
 

KVALIFIKĀCIJAS DARBU PARAUGTEMATI 

Studiju programmā „Grāmatvedība un finanses” 

Grāmatvedības organizācija un grāmatvedības uzskaite 

1. Uzņēmuma grāmatvedības darba organizācijas analīze. 

2. Grāmatvedības darba organizācija N uzņēmumā (iestādē, sabiedriskajā organizācijā). 

3. Grāmatvedības organizācija budžeta iestādēs. 

4. Grāmatvedības uzskaites organizācijas īpatnības N uzņēmumā. 

5. Grāmatvedības uzskaite pašvaldībās. 

6. N uzņēmuma grāmatvedības organizācija un iekšējās kontroles sistēmas novērtējums. 

7. N uzņēmuma grāmatvedības uzskaites metodika un grāmatvedības darba organizācija. 

8. Individuālā komersanta darījumu uzskaite vienkāršā ieraksta sistēmā. 

9. N uzņēmuma datorizētās grāmatvedības sistēmas efektivitāte. 

10. Datorgrāmatvedības programmu tirgus Latvijā un to piemērotības izpēte sabiedrības (uzņēmuma) 

specifikai. 

11. Grāmatvedības reģistru veidi un to pielietošana grāmatvedībā. 

Ilgtermiņa ieguldījumi 

12. Nemateriālo aktīvu uzskaite, to atspoguļošana uzņēmuma grāmatvedībā. 

13. Pamatlīdzekļu raksturojums un to atspoguļošana N uzņēmuma grāmatvedībā. 

14. Pamatlīdzekļu saņemšana, izslēgšana, pārvērtēšana, to atspoguļošana uzņēmuma grāmatvedībā. 

15. Pamatlīdzekļu uzskaite un nolietojuma aprēķināšanas metodes izvēle N uzņēmumā. 

16. Pamatlīdzekļu un pamatlīdzekļu nolietojuma uzskaites īpatnības N uzņēmumā. 

17. Pamatlīdzekļu uzskaite, kontrole un ar to saistītās problēmas. 

18. Mežaudžu un meža zemju uzskaites analīze N uzņēmumā. 

19. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite, kontrole un izmantošanas analīze uzņēmumā. 

20. Pamatlīdzekļu objektu nomas un īres darījumu uzskaite N uzņēmumā. 

21. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu veidi un to uzskaite N uzņēmumā. 

22. Nemateriālo ieguldījumu uzskaite un novērtēšana atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības 

standartiem. 

23. Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas uzskaites metodes uzņēmumā. 

24. Pamatlīdzekļu remonta darbu uzskaites analīze N uzņēmumā. 

25. Ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšana un uzskaite uzņēmumā. 

Apgrozāmie līdzekļi 

26. Skaidras un bezskaidras naudas līdzekļu uzskaites īpatnības N uzņēmumā. 

27. Kases operāciju uzskaite, kontrole un to atspoguļošana uzņēmuma grāmatvedībā. 

28. Bezskaidras naudas un bankas operāciju uzskaite, to atspoguļošana uzņēmuma grāmatvedībā. 

29. Naudas līdzekļu uzskaite, kontrole un analīze uzņēmumā. 

30. Krājumu uzskaites organizācija N uzņēmumā. 

31. Krājumu uzskaite un ražošanas pašizmaksas aprēķināšana N uzņēmumā. 

32. Krājumu uzskaite tirdzniecībā un to atspoguļošana uzņēmuma grāmatvedībā. 

33. Krājumu uzskaite ražošanā un to atspoguļošana uzņēmuma grāmatvedībā. 

34. Krājumi, to struktūras analīze uzņēmumā N. 

35. Debitoru uzskaite un to atspoguļošana uzņēmuma grāmatvedībā. 

36. Debitoru parādu uzskaite un novērtēšana N uzņēmumā. 

37. Šaubīgo un bezcerīgo debitoru novērtēšana, uzkrājumu veidošana, uzskaite un to atspoguļošana 

uzņēmuma grāmatvedībā. 

38. Inventarizācija, tās organizēšanas kārtība un rezultātu atspoguļošana uzņēmuma grāmatvedībā. 



39. Noliktavu saimniecības uzskaites organizācija un vadība N uzņēmumā, tās saistība ar finanšu 

grāmatvedību. 

40. Komandējumu uzskaite, tās īpatnības N uzņēmumā. 

41. Komandējumi un darba braucieni, to uzskaites īpatnības N uzņēmumā. 

42. Skaidras naudas un kases operāciju uzskaite, un skaidras naudas darījumu ierobežojumi. 

43. Debitoru uzskaite, kontrole un analīze budžeta iestādē. 

44. Preču uzskaites organizācija un vadība mazumtirdzniecības (vairumtirdzniecības) uzņēmumā. 

Pašu kapitāla uzskaite. Uzkrājumu uzskaite 

45. Pašu kapitāla uzskaite un vadība uzņēmumā. 

46. Pašu kapitāla veidošanās, uzskaite, aprēķināšana un atspoguļošana uzņēmuma grāmatvedībā. 

47. Uzņēmuma N pašu kapitāla uzskaite un analīze. 

48. Kapitālsabiedrības peļņas sadale, tās īpatnības N uzņēmumā. 

49. Uzkrājumu nepieciešamība, veidošana un atspoguļošana uzņēmuma grāmatvedībā. 

50. Uzkrājumu veidi, to veidošana, uzskaite, kontrole un analīze uzņēmumā. 

Kreditoru uzskaite 

51. Aizņēmumu veidi, to uzskaite un vadība uzņēmumā. 

52. Līzinga darījumi, to uzskaite N uzņēmumā. 

53. Uzņēmuma kredītlīdzekļu piesaistes politika un uzskaite. 

54. Darba samaksas uzskaites organizācija N uzņēmumā. 

55. Darba samaksas organizācija, aprēķināšana un uzskaite N uzņēmumā. 

56. Darba samaksas aprēķināšanas un uzskaites īpatnības N uzņēmumā. 

57. Darba samaksas aprēķināšana un nodokļu ieturēšana no darba samaksas N uzņēmumā. 

58. Darba alga, tās veidi, aprēķināšanas, uzskaites īpatnības un praktiskā pielietošana N uzņēmumā. 

59. Darba algas aprēķināšanas principi un īpatnības budžeta iestādēs. 

60. Darba tiesiskās attiecības, darba samaksa un tās atspoguļošana uzņēmuma grāmatvedībā. 

61. Darba alga, tās aprēķināšana, ieturējumu aprēķināšana un ar to saistīto īpatnību atspoguļošana 

uzņēmuma N grāmatvedībā. 

62. Ieturējumu no darba algas aprēķināšana un uzskaite pašvaldības budžeta iestādē. 

63. Norēķinu par darba samaksu uzskaite, kontrole un analīze uzņēmumā. 

64. Norēķinu par nodokļiem uzskaite, kontrole un analīze uzņēmumā. 

65. Darba samaksa un darba spēka nodokļi, to aprēķināšana un uzskaite uzņēmuma grāmatvedībā. 

Ieņēmumu un izdevumu uzskaite 

66. Ieņēmumu un izdevumu uzskaite un analīze N uzņēmumā. 

67. Ieņēmumu veidošanās un uzskaite uzņēmuma grāmatvedībā. 

68. Operāciju konti: ieņēmumu un izdevumu atzīšana. 

69. Izmaksas, to klasifikācija un struktūra. 

70. Peļņas vai zaudējumu aprēķina metodes. 

71. Peļņas aprēķināšana un tās ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību. 

72. Gatavās produkcijas pašizmaksas aprēķināšana kokapstrādes uzņēmumā. 

73. Uzņēmuma ieņēmumu veidi, to uzskaite un vadība uzņēmumā. 

74. Uzņēmuma izdevumu veidi, to uzskaite un vadība uzņēmumā. 

75. Preču, pakalpojumu izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija uzņēmējsabiedrības (uzņēmuma) 

vadības uzlabošanai. 

76. Pilnās pašizmaksas aprēķināšanas principi N uzņēmumā.  

Uzņēmuma gada pārskats 

77. Gada pārskats, tā sastādīšanas īpatnības N uzņēmumā. 

78. Gada pārskatu sastādīšana budžeta iestādēs. 

79. Naudas plūsmas pārskatu veidi, to sastādīšanas kārtība. 

80. Uzņēmuma naudas plūsmas pārskata sagatavošana un analīze. 



81. Īpatnības un problēmas gada pārskata sastādīšanā N uzņēmumā. 

82. N uzņēmuma finanšu analīze un attīstības perspektīvas. 

83. N uzņēmuma gada pārskats un finansiālās darbības analīze. 

84. Finanšu vadības un grāmatvedības uzskaites politika N pašvaldībā. 

85. Budžeta (valsts vai pašvaldības) iestāžu gada pārskats un finanšu analīze. 

86. Finanšu pārskatu atsevišķu sastāvdaļu (bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas 

pārskats, pašu kapitāla izmaiņu pārskats, pielikums) sastādīšana un izmantošana saimniecisku lēmumu 

pieņemšanā. 

87. Saimnieciski finansiālās darbības vadība, uzskaite un analīze N sabiedrībā (uzņēmumā). 

88. Finanšu vadība un grāmatvedības organizācija budžeta iestādē. 

89. Naudas plūsmas pārskata sagatavošana un analīze. 

90. Elektroniskā uzņēmumā mantas inventarizācija un tās rezultātu uzrādīšana grāmatvedībā. 

Nodokļi 

91. Nodokļu sistēmas veidošanās, nodokļu administrēšana Latvijas Republikā. 

92. Nodokļu maksājumi budžetā un nodokļu parādu piedziņa. 

93. Uzņēmuma maksājumu valsts budžetā atspoguļošana uzņēmuma grāmatvedībā/ 

94. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tā aprēķināšana un uzskaite N uzņēmumā. 

95. Uzņēmuma ienākuma nodokļa un atliktā nodokļa aprēķināšanas un uzskaites problēmas N uzņēmumā. 

96. Pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšana un uzskaite zemnieku saimniecībā. 

97. Pievienotās vērtības nodokļa kontrole un atmaksas problēmas Latvijā. 

98. Nekustamā īpašuma nodoklis, to aprēķināšana un uzskaite grāmatvedībā. 

99. Nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites un aprēķināšanas kārtība N pašvaldībā. 

100. Priekšnodokļa atskaitīšana ar PVN apliekamiem un neapliekamiem darījumiem, kā arī preču iegādei 

no Eiropas Savienības valstīm N uzņēmuma grāmatvedībā. 

101. Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas problēmas Latvijai iestājoties ES. 

102. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un tā aprēķināšanas pareizības pārbaude Valsts ieņēmumu dienestā. 

103. Fizisko personu ienākumu aplikšana ar nodokļiem: problēmas un risinājumi. 

104. Dabas resursu nodoklis, to aprēķināšana un uzskaite grāmatvedībā. 

105. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tā vieta Latvijas Republikas nodokļu sistēmā. 

106. Uzņēmuma ienākuma nodoklis, tā vieta Latvijas Republikas nodokļu sistēmā. 

107. Pievienotās vērtības nodoklis, tā vieta Latvijas Republikas nodokļu sistēmā. 

108. Akcīzes nodokļu likmju izmaiņu ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem. 

109. Latvijas Republikas nodokļu sistēmas pielīdzināšana ES nodokļu sistēmai. 

110. Nodokļu aplikšanas īpatnības lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumiem. 

111. PVN un priekšnodokļa aprēķināšanas īpatnības darījumos ar nerezidentiem. 

112. Nodokļu sistēma Latvijas Republikā, tās optimizācijas iespējas. 

113. Ienākuma nodokļu sistēma Latvijā, tās attīstības iespējas. 

114. Nodokļu sistēmas pilnveidošana Latvijas Republikā un tās ietekme Latvijas tautsaimniecību. 

115. Vietējo pašvaldību nodevas un to ietekme uz Valsts budžeta ieņēmumiem. 

116. Nodokļu ietekme uz mazo uzņēmumu darbību. 

117. Izložu un azartspēļu nodevas un nodokļa ietekme uz izložu un azartspēļu organizētāju darbību 

Latvijā. 

118. Muitas nodoklis, tā ietekme uz mazumtirdzniecības (vairumtirdzniecības) uzņēmumiem. 

119. Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi, to izmaiņu ietekme uz sociālo budžetu. 

120. Dabas resursu nodokļa ietekme uz dabas aizsardzības procesiem Latvijā. 

121. Fizisko personu ienākumu uzskaite un aplikšana ar nodokļiem. 

Citi temati 

122. Starptautisko finanšu pārskatu piemērošana N uzņēmuma grāmatvedībā.   

123. Uzņēmuma un īpašnieku savstarpējo darījumu atspoguļošana grāmatvedībā. 

124. Uzņēmuma N iekšējās kontroles sistēmas novērtējums. 

125. N pagasta budžeta un darba samaksas sistēmas analīze. 

126. Darījumi ārvalstu valūtā, to uzskaite un darījumu riski. 

127. Kredītu izsniegšana un saņemšana saviem darbiniekiem, nosacījumi un problēmas. 



128. Uzņēmuma iegādes atspoguļošana grāmatvedībā. 

129. Uzņēmuma likvidācijas atspoguļošana grāmatvedībā. 

130. Iekšējā audita loma budžeta iestādes finanšu pārvaldībā. 

131. Ārējā audita organizācija un metodoloģija. 

132. Kontroles, revīzijas un audita organizācijas un vadības aktualitātes. 

133. Finanšu revīzija un ierobežotās pārbaudes rezultātu analīze. 

134. Grāmatvedības ārpakalpojumu darba organizācija, veidi, attīstība. 

135. Grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēja izvēle grāmatvedības darba nodrošināšanai. 

136.  Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas loma grāmatvedības nozares attīstībā Latvijā. 

   


