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Pavadzīmju veidnes 

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). 

Pamatprincipi 

Veidnes var: 

 pievienota jaunas veidnes; 

  labot sistēmā esošās veidnes; 

  sistēmas veidnes saglabāt datu nesējā. 

Sistēmas izveidotās veidnes nevar rediģēt vai izdzēst. 

Rediģēt un dzēst var tikai pašu veidotās veidnes. 

Dokumenta veidne sastāv no vairākām tabulām, kurās dati tiek ierakstīti no sistēmas Tildes Jumis attiecīgiem 

laukiem (preču informācija pavadzīmē, piegādātāja un saņēmēja informācija pavadzīmē, Konfigurācijā, utml), kas 

jānorāda veidnē. Katras tabulas sākums un beigas tiek norādītas ar sarkanā krāsā iekrāsotu nosaukumu (piemērā, ar 

dzelteno krāsu iekrāsotie lauki) 

„Euro ieviešanas kārtības likuma” 15.pants. Attaisnojuma dokumenti un grāmatvedības reģistri nosaka: 

(1) Grāmatvedības reģistros euro ieviešanas dienā tiek pārrēķināts katra grāmatvedības reģistra ieraksta atlikums un 

katras grāmatvedības uzskaites vienības vērtība latos uz ekvivalentu euro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā 

likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus. 

(2) Sākot ar euro ieviešanas dienu, grāmatvedības reģistros izdara ierakstus, par vērtības mēru lietojot euro. 

Euro ieviešanas diena Latvijas Republikā ir diena, no kuras Latvijas Republikai saskaņā ar Līguma 140.panta 

2.punktu atceļ izņēmuma statusu — 2014. gada 1. janvāris. 

http://likumi.lv/doc.php?id=254741#p6
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Izdzēšot tabulas sākuma un beigu norādījumus, veidne netiks aizpildīta ar nepieciešamo informāciju. 

Dokumentu veidlapā dati jāiekļauj no sistēmas Tildes Jumis, tāpēc tie tiek norādīti ar lauku nosaukumiem, kas 

veidnē norādīti leņķiekavās <<>> (piemērā, ar dzelteno krāsu iekrāsotie lauki) 
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Jaunus laukus pievieno dokumenta rīkujoslā zīmnē Ievietošana (Insert) izvēloties opciju Ātrās daļas (Quick Parts) 

- Lauks (Field), izvēloties lauka nosaukumu MergeField un norādot lauka rekvizītus sistēmā Tildes Jumi. 

Esošos laukus rediģē, nostājoties uz labojamā lauka, nospiežot peles labo taustiņu un izvēloties opciju Rediģēt 

lauku (Edit Field), atvērtajā logā lauka rekvizītu zonā norādot nepieciešamo lauku sistēmā Tildes Jumis. 

Par veidņu rediģēšanu interesēties sūtot e-pasta vēstuli uz jumis@tilde.lv vai pie sistēmas izplatītājiem. 

Sistēmas izplatītājus, kas nodarbosies ar veidņu veidošanu var noskaidrot sūtot e-pasta vēstuli uz jumis@tilde.lv . 

 

mailto:jumis@tilde.lv
mailto:jumis@tilde.lv
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Veidņu noformēšana 

 

Sistēmas izveidotās veidnes var labot tās saglabājot datorā, rediģējot un pēc tam importējot atpakaļ sistēmā. 

Pavadzīmē/rēķinā piegādātāja informāciju katrs var norādīt savu, neņemot vērā laukus sistēmā, no kuriem tie 

aizpildās: 

 

 

Pavadzīmē vienmēr tiks ierakstīta norādītā informācija: 
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Veidņu piemērošana lietotāja vajadzībām 

Lai izdrukātu uz veidnes, rīkjoslā jāizvēlas Izdrukāt uz veidnes 

 

atvērtajā logā jāizvēlas pielietojamā veidne 

 

Jāņem vērā, ka katrā veidnē ir sava, noteikta informācija, tāpēc, pirms izdrukāšanas, jānorāda tieši tā veidne, kurā 

būs iekļauta vis nepieciešamā informācija izdrukāšanai. 

Veidņu nosaukumos un laukā Piezīmes norādīta informācija, kas pieejama konkrētās veidnes izdrukā (specifiskas 

lietas), kā arī jāskatās abi paskaidrojumi kopumā 
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Sīkāka informācija par veidņu noformēšanu pieejama elektroniskajā rokasgrāmatā Palīgs sistēmas lentes joslā, kā arī 
mājas lapā Pavadzīmju veidnes. 

Veidņu lietošana  

Pēc Tildes Jumis 2013 Novembra izlaiduma uzlikšanas un gatavojoties pārejai uz eiro, strādājot ar eiro jāpievērš 

uzmanība dažādām niansēm, viena no tām — periods, kurā strādājat, un datu bāzes pamatvalūtai. 

Kā jau minēts iepriekš, katrā veidnē ir sava, noteikta informācija, kura tiks uzrādīta veidnē, kā arī jāsaprot, ka ir 

veidnes, kuras izveidotas konkrētam mērķim un laika periodam. 

Uzmanība jāpievērš tām veidnēm, kurās tiek uzrādītas dažādas valūtas ar dažādiem pārrēķinu veidiem, piemēram, 

pārrēķins uz eiro vai uz latiem. Šīs veidnes veidotas, lai izpildītu „Euro ieviešanas kārtības likuma” prasības dokumentu 

noformēšanā paralēlās atspoguļošanas periodā no 31.10.201330.06.2014 — gala summu norādīt divās valūtās: latos 

un eiro. Šim mērķim sistēmā izveidotas veidnes „Fiziskai personai ar EUR kopsummu” un „Fiziskai personai bez PVN ar 

EP eiro kursu”, „Fiziskai personai ar LVL kopsummu” un „Fiziskai personai bez PVN ar garant.summām LVL”. Katra no 

šim veidnēm paredzēta lietošanai noteiktā laika posmā — ar pārrēķinu uz eiro – laika posmā, kad valsts oficiālā valūta 

ir lati, bet ar pārrēķinu uz latiem – laika posmā, kad valsts oficiālā valūta ir eiro. 

Veidnes, kurās uzrādīta tikai viena valūta bez pārrēķina uz citu (latiem vai eiro), var izmantot izrakstot dokumentu 

jebkurā valūtā. 

Līdz 31.12.2013, datu bāzes pamatvalūta — lati 

Periodā līdz 31.12.2013 valsts oficiālā valūta ir lati, tātad — attaisnojuma dokumentiem jābūt noformētiem latos. 

Savukārt, izrakstot norēķinu dokumentu fiziskai personai, jāievēro „Euro ieviešanas kārtības likuma” prasības 

dokumentu noformēšanā paralēlās atspoguļošanas periodā — gala summu norādīt divās valūtās: latos un eiro. 

Šim mērķim sistēmā izveidotas veidnes „Fiziskai personai ar EUR kopsummu” un „Fiziskai personai bez PVN ar EP 

eiro kursu”. 

Lai strādātu ar šīm veidnēm, jāņem vērā, ka veidnes paredzēta latu pavadzīmē gala summas konvertēšanai uz 

eiro.  

Citā valūtā izrakstītas pavadzīmes gala summa, uz eiro vai latiem konvertēta, netiks. 

Veidnes,  kurās iestatīta konvertācija uz noteiktu valūtu paredzēta vai nu tikai latu pavadzīmju konvertācijai uz eiro 

vai eiro pavadzīmju konvertācijai uz latiem. 

Ja nepieciešams ar gala summu eiro izdrukāt dokumentu juridiskai personai, var izmantot veidnes: „Bez PVN ar 

garant.summām LVL”, „EIRO kopsummas LB kurss”, „Valūtu pavadzīme ar EURO”. 

http://www.tilde.lv/tildes-jumis/garantetais-atbalsts/dokumentacija
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Veidnes ar EUR kopsumām 

Jāņem vērā, ka katrā no šīm veidnēm var tikt uzrādīta atšķirīga informācija par valūtas kursu. 

 „Bez PVN ar garantijas summām EUR”— norādīta atsauce uz Latvijas Banku, kā kursa noteicēju. Veidne 

paredzēta tādiem dokumentiem, kuriem piemērojama PVN apgrieztās maksāšanas kārtība, kā arī iespējams 

norādīt saņemtās avansu summas bez PVN (pavadzīmes formā cilne „Garantijas summas”). 

 

 „EIRO kopsummas” — nav atsauces uz kursa noteikšanas avotu. Veidne paredzēta darījumu ar PVN 

uzrādīšanai (arī ar PVN neapliekamu darījumu). 

 

  „Fiziskai personai ar EP eiro kursu” — norādīta atsauce uz Eiropas Padomes noteikto oficiālo maiņas kursu. 

Veidne paredzēta darījumu ar PVN uzrādīšanai (arī ar PVN neapliekamu darījumu). 

 

 „Fiziskai personai bez PVN ar EP eiro kursu” — norādīta atsauce uz Eiropas Padomes noteikto oficiālo maiņas 

kursu. Veidne paredzēta tādiem dokumentiem, kuriem piemērojama PVN apgrieztās maksāšanas kārtība, kā 

arī iespējams norādīt saņemtās avansu summas bez PVN (pavadzīmes formā cilne „Garantijas summas”). 

 

 „Valūtu pavadzīme ar EURO” — nav atsauces uz kursa noteikšanas avotu. Veidne paredzēta dažādu valūtu 

(izņemot eiro) norādīšanai un darījumu ar PVN uzrādīšanai (arī ar PVN neapliekamu darījumu). 

 

Nav jēgas veidnes, kurās kopsummas tiek konvertētas uz eiro, izmantot tādām pavadzīmēs, kas sagatavotas eiro, kā 
arī veidnes, kurās kopsummas tiek konvertētas uz latiem, izmantot pavadzīmēm, kuras sagatavotas latos. 

Veidnes, kurās kopsummas tiks konvertētas uz latos, nav paredzēts izmantot periodā, kad valsts oficiālā valūta ir 
lati, savukārt veidnes, kurās kopsummas konvertējas uz eiro, nav paredzēts izmantot periodā, kad valsts oficiālā 
valūta ir eiro. 

No 01.01.2014 — neatdalīta datu bāze ar datu bāzes pamatvalūtu — lati 

Sākot ar 2014. gada 1. janvāri par valsts oficiālo valūta kļūst eiro, tātad — attaisnojuma dokumentiem jābūt 

noformētiem eiro. Savukārt, izrakstot norēķinu dokumentu fiziskai personai, jāievēro „Euro ieviešanas kārtības 
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likuma” prasības dokumentu noformēšanā paralēlās atspoguļošanas periodā — gala summu norādīt divās valūtās: 

latos un eiro. 

Tā kā Jumī eiro par bāzes valūtu kļūst tikai pēc gadu atdalīšanas, tad, periodā no 01.01.2014 līdz gadu atdalīšanai, 

izrakstot pavadzīmes un rēķinus, izmantojot veidnes, jāņem vērā dažādi priekšnosacījumi, sevišķi tāpēc, ka 

pavadzīmes tiks izrakstītas gan ar 2013. gada datumu, gan ar 2014. gada datumu. 

Savādāks valūtas pārrēķins 

 Ar 01.01.2014 Tildes jumī tiek mainīts valūtas pārrēķina princips atbilstoši ECB nosacījumiem — ārvalstu 

valūtas kursi izteikti 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 

(piemēram, 0.702804 LVL = 1.0 EUR). Tas nozīmē, ka dažos dokumentos nebūs pareizu pārrēķināto summu. 

Valūtas kursa nolasīšana notiks no ECB servera, tātad – tiks mainīts valūtas pārrēķina princips (valūtas vienību skaits 
pret eiro), kaut arī kā bāzes valūta joprojām būs lati. 

2013. gada dokumentu ievadīšana 

Ievadot pavadzīmes un rēķinus ar 2013. gada datumu, jāņem vērā iepriekš aprakstītie veidņu pielietošanas 

principi. 

Tā kā 2013. gadā valsts oficiālā valūta ir lati, attaisnojuma dokumenti jāizraksta latos. Ja tomēr nepieciešams 

fiziskai personai izrakstīt pavadzīmi vai rēķinu eiro, norādot kopsummu latos, veidni „Fiziskai personai ar LVL 

kopsummu” izmantot nebūs iespējams. Alternatīva — sistēmas veidlapa ar pazīmi „Rādīt LVL kopsummas”. 

2014. gada dokumentu ievadīšana 

Ievadot pavadzīmes un rēķinus ar 2014. gada datumu, jāņem vērā iepriekš aprakstītie veidņu pielietošanas 

principi, kā arī tas, ka, līdz ar valūtas pārrēķina izmaiņām, ne visās veidnēs korekti darbosies valūtas pārrēķins. Jo, kā 

jau minēts iepriekš — katrā veidnē ir sava, noteikta informācija, kas tiek ievietota no noteiktiem laukiem pavadzīmes 

formā, savukārt valūtas pārrēķins ir veidots pret bāzes valūtu. Valūtas dokumentu apstrāde (ar summu konvertāciju 

uz eiro) precīza būs tikai atdalītā datu bāzē ar bāzes valūtu eiro. 

Dažās valūtu veidnēs to rediģējot, var iegūt pareizu aprēķinu. Piemēram: 

 „Valūtu pavadzīme”, „Valūtu pavadzīme ar EURO” — USD pārrēķins pēc kursa 1.3547 atbilst veidnē 

norādītajai summai. Tā kā datu bāze nav atdalīta, un bāzes valūta joprojām ir lati, tad vizuāli pavadzīmes 

veidnē tiek uzrādīts, ka pārrēķins ir uz latiem, lai gan patiesībā aprēķins ir pēc jaunākajām prasībām pret eiro.  
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Modificējot veidni vai veicot labojumus, saglabājot dokumentu Word formātā, var iegūt pareizu informāciju 

 

Sīkāka informācija par veidņu noformēšanu pieejama elektroniskajā rokasgrāmatā Palīgs sistēmas lentes joslā, kā arī 
mājas lapā Pavadzīmju veidnes. 

 „Valūtu pavadzīme ar LVL kopsummām” — jārīkojas analogi — jāizlabo LVL uz EUR, bet „Pārrēķināts latos” 

summas ir pareizas 

 

No 01.01.2014 — atdalīta datu bāze ar datu bāzes pamatvalūtu — eiro 

Sākot ar 2014. gada 1. janvāri par valsts oficiālo valūta kļūst eiro, tātad — attaisnojuma dokumentiem jābūt 

noformētiem eiro. Savukārt, izrakstot norēķinu dokumentu fiziskai personai, jāievēro „Euro ieviešanas kārtības 

likuma” prasības dokumentu noformēšanā paralēlās atspoguļošanas periodā — gala summu norādīt divās valūtās: 

latos un eiro. 

Ievadot pavadzīmes un rēķinus ar 2014. gada datumu, jāņem vērā iepriekš aprakstītie veidņu pielietošanas 

principi, sevišķi uzmanība jāpievērš tām veidnēm, kurās tiek uzrādītas dažādas valūtas ar dažādiem pārrēķinu veidiem, 

http://www.tilde.lv/tildes-jumis/garantetais-atbalsts/dokumentacija
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piemēram, pārrēķins uz eiro vai uz latiem. Šādas veidnes paredzētas lietošanai noteiktā datu bāzes versijā, piemēram, 

veidnes ar pārrēķinu uz eiro — tikai izrakstot latu pavadzīmes ar datu bāzes pamatvalūtu lati, bet ar pārrēķinu uz 

latiem — izrakstot pavadzīmes eiro datu bāzē ar pamatvalūtu eiro. 

Ja kādu no pavadzīmēm ar veidni nav iespējams sagatavot — analoga iespēja — sistēmas veidlapas izdruka.. 

 


