
      

GRĀMATVEDĪBAS PROCESA NODROŠINĀŠANA AR SISTĒMU 

 "TILDES JUMIS" 
 

Kursa mērķis: 

Sniegt pilnīgu priekšstatu, kā strādāt ar grāmatvedības, uzņēmuma vadības un 

analīzes sistēmu "Tildes Jumis". Praktisku piemēru veidā apgūt visus sistēmas 

moduļus.  

Kursa ilgums: 24 akadēmiskās stundas 

Kursa programma: 

1. Sistēmas "Tildes Jumis" pamatelementi, uzņēmuma pamatdatu ievadīšana: 

 sistēmas Tildes Jumis pamatelementi un struktūra; 

 uzņēmuma apraksts un pamata iestatījumi; 

 autonumerācijas un pavadzīmju/rēķinu numerācijas iestatījumi; 

 dokumentu noformējuma iestatījumi; 

 kontu plāns, tā papildināšana; 

 partneru un darbinieku kartiņu ievadīšana; 

 kontu sākumu atlikumu ievadīšana. 

2. Grāmatvedības uzskaite: 

 grāmatojuma dokumenta veidošana; 

 darbs ar avansa norēķiniem un komandējuma atskaitēm; 

 darbs ar banku un kasi;  

 maksājuma uzdevumu sagatavošana un eksports uz banku sistēmām; 

 banku izraksta imports sistēmā un darbs ar neapstrādātiem bankas 
dokumentiem. 

3. Darba algu aprēķins: 

 darba laika kalendāra un tabeles veidošana; 

 algu, avansu un izmaksu sarakstu veidošana; 

 slimības un atvaļinājumu naudas aprēķins; 

 algu un izmaksu atskaites. 

4. Pamatlīdzekļu uzskaite: 

 pamatlīdzekļu kartītes ievadīšana; 

 nolietojuma aprēķins; 

 pamatlīdzekļu atskaites. 

5. Noliktavas uzskaite: 

 preču kartiņas ievadīšana; 

 preču atlikumu ievadīšana; 

 noliktavas dokumentu veidošana un apstrāde; 

 noliktavas dokumentu kontēšana; 

 



 noliktavas atskaites. 

6. Sistēmas atskaites: PVN deklarācija, peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance, 

citas finanšu atskaites: 

 PVN deklarācijas un tās pielikumu specifikācijas sagatavošana; 

 peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances specifikācijas sagatavošana; 

 citas sistēmā ietvertās finanšu atskaites; 

 personīgo atskaišu sagatavošana, saīšņu uz atskaitēm veidošana; 

 budžeta tāmes un dimensiju izmantošana. 

7. "Tildes Jumis - Uzņēmuma vadība" 

 programmas pārskats 

 atskaišu veidošana priekš "Tildes Jumis - Uzņēmuma vadība" 

 atskaišu noņemšana no "Tildes Jumis - Uzņēmuma vadība" 

 darbs ar atskaitēm "Tildes Jumis - Uzņēmuma vadība" programmā 

8. "Tildes Jumis” servisa programma 

 datora un sistēmas drošība, datu bāzes kopiju veidošana; 

 jaunas datu bāzes izveidošana; 

 datu pārnešana uz jaunu datu bāzi. 


