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TILDES JUMIS PERSONĀLS 

DARBA LAIKA GRAFIKS UN TABELES 

Grafiki (kalendāri) 

Tieši tāpat, kā tas ir Tildes Jumī, arī Personālā ir iespējams izveidot atsevišķus darba laika grafikus 

(kalendārus) balstoties uz darbinieka darba uzskaites īpatnībām  

 Darba laika kalendāri no Jumja netiek importēti! 

Kalendārā tiek norādīts, kā ir plānots strādāt. Vienu kalendāru var izmantot vairākiem darbiniekiem. 

Uzsākot darbu ar sistēmu, jau ir izveidots noklusētais darba laika kalendārs — normāla darba laika kalendārs, 

kurā paredzēta 5 dienu darba nedēļa ar 8 stundu darba dienām. Šajā kalendārā fiksētas arī oficiālās svētku 

dienas, pirmssvētku dienas, kurās pēc likumdošanas ir saīsināts darba laiks, kā arī pārceltās svētku un 

brīvdienas. 

Tradicionālajā situācijā, kad visi uzņēmuma darbinieki strādā pēc šī noklusētā darba grafika, jaunus 

kalendārus veidot nav nepieciešams. Jauni kalendāri jāveido, ja uzņēmumā ir darbinieki, kuru darba grafiks 

atšķiras no parastā (piemēram, sargi, kas strādā katru 4. dienu), vai arī uzņēmumiem, kuros ir 6, darba dienu 

nedēļa vai vēl kādi citi nestandarta gadījumi. 

Darba laika tabelē ir norādīta reālā informācija par konkrētu darbinieku - kā viņš ir strādājis, vai tiešām 

nostrādājis visu plānoto laiku, vai bijuši kavējumi. Ja darbiniekam bijuši kavējumi, tabelē ir redzams arī to veids, 

jo pēc tabeles informācijas darbiniekam tiek aprēķināta alga. Tabele tiek ģenerēta, no kalendāra paņemot 

plānoto darba grafiku un apstrādājot darbinieka vēsturē ievadīto informāciju par slimības lapām un 

atvaļinājumiem. 

Veidojot jaunu darba laika kalendāru, jau veidošanas procesā var norādīt vai kalendārā iekļaut darba 

dienas (no pirmdienas līdz piektdienai), brīvdienas (sestdiena un svētdiena) un svētku dienas, kā arī norādīt vai 

šis kalendārs turpmāk tiks automātiski pievienots jauniem darbiniekiem (noklusētais) 

 

Pievērsiet uzmanību jaunam laukam “Darba laika princips”. Balstoties uz izvēlēto darba laika principu tiks 

veikts vidējās izpeļņas aprēķins: 
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 Normāla un maiņu darba laika gadījuma – pēc plānotā un faktiskā darba laika; 

 Summēta darba laika gadījumā – aprēķins tiks balstīts uz sistēmas noklusēto kalendāru jeb 

standarta darba laika kalendāru. 

 

Darba laika grafika veidošana (notikumu izvēle) ir analoga Jumī esošā kalendāra aizpildīšanai: gan dienas 

notikumu, gan sērijas notikumi. Grafikus var kopēt, veidojot jaunu var iekļaut standarta darbadienas, 

brīvdienas un svētku dienas. Dienām var norādīt prioritātes. Tas nepieciešams, lai gadījumā, ja pārklājas vairāki 

notikumi vai notikumu sērijas, varētu izlemt, kurš notikums ir spēkā. Piemēram, brīvdienām un svētku dienām 

ir augstāka prioritāte nekā darba dienām. T.i., ja ir izveidota notikumu sērija, kas nosaka, ka darba diena ir 

katru nedēļu no pirmdienas līdz piektdienai, un vēl viena sērija, kas nosaka, ka 18. novembris katru gadu ir 

svētku diena, tad gadījumā, ja 18. novembris iekrīt darba dienā, turpmākajos aprēķinos šī diena tiek uzskatīta 

par svētku dienu, jo svētku dienām ir augstāka prioritāte nekā darba dienām.  

Prioritātes var mainīt, atverot dienas notikumu un nomainot prioritāti (ieliekot pazīmi atbilstošajam 

notikumam) 

 

Atgādinām, ka atbilstoši norādītajai prioritātei tiek veikti ieraksti tabelē un pēc tam algas aprēķins. 

Ja prioritāra ir svētku diena – kalendārā dienas laukumā būs šāds krāsojums 

 

Plānotajā tabelē tiks veikts ieraksts SD–svētku diena darba dienā, bet faktiskajā – B–brīvdiena. Algu sarakstā šī 

diena normāla un maiņu darba gadījumā tiks apmaksāta saglabājot darba algu, bet summēta darba laika 

gadījumā – pēc vidējās izpeļņas pie nosacījuma. 

Ja prioritāra ir darba diena – kalendāra krāsojums mainīsies 
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Plānotajā tabelē tiks veikts ieraksts DS–darba diena svētku dienā, bet faktiskajā – D–darba diena. Algu sarakstā 

šī diena tiks apmaksāta pēc svētku dienas likmes. 

 Darba laika kalendāram norādītais darba laika princips ietekmē vidējās izpeļņas aprēķinu! 

Lai veiktu labojumu kalendārā, piemēram, mainītu strādājamo stundu skaitu, jāieklikšķina atbilstošajā 

“dienā” un pēc tam atvērtā modālā loga uz notikuma nosaukuma 

 

Tiks atvērts nākamais dialoglogs, kurā jāizvēlas nepieciešamā darbība – veidot sērijas izņēmumu (labot 

konkrēto notikumu izvēlētajā dienā) vai atvērt notikuma sēriju (labot visus sērijas notikumus) 

 

Tabeles 

Darba laiku veidošanās princips, ērtākai lietošanai, ir saglabāts tāds pat kā Jumī: veidojot tabeli, faktiskie 

notikumi tiek iekļauti no darbinieka kartītē norādītajiem vēstures notikumiem. 

Atgādinām, ka tā kā ir izveidoti jauni vēstures notikumi, kas ietekmē algas un vidējās izpeļņas aprēķinus, arī 

tabelē tie tiek uzrādīti. Daļa notikumiem ir līdzīgi saīsinājumi tabelē: tas ir tāpēc, ka šie notikumi aprēķinos tiek 

apstrādāti vienādi. 

Katru mēnesi pirms algu aprēķina visiem darbiniekiem tiek ģenerēta darba laika tabele, kurā ir informācija 

par to, kā darbinieki šajā mēnesī strādājuši. Tabele tiek veidota, pamatojoties uz kalendārā ierakstīto plānoto 

informāciju - kad darbiniekam bija plānots strādāt, cik ilgi utt. Faktiskais nostrādātais laiks tiek iegūts, plānoto 

koriģējot atbilstoši darbinieka vēsturē ievadītajai informācijai par slimības lapām un atvaļinājumiem, kā arī 

darbinieka pieņemšanas un atlaišanas datumiem. Tabelē iekļauto informāciju var arī koriģēt - mainīt dienas 

tipu, nostrādāto stundu skaitu utt. 

Ja lietotājs pirms algu saraksta veidošanas nav izveidojis atbilstošā mēneša tabeli, tā tiek izveidota 

automātiski un uzreiz arī izmantota algu sarakstā. Ja tabele noteiktam periodam jau ir izveidota un pēc tam 

darbinieka kartītē tiek ievadīta informācija par atvaļinājumiem vai slimības lapām, tabele attiecīgajam 

periodam ir jāpārrēķina manuāli. 

To, kādas informācijas rindas par katru darbinieku tabelē būs redzamas, var mainīt, formas rīkjoslā 

noklikšķinot uz atbilstošās pogas – “Plānots, Faktiski, Dienas stundas, Nakts/virsstundas”. Piemēram, ja 

uzņēmumā darbinieki strādā tikai dienā, tad, neizmantojot iespēju Nakts/Virsstundas, ievērojami samazināsies 

rindiņu skaits par katru darbinieku, un tabele kļūs ērtāk pārskatāma. 
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Tabelē informācija redzama par visu mēnesi. Formas augšējā daļā ir visi datumi un atbilstošais nedēļas 

dienas apzīmējums. Nedēļas citu no citas atdala vertikālas svītras. 

Rindiņās tiek norādīts plānotais un faktiskais dienas tips. Darba dienām noteikti jānorāda darba stundu 

skaits - tas var būt ne tikai stundu skaits dienā, bet arī nakts vai virsstundas.  

Vēršam uzmanību, ka strādājot ar tabeli darbiniekiem, kuriem ir summēts, vai mainu darba laiks, ir būtiski 

salīdzināt plānoti/nostrādāto dienu/stundu skaitu ar standarta darba laiku, tāpēc tabelēs var ieslēgt papildu 

opciju: uzrādīt noklusēto kalendāru (standarta darba laiks) 

 

 No tabeles var atvērt darbinieka kartīti (noklikšķinot uz darbinieka vārda, uzvārda), lai papildinātu to 

ar vēstures ierakstiem, var veikt tabeles pārrēķinu , atvērt grafiku , dzēst ierakstu .. 

 Pārrēķināt tabelēs informāciju var tikai pa vienam darbiniekam — katram atsevišķi. 

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. 
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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  

 

Savukārt, uzklikšķinot uz darbinieka amata – algu saraksta labajā pusē tiek atvērta darbinieka algas 

aprēķina kartīte ar abiem amatiem.  
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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! 

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. 
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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 

Šobrīd Personālā pieejama viena atskaite: “Ziņas par darba ņēmējiem”. 

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 

 

 

 


