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Tālākizglītības nodaļa

Mācību programma kursam
UZŅĒMĒJDARBĪBAS GRĀMATVEDĪBA

1. Kursu  apjoms:
- lekcijas                             68    stundas
- praktiskie darbi                12    stundas
__________________________________
                                Kopā: 80 stundas

2. Kursu mērķis
      Apgūt grāmatvedības pamatus, kas nepieciešami darba tirgū.

3. Uzdevumi un sagaidāmie rezultāti
Nr.
p.k.

Temats Stundu 
skaits

Jāzina Jāprot

1. Uzskaite, tās veidi un 
mērītāji

2 Kas ir uzskaite un 
kādas ir tās pazīmes

Jāprot pāriet no 
naturāliem un 
darba mērītājiem 
uz naudas mērītājiem

2. Grāmatvedība, tās 
nozīme un uzdevumi

4 Grāmatvedību 
regulējošie likumi

Jāprot noteikt šo likumu 
pamatprasības

3. Grāmatvedības 
metodes

2 Grāmatvedības
 metodes galvenie 
elementi

Jāprot raksturot šos 
elementus

4. Grāmatvedības
 uzskaites pamati

8 Saimniecisko līdzekļu
 klasifikācija. Kontu
sistēma un divkāršais
ieraksts. Kontu 
ieguldījums. Izdevumu
un ieņēmumu uzskaites
 kopējā shēma

Jāprot noteikt uzņēmuma 
saimnieciskās darbības 
finansiālo rezultātu

5. Grāmatvedības
 uzskaites formas

2 Vienkāršās 
grāmatvedības
uzskaites formas
 būtība

Jāprot noteikt, kad 
izmantot 1.variantu, 
kad 2.variantu

6. Naudas līdzekļu un
norēķinu uzskaite

8 Kā pareizi veikt
naudas līdzekļu 
operāciju uzskaiti

Jāprot aizpildīt Reģistru
 N1, Reģistru N2, 
Valūtas operāciju
 reģistru

7. Darba samaksas 
uzskaite

10 Kā aprēķināt darba 
samaksu. Iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis. 
Obligātās sociālās 
apdrošināšanas iemaksas.

Jāprot aprēķināt 
Slimības pabalstu,
atvaļinājuma naudu, 
ieturēt nodokļus no
darba samaksas.

8. Norēķini ar norēķinu 
personām

2 Kā veikt norēķinu
 personu izdevumu
 uzskaiti

Jāprot aprēķināt 
komandējumu 
izdevumus, sastādīt



 avansa norēķinu.
9. Materiālu uzskaite 4 Kā veikt materiālu 

uzskaiti uzņēmumā
Materiālu uzskaites 
divi varianti. Jāprot
 norēķināties ar
 piegādātājiem.

10. Pamatlīdzekļu uzskaite 8 Kā veikt pamatlīdzekļu 
uzskaiti uzņēmumā 

Aprēķināt pamatlīdzekļu
 nolietojumu, veikt
 inventāra uzskaiti

11. Nodokļi 12 Kādi ir nodokļi Jāprot veikt nodokļu
aprēķinu un atskaitīties 
par tiem.

12. Grāmatvedības
pārskati

6 Kā sastādīt bilanci, 
peļņas vai zaudējumu 
aprēķinu, pielikumu, 
ziņojumu, naudas 
plūsmas pārskatu, 
revidenta slēdzienu

Jāprot praktiski to 
izdarīt

Kopā: 68
Pēc izvēles: 12 3 praktiskie darbi.

Sastādīt bilanci pēc 
dotiem izejas datiem

Kopā: 80

Samaksa- 120 Ls (plus PVN)


