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Instrukcija gadu atdalīšanas procedūrai 

Sistēmā Tildes Jumis eiro ieviešanas process notiek atdalot gadus — tiks nomainīta bāzes valūta lati uz eiro 

un valūtu pārrēķins izveidots atbilstoši ECB valūtas kursu noteikšanas principiem — kā valūtas vienību skaits 

par vienu eiro (piemēram, 1.0 EUR = 1.3317 USD). Līdz šim Latvijas Banka ārvalstu valūtas kursus noteica 

pretēji – kā latu skaitu par vienu ārvalstu valūtas vienību (piem., 0.702804 LVL = 1.0 EUR). 

Tikai gadu atdalīšanas rezultātā sistēmā bāzes valūta tiks nomainīta uz eiro un grāmatvedības uzskaiti turpmāk 

varēs veikt eiro. 

Gadu atdalīšana (atlikumu veidošana) 

Atlikumu veidošanu (gadu atdalīšanu) veido Sākumprogrammā cilnē Rīki sadaļā Atlikumu veidošana.  

Procesa rezultātā tiks izveidoti atlikumu dokumenti ar preču un finanšu stāvokli 31.12.2013 un visi iepriekš izveidotie 

dokumenti tiks izdzēsti. 

Pēc gadu atdalīšanas tiks saglabātas divas datu bāzes: 

- „vecā” datu bāze ar bāzes valūtu lati un grāmatvedības uzskaiti latos; 

- „jaunā” datu bāze ar bāzes valūtu eiro un grāmatvedības uzskaiti eiro. 

Lai veiktu atlikumu veidošanu un lai šis process neradītu datu izmaiņas, atlikumu veidošana jāveic secīgi, iepriekš veicot 

sagatavošanas darbus. 

Sagatavošanās darbi pirms gadu atdalīšanas 

1. Jāsagatavo datu bāze atlikumu veidošanai — gadu atdalīšanai: 

1.1.  Sakārtojiet pamatlīdzekļu uzskaiti: 

1.1.1. izveidojiet 2013. gadā iegādāto pamatlīdzekļu kartītes; 

1.1.2. kartītēs norādiet ar pamatlīdzekļiem veiktās darbības (kapitālais remonts, pārvērtēšana, 

amortizētās aizstāšanas izmaksas utt.); 

1.1.3. aprēķiniet 2013. gada nolietojums — finansēm un nodokļiem. 

Pēc gadu atdalīšanas visas pamatlīdzekļu kartītes tiks pārnestas uz jauno datu bāzi, konvertējot visas kartītē esošās 

summas uz eiro. 

Ja pamatlīdzekļu kartītes nebūs sakārtotas, tad, pēc gadu atdalīšanas, pamatlīdzekļu sakārtošana būs jāveic divās datu 

bāzēs — gan vecajā (latu), gan jaunajā (eiro). 
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1.2.  Aprēķiniet 2013. gada decembra mēneša algas un izveidojiet maksājumu uzdevumus (ja to veic no algu 

saraksta); 

Pēc gadu atdalīšanas, vidējās izpeļņas turpmākajam aprēķinam, tiks saglabāti 2013. gada algu saraksti, visas sarakstos 

esošās summas konvertējot uz eiro. 

Ja decembra mēneša algu saraksts nebūs izveidots — atdalītā datu bāze to nebūs iespējams sagatavot. 

1.3.  Inventarizējiet juridisko un fizisko personu partneru sarakstu, atzīmējot tos partnerus, ar kuriem 

darbība ir pārtraukta un, iespējams, netiks atjaunota; 

1.4.  Veiciet darbinieku saraksta inventarizāciju, atzīmējot tos darbiniekus, kuri vairs nav darba attiecībās. 

Pēc gadu atdalīšanas visus partnerus un darbiniekus būs iespējams ērti atlasīt pēc norādītās pazīmes un izdzēst, tādējādi 

sakārtojot partneru un darbinieku sarakstu un atbrīvojoties no neesošiem partneriem un darbiniekiem. 

2. Pārbaudiet noliktavas dokumentos preču kustības korektumu un veiciet pārindeksāciju. 

Sākumprogrammā, cilnē Rīki sadaļā Pārindekācija jāatzīmē apstrādājamās datu bāzes ieliekot pazīmi , 

pēc tam jāatzīmē veicamās darbības 

 

3. Pārbaudiet vai atlikumi ir korekti valūtu griezumos, piemēram, ja attaisnojuma dokuments un maksājumu 

dokuments ir atšķirīgās valūtās vai veikts summu pārgrāmatojums caur starpkontu, lai atlikums tiktu 

izveidots tādā valūtā, kādā nepieciešams. 

Ja nebūs veikta finanšu dokumentu atlikumu sakārtošana valūtās, tad gadu atdalīšanās rezultātā atlikumi nebūs pareizi — 

tiks izveidots atlikuma dokuments, kurā parāds tiks, saglabāts tādā valūtā, kāda tas ir attaisnojuma dokumentā, un 

pārmaksa tādā valūtā, kādā veikts maksājums. 

Visas summas finanšu un noliktavas atlikumu dokumentos no latiem tiks konvertētas uz eiro, bet atlikumi citās valūtās 

tiks saglabāti tai valūtā, kādā atlikums radies 

4. Ieteicams izdrukāt kontu apgrozījuma pārskatu latos un valūtās uz 31.12.2013 un salīdzināt atskaites ar 

informāciju pēc atlikumu veidošanas. Tā Jūs varēsiet pārliecināties par to, ka process ir veikts korekti. 

Vecajā datu bāzē kontu apgrozījuma pārskats būs latos, bet atdalītajā — jaunajā datu bāzē — eiro. 

Lai latu summas konvertētu uz eiro, lati jādala ar valūtas kursu 0.702804. 

5. No Latvijas Bankas servera nolasīt valūtas kursus 31.12.2013. Sekojiet līdzi, lai valūtas kurss būtu uzrādīts 

visām izmantotajām valūtām! Ja valūtas kursu nav iespējams nolasīt no LB servera — ievadiet valūtas kursu 

manuāli. Ja apmaksas kontrole nav veikta vai veikta daļēji, valūtas kurss jāievada arī jau neeksistējošām 

valūtām, piemēram, EEK, DEM. 

Detalizēta informācija par sagatavošanās darbiem pirms gadu atdalīšanas pārejai uz eiro, pieejama mājas lapā. 

http://www.tilde.lv/eiro-padomi/padomi/eiro-ieviesana-tildes-jumi
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6. Noņemiet datu bloķēšanas datumu. 

7. Pārbaudiet un sakārtojiet autonumerāciju: 

7.1. Noņemiet finanšu un noliktavas atlikumu dokumentiem unikalitāti; 

7.2. Noliktavas atlikuma dokumentiem ielieciet automunerāciju  

7.3.  

8. Kaut arī gadu atdalīšanas procedūra piedāvā izveidot iepriekšējo datu kopiju, tomēr datu drošībai ieteicams 

izveidot jaunu datu bāzi manuāli nokopējot esošos datus, piemēram, izveidot datu bāzi ar nosaukumu 

Firma_2013. 

Kopiju veido Sākumprogrammā cilnē Rīki sadaļā Jauna datu bāze: 

6.1. Jāieliek pazīme Kopija no esošās datu bāzes; 

6.2. Jāieraksta jaunās datu bāzes nosaukums, piemērā Firma_2013; 
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6.3. Jāizvēlas datu bāze, kuras kopiju veidot, nospiežot uz bultiņas un izvēloties no nolaižamā saraksta vai 

izvēloties no opcijas Izvēlēties no saraksta, kas atvērs logu ar datu bāzēm 

 

6.4. Pēc visu parametru norādīšanas, jānospiež poga Veidot, kā rezultātā tiks izveidota jauna datu bāze 

„Firma_2013”, kurā tiks dublēti visi iepriekš izvēlētās datu bāzes dati 

 

Pēc norādītām darbībām var veikt atlikumu veidošanu vai visu finanšu un noliktavas dokumentu dzēšanu. 

Noliktavas dokumentu dzēšana nepieciešama tajā gadījumā, ja gadu atdalīšana nav iespējama neizlabojamas kļūdas 

preču kustībā konstatēšanas. 

 

 

Pirms gadu atdalīšanas izlasiet Instrukciju Kā sagatavoties gadu atdalīšanas procedūrai un rūpīgi sekojiet 

ieteikumiem.  

Izmantojiet pieejamos palīgmateriālus Eiro ieviešana Tildes Jumī. 

Ja datu bāzē dati pirms gadu atdalīšanas nebūs pienācīgi sakārtoti — gadu atdalīšanas procedūra var būt 

neveiksmīga! 

http://www.tilde.lv/sites/tilde.lv/files/eiropadomi/instrukcija_ka_sagatavoties_gadu_atdalisanas_procedurai_.pdf
http://www.tilde.lv/eiro-padomi/padomi/eiro-ieviesana-tildes-jumi
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Gadu atdalīšana (atlikumu veidošana) 

Atlikumu veidošanu (gadu atdalīšanu) veido Sākumprogrammā cilnē Rīki sadaļā Atlikumu veidošana.  

 

Gadījumā, ja tīklā saslēgti vairāki datori, visiem pārējiem lietotājiem jābeidz darbs ars sistēmu Tildes Jumis un tas jāaizver. 

Atlikumu veidošanu var veikti tikai no datu servera datora un tikai ar administratora tiesībām. 

Gadu atdalīšanas (atlikumu veidošanas) procesa apraksts 

Gadu atdalīšanu (atlikumu veidošanu), saglabājot latus kā bāzes valūtu, var veikt uz jebkuru datumu. 

Pāreja uz eiro, kā sistēmas valūtu, notiks tikai norādot atbilstošo pazīmi un veidojot atlikumus uz 31.12.2013  

 

Procesa soļi 

1. solis — Nosacījumi 

Sākumprogrammā cilnē Rīki jāatver sadaļa Atlikumu veidošana 

 

1.1. Jānorāda lietotājvārds ar administratora tiesībām, parole un datu bāze, kurai tiks veikta atlikumu 

veidošana (gadu atdalīšana) 
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Datu bāzi var izvēlēties nospiežot uz bultiņas un izvēloties no nolaižamā saraksta vai izvēloties no opcijas 

Izvēlēties no saraksta, kas atvērs logu ar datu bāzēm 

1.2. Jānorāda periods, uz kura beigām veikt atlikumu veidošanu un papildus nosacījumi — pāriet uz eiro, 

ieliekot pazīmi laukā   

 

 Lai turpinātu darbu — jānospiež poga Tālāk. 

 

2. solis — Kopijas veidošana  

Sistēma piedāvās izveidot papildus datu bāzi, kurā tiks saglabāti oriģinālie dati, kādi bija pirms atlikumu 

veidošanas, kā arī pieslēguma izveidošanu jaunajai datu bāzei. 

 

Ja kāda no opcijām nav nepieciešama — jāattīra rūtiņa . 

 Lai turpinātu darbu — jānospiež poga Tālāk. 

 

3. solis — Preču atlikumi 

Jānorāda, kā veidot atlikumus precēm: 

- vai vēlaties aprēķināt preču atlikumus atsevišķi par katru piegādātāju; 

- vai vēlaties saglabāt iepirkšanas cenas oriģinālajā valūtā vai arī pārrēķināt uz latiem. 
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Ja savā darbā neizmantojat informāciju par piegādātājiem un/vai valūtas cenas, tad ieteicams šīs iespējas 

neizmantot, jo tas lieki palielinās atlikumu dokumentu daudzumu un sarežģīs turpmāko darbu. 

Saglabāt informāciju par preču piegādātājiem — noliktavas atlikumi tiks saglabāti pa preču piegādātājiem. 

Atlikumu dokumentus veidot bez piegādātāja informācijas — noliktavas atlikumu dokumentos nebūs atsauces uz preču 

piegādātāju. 

Saglabāt informāciju par iepirkšanas valūtu — atlikuma dokumneti tiks izveidoti saglabājot iepirkšanas valūtu, izņemot 

iegādi latos. Visas cenas latos tiks konvertētas uz eiro. 

Preču atlikumiem iepirkšanas cenu pārrēķināt uz eiro — pilnīgi visas iegādes cenas tiks pārrēķinātas eiro. 

 Lai turpinātu darbu — jānospiež poga Tālāk. 

 

4. solis — Saglabāšana 

Ja nepieciešams saglabāt apmaksas kontroli, pazīmei jābūt norādītai . 

 

Ja apmaksas kontroles informāciju saglabāt nav nepieciešams — jāattīra rūtiņa . 

 Lai turpinātu darbu — jānospiež poga Tālāk. 

 

 

Saglabājot apmaksas kontroli tiks izveidoti nepamkasāto finanšu dokumentu „galviņas” 31.12.2013. 

Ja apmaksas kontrole sistēmā nav veikta — pazīme „Saglabāt apmaksas informāciju” nav lietderīga. 
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5. solis — Kontu atlikumi 

Šajā solī jānorāda, kādiem kontiem un pēc kādiem principiem, nepieciešams veidot kontu atlikumus: 

- valūtās — atlikumi tiks izveidoti saglabājot iepriekš norādīto valūtu, ja tie nav lati; 

- partneri — atlikumi tiks izveidoti saglabājot informāciju pa partneriem; 

- aģenti — atlikumi tiks izveidoti saglabājot informāciju pa darbiniekiem/aģentiem, ja tāda informācija 

dokumentā norādīta; 

- budžeta pozīcijas — atlikumi tiks izveidot finanšu dokumentā saglabājot informāciju par norādītajām 

budžeta pozīcijām. 

Logs sastāv no divām cilnēm: 

 Bilances konti; 

 Operāciju konti. 

Katra no cilnēm jāapstrādā atsevišķi. Ja datu bāzē pirms tam ir veikta bilances sastādīšana un slēgti 

operāciju konti, tad cilnē Operāciju konti nekādas darbības nav jāveic. 

 

Lai ātrāk un ērtāk ielikt pazīmes, var izīmēt nepieciešamos laukus un atzīmēt ieliekot pazīmi  laukā Ar tabulas 

iezīmētajiem (tādā pat veidā var izņemt pazīmes masveidā) 

 

Lai saglabātu informāciju par kontu atlikumu norādīšanu, sarakstu var: 

Visas summas finanšu atlikumu dokumentos no latiem tiks konvertētas uz eiro, bet atlikumi citās valūtās tiks saglabāti tai 

valūtā, kādā atlikums radies. 
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— kontu saraksts ar norādītajām pazīmēm tiks izdrukāts. Šajā solī var norādīt, lai saraksts tiek saglabāts 

pdf.formātā. 

— eksportēt uz Microsoft Excel. 

 

Veidojot grāmatvedības atlikumus, noteikti jānorāda konti, kuriem atlikumi būs pa valūtām un kuriem pa 

partneriem.  

Jānorāda, kuriem kontiem atlikumu dokumenti būs nepieciešami valūtās un kuriem pa partneriem. Parasti 

atlikumus pa partneriem un valūtām veido kontiem 2310 un 5310, bet pa valūtām visiem valūtas kases un 

bankas kontiem. Papildus iespējams saglabāt informāciju par darbinieku/aģentu, kas saistīts ar finanšu 

operāciju, un kontējuma budžeta pozīciju. 

Ja sistēmā būs nepietiekama valūtu kursu informācija atlikumu izveidošanai, tos prasīs norādīt. 

 Lai turpinātu darbu — jānospiež poga Tālāk. 

 

6. solis — Valūtu kursi 

Šajā solī jānorāda nepieciešamie valūtu kursi 31.12.2013. To var izdarīt manuāli vai noalasot no interneta: 

 

Ja tabula netiek atvērta, tas nozīmē, ka datu bāzē jau ir atbilstošs valūtas kurss norādītajā datumā 

 Lai turpinātu darbu — jānospiež poga Tālāk. 
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7. solis — Apstiprinājums 

Šis ir pēdējais solis pirms atlikumu veidošanas, ja vēlaties turpināt, apstipriniet darbību ar paroli 

 

 Lai turpinātu darbu — jānospiež poga Apstiprināt. Sistēma sāks atlikumu veidošanas procesu.  

Apstādināt procesu nedrīkst! 

Atkarībā no ievadīto datu apjoma un datora veiktspējas, atlikumu veidošanas process var ilgt no vairākām minūtēm līdz 

vairākām stundām. 

Šajā laikā nedrīkst pieslēgties un strādāt ar datu bāzi, kurai tiek veidota gadu atdalīšanas procedūra. 
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Datu dzēšana 

Ja nav iespējama automātiskā atlikuma veidošana preču kustības kļūdas dēļ, tad ar Sākumprogrammas 

palīdzību var izdzēst noliktavas dokumentu informāciju no tās datu bāzes, kurā veiksiet gadu atdalīšanu un 

pāreju eiro. Pēc datu dzēšanas jāveic gadu atdalīšanas (atlikumu veidošanas) procedūra. 

Datu dzēšanas iespējas Sākumprogrammā cilnē Rīki sadaļā Datu dzēšana 

Lai datu dzēšanu veiktu, jānorāda lietotājvārds ar administratora tiesībām, parole un datu bāze (par datu 

bāzes norādīšu aprakstīts iepriekš). Formā jāatzīmē , kāda informācija jādzēš 

 

Datu dzēšanu var veikt tikai no datu servera datora un tikai lietotājs ar administratora tiesībām. 

Datu dzēšanas procedūra neatgriezeniski dzēš visus norādītos dokumentus, kartītes, sarakstus! 

Laika intervālu norādīt nevar! 
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Darbi pēc gadu atdalīšanas 

Gadu atdalīšana tiek veikta tāpēc, lai sistēmas bāzes valūtu nomainītu uz eiro un turpmāk grāmatvedības 

uzskaiti varētu veikt eiro,  

Pēc gadu atdalīšanas sistēmā tiks izveidoti preču un finanšu atlikuma dokumenti 31.12.2013 un visi iepriekš 

izveidotie dokumenti tiks izdzēsti. 

Pēc gadu atdalīšanas tiks saglabātas divas datu bāzes: 

- „vecā” datu bāze ar bāzes valūtu lati un grāmatvedības uzskaiti latos; 

- „jaunā” datu bāze ar bāzes valūtu eiro un grāmatvedības uzskaiti eiro. 

Visi atlikumu dokumenti valūtās atskaitēs tiks pārrēķināti uz eiro pēc kursa 31.12.2013. 

 

Informācija ko un kā pārbaudīt, kam pievērst uzmanību Tildes Jumī pēc gadu atdalīšanas — mūsu mājas 

lapā „Ko darīt pēc gadu atdalīšanas procedūras”  . 

http://www.tilde.lv/eiro-padomi/padomi/eiro-ieviesana-tildes-jumi

