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Cienījamie sistēmas Tildes Jumis lietotāji! 

 

Esam sagatavojuši un nosūtām sistēmas Tildes Jumis 2013 Maija izlaidumu, kurā ietvertie uzlabojumi 

atvieglos un darīs patīkamāku darbu ar šo sistēmu. 

 

Būtiskākie jaunumi sistēmas Tildes Jumis 2013 Maija izlaidumā: 

1. Gatavojoties pāriešanai uz eiro: 

• Izveidots jauns lauks Eiropas Padomes noteiktā oficiālā maiņas kursa norādīšanai; 

• izveidotas pavadzīmju veidnes, kas ļaus lietotājiem noformēt pavadzīmju izdruku iekļaujot tajā 

informāciju par Eiropas Padomes noteikto oficiālo maiņas kursu; 

• Izveidota iespēja konvertēt cenas no kataloga dažādās valūtās; 

2. Jaunas pavadzīmju un rēķinu veidnes dokumentiem bez PVN un garantijas summām; 

3. Izveidota iespēja nolasīt konta izrakstus SEB bankai un Swedbankai izmantojot Gateway. 

 

Pārējie jaunumi: 

1. Atgādinām — iespēja iesniegt atskaites: 

• Ziņas par darba ņēmējiem — ar profesiju klasifikatora uzrādīšanu; 

• Ziņojums par DŅ SAI, IIN un UDRVN — ar nostrādāto stundu  norādīšanu 

pieejams jau ar 2012.gada Novembra izlaidumu; 

2. Dažādas citas izmaiņas darba atvieglošanai un uzlabošanai: 

• PVN specifikācijas eksports uz Microsoft Excel; 

• Kontu plāna eksports uz Microsoft Excel; 

• Skaidras naudas deklarācijas specifikācija papildināta ar jauniem atlases nosacījumiem; 

3. Atjaunots Palīgs, kurā, izmantojot atslēgas vārdus, iespējams atrast informāciju par darbu ar sistēmu 

Tildes Jumis. 
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GATAVOŠANĀS PĀRIEŠANAI UZ EURO 

Eiro ieviešanas mērķa datums Latvijā ir 2014. gada 1. janvāris. Lai nodrošinātu savlaicīgu eiro ieviešanas 

pasākumu realizēšanu, valdība ir apstiprinājusi Latvijas nacionālo eiro ieviešanas plānu un eiro ieviešanas 

perspektīvu. 

Vēl pirms eiro ieviešanas dienas, lai patērētāji varētu sekot līdzi cenām un aprast ar jauno naudu, preču un 

pakalpojumu cenas būs jānorāda gan latos, gan eiro. Šī prasība uzrādīt cenas abās valūtās tirgotājiem un 

pakalpojumu sniedzējiem būs noteikta kā obligāta 3 mēnešus (jeb vienu ceturksni) pirms un 6 mēnešus pēc 

eiro ieviešanas dienas. Rekomendētais cenu paralēlās atspoguļošanas periods ir 6 mēneši pirms un 1 gads pēc 

eiro ieviešanas dienas. 

Cenas eiro tiks noteiktas pēc oficiālā lata un eiro maiņas kursa, strikti ievērojot matemātiskos principus. 

Šāda prasība par cenu norādīšanu abās valūtās paredzēta, lai nodrošinātu patērētāju tiesību aizsardzību un 

ierobežotu preču un pakalpojumu cenu spekulatīvu kāpumu. 

Oficiālo maiņas kursu paredzēts noteikt 9.jūlijā. 

„Euro ieviešanas kārtības likumā” un Vadlīnijās par grāmatvedības uzskaiti pārejas periodā no latiem uz 

eiro savukārt noteikts, ka cenu paralēlās atspoguļošanas periodā, uzņēmumam (likuma „Par grāmatvedību” 

izpratnē) sagatavojot attaisnojuma dokumenta veidu — norēķina dokumentu gala patērētājam — fiziskajai 

personai, darījumu kopsumma jānorāda gan latos, gan eiro.  

* Piemēram, izsniedzot rēķinu iedzīvotājiem: par komunālajiem maksājumiem, par mobilo sakaru 

pakalpojumiem – darījumu kopsummu norāda latos un eiro. 

EP noteiktais oficiālais maiņas kurss 

Lai izpildītu likumdošanas prasības Jumī izveidots jauns lauks oficiālā maiņas kursa uzrādīšanai 

 

���� Valūtas kurss laukā jāievada manuāli! 

Informācija no šī lauka tiek aizgūta, izrakstot rēķinus un pavadzīmes fiziskām personām.  
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Pavadzīmju veidnes ar EP noteikto kursu 

Lai izpildītu augstākminētās prasības, sistēmā izveidotas jaunas veidnes pavadzīmēm un rēķiniem fiziskām 

personām, kur darījuma gala summa tiks konvertēta eiro, pēc EP noteiktā oficiālā maiņas kursa. 

Lai izrakstītu pavadzīmi vai rēķinu fiziskai personai, jāizvēlas veidņu sarakstā atbilstoša veidne: 

 

Dokumentā gala summa tiks konvertēta pēc EP noteiktā kursa, kas ierakstīts atbilstošajā laukā 
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Cenu katalogā — cenu konvertācija citās valūtās 

Izveidota iespēja — cenu katalogā veikt cenu konvertēšanu citās valūtās. 

Lai konvertētu cenas citā valūtā cenu katalogā jāizvēlas atbilstošais cenu tips un cenas valūta, no kuras veikt 

konvertāciju, un jānospiež poga  

 

Atvērtajā logā no saraksta jāizvēlas valūta, uz kuru veikt konvertāciju un jānorāda valūtas kurss. Kā 

noklusētā cenu valūta tiek norādīti eiro un Eiropas Padomes norādītais kurss no atbilstošā lauka valūtu 

sarakstā: 

 

���� Cenu veidošanās principi saglabāti tādi pat, kā tie jau šobrīd ir Jumī, kad cenu veidošana tiek 
piedāvāta veikt no pavadzīmes. 

 

• Kataloga cena LVL — Valūta tiks uzrādīta tāda, kādu vēlēsieties konvertēt; 

• Aprēķinātā cena EUR — Valūta tiks uzrādīta tāda, uz kuru vēlēsieties konvertēt; 

• Kataloga cena EUR — Jaunā (aprēķinātā) kataloga cena pēc norādītā valūtas kursa. 

 

Ja automātiski izrēķinātā cena neapmierina, laukā „Aprēķinātā cena EUR” var veikt labojumus, cenu 

pārrakstot manuāli: 
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Un nospiežot pogu Saglabāt  — cena tiks ierakstīta cenu katalogā. 

 

���� Matemātiski aprēķinātā cena tiks saglabāta laukā „Aprēķinātā cena” salīdzināšanai! 

 

Ja nepieciešams visas cenas saglabāt vienlaicīgi — jānospiež kopējā saglabāšanas poga kolonnas augšā 

 — cenas tiks ierakstītas katalogā 

 

Cenu katalogu iespējams eksportēt uz Microsoft Excel 
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VEIDNES — BEZ PVN UN AR GARANTIJAS SUMMĀM 

Lai būtu iespējams izdrukāt pavaddokumentus bez PVN (reverss) un ar garantijas (avansu summām bez 

PVN) izveidotas jaunas pavadzīmju un rēķinu veidnes: 

• Juridiskām personām; 

• Fiziskām personām (gala summa eiro pēc EP noteiktā maiņas kursa) 

Pavadzīme: 

Cilne „Preču saraksts”  — PVN likme nav jāuzrāda 

 

Cilne „Garantijas summas” 

 

Veidne — „Bez PVN ar garantijas summām” 

 

Veidne — „Fiziskai personai bez PVN ar EP eiro kursu” 
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GATEWAY 

Gateway ir bankai piederošs elektroniskais kanāls, kas izstrādāts uzņēmumu finanšu datu vadībai – 

pieprasījuma un atbildes ziņojumu apmaiņai starp banku un klientu. Gateway nodrošina kontu pārskatu 

saņemšanu no bankas visu diennakti, izmantojot savienojumu tieši no  uzņēmuma grāmatvedības sistēmas 

Tildes Jumis. 

Gateway šobrīd piedāvā divas bankas Latvijā — SEB banka un Swedbank. 

Tildes Jumis piedāvā datu apmaiņu ar abām bankām. 

Lai izmantotu Gateway iespējas: 

• Jābūt kontam atbilstošajā bankā; 

• Jānoslēdz ar banku sadarbības līgums; 

• Jāveic Gateway instalēšanas faila lejupielāde Gateway.. 

���� Sīkāks apraksts par darbu ar Gateway būs pieejams mūsu mājas lapā Gateway. 

 

���� Slēdzot līgumu, paziņojiet bankai, ka esat Tildes Jumis klients! 

 

CITI IZMAIŅAS DARBA ATVIEGLOŠANAI UN UZLABOŠANAI 

Ziņojums par DŅ SAI, IIN, UDRVN pārskata mēnesī 

19.02.2013 grozījumi MK noteikumos Nr.827 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un 

iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas nosaka, ka: 

33. Darba ņēmēja nostrādāto stundu skaitu mēnesī norāda darba devēja ziņojuma (3.pielikums) 11.ailē. Informācija par darba 

ņēmēja nostrādātajām stundām nav jānorāda par personām, kuras pie darba devēja tiek nodarbinātas tikai uz uzņēmuma līguma 

pamata. 

���� Šīs izmaiņas sistēmā Tildes Jumis pieejamas jau ar 2012.gada Novembra izlaidumu! 

Lai iesniegtu atskaiti, jānorāda kāda perioda atskaite tiks iesniegta 
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Ziņas par darba ņēmējiem 

19.02.2013 grozījumi MK noteikumos 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 1. jūliju 

8.
4
 Darba devējs (tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs), reģistrējot katru darba ņēmēju Valsts ieņēmumu dienestā, 

sniedz ziņas par darba ņēmējiem (1.pielikums) un vienlaikus norāda arī darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu 

atbilstoši Profesiju klasifikatoram. Ja mainās darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods, darba devējs nākamajā 

mēnesī līdz datumam, kas noteikts kā ikmēneša obligāto iemaksu veikšanas termiņš, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā informāciju par 

darbinieka profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu, aizpildot 1.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 7.aili. Darba devējs 5.ailē norāda ziņu 

kodu PM – darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) maiņa, 4.ailē norāda ziņu par darba ņēmējiem izmaiņas dienu un 

7.ailē – profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu. Profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram 

nav jānorāda par personām, kuras darba devējs nodarbina tikai uz uzņēmuma līguma pamata. 

���� Šīs izmaiņas sistēmā Tildes Jumis pieejamas jau ar 2012.gada Novembra izlaidumu! 

Lai izpildītu prasības, darbinieka kartītē jābūt norādītam profesijas kodam: 

 

Jauniem darbiniekiem, par kuriem tiek sniegtas Ziņas par darba ņēmējiem ar pieņemšanas kodiem, piemēram, 11., 

12… papildus darbības nav jāveic, jo Vēstures notikumos norādot pieņemšanas datumu un kodu, atskaite tiks aizpildīta 

pēc jaunākajām prasībām: 
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Grozījumi noteikumos nosaka arī šādu normu: 

43.
2
 Darba devējs (tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs), kurš līdz 2013.gada 30.jūnijam ir reģistrējis darba ņēmēju Valsts 

ieņēmumu dienestā, ja darba ņēmējs līdz 2013.gada 1.jūlijam nav zaudējis likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto darba 

ņēmēja statusu, darba devēja ziņojumā norāda ziņas par darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu atbilstoši 

Profesiju klasifikatoram. Darba devējs, aizpildot ziņas par darba ņēmējiem (1.pielikums), 5.ailē norāda ziņu kodu PM – darba ņēmēja 

profesijas (aroda, amata, specialitātes) maiņa, kā izmaiņu datumu 4.ailē norādot 2013.gada 1.jūliju, un 7.ailē – profesijas (aroda, 

amata, specialitātes) kodu. Ziņas par darba ņēmēja nostrādātajām stundām un profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods atbilstoši 

Profesiju klasifikatoram nav jānorāda par personām, kuras darba devējs nodarbina tikai uz uzņēmuma līguma pamata. 

���� Šīs izmaiņas sistēmā Tildes Jumis pieejamas jau ar 2012.gada Novembra izlaidumu! 

Lai izpildītu prasības, darbinieka kartītē jābūt norādītam profesijas kodam, vēstures notikumos jānorāda izmaiņu kods 

PM un datums: 

 

 

PVN specifikācija uz Microsoft Excel 

Ērtākai PVN deklarācijas un pielikumu specifikāciju aizpildīšanai un pārbaudīšanai, izveidota iespēja tās 

eksportēt uz Microsoft Excel 
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Specifikācija Excel tabulā atvieglos tās atbilstības pārbaudi — vai visās pozīcijās norādīti nepieciešamie 

kontējumi 

 

Kontu plāns 

Izveidota iespēja eksportēt kontu plānu uz Microsoft Excel 

 

Skaidrās naudas deklarācija 

Specifikācija papildināta ar jauniem atlases nosacījumiem, piemēram — Juridiska persona/Fiziska 

persona/Darbinieks: 

 

 


