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Cienījamie sistēmas Tildes Jumis lietotāji! 

 

Esam sagatavojuši un nosūtām sistēmas Tildes Jumis 2015 Aprīļa izlaidumu, kurā ietvertie uzlabojumi 

atvieglos un darīs patīkamāku darbu ar šo sistēmu. 

 

Būtiskākie jaunumi sistēmas Tildes Jumis 2015 Aprīļa izlaidumā: 

1. Jauna PVN deklarācija – īpašā režīma deklarācija; 

2. Profesiju klasifikatora imports — iespēja importēt jaunākā Profesiju klasifikatora versiju visās datu 

bāzēs; 

3. Ziņas par darba ņēmējiem — ieviesti jauni kodi. 

4. Partneru salīdzināšana un monitorings — papildus iespējas partneru datu pārbaudē un salīdzināšanā, 

ja tiek abonēts pakalpojums „Firmas.lv”. 

Firmas.lv piedāvājums —bezmaksas iepazīšanās komplektu „Viss iekļauts” 

 

Pārējās izmaiņas: 

1. Maršruta lapu izdruka papildināta ar jaunu atskaites nosaukumu „Darba braucienu atskaite” 

2. Uzlabotas pamatlīdzekļu kategoriju atskaites. 
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ĪPAŠĀ REŽĪMA PVN DEKLARĀCIJA 

Saistībā MK noteikumos Nr.40, izveidota jauna PVN deklarācija — īpašā režīma deklarācija. 

Jauna specifikācija 

Līdz ar jaunās deklarācijas izveidošanu, izveidota jauna PVN specifikācijas forma, saglabājot iepriekšējās 

specifikācijas aizpildīšanas un deklarācijas aizpildīšanas principus. 

 

Īpašā režīma deklarācijas aizpildīšana 

Lai sagatavotu deklarāciju, jāveic tieši tādas pašas darbības, kā sagatavojot parasto PVN deklarāciju un 

pielikumus — specifikācijā jānorāda kontējumi. 

Deklarācija atverama no lentes joslas cilnes Finanšu atskaites 

 

Finanšu dokumentu aizpildīšana 

Lai finanšu dokumentā ērtāk varētu veikt summu automātisku dalīšanu, tās nepieciešams izveidot PVN 

likmju sarakstā: 
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PROFESIJU KLASIFIKATORA IMPORTS 

Profesiju klasifikators tiek mainīts (papildināts) vairākas reizes gadā.  

Esošajās datu bāzēs klasifikatora izmaiņas netiek veiktas, jo to, katrs lietotājs pats, varēja rediģēt 

(piemēram, izdzēst nevajadzīgos kodus) — tāpēc jaunie kodi jāievada, vecie kodi jādzēš, vai esošie jāmaina 

katram lietotājam pašam. 

Pēc jūsu lūguma esam izveidojuši iespēju ieimportēt sistēmā pilnu Profesiju klasifikatoru, lai nevajadzētu 

veikt labojumus. 

Ja nepieciešams nomainīt visu Profesiju klasifikatoru, to var izdarīt automātiski, tikai jārēķinās, ka 

iepriekšējais sistēmas klasifikators tiks neatgriezeniski dzēsts! 

Profesiju klasifikatoru var nomainīt Sākumprogrammā sadaļa Jauninājums (cilnē Rīki)  

 

un jārīkojas sekojoši: 
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1.solis — no Labklājības ministrijas mājas lapas lejup jāielādē un datorā jāsaglabā Profesiju klasifikators 

jaunākais fails xml formātā. Klasifikatoru var atrast nospiežot uz saites  

 

2.solis — saglabātais fails jānorāda laukā Fails. 

 

3.solis — jāatzīmē, kādās datu bāzēs veikt klasifikatora nomaiņu ieliekot pazīmi . Ja kādā datu bāzē 

klasifikatoru mainīt nevajag — pazīme jāattīra . 

 

4.solis — pēc faila norādīšanas un datu bāzu atzīmēšanas, jānospiež poga . Profesiju 

klasifikators tiks atjaunots visās atzīmētajās datu bāzēs. 

 

 
Profesiju klasifikatora atjaunošana NEATGRIEZENISKI maina datu bāzē esošo PK. 

Jaunināšana iespējama tikai jauninātās datu bāzēs.  
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JAUNI ZIŅU KODI 

MK noteikumi Nr.827 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju 

un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli, 

nosaka, ka ar 01.06.2015 tiek mainīti darbinieku ziņu kodi. 

Ziņu kodi 91 un 92 

Jumī tiek ieviesti jauni ziņu kodi 91 un 92: 

91 Datums, ar kuru darba ņēmējam vai mikrouzņēmuma darbiniekam (bērna tēvam) ir piešķirts 
atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu (PATERNITĀTES atvaļinājums) 

92 Datums, ar kuru darba ņēmējs vai mikrouzņēmuma darbinieks (bērna tēvs) ir sācis darbu pēc 
atvaļinājuma sakarā ar bērna piedzimšanu 

 

Lai atskaitē iekļautu kodus 91 un 92, jārīkojas tieši tāpat kā norādot bezalgas atvaļinājumu vai bērna 

kopšanas atvaļinājumu. 

Darbinieka kartītē sadaļā Vēsture, tieši tāpat kā līdz šim, jāizvēlas Notikuma veids -> Paternitātes 

atvaļinājums un jānorāda tā sakuma un beigu datumi. Izvēloties šo notikuma veidu – automātiski tiks ievietots 

ziņu kods 91. 

 

Ziņu kodu 92 izvēlēties nav iespējams! Tas atskaitē tiks ielikts automātiski, balstoties uz notikuma beigu 

datumu. 

Jāņem vērā, ka darbinieka kartītē (tieši tāpat kā norādot bezalgas atvaļinājumu vai bērna kopšanas 

atvaļinājumu) laukā Datums līdz jānorāda paternitātes atvaļinājumā pēdējās dienas datums, savukārt atskaitē 

šis datums tiks norādīts + 1 diena -> datums, ar kuru bērna tēvs ir sācis darbu pēc atvaļinājuma sakarā ar bērna 

piedzimšanu 

 

 

 Atskaitē Ziņas par darba ņēmējiem ziņu kods 91 un 92 tiks iekļauti tikai sākot ar 01.06.2015! 

Tātad, ja kāds no atvaļinājuma datumiem būs vismaz 01.06.2015 – notikums tiks iekļauts atskaitē. 

 

PARTNERU SALĪDZINĀŠANA UN MONITORINGS 

Sadarbībā ar „Firmas.lv” izveidots ērts rīks partneru datu salīdzināšanai un monitoringam. 
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Monitorings 

Monitorings ir speciāls rīks partneru datu pārbaudēm, kas paziņo, ja klients, parādnieks vai sadarbības 

partneris: 

 mainījis juridisko adresi, nosaukumu vai kapitālu; 

 iesniedzis gada pārskatu; 

 iekļauts vai izslēgts no PVN maksātāju reģistra; 

 mainījis amatpersonas vai dalībniekus; 

 likvidējas vai reorganizējas; 

 pārtraucis saimniecisko darbību. 

 Par monitoringa iegādes iespējām sazinieties ar Firmas.lv klientu servisu. 
Tālrunis: 67770757, 29501234 
E-pasts: serviss@firmas.lv 

 

Monitorings pieejams lentes joslas cilnē Sākums 

 

Ja kādam no monitoringam pakļautajiem klientiem būs veiktas iepriekš norādītās izmaiņas, monitoringa 

poga tiks nomainīta uz pogu ar izsaukuma zīmi . 

Lai veiktu monitoringu, jāizveido monitorējamo partneru saraksts: 

1.solis — jāatver partnera kartīte; 

2.solis — jānospiež poga  

3.solis — atvērtajā logā jāieliek pazīme laukā Monitorings 

 

Visi iekļautie partneri tiks regulāri pārbaudīti Firmas.lv datu bāzē. 

 Jāņem vērā, ka uzņēmuma darbinieki, kas strādās ar monitoringa rīku, veidos kopīgo datu bāzi — tas 
nozīmē, ka monitoringa logā tiks uzrādīti ne tikai katra konkrēta lietotāja atlasītie dati, bet visu 
lietotāju veidotais saraksts. 
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Piemēram, uzņēmums strādā ar 30 datu bāzēm (sniedz grāmatvedības pakalpojumus). Uzņēmumā strādā 3 
darbinieki, bet Firmas.lv iegādāts viens pieslēgums monitoringa rīkam un visi darbinieki ielogojas ar vienu 
lietotājvārdu un paroli. Katram apkalpojamajam uzņēmumam ir atšķirīgs partneru saraksts, tātad – atšķirīgs arī 
monitorējamo partneru saraksts, bet, tā kā visi darbinieki veic pieslēgumu ar vienu un to pašu lietotājvārdu – 
saraksts tiek apvienots un visās datu bāzēs būs vienāds monitorējamo partneru saraksts. 

 Monitorings saraksts tiek glabāts Firmas.lv datos. 

 

Ne visas partnera datu izmaiņas tiks automātiski iekļautas partnera kartītē! 

Atverot monitoringa sarakstu, tajā partnera dati tiks iekrāsoti vairākās krāsās: 

 Baltā — tie partneri, kas iekļauti monitoringa sarakstā citās datu bāzēs; 

 Pelēkā — dati, kas ir izmainīti, bet Jumī automātiski nav ievietojami; 

 Rozīgā — dati, kas ir ievietojami partnera kartītē. 

 

Lai veiktu monitoringu: 

1.solis — jāatver monitoringa logs 

2.solis — jāieliek atzīme, kurus uzņēmumus pārbaudīt 
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3.solis — jānospiež poga   

4.solis — tiks atvērts apstiprinājuma logs par datu salīdzināšanu 

 

5.solis — tiks atvērts datu salīdzināšanas logs 

 

Lai veiktu datu salīdzināšanu, pretī firmas nosaukumam jāieliek pazīme , kas norādīs, kurām firmām 

salīdzināšana nepieciešama. Lai atvērtu informāciju, kādi dati tiks salīdzināti, jānospiež poga  un tiks atvērta 

uzņēmuma informācija 
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6.solis — pēc salīdzināmo datu atzīmēšanas, jānospiež poga . Sistēma atvērs brīdinājuma 

paziņojumu 

 

kuru akceptējot, jānospiež poga Labi. 

7.solis — dati tiks salīdzināti ar Firmas.lv datu bāzi un atvērtajā logā būs redzami atšķirīgie dati divās kolonnās 

– vienā – dati, kas ir Jumī, otrā – dati, kādi ir Firmas.lv datu bāzē.  

  

8.solis — šos datus var imports Jumī, nospiežot pogu  

Par veiksmīgu datu ievietošanu Jumī tiks atvērts paziņojums 

 

Piemērs: 

Dati pirms importēšanas 
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Dati pēc importēšanas — norādīts statuss un PVN anulēšanas datums 

 

Datu salīdzināšana 

Jaunā funkcionalitāte piedāvā veikt partneru datu salīdzināšanu — t.i. pārbaudīt vai partnera kartītē esošie dati 

atbilst Komercreģistrā esošajiem datiem. 

Lai veiktu salīdzināšanu, ieteicams izveidot atlases nosacījumus, kuros iekļaut salīdzināmos datus. Atgādinām, 

ka ieteicams izvēlēties ne vairāk kā 20 partnerus vienā salīdzināšanas laikā, lai paātrinātu procesu. 

1.solis – salīdzināmo partneru atlase 

2.solis — izvēlamies darbību Salīdzināt datus 

 

Tiks atvērts datu salīdzināšanas logs, kurā ieteicams vēlreiz pārbaudīt salīdzināmos partnerus un atzīmēt tos, 

kuru salīdzināšana nepieciešama 
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3.solis — atzīmēt partnerus, kuriem veicama datu salīdzināšana 

 

4.solis — salīdzināt datus, nospiežot pogu Salīdzināt datus 

Pēc datu salīdzināšanas tiks atvērts logs, kurā būs norādīti atšķirīgie dati Firmas.lv datu bāzē no Jumī esošā 

partnera kartītē esošiem datiem. 

 

5.solis — izvērtēt, kurus no datiem ierakstīt partnera kartītē (atstājot laukā pazīmi ) , bet kurus nē (attīrot 

pazīmi ). 

6.solis — ievietot datus partnera kartītē, nospiežot atbilstošo pogu. 

7.solis — dati tiks ievietoti partnera kartītē. 

Par veiksmīgu datu ievietošanu Jumī tiks atvērts paziņojums 
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Firmas.lv piedāvājums  

Firmas.lv piedāvā bezmaksas iepazīšanās komplektu „Viss iekļauts” : 

 100 pilnās izziņas – jaunu datu ievietošana partneru kartiņā vai partneru datu pārbaude; 

 100 partneru monitorings Tilde Jumis sistēmā un e-pastu saņemšana; 

 Un papildus: Firmas.lv informatīvie pakalpojumi 30 EUR vērtībā. 

Pēc jaunās versijas instalācijas komplektam var pieteikties Tilde Jumis sistēmā, logā „Meklāšana firmas.lv 

datu bāzē”, poga „Pilna izziņa” vai firmas.lv portālā www.firmas.lv/jumis/register .  

Piedāvājums spēkā līdz 30.06.2015. 

PĀRĒJĀS IZMAIŅAS 

 Uzlabotas pamatlīdzekļu kategoriju atskaites — mainīts aprēķins pielikumos laukā „Koriģētā vērtība”. 

 Pēc jūsu ieteikuma nosaukums maršruta lapu izdruka papildināta ar jaunu atskaites nosaukumu — darba 

braucienu atskaite 

Pirms izdrukāšanas iespējams norādīt – kādu nosaukumu nepieciešams iedrukāt atskaitē 

 

Atgādinām, ka pirms izdrukāšanas var nomainīt nosaukumu arī komandējuma atskaitei un izdrukāt to ar 

nosaukumu „Avansu norēķins”! 

 

 Atgādinām — firmas.lv” — pieslēgšanās reižu skaits vienā mēnesī — 20 bezmaksas pieslēgumiem. 

Bezmaksas pieslēgumu skaitu nosaka portāla „firmas.lv” uzturētāji!  

Ja nepieciešams lielāks pieslēgšanās skaits, jāvēršas uzņēmumā „FIRMAS.LV" SIA, Blaumaņa iela 
38/40, Rīga, LV-1011, +371 6 7770757 serviss@firmas.lv, www.firmas.lv 

http://www.firmas.lv/jumis/register
mailto:serviss@firmas.lv
http://www.firmas.lv/

