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Algas aprēķins 
Algas aprēķina logs un aprēķina būtība ir saglabāta tāda pat kā Jumī: 

 aprēķina logs sadalīts trīs daļās: kreisā puse – saraksta navigācija (pārvietošanās no viena 

darbinieka aprēķina uz citu), labā puse arī sadalīta divās daļās: augšējā daļa uzrādītas kopsummas 

gan tabeles datiem, gan aprēķiniem, kā arī saglabājamā, avansa un izmaksājamās summas, lejas 

daļā ietvertas cilnes ar aprēķiniem. Katrā cilnē ir aprēķins atbilstoši cilnes  nosaukumam. 

 algas aprēķins ir balstīts uz darba laika tabelē uzrādītajiem notikumiem. 

Aprēķina izkārtojums arī saglabāts līdzīgs, lai būtu ērtāk strādāt, tāpēc orientēšanās algas aprēķinā 

nesagādās grūtības. 

Ņemot vērā likumdošanas principu, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek aprēķināts progresīvi, Personālā 

visi darbinieka amati ievietoti vienā algas aprēķina kartītē, kas sadalīta cilnēs pa amatiem. 

Visi algas, piemaksu, atvaļinājuma un slimības naudu aprēķini tiek saskaitīti kopā pa visiem amatiem, un 

no kopsummas – atbilstoši jaunākajām likumdošanas prasībām – veikti nodokļu aprēķini. Lai varētu 

nogrāmatot pa projektiem vai izmaksu posteņiem ne tikai bruto summas, bet arī ieturētos nodokļus un 

izmaksājamo summu, ieturētie nodokļi, atvieglojumi, izmaksājamās summas pa amatiem tiek aprēķinātas 

proporcionāli. Proporciju manuāli mainīt nav iespējams.  

Ja darbiniekam ir vairāki amati, algu sarakstā redzami tik ierakstu, cik amati ir darbiniekam 

 

Atvērtajā algu sarakstā (kreisajā pusē) arī ir vairāki ieraksti  
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Savukārt, uzklikšķinot uz darbinieka amata – algu saraksta labajā pusē tiek atvērta darbinieka algas 

aprēķina kartīte ar abiem amatiem.  

 

 

Kopsummas apskatāmas, nospiežot pogu “I”   

 

 
Ņemiet vērā! Kopsavilkuma tabulā visas summas pa amatiem tiek aprēķinātas proporcionāli 
kopsummai, tāpēc matemātiski rēķinot pa rindām (pa amatiem) var būt matemātiskas nesakritības! 

 

 Aprēķinā ir jauni lauki! 
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Vēršam uzmanību, ka algas aprēķins papildināts ar jauniem laukiem, lai precīzāk varētu izsekot algas 

aprēķinam: vidējās izpeļņas dienas/stundas un algas aprēķins par šīm dienām pēc vidējās izpeļņas. 

 

 

No algas aprēķina var: 

 Atvērt darbinieka kartīti  

 

 Atvērt saistīto darba laika tabeli 

 

 Veikt algas pārrēķinu 

 

 Atvērt saistītos aprēķinus, kuru kopsummas attēlotas tabulā “Kopsavilkums”. Noklikšķinot uz aprēķina 

nosaukuma, tiks atvērta atbilstošā aprēķina cilne 

 

Algas aprēķins 

Šajā cilnē iekļauta gan plānotais un faktiskais darba laiks, gan algas aprēķins. 

Vēršam uzmanību, ka aprēķina logā ir jauni lauki: vidējās izpeļņas dienas/stundas un summa (tai skaitā) 
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Vidējā izpeļņas dienas gan tabelē, gan aprēķinā tiek norādītas, ja vēstures notikumos tiek reģistrēts 

atbilstošs notikums, kas paredz apmaksu pēc vidējās izpeļņas. 

No darbinieka par fizisko personu 

Ja darbinieks ir atbrīvots no darba un pieņemts darbā uz Uzņēmuma līguma pamata, noteikti jāievēro 

likumsakarības: 

1) Darbiniekam jāievada atbrīvošanas vēstures notikums; 

2) Jāizrēķina darba alga 

3) Tikai tad – jāieliek pazīme Fiziskā persona un jāaizpilda vēstures notikumi par Uzņēmuma līgumu 

Nodokļi 

Cilnē ‘Nodokļi” ir pieejama svarīgākā informācija par darbiniekam aprēķināto nodokļu summām. 

Informācija sagrupēta trīs daļās - Sociālās Apdrošināšanas Iemaksas (SAI), Iedzīvotāju Ienākuma Nodoklis 

(IIN) un IIN atvieglojumi 

 

 
Ja darbiniekam ir vairāki amati – cilnē “Nodokļi” redzamas summas atbilstoši proporcionālam 
aprēķinam. 
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Vidējā izpeļņa 

Personālā vidējās izpeļņas aprēķins atšķiras no aprēķina Jumī. To ietekmē darba laika grafikam norādītais 

darba laika uzskaites principa nosacījums: summēts, normāls, maiņu darba laiks. 

Vidējās izpeļņas aprēķina principi: 

 Normāla un maiņu darba laiks – pēc plānotā un faktiskā darba laika; 

 Summēts darba laiks – aprēķins tiks balstīts uz sistēmas noklusēto kalendāru jeb normālo 

(standarta) darba laika kalendāru. 

Mēneša vidējo izpeļņu aprēķina, dienas vidējo izpeļņu reizinot ar mēneša vidējo darba dienu skaitu 

pēdējos sešos kalendāra mēnešos (saskaitot darba dienas pēdējos sešos kalendāra mēnešos un šo kopsummu 

dalot ar seši) vai, ja nostrādāts īsāks laiks – ar atbilstošo mēnešu skaitu. 

Dienas vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu kalendāra mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar šajā 

periodā nostrādāto dienu skaitu. Ja darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks, dienas vidējo izpeļņu 

aprēķina, stundas vidējo izpeļņu reizinot ar vidējo nostrādāto stundu skaitu darba dienā, kuru aprēķina, pēdējo 

sešu mēnešu laikā nostrādāto stundu skaitu dalot ar kalendāra (normāla darba laika) darba dienu skaitu 

(izņemot attaisnotu prombūtni) pēdējo sešu mēnešu laikā. Nostrādāto dienu skaitā neietilpst pārejošas 

darbnespējas dienas, atvaļinājuma dienas un dienas, kad darbinieks nav veicis darbu “Darba likumā” minētajos 

gadījumos. 

Stundas vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu kalendāra mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar šajā 

periodā nostrādāto stundu skaitu. 

Vidējā izpeļņā tiek ietvertas summas, kas atzīmētas “Iestatījumos” —> “Prombūtne un vidējā izpeļņa”. 

 
Vidējās izpeļņas aprēķins ir balstīts uz darba laika tabeles datiem un atbilst “Darba likuma” 
nosacījumiem! 

Izdrukas 

Algu sarakstu var izdrukāt tikai no atvērtā algas aprēķina saraksta 

 

Pēc pogas “Izdrukāt Algu sarakstu” tiks atvērts pirmsizdrukas iestatījumu modālais logs, kurā ieliekot vai 

attīrot lauku no pazīmes norādīsiet, kādiem rekvizītiem jābūt algu sarakstā 
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IZMAKSU SARAKSTI 

Izmaksu sarakstā tiks iekļauti visi darbinieki un visas fiziskās personas, kuriem noteiktajā mēnesī ir bijušas 

noteiktas izmaksas, kas nav saistītas ar darba attiecībām un kuriem kartītē norādīts izmaksu veids.  

 

Ja personai ir vairākas izmaksas, tās sarakstā tiks uzrādītas vienā ierakstā, bet sadalītas pa ieņēmumu 

kodiem 
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Loga apakšējā daļā iekļauta informācija par aprēķinātajiem nodokļiem 

 

Atšķirībā no algu saraksta, izmaksu sarakstā vienu un to pašu personu var iekļaut vairākkārt. 

 

Tāpat kā algu saraksts, arī izmaksu saraksts ir izdrukājams no atvērta izmaksu aprēķina 

 

MAKSĀJUMU UZDEVUMI 

Būtiskas izmaiņas skar maksājumu uzdevumu sagatavošanu. Personālā automātiski var sagatavot, gan algu 

un avansu izmaksu maksājumus pa darbiniekiem, gan arī nodokļu. 

Personālā izveidota atsevišķa algas un avansu un nodokļu maksājumu uzdevumu informācijas sadaļa 
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, 

Maksājumu uzdevumu sagatavošana 

Lai izveidotu maksājumu uzdevumus, algas vai avansu sarakstā pogas “izmaksa” nolaižamajā sarakstā 

jāizvēlas maksājumu veids 

 

Algu maksājumi  

Izvēloties algu maksājumus, tiks atvērts modālais logs, kurā būs norādīti vai arī papildus jānorāda 

nepieciešamie rekvizīti maksājumu sagatavošanai 

 

 Maksājumu uzdevuma datums — datums, kurā sagatavoti maksājumu uzdevumi. Vienmēr tiks ieliks 

“šīs dienas” datums 

 Darbinieku skaits – algu sarakstā iekļauto darbinieku skaits 
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 Izmaksājamā summa – uz attiecīgo banku pārskaitāmā algas summa, saskaitot pa darbiniekiem, kuriem 

ir bankas konts attiecīgajā bankā 

 Darbinieka banka – banka, uz kuru jāveic maksājums 

 Norēķinu postenis – uzņēmuma bankas konts, no kura veikt maksājumu. Konta numurs jānorāda 

“Iestatījumi”–> “Uzņēmuma iestatījumi”–> “Bankas rekvizīti”. Ja uzņēmumam uzrādīti vairāki bankas 

konti, tad maksājumu uzdevumu sarakstā varēs izvēlēties nepieciešamo kontu, no kura veikt 

pārskaitījumu. Sarakstā tiks uzrādīts bankas konts ar pazīmi “Galvenais konts” 

Lai izveidotu maksājumu uzdevumus, jānospiež poga “Saglabāt”. Ja sarakstā ir rinda, kurā nav uzrādīta 

darbinieka banka, tas nozīmē, ka noteiktam skaitam darbinieku kartītē nav norādīts bankas konts  un par 

šādiem darbiniekiem signalizēs paziņojums, kurā būs norādīta informācija arī par to darbinieku skaitu, kuriem 

maksājumu uzdevumu nav iespējams izveidot, jo izmaksājamā summa ir nulle 
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Pēc maksājumu uzdevumu izveidošanas tiks atvērta darba lapa ar izveidotajiem maksājumiem 

 

Nodokļu maksājumi 

Lai sagatavotu nodokļu un nodevu maksājumus, no nolaižama izdrukas iestatījumu saraksta jāizvēlas 

 

Tiks atvērts logs, kurš sagatavoti trīs maksājumu uzdevumi: iedzīvotāju ienākuma  nodoklim, valsts 

sociālajām iemaksām un uzņēmējdarbības riska valsts nodevai 

 

Tālākās darbības ir analogas, kā algu maksājumiem. 

Maksājumu uzdevumu tālākā apstrāde 

Atvērtajā darba lapas logā var veikt tālāku maksājumu uzdevumu apstrādi: eksportēt uz banku vai norādīt, 

ka maksājums ir izpildīts. 

 

Statuss “Eksportēts” tiks piešķirts automātiski, ja maksājumi būs eksportēti no Personāla. 
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Eksports  

Izvēloties “Eksportēt uz banku” tiks atvērts logs, kurā varēs izvēlēties banku, no kuras veikt maksājumus 

 

Nospiežot pogu “Turpināt” tiks atvērts nākamais dialoglogs, kurā būs maksājumu uzdevumu saraksts ar 

tiem maksājumiem, kuriem norēķinu postenis ir iepriekšējā logā izvēlētais bankas konts 

 

Nospiežot “Eksportēt”, maksājumu uzdevumi tiks sagatavoti eksporta failā un lejuplādēti datorā mapē 

“Lejupielādes” vai tiks piedāvāts norādīt mapi, kurā failu saglabāt. 

Statusu nomaiņa 

Visi maksājumu uzdevumi tiek glabāti noteiktā sadaļā “Algas”–>”Maksājumu uzdevumi” 
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Maksājumu uzdevumus var atvērt, labot, dzēst, norādīt izpildes statusu. 

 

Statusu nomaiņu var veikt masveidā, pirms tam atlasot nepieciešamos maksājumu uzdevumus izmantojot 

rīkpogu “Meklēt” 

 

Pēc tam atlasītajiem maksājumiem var nomainīt statusu 

 

ATSKAITES 

Atskaišu sagatavošanas vednis ir līdzīgs Jumī esošajam, un Jums būs vienkārša un atpazīstama lietošana. 

Veidojot atskaites vienā no soļiem, ja atskaiti nepieciešams izdrukāt, var norādīt atskaitē iekļaujamos 

parakstus, ieliekot pazīmi laukā “Iekļaut”. Paraksti un amati tiks paņemto no Iestatījumos norādītajām 

vērtībām. 
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Ja iestatījumos nav aizpildīti neieciešamie lauki, to var izdarīt no atskaišu vedņa nospiežot pogu  un 

atvērtajā modālajā logā no saraksta izvēloties darbinieku vai aizpildot laukus manuāli. Nospiežot pogu 

“Saglabāt”, dati tiks ierakstīti iestatījumos atbilstošajos laukos 

 

 

 


