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Kā sagatavoties 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. 

Sagatavošanās darbi pirms gadu atdalīšanas 

Jāsagatavo datu bāze atlikumu veidošanai — gadu atdalīšanai! 

Partneru un darbinieku saraksts 

 Inventarizējiet juridisko un fizisko personu partneru sarakstu, atzīmējot tos partnerus, ar kuriem darbība ir 

pārtraukta un, iespējams, netiks atjaunota; 

Partnera kartītē ieliekot pazīmi Nerādīt partneri sarakstos un izvēlnēs 

 

sistēma atvērs paziņojumu 

 

kas nozīmē, ka partneri nevarēs izvēlēties ierakstiem ne finanšu, ne noliktavas dokumentos. 

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

Darbinieku kartītē nospiežot pogu ,  
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tiks atvērta juridiskajām personām analoga kartītē, kurā var ielikt pazīmi Nerādīt partneri sarakstos un 

izvēlnēs , lai slēptu sarakstos darbiniekus, ar kuriem nav darba attiecību. 

 

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. 

Atlases nosacījumos norādot atlases kritēriju 

 

Tiks atvērts slēpto partneru vai darbinieku saraksts, kuru varēs izdzēst, tādējādi samazinot partneru skaitu 

sistēmā un atvieglojot partneru izvēli dokumentos, atstājot sarakstā tikai tādus partnerus, ar kuriem notiek 

sadarbība. 

Pamatlīdzekļi  

 Sakārtojiet pamatlīdzekļu uzskaiti: 

 izveidojiet 2013. gadā iegādāto pamatlīdzekļu kartītes; 

 kartītēs norādiet ar pamatlīdzekļiem veiktās darbības (kapitālais remonts, pārvērtēšana, amortizētās 

aizstāšanas izmaksas utt.); 

 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). 

Algas  

 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. 
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Konfigurācija 

 Pārbaudiet vai sadaļā Algas norādītas visas SAI likmes 

 

 Vai sadaļā Noliktava– norādīta noklusētā noliktava 

 

Noliktava 

 Pārbaudiet noliktavas dokumentus — nokontējiet visas pavadzīmes un rēķinus. 

 Pārbaudiet, vai 2014. gadā kāds no noliktavas dokumentiem nav reģistrēts latos. 

 Ja nepieciešams — veiciet pārindeksāciju un 

 Pārbaudiet noliktavas dokumentos preču kustības korektumu; 

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

pēc tam jāatzīmē veicamās darbības 
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Ja pēc pārbaudes sistēma paziņo par kļūdu preču kustībā, veiciet kļūdu labošanas procedūru ar speciālo 

rīku, kas pieejams mūsu mājas lapā Rīks kļūdas preču kustībā labošanai. Pārbaudi veiciet izmantojot 

Instrukcija kļūdas preču kustībā pārbaudei un labošanai. 

Finanses  

 Pārbaudīt vai 2014.g. nav iegrāmatoti dokumenti latos. Visos dokumentos (izņemot latu kases ieņēmumu-

izdevumu orderus), kuri 2014. gadā reģistrēti latos, jānomaina valūta uz atbilstošu. Šādi dokumenti var būt 

jau iepriekšējā gadā izveidotie nākamo periodu norakstīšanas dokumenti vai citi dokumenti, kuri kļūdaini 

reģistrēti ar nepareizu valūtu. 

 Salīdzināt ar partneriem kontu atlikumus. Partneru atlikumu salīdzināšana jāveic jau 2013. gadā, lai uz gadu 

atdalīšanas brīdi atlikumi būtu pēc iespējas precīzāki. 

Partneru atlikumu salīdzināšanu ieteicams uzsākt jau 2013. gadā, lai gadu atdalīšanas brīdī tie būtu pēc iespējas 

precīzāki. 

 Sakārtojiet apmaksas kontroli, ja nepieciešamas, gadus atdalot, saglabāt informāciju par apmaksu.  

Ja pēdējo gadu laikā esat atzīmējuši apmaksas kontroli un, atdalot gadus, nepieciešams saglabāt 

informāciju par neapmaksātajām summām, jāsakārto datu bāze par iepriekšējiem periodiem, kuros 

apmaksas kontrole nav veikta. Apmaksas sakārtošanai ir vairākas iespējas: 

- Piesaistīt visiem dokumentiem apmaksu (rīks „Dokumentu automātiskā apmaksa”); 

- Apmaksātajiem dokumentiem nomainīt dokumenta grupu (rīks „Dokumenta grupas nomaiņa” 

Sīkāka informācija un apraksts par dokumentu masveida apstrādi (apmaksas kontroles sakārtošanu) pieejami 

elektroniskajā rokasgrāmatā Palīgs sistēmas lentes joslā vai mūsu mājas lapā mūsu mājas lapā, kā arī Forumā 

sadaļā Video un semināru materiāli. 

 

 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. 

Piemērs, izrakstīts rēķins Ls1000.00, apmaksa tiek veikta eiro 1422.87. 
1. Iegrāmatots rēķins D-2310 Ls 1000.00; 
2. Jānogrāmato samaksa D-2620 K-9100

*
 — EUR 1422.87 

3.  Jānogrāmato apmaksa D-9100
*
 K-2310 — Ls 1000.00 slēdzot debitoru kontu. 

*
Konta numuram ir informatīvs raksturs. 

Kļūdas preču kustības labošana var ietekmēt noliktavas atlikums, izmanīt pavadzīmes statusus (kas var ietekmēt 

kontu atlikumus finanšu dokumentos), tāpēc pēc kļūdas preču kustībā novēršanas veiciet datu salīdzināšanu 

sistēmā Tildes Jumis. 

http://www.tilde.lv/KPK
http://www.tilde.lv/instrukcija-kludas-precu-kustiba
http://dl.tilde.lv/TildesJumis/Help/5.5/Online/paradu_apmaksa_un_kontesana.htm?zoom_highlightsub=masveida
http://forums.tilde.lv/viewtopic.php?t=178
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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 ir 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 

 

 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. 

Atcerieties, ka 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. 

Citi 

Pirms pašas gadu atdalīšanas procedūras uzsākšanas: 

 Ieteicams no Latvijas Bankas servera nolasīt valūtas kursus 31.12.2013. 

 Pārbaudiet autonumerācijas iestatījumus un iestatiet atlikuma dokumentiem autonumerāciju 

 

 Kā arī noņemiet unikalitātes iestatījumus finanšu atlikuma dokumentiem 

 



„TILDE”, SIA — Instrukcija gadu atdalīšanas procedūrai Lappuse 6 

 Konfigurācijas logā izdzēsiet datu bloķēšanas datumu. 

Datu drošība 

 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: 

- Jāieliek pazīme Kopija no esošās datu bāzes; 

- Jāieraksta jaunās datu bāzes nosaukums, piemērā Firma_2013; 

 

- 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 

 



„TILDE”, SIA — Instrukcija gadu atdalīšanas procedūrai Lappuse 7 

- 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. 

Atlikumu veidošanu veiciet izmantojot Instrukcija gadu atdalīšanas procedūrai. 

 

http://www.tilde.lv/instrukcija-gadu-atdalisana

