgumā. 

Lai sniegtu priekšstatu par sasniedzamo rezultātu, jau uzsākot apmācību, izglītojamie tiek 

iepazīstināti ar vērtēšanas kritērijiem katrā mācību priekšmetā.  

Piemērs: 

1. Mācību priekšmets “Finanšu un vadības grāmatvedība” 

Programmas prasības: Mācību priekšmeta apguves noslēgumā izglītojamie kārto ieskaiti, kurā ir 

ietverta teorētisko zināšanu pārbaude un praktiskie darbi. Ieskaites teorētiskajā daļā izglītojamais 

pilda testu kontrolei/paškontrolei, bet praktiskajā daļā - projekta darbs. 

 

Mācību priekšmeta ieskaites, pārbaudes darba, uzdevumu matrica: 

Nr. Programmas kurss/temats un saturs 
Vērtēšanas 

kritēriji (%) 

1.  Paškontroles tests Nr.1 – Grāmatvedības organizācija uzņēmumā 10 

2.  Praktiskais darbs Nr. 1 – Ilgtermiņa ieguldījumi 10 

3.  Paškontroles tests Nr.2 – Apgrozāmie līdzekļi 10 

4.  Paškontroles tests Nr.3 – Pašu kapitāls. Uzkrājumi 5 

5.  Praktiskais darbs Nr. 2 - Uzkrājumi 5 

6.  Paškontroles tests Nr.4 – Kreditori. Ieņēmumi un izdevumi 10 

7.  Praktiskais darbs Nr. 3 – Gada pārskats 10 

 Kopā 60% 

 

Praktiskās daļas uzdevumu apraksts: projekta darbs  

Nr. Programmas kurss/temats un saturs 
Vērtēšanas 

kritēriji (%) 

8.  Noslēguma pārbaudes tests Nr.1 – Finanšu grāmatvedība 10 

9.  Noslēguma pārbaudes tests Nr.2 – Vadības grāmatvedība 10 

10.  Noslēguma pārbaudes darbs – Finanšu un vadības grāmatvedība 20 

 Kopā  40% 

https://e-studijas.buts.lv/


 

 

Vērtējums ballēs 3 4 5 6 7 8 9 10 

                  

Iegūto punktu skaits 1-45 46–50 51–59 60-69 70–79 80–89 90–95 96–100 

  

Pārbaudes darbs ir nokārtots, ja vērtējums ir ne zemāks par 4 ballēm (viduvēji). 

 

 


