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Cienījamie sistēmas Tildes Jumis lietotāji! 

 

Esam sagatavojuši un nosūtām sistēmas Tildes Jumis 2014 Maija izlaidumu, kurā ietvertie uzlabojumi 

atvieglos un darīs patīkamāku darbu ar šo sistēmu. 

 

Būtiskākie jaunumi sistēmas Tildes Jumis 2014 Maija izlaidumā: 

1. Apmaksas kontroles atskaite — izveidota iespēja atvērt neapmaksāto dokumentu sarakstu uz noteiktu 

datumu; 

2. Pretenzijas un Brīdinājuma vēstules — eksports uz Microsoft Word; 

3. Kases orderi — izveidota orderu masveida izdrukāšana. 

4. Komandējuma atskaite — izveidota iespēja pirms izdrukāšanas nomainīt atskaites nosaukums; 

5. Noliktavas dokumentu veidnes — jaunas iespējas: 

• iekļaut izdrukā grāmatojumus; 

• izveidoti jauni lauki, kurus uzrādīt veidnēs; 

• arī citiem noliktavas dokumentu veidiem izveidot un pievienot veidnes 

• noteiktam dokumentu veidam norādīt noteiktas veidnes. 

6. Uzņēmuma vadība: 

• ietvertas budžeta tāmes no Tildes Jumja; 

• Jumī pazīme atskaišu saīsnēm, kas jāuzrāda UV; 

• ekspress atskaišu tabulas; 

• admin paroles nomaiņa Sākumprogrammā; 

 

Pārējās izmaiņas: 

1. Skaidras naudas deklarācija uz EDS — formāta izmaiņas. 

2. Atskaite Latvijas Bankai — jauns Excel formāts. 

3. MUN deklarācija — jauns EDS formāts. 

4. Izmaiņas profesiju klasifikatorā — informatīva tabula. Izmaiņas jāveic manuāli! 

 

���� Jaunākās izmaiņas būs pieejamas tikai datu bāzē ar pamatvalūtu eiro. 
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APMAKSAS KONTROLE 

Pēc Jūsu ieteikuma esam uzlabojuši apmaksas kontroles atskaiti — tagad iespējams atskaitē iegūt datus par 

neapmaksātajiem dokumentiem uz noteiktu datumu. 

Apmaksas kontroles atskaites atlases logā izveidots jauns lauks Apmaksāts līdz 

 

Datumu nozīme: 

Laika intervāls no — līdz Parādu dokumentu datums 

Apmaksāts līdz Datums, kuru ieskaitot, tiek atlasīti pilnībā vai daļēji pamaksātie parādu 
dokumenti 

Jaunā lauka darbība — atskaišu veidošana: 

Lauks aktīvs tikai kopā ar pazīmi Parāda dokumenti. 

Atskaites veidošanā saglabājas iepriekšējie atlases nosacījumi — D; DA; K; KA. 

Parāda dokumenti + Visi Tie atlasīti visi Parāda dokumenti norādītajā laika periodā (lauks Nr.1), 
kuri ir apmaksāti vai daļēji apmaksāti un neapmaksāti uz apmaksas 
datumu (lauks Nr.2). Atskaitē tiek ieļauti visi partneri un visi konti ar 
pazīmi D; DA; K; KA. 

Parāda dokumenti + Visi + Partneri Tie atlasīti visi Parāda dokumenti norādītajā laika periodā  (lauks 
Nr.1), kuri ir apmaksāti vai daļēji apmaksāti un neapmaksāti uz 
apmaksas datumu (lauks Nr.2) par konkrēto partneri un pa visiem 
kontiem. 

Parāda dokumenti + Visi + 

Partneri + Konts 

Tie atlasīti visi Parāda dokumenti norādītajā laika periodā (lauks Nr.1), 
kuri ir apmaksāti vai daļēji apmaksāti un neapmaksāti uz apmaksas 
datumu (lauks Nr.2) par konkrēto partneri noteiktajā kontā 

Parāda dokumenti + Apmaksātie Tie atlasīti visi Parāda dokumenti norādītajā laika periodā  (lauks 
Nr.1), kuri ir pilnībā apmaksāti uz apmaksas datumu (lauks Nr.2) 

Parāda dokumenti + Apmaksātie + 
Partneri 

Tie atlasīti visi Parāda dokumenti norādītajā laika periodā  (lauks 
Nr.1), kuri ir pilnībā apmaksāti uz apmaksas datumu (lauks Nr.2) par 
konkrēto partneri un pa visiem kontiem. 

Parāda dokumenti + Apmaksātie + 

Partneri + Konts 

Tie atlasīti visi Parāda dokumenti norādītajā laika periodā  (lauks 
Nr.1), kuri ir pilnībā apmaksāti uz apmaksas datumu (lauks Nr.2) par 
konkrēto partneri noteiktajā kontā 

Parāda dokumenti + Neapmaksātie Tie atlasīti visi Parāda dokumenti norādītajā laika periodā  (lauks 
Nr.1), kuri ir daļēji vai neapmaksāti apmaksāti uz apmaksas datumu 
(lauks Nr.2) 
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Parāda dokumenti + Neapmaksātie 
+ Partneri 

Tie atlasīti visi Parāda dokumenti norādītajā laika periodā  (lauks 
Nr.1), kuri ir daļēji vai neapmaksāti apmaksāti uz apmaksas datumu 
(lauks Nr.2) par konkrēto partneri un pa visiem kontiem. 

Parāda dokumenti + Neapmaksātie 
+ Partneri + Konts 

Tie atlasīti visi Parāda dokumenti norādītajā laika periodā  (lauks 
Nr.1), kuri ir daļēji vai neapmaksāti apmaksāti uz apmaksas datumu 
(lauks Nr.2) par konkrēto partneri noteiktajā kontā 

Ieliekot pazīmi Apmaksas dokumenti, lauks kļūst neaktīvs 

 

Piemēri 

Atskaite bez apmaksas kontroles datuma Apmaksāts līdz 

Atlase pēc partnera 
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Tiek atlasīti visi dokumenti, kas izveidoti laika posmā līdz 17.04.2014, neskatoties uz dokumenta apmaksas 

datumu, bet ņemot vērā apmaksas pazīmi Apmaksāts finanšu dokumentā. 

Atskaite ar apmaksas kontroles datumu Apmaksāts līdz 

Atlase pēc partnera 

 

 

 

Atlase pēc konta 
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Salīdzinājums ar finanšu atskaiti 

 

 

Kas jāņem vērā! 

Atskaitē atlikums nesakritīs ar finanšu datu atlikumu, ja parāda dokumentā uzrādīts avansa pārgrāmatojums, 

bet maksājumu uzdevums apmaksas kontrolē nav iesaistīts 
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Ko darīt? 

Pārgrāmatojumi jāveic ar atsevišķu finanšu dokumentu un jāsasaista ar pirmdokumentu 

 

 

vai apmaksas kontrolē jāiesaista maksājuma dokuments 

 

 

 

���� Atskaite korekti darbojas tikai ar iestatījumu 
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BRĪDINĀJUMA VĒSTULE UZ MICROSOFT WORD 

Lai Pretenzijas un Brīdinājuma vēstules varētu rediģēt, izveidota iespēja tās atvērt Microsoft Word formātā. 

Lai to izdarītu, parādu administrēšanas procesa logā jānospiež poga Eksportēt  
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KASES ORDERU MASVEIDA IZDRUKĀŠANA 

Pēc Jūsu lūguma, izveidota iespēja masveidā izdrukāt kases orderus. 

Lai orderus izdrukātu masveidā, tie jāatlasa pēc viena tipa — ieņēmumu vai izdevumu orderi un nolaižamajā 

sarakstā jāizvēlas opcija Visus kases orderus 

 

Pēc izvēles apstiprināšanas, sistēma atvērs apstiprinājuma logu, kurā tiks norādīts izdrukājamo kases orderu 

skaits 

 

Pēc tam tiks atvērts logs izdrukas uzstādīšanai (kases ieņēmumu orderiem papildus iespēja norādīt kvīts 

izdruku) 

 

Apstiprinot izdrukas uzstādīšanu, nospiežot pogu Labi, orderi tiks atvērti pirmsizdrukas logā, kurā orderus var 

izdrukāt un/vai saglabāt krātuvē vai PDF formātā. 

Ja orderi nebūs atlasīti, sistēma atvērs paziņojumu 
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KOMANDĒJUMA ATSKAITE 

Tā kā komandējuma atskaitē iespējams norādīt norēķinus vairākās valūtās vienā atskaites formā, pēc Jūsu 

ieteikuma esam izveidojuši iespēju pirms izdrukāšanas mainīt atskaites nosaukumu 

 

Atskaites nosaukuma maiņa dod iespēju komandējuma atskaites formā veikt avansu norēķinu uzskaiti — 

vienā avansu norēķinā iekļaut norēķinus dažādās valūtās, nevis veidot katrai valūtai savu avansu norēķinu. 

 

���� Jāatceras, ka komandējuma atskaites grāmatojumi ir tikai euro, bet avansu norēķins tiek 
grāmatots norēķina valūtā. 
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NOLIKTAVAS DOKUMENTU VEIDNES 

Attīstot noliktavas dokumentu veidņu pielietojumu izveidota jauna funkcionalitāte:  

���� 
Informācija par veidņu modificēšanu, rediģēšanu un pievienošanu pieejama elektroniskajā 
rokasgrāmatā Palīgs sistēmas lentes joslā 

 

 kā arī aprakstos mūsu mājas lapā 

http://www.tilde.lv/tildes-jumis/garantetais-atbalsts/dokumentacija . 

Grāmatojumi uz veidnēm 

Lai noliktavas dokumentu veidnes varētu veiksmīgi izmantot ikdienas darbā, pēc Jūsu ieteikuma esam 

izveidojuši iespēju veidņu izdrukās iekļaut grāmatojumu 

 

���� Lai grāmatojumi tiktu izdrukāti vajadzīgajā dokumentā, tam jābūt nokontētam. 

Kontējumi būs redzami tikai uz izdrukātajām pavadzīmēm, rēķiniem. 

Informācija, kā noliktavas dokumenta izdrukā norādīt grāmatojumu, pieejama elektroniskajā rokasgrāmatā 

Palīgs sistēmas lentes joslā. 

Veidnes, kuru izdrukās būs iekļauti grāmatojumi, sarakstā ir atzīmētas piezīmēs norādot ar kontējumiem 
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Jauni lauki, kurus iekļaut veidnēs 

Piemēram: 

• dažādas apmaksas summas angļu valodā (gan ar PVN, gan bez PVN – būvniecības pakalpojumiem, 

kokmateriāliem utml.) 

 

• divas noliktavas (starpnoliktavu pārvietošanas pavadzīmēm) 

 

���� 
Par veidņu rediģēšanu interesēties sūtot e-pastu uz jumis@tilde.lv , jums tiks izsūtīts veidnēs 
ievietojamo lauku saraksts.  

Konsultācijas darbam ar  Microsoft Office programmatūrām Tildes Jumis tehniskais atbalsts 
nesniedz. 

Veidņu rediģēšana nav vienkārša Word dokumenta aizpildīšana – tā ir vienkāršota programmēšana — 
norādot laukus grāmatvedības sistēmā, no kuriem veidnē tiks aizgūta informācija, tāpēc prasa padziļinātu 
Office programmu izpratni darbā ar MergeField funkcionalitāti! 

Apraksti darbam ar MergeField laukiem pieejami interneta vietnēs, piemēram, 

http://office.microsoft.com/lv-lv/word-help/HP005186172.aspx un  

http://office.microsoft.com/lv-lv/starter-help/results.aspx?qu=%C4%81tr%C4%81s+da%C4%BCas%2C+lauks&ex=1&origin=HA010370568 

Veidnes citiem noliktavas dokumentiem 

Izveidota iespēja visiem noliktavas dokumentu veidiem pievienot jaunas veidnes: 
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Noteiktam dokumentu veidam noteiktas veidnes 

Veidņu lietošanas ērtībai izveidota iespēja noteiktam dokumentu veidam (standarta, kokmateriālu, degvielas) 

norādīt atbilstošas veidnes. Lai norādītu, kādam dokumentu veidam veidne jālieto, no nolaižamā saraksta jāizvēlas 

atbilstošais dokumenta veids 

 

Dokumenta veida norādīšana atvieglos darbu strādājot ar noliktavas dokumentiem, piemēram, strādājot ar 

kokmateriālu pavadzīmēm, veidnes izdrukās tiks piedāvātas tikai kokmateriālu dokumentu veidnes 

 

Ja dokumenta veids veidnei nebūs norādīts 

 

tā tiks uzrādīta visiem dokumentiem (skatīt iepriekšējo piemēru par kokmateriālu pavadzīmju veidnēm – Summa 

angliski). 
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IZMAIŅAS PROGRAMMĀ TILDES JUMIS—UZŅĒMUMA VADĪBA 

Budžeta tāmes 

Lai uzņēmuma vadība varētu ērtāk sekot līdzi uzņēmuma finanšu vadībai, Tildes Jumis – Uzņēmuma vadībā 

izveidotas saīsnes uz budžeta tāmēm 

 

Līdzās kontu (budžeta kodu, dimensiju) laukam ir grafiks, kuru var palielināt uz tā uzklikšķinot ar kreiso peles 

taustiņu 
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Jumī pazīme atskaišu saīsnēm, kas jāuzrāda UV 

Lai vadībai „nejauktu galvu” ar viņa darbā nevajadzīgām atskaitēm, Jumī izveidota iespēja — veidojot atskaišu 

saīsnes norādīt vai atskaite būs vai nebūs pieejama TJ–UV. 

• Ja lauks aizpildīts  — atskaite būs pieejama Uzņēmuma vadībā, 

• Ja lauks tukšs  — atskaite nebūs pieejama Uzņēmuma vadībā 

 

Ekspress atskaišu tabulas 

Sistēmā Tildes Jumis pieejamas ekspress atskaites — Realizācija un Peļņa, 

 

kurās redzami aktuālie dati uz atskaites atvēršanas dienu, t.i., šodienu. 

Tagad šīs abas atskaites pieejamas arī Uzņēmuma vadībā 
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Rādītāju diapazonu katrs lietotājs iestata atbilstoši uzņēmuma finanšu rādītājiem. Lai iestatītu rādītājus, 

jānospiež poga Zīmulītis  un atvērtajos laukos jānorāda minimālās un maksimālās summas.  Kā beigu rādītāju 

nevar ievadīt skaitli, kas ir mazāks, nekā grāmatvedības finanšu dati. 

 

Lai aizvērtu rādītāju laukus, atkārtoti jānoklikšķina uz pogas Zīmulītis. 

Kā sākuma rādītāju var norādīt negatīvu skaitli, ja tas nepieciešams. Rādītāju skala tiks iekrāsota divās krāsās 

— dzeltenīgā krāsā negatīvās vērtības, zaļganajā - pozitīvās. 

Ar peli uzbraucot uz rādītāja, tiks atvērts informācijas logs, kurā uzrādīta Apgrozījuma vai Peļņas summa 

 

Blakus pogai Zīmulītis atrodas atskaites atvēršanas poga , kuru nospiežot tiks atvērta kontu apgrozījuma 

atskaite, kurā atainoti visi peļņu un apgrozījumu veidojošie finanšu dokumenti 
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admin paroles nomaiņa 

Sistēmā nav iespējams ielogoties, ja lietotāja vārds un/vai parole ir admin, kā arī, ja lietotājvārds sakrīt ar 

paroli! 

Līdz šim paroles nomaiņa bija jāveic Jumī, bet, lietotāju ērtībai ir izveidota iespēja paroles nomaiņu veikt 

pieslēguma laikā 

 

Lai nomainītu paroli, jānospiež poga Mainīt paroli un tiks atvērts paroles nomaiņas logs 

 

kurā jāievada pašreizējā parole un jaunā parole. Lai apstiprinātu izmaiņas, jānospiež poga Mainīt paroli. par 

paroles veiksmīgu nomaiņu tiks atvērts paziņojums 

 

Nospiež pogu Labi, tiks atvērta sistēma Uzņēmuma vadība. 

���� Ja datorā instalēts Tildes Jumis, jāņem vērā, ka parole izvēlētajam lietotājam automātiski tiek 

nomainīta arī pieslēgumam Jumī. 
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PĀRĒJĀS IZMAIŅAS 

• Skaidras naudas deklarācija uz EDS 

Ar šī gada 11.martu ir izveidota jauna dokumenta „Deklarācijas par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem” 

dokumenta versija. Šajā izlaidumā esam atskaiti izveidojuši saskaņā ar jaunākajām izmaiņām. 

• Atskaite Latvijas Bankai uz Excel 

No š.g. 1. janvāra „1-IB Paziņojums par iekšzemes bankā saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem” 

ir aizvietots ar „1-IB Mēneša pārskatu par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem”. 

 Un, tā kā jaunajā pārskatā vairs nav jānorāda darījuma reģistrācijas numurs, atbilstoši ir mainījies arī Excel 

formāts – pārskatā ir par vienu aili mazāk. 

Jumī iekļauts jaunākais eksporta formāts. 

���� Atskaitē jāiekļauj tikai tie darījumi, kas ir 10 000 eiro vai lielāki. 

• MUN deklarācija — jauns EDS formāts 

Ar šī gada 16. aprīli MK apstiprinājis jaunu mikrouzņēmuma nodokļa deklarāciju. Jumī izveidots jaunās 

deklarācijas formāts uz EDS. 

Atgādinām, ka MUN deklarācijai nav izdrukas, tai ir tikai eksporta formāts uz EDS un, ja nepieciešama 

deklarācija papīra formātā, to var izdrukāt no EDS kopā ar iesniegšanas apstiprinājumu. 

• Izmaiņas Profesiju klasifikatorā 

���� Izmaiņas jāveic manuāli. 

 

Profesijas nosaukums esošajā Profesiju 
klasifikatora redakcijā 

Profesijas nosaukums jaunajā Profesiju klasifikatora redakcijā 

2310 06  Katedras VADĪTĀJS 1345 23  Katedras VADĪTĀJS 

- 2423 17  SUPERVIZORS /KONSULTANTS PĀRRAUGS  

- 2652 28  Mūzikas teorijas SPECIĀLISTS  

- 3119 47  Vērpto tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS  

- 3119 48  Austo tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS  

- 3119 49  Adīto tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS  

- 3119 50  Neausto drānu un izstrādājumu ražošanas SPECIĀLISTS  

- 3142 28  Augkopības TEHNIĶIS  

- 3142 29  Lopkopības TEHNIĶIS  

- 3151 21  Kuģu MEHĀNIĶIS (vadības līmenī)  

- 3151 22  Kuģu MEHĀNIĶIS (ekspluatācijas līmenī)  

- 3152 30  Kuģu VADĪTĀJS (vadības līmenī)  

- 3152 31  Kuģu VADĪTĀJS (ekspluatācijas līmenī 

- 3339 40  KOMERCDARBINIEKS  

- 6113 12  DĀRZKOPIS  

- 6113 13  AUGKOPIS  

7323 01 Iespiedprodukcijas PĒCAPSTRĀDĀTĀJS 7323 01  Iespieddarbu apstrādes SPECIĀLISTS  

 


