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Cienījamie sistēmas Tildes Jumis lietotāji! 

 

Esam sagatavojuši un nosūtām sistēmas Tildes Jumis 2012 Februāra izlaidumu, kurā ietvertie uzlabojumi 

atvieglos un darīs patīkamāku darbu ar šo sistēmu. 

Būtiskākie jaunumi sistēmas Tildes Jumis 2012 Februāra izlaidumā: 

1. Jauni kodi PVN deklarācijas pielikumu aizpildīšanai; 

2. Turpinot iesākto – izveidota iespēja no pamatlīdzekļa kartītes izdrukāt; 

 Rīkojumu un aktus par pamatlīdzekļa pieņemšanu ekspluatācijā; 

 Rīkojumu un aktus par pamatlīdzekļa izslēgšanu; 

3. Konfigurācija papildināta ar jaunu sadaļu Komisijas, kas nepieciešama jaunizveidoto aktu un rīkojumu 

izveidošanai pamatlīdzekļu kartītē; 

4. Tuvojoties gada pārskata sagatavošanas un nodošanas termiņam, ir izveidota iespēja eksportēt uz VID 

EDS: 

 Bilanci; 

 Peļņas vai zaudējumu aprēķinu; 

5. Papildināts profesiju klasifikators ar jauniem kodiem, kā arī laboti esošie kodi; 

6. Izmaiņas atskaitē Ziņas par darba ņēmējiem ieviesti jauni ziņu kodi atbilstoši likumdošanas prasībām; 

7. Ieviesti jauni ienākuma kodi atbilstoši likumdošanas prasībām; 

8. Izveidota iespēja nokontēt pavadzīmēs uzrādītās Garantijas summas; 

 

Pārējie jaunumi: 

1. Pamatlīdzekļu sarakstā ieviests krāsu kods – izslēgtie pamatlīdzekļi tiek sarakstā tiek iekrāsoti atšķirīgā 

krāsā nekā lietošanā esošie; 

2. Izveidots mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijas (jaunās) eksports uz EDS; 

3. Dažādas citas izmaiņas darba atvieglošanai un uzlabošanai; 

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

Tildes Jumis. 
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PVN DEKLARĀCIJAS PIELIKUMI 

Ar 2012.gada 17.janvāri spēkā stājušās izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr.1640 Noteikumi par 

pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju, ar kurām mainīta PVN deklarācijas veidlapa un pielikumā PVN1 

uzrādāmā informācija: 

kods R2 – priekšnodoklis par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, par kuriem nodoklis aprēķināts 

saskaņā ar likuma 13.6 pantu — gan PVN1 I., gan III.sadaļās — ieteicams izveidot atsevišķus kontus (vai nu 

realizācijai/izmaksām vai debitoriem/kreditoriem), tas pats attiecas uz PVN kontiem (sīkāks apraksts 

pieejams elektroniskajā rokasgrāmatā Palīgs sistēmas rīkujoslā sadaļā Nodokļu atskaites – PVN pārskati 

(piemērs par kokmateriāliem) 

 

 

 

 

 Atskaite jāiesniedz jau par janvāra mēnesi! 
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RĪKOJUMI UN AKTI PAMATLĪDZEKĻU KARTĪTĒ 

Turpinot iesākto – no sistēmas Tildes Jumis izdrukāt rīkojumus — izveidota iespēja no pamatlīdzekļa 

kartītes izdrukāt: 

 Rīkojumus: 

o par pamatlīdzekļa pieņemšanu ekspluatācijā; 

o par pamatlīdzekļa izslēgšanu; 

 Aktus: 

o par pamatlīdzekļa pieņemšanu ekspluatācijā (3 veidi); 

o par pamatlīdzekļa izslēgšanu (4 veidi). 

Dati veidlapu aizpildīšanai tiek iegūti no atbilstošā pamatlīdzekļa kartītes, parakstu zonas – no 

atbilstošām cilnēm Konfigurācijā. 

Veidlapas var izdrukāt no pamatlīdzekļa kartītes cilnē Dokumenti norādot atbilstošo notikuma veidu un 

nospiežot uz saites Izdrukāt 

 

Tiek atvērts izvēlnes logs, kurā no nolaižamā saraksta var izvēlēties nepieciešamo akta vai rīkojuma veidu 
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Lai tiktu aizpildīts atrašanās vietas lauks aktos, pamatlīdzekļa kartītē jābūt norādītai pamatlīdzekļa 

atrašanās vietai (Nozarei) un nozarei jābūt norādītai adresei 
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Ja aktos ietvertā informācija ir pārāk plaša – nevajadzīgo var izdzēst. Pirms lieko datu dzēšanas – izlasiet 

informāciju par veidlapu rediģēšanu! 

Dokumentu veidņu rediģēšanas iespējas 

Sistēmā izveidotas veidlapu veidnes var rediģēt un veidota jaunas. 

Veidņu rediģēšana pieejama sistēmas sadaļā Sistēmas iestatījumi - Dokumentu noformējums. 

Atvērto rīkojumu var saglabāt datu nesējā kā Word dokumentu (DOC., DOCX) vai PDF formātā 

 

 Sistēmas izveidotās veidnes nevar rediģēt vai izdzēst. 

Rediģēt un dzēst var tikai pašu veidotās veidnes. 

 

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  

 Sīkāka informācija, par veidņu rediģēšanu pieejama elektroniskajā rokasgrāmatā Palīgs sistēmas 

rīku joslā vai mūsu mājas lapā Rīkojuma veidņu rediģēšana 

 

JAUNA SADAĻA KONFIGURĀCIJĀ 

Lai aktu un rīkojumu veidnēs iekļautu inventarizācijas komisijas locekļu datus, izveidota jauna cilne 

Konfigurācijā → Komisija 

 

 

mailto:jumis@tilde.lv
mailto:jumis@tilde.lv
http://dl.tilde.lv/TildesJumis/Help/5.5/Online/dokumentu_veidnes.htm?zoom_highlightsub=veidnes
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BILANCES UN PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMA EKSPORTS UZ EDS 

Tuvojoties gada pārskata sagatavošanas un nodošanas termiņam, ir izveidota iespēja eksportēt uz VID 

EDS: 

 Peļņas vai zaudējumu aprēķinu; 

 Bilanci. 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz EDS 

Tā kā EDS ir tikai divas PZA veidnes, sistēmā tās ir izveidotas atbilstoši prasībām: 

1) peļņas vai zaudējumu aprēķins uz EDS pēc apgrozījuma izmaksu metodes; 

2) peļņas vai zaudējumu aprēķins uz EDS pēc periodu izmaksu metodes 

 

Abas veidnes nav rediģējamas, izņemot laukus, kuri ir lietotāja definējami - tajos ierakstus var veikt 

manuāli ierakstot atbilstošos izmaksu posteņu nosaukumus. Izveidotie nosaukumi tiks aizeksportēti uz EDS 
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Lai peļņas vai zaudējumu aprēķins tiktu aizpildīts, katram izmaksu un ieņēmumu postenim jāpiesaista 

konti atbilstoši uzņēmuma metodikai. 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz EDS tiek eksportēts kopā ar bilanci tās veidošanas pēdējā solī. 

Uz EDS var eksportēt arī pašu izveidotas PZA veidnes, tikai pirms tam jānorāda veidošanas metode: 

 apgrozījuma izmaksu metode vai 

 perioda izmaksu metode 

 

Pēc tam PZA rindām jānorāda atbilstošais rindas kods, kam jāsakrīt ar VID EDS peļņas vai zaudējumu 

veidnē esošo rindas kodu 
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Uz VID EDS var eksportēt tikai tādas PZA veidnes, kurām ir norādīta metode un visām rindām 

norādīts rindas kods! 

 

 Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz EDS tiek eksportēts kopā ar bilanci tās veidošanas pēdējā solī! 

 

Bilance uz EDS 

Ērtībai ir izveidota speciāla bilances veidne atbilstoši VID prasībām 

 

Lai bilancē notiktu aprēķins, tajā jānorāda atbilstošie konti. 
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UZ EDS var eksportēt arī jau esošu bilances veidni, kurai konti ir piesaistīti, ja to sagatavo atbilstoši VID 

EDS prasībām – katrai bilances rindai jānorāda atbilstošs rindas kods 

 

 
Uz VID EDS var eksportēt tikai tādas bilances veidnes, kurās katrai bilances rindai norādīts rindas 

kods! 

 

Eksportēšana 

Pēc bilances aprēķina pabeigšanas (10.solis) var izvēlēties: 

 Izdrukāt bilanci ; 

 Eksportēt uz Microsoft Excel  

 Eksportēt uz EDS  

Izvēloties opciju Eksportēt uz EDS, tiks atvērts logs, kurā no nolaižamā saraksta jāizvēlas PZA veidne, 

kura arī jāeksportē 

 

Nospiežot pogu Labi, tiks atvērts logs, kurā jānorāda izveidotā faila saglabāšanas vieta datorā (tieši 

tāpat kā citu atskaišu sagatavošanas gadījumos) 
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EDS pārbaudiet sadaļu kopsummas! 

EDS pārbaudiet noapaļotās summas un summas, kas saistītas ar citām gada pārskata atskaitēm, 

piemēram, peļņas vai zaudējumu aprēķinā peļņu ar bilancē ikļauto gada nesadalīto peļņu! 

 

PROFESIJU KLASIFIKATORS 

2012.gada 3.janvārī tika veikti grozījumi MK noteikumos Nr.461 Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, 

profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora 

lietošanas un aktualizēšanas kārtību. Kodu maiņas gadījumā veciem kodi tiks aizstāti ar jaunie, veco kodu 

nomaiņas gadījumā, darbinieka kartītē jaunie kodi jānomaina manuāli.  

Ja teksts Profesijas kods tiek uzrādīts sarkanā krāsā ar pasvītrojumu, tas nozīmē, ka vecais kods – vai nu 

dzēsts vai mainīts tā, ka tam nav iespējams automātiski piemeklēt atbilstību kodu tabulā (šāds kods var tik 

piešķirts citai profesijai) 

 

Izmaiņas kodu klasifikatorā 

1213  29  MEŽZINIS 2422  56  MEŽZINIS 

1213  30  MEŽZIŅA VIETNIEKS SVĪTROTS 

1213  31  Vecākais MEŽZINIS JAUNS 

2149  52  Sistēmu vadības INŽENIERIS JAUNS 

2153  04  Radiokomunikāciju INŽENIERIS 2153  04  Radiosakaru INŽENIERIS 

2164  09  Attīstības plānošanas INŽENIERIS JAUNS 

2422  51  MEŽSARGS (Valsts meža dienestā) SVĪTROTS 

2423  11  Kvalitātes vadības sistēmu VADĪTĀJS 2423  11  Procesu kvalitātes vadības INŽENIERIS  

2519  05  Informācijas sistēmu TESTĒTĀJS 2519  05  Infor3513  03  Informācijas sistēmu TESTĒTĀJS 

3119  44  TEHNIĶIS JAUNS 

5411  07  Meža ugunsdzēsības stacijas VADĪTĀJS (Valsts 
meža dienestā) 

1349  25  Meža ugunsdzēsības stacijas VADĪTĀJS (Valsts 
meža dienestā) 

7119  09  Cauruļvadu MONTĒTĀJS  JAUNS 

7523  01  Kokapstrādes darbmašīnu IESTATĪTĀJS 7523  01  Kokapstrādes darbgaldu IESTATĪTĀJS 

7523  06  Programmvadības kokapstrādes darbmašīnu 7523  06  Programmvadības kokapstrādes darbgaldu 
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OPERATORS OPERATORS 

8342  26  Cauruļlicēja VADĪTĀJS JAUNS 

0210  05  KAPRĀLIS 0210  05  SERŽANTS 

0210  06  KAPRĀLIS  JAUNS 

 

ZIŅAS PAR DARBA ŅĒMĒJIEM 

2011.gada 27.decembrī tika pieņemti 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. 

Grozījumi noteikumos nosaka: 

1) jaunu atskaites veidlapu; 

Nr. p.k. 

Personas kods 

(ja nav personas koda, 

reģistrācijas numurs un 

personas dzimšanas dati) 

Vārds, uzvārds 
Datums, mēnesis, gads 

(dd.mm.gggg.) 
Ziņu kods Valsts kods 1.² 

       

1.² Aizpilda tikai darba devējs Latvijas rezidents par personām, kas uzsāk vai beidz algoto darbu ārvalstīs atbilstoši šo noteikumu 8.² 

punktam: 

8.
2
 Par personām, kas uzsāk vai beidz algoto darbu ārvalstīs (citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta 

un stājusies spēkā konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu), darba devējs - Latvijas 

rezidents - ne vēlāk kā vienu dienu, pirms persona uzsāk vai beidz darbu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par darba 

ņēmējiem (1.pielikums). Iesniedzot ziņas par darba ņēmēja darba uzsākšanu ārvalstīs, obligāti norāda tās valsts kodu, kurā tiks 

nodarbināts darba ņēmējs. 

2) jaunus ziņu kodus: 

71 Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš uzsāk darbu ārvalstīs 

72 Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš izbeidz darbu ārvalstī 

 

Valsts kodu var norādīt tikai darbinieka kartītes sadaļā Vēstures notikumi → Pieņemts darbā, atbrīvots 
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Sistēmā izveidotu rīkojumu veidņu nav. 

Nepieciešamības gadījumā tās jāveido katram pašam. 

 

JAUNI IEŅĒMUMU KODI 

2011.gada 6.decembrī tika veikti grozījumi MK noteikumos Nr.677 Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa paziņojumiem, ar kuriem: 

1) veikti grozījumi esošajā kodā 

49. Ienākums uz tiesas nolēmuma vai iestādes lēmuma pamata 

no valsts budžeta izmaksājamās kompensācijas, kas saistītas 

ar darba attiecībām vai to pārtraukšanu 

1049    

 

2) ieviests jauns kods 

50. Algota darba ienākumi par darba pienākumu veikšanu citā 
Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas 
valstī, vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts un stājies spēkā 
starptautiskais līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un 
nodokļu nemaksāšanas novēršanu (likuma "Par iedzīvotāju  
ienākuma nodokli" 24.panta septītā daļa) 

  3050  

 

3) kā arī veikti citi grozījumi noteikumos. 
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GARANTIJAS SUMMU KONTĒŠANA 

Lai nokontētu pārdošanas pavadzīmē vai rēķinā norādīto saņemto avansu summu, kontēšanas veidnē 

jānorāda sekojošais summas tips: 

Garantijas summa - tiek nogrāmatota summa, kas norādīta cilnē Garantijas summas 

 

 



Tildes Jumis 2012 Februāra izlaidums Lappuse 14 

  

 PĀRĒJIE JAUNUMI 

 Lai atšķirtos izslēgtie un lietošanā esošie pamatlīdzekļi, sarakstā ieviests krāsu kods – izslēgtie 

pamatlīdzekļi tiek iekrāsoti atšķirīgā krāsā 

 

 mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijas (jaunās) eksports uz EDS — norādot laika periodu, par kādu 

sagatavot deklarāciju, sākot ar 2011.gada 4.ceturksni – deklarācija tiks sagatavota pēc jaunajiem 

EDS datu formātiem. 


