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1. Nemateriālo ieguldījumu uzskaite

1. Akts par nemateriālā ieguldījuma pieņemšanu lietošanā

2. Akts par ilgtermiņa ieguldījumu (nemateriālo ieguldījumu) izslēgšanu

3. Inventarizācijas rezultātā konstatētā ilgtermiņa ieguldījuma novērtējuma akts

4. Grāmatvedības izziņa par attīstības izmaksu kapitalizāciju

5. Akts par nemateriālo ieguldījumu inventarizāciju

2. Pamatlīdzekļu uzskaite

1. Akts par pamatlīdzekļa pieņemšanu lietošanā

2. Akts par pamatlīdzekļu izslēgšanu

3. Pamatlīdzekļa (komplektējošās daļas) izvērtējuma akts

4. Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma novērtējuma akts

5. Bioloģiskā (pazemes) aktīva vērtības norakstīšanas akts izstrādes rezultātā

6. Grāmatvedības izziņa par pamatlīdzekļa pārklasifikāciju

7. Grāmatvedības izziņa par pamatlīdzekļa patieso vērtību

8. Ziedojumu/dāvinājumu novērtēšanas akts

9. Akts par pamatlīdzekļu inventarizāciju

3. Ieguldījuma īpašumu uzskaite

1. Akts par ieguldījuma īpašuma pieņemšanu lietošanā

2. Akts par ilgtermiņa ieguldījumu (ieguldījuma īpašumu) izslēgšanu

3. Inventarizācijas rezultātā konstatētā ilgtermiņa ieguldījuma novērtējuma akts

4. Grāmatvedības izziņa par īpašuma pārklasifikāciju

5. Akts par ieguldījuma īpašumu inventarizāciju

4. Bioloģisko aktīvu uzskaite

1. Rīkojums par cenas noteikšanu kokmateriāliem

2. Inventarizācijas saraksts

3. Inventarizācijas rezultātā konstatētā bioloģiskā aktīva novērtējuma akts

4. Akts par bioloģiskā aktīva izslēgšanu

5. Grāmatvedības izziņa par atsavināšanai nodotā bioloģiskā aktīva uzskaiti krājumu sastāvā

6. Grāmatvedības izziņa par krājumu atzīšanu uzskaitē no lauksaimnieciskās darbības

5. Līdzdalības radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās uzskaite

1. Grāmatvedības izziņa par ieguldījuma pārklasifikāciju

2. Līdzdalības daļas vērtības samazinājuma novērtējuma akts

3. Līdzdalības kapitālsabiedrībā  inventarizācijas saraksts

6. Krājumu uzskaite

1. Ziedojumu/dāvinājumu novērtēšanas akts

2. Akts par materiālo vērtību izsniegšanu

3. Krājumu inventarizācijas saraksts

4. Akts par inventarizācijas laikā konstatētu bojātu krājumu norakstīšanu

5. Ilgstoši lietojamā inventāra vērtības samazinājuma novērtējuma akts

7. Prasību uzskaite, tai skaitā, nākamo periodu izdevumu un avansu uzskaite

1. Darbinieka avansa pieprasījums

2. Avansa norēķins

3. Apstiprinājuma lūgums par prasību un samaksāto avansu atlikumu bilances kontos pārskata perioda beigās, izņemot 

salīdzināšanos ar budžeta iestādēm
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4. Prasību un samaksāto avansu inventarizācijas saraksts

5. Nākamo periodu izdevumu inventarizācijas saraksts

8. Naudas līdzekļu uzskaite

1. Akts par skaidrās naudas līdzekļu inventarizāciju

2. Apstiprinājuma lūgums kredītiestādei par bezskaidras naudas atlikumu norēķinu kontos pārskata perioda beigās

3. Bezskaidras naudas līdzekļu inventarizācijas saraksts

9. Uzkrājumu, iespējamo saistību un iespējamo aktīvu uzskaite

1. Grāmatvedības izziņa par uzkrājumu apmēra atzīšanu un novērtēšanu

10. Saistību uzskaite

1. Saistību un saņemto avansu inventarizācijas saraksts

2. Apstiprinājuma lūgums par saistību un saņemto avansu atlikumu bilances kontos pārskata perioda beigās, izņemot 

salīdzināšanos ar budžeta iestādēm

3. Nākamo periodu ieņēmumu inventarizācijas saraksts

11. Saistību pret darbiniekiem par darba samaksu uzskaite

1. Aprēķins par uzkrātajām saistībām par darbinieku neizmantoto atvaļinājumu

2. Saistību inventarizācijas saraksts

12. Publiskās un privātās partnerības darījumu uzskaite

1. Grāmatvedības izziņa par aktīva pārklasifikāciju

2. Grāmatvedības izziņa par aktīva patiesās vērtības aplēsi

13. Nomas uzskaite

1. Grāmatvedības izziņa par Nomas klasifikāciju

14. Finanšu instrumentu uzskaite

1. Grāmatvedības izziņa par finanšu instrumenta pārklasifikāciju

2. Finanšu aktīva vērtības samazinājuma novērtējuma akts

3. Grāmatvedības izziņa par finanšu aktīva vērtības samazinājuma aprēķinu

4. Finanšu instrumentu inventarizācijas saraksts

5. Apstiprinājuma lūgums par finanšu instrumentu atlikumu bilances kontos pārskata perioda beigās

15. Ieņēmumi no darījumiem bez atlīdzības (nodokļi un pārvedumi)

1. Grāmatvedības izziņa par perioda slēgumu

2. Grāmatvedības izziņa

3. Ziedojumu/dāvinājumu novērtēšanas akts (izņemot pamatlīdzekļiem)

4. Ziedojumu/dāvinājumu novērtēšanas akts

16. Ieņēmumu no darījumiem ar atlīdzību uzskaite

17. Grāmatvedības izziņa par ieņēmumu aplēsi par budžeta iestādes sniegtajiem pakalpojumiem pārskata periodā

19. Izdevumu uzskaite

1. Akts par reprezentācijas izdevumiem

2. Akts par materiālo vērtību izsniegšanu

20. Darījumu ārvalstu valūtā uzskaite

1. Akts par ārvalstu valūtā uzskaitīto posteņu pārvērtēšanu euro pārskata datumā

2. Grāmatvedības izziņa par darījuma ārvalstu valūtā sākotnējo atzīšanu

21. Izmaiņas grāmatvedības uzskaites kārtībā, aplēšu maiņa un kļūdu labošana

1. Akts par izmaiņām aplēsēs

2. Grāmatvedības izziņa par kļūdu korekciju
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