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Cienījamie sistēmas Tildes Jumis lietotāji! 

Esam sagatavojuši un nosūtām sistēmas Tildes Jumis 2019 Decembra izlaidumu, kurā ietvertie uzlabojumi 

atvieglos un darīs patīkamāku darbu ar šo sistēmu. 

Būtiskākie jaunumi sistēmas Tildes Jumis 2019 Decembra izlaidumā: 

1. Izmaiņas noliktavas dokumentu formā 

• Ieviesti jauni lauki pakalpojuma periodu norādīšanai; 

• Izveidota iespēja nosūtīt noliktavas dokumentus e-pastā no pavadzīmes formas 

2. Izmaiņas noliktavas dokumentu kopēšanā: 

• Izveidota iespēja kopētajā dokumentā norādīt cenu no cenu kataloga 

• Izveidota iespēja kopētajā dokumentā norādīt atlaidi no atlaižu kataloga 

• Izveidota iespēja kopētajā dokumentā norādīt PVN no PVN tipu saraksta  

• Izveidota iespēja kopētajā dokumentā piešķirt apmaksas termiņu. 

3. Iespēja sagatavot Eiropas elektroniskā rēķina standartam atbilstošus e-rēķinus: 

• Partnera kartītē papildināta ar e-rēķinu nosūtīšanai paredzēto informāciju; 

• Konfigurācija papildināta ar e-rēķinu nosūtīšanai paredzēto informāciju; 

• Mērvienību saraksts papildināts ar lauku, kurā norāda starptautiski noteiktu klasifikatoru kodu; 

• Izveidota e-rēķinu izsūtīšana e-pastā 

4. Rēķinu saņemšana no Fitek noliktavā vai finansēs; 

5. Uzlabojumi darbā ar Telema EDI un eFlow risinājumu. 

ZINĀŠANAI 

No 14.01.2020 korporācija Microsoft pārtrauks nodrošināt automātiskus labojumus, atjauninājumus vai 

tiešsaistes tehnisko palīdzību datoriem, kuriem ir instalēta operētājsistēma Windows 7.  

Atjauninājumos ir iekļauti drošības atjauninājumi, lai aizsargātu datoru no kaitīgiem vīrusiem, 

spiegprogrammatūras un citas ļaunprātīgas programmatūras, kas var nozagt jūsu personisko informāciju. 

Vairāk informācijas Microsoft mājaslapā – https://support.microsoft.com/lv-lv/help/13853/windows-

lifecycle-fact-sheet  

 

Datoros ar operētājsistēmām Windows Vista un Windows XP Tildes Jumis atjauninājumi nav 
iespējami! 
No 2020. gada marta datoros ar operētājsistēmu Windows 7 Tildes Jumis atjauninājumi nebūs 
iespējami! 

Tehniskās prasības darbam, ar Tildes Jumi pieejamas ŠEIT. 

https://support.microsoft.com/lv-lv/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet
https://support.microsoft.com/lv-lv/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet
https://www.tilde.lv/jumis/tehniskas-prasibas
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IZMAIŅAS NOLIKTAVAS DOKUMENTU FORMĀ 

Jauni lauki – pakalpojuma datumi 

Noliktavas dokumentos izveidoti jauni lauki: “Datums no” un “Datums līdz”. Lauki dokumenta formā 

jāievieto pēc nepieciešamības 

 

 

Datuma lauki ir iekļaujami arī sistēmas veidlapās un veidnēs. 

Atgādinām, ka sistēmas veidlapās noteikti lauki iekļaujami vai nu kā redzamās kolonnas, kas tiek uzrādītas 

arī tad, ja informācija laukos nav ievadīta, vai arī kā papildu lauki, kuri izdrukās netiek uzrādīti, ja informācija 

laukos nav ievadīta. 

 

 
Detalizēti apraksti par sistēmas veidlapu aizpildīšanu pieejami elektroniskajā rokasgrāmatā Palīgs ŠEIT.  
Ja noliktavas dokumentu izrakstīšanai izmantojat veidnes, tad sīkāka informācija pieejama ŠEIT 

 

 

http://dl.tilde.lv/TildesJumis/Help/5.5/Online/pavadzimes_un_rekina_noformesana.htm
https://atbalsts.tilde.lv/hc/lv/articles/360026574354-K%C4%81-piel%C4%81got-izdrukas-lietot%C4%81ja-vajadz%C4%ABb%C4%81m-
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Dokumenta nosūtīšana e-pastā 

Pēc jūsu ierosinājuma, esam izveidojuši iespēju no noliktavas dokumenta formas nosūtīt dokumentu e-

pastā 

 

NOLIKTAVAS DOKUMENTU KOPĒŠANAS UZLABOJUMI 

Esam būtiski uzlabojuši pavadzīmju kopēšanu, ieviešot jaunas iespējas norādīt pavadzīmēs iztrūkstošo 

informāciju kopēšanas brīdī: 

• cenu no kataloga; 

• atlaidi no kataloga; 

• PVN atbilstoši preces tipam; 

• apmaksas datumu. 

Cena no kataloga 

Pavadzīmes kopēšanas formā ir izveidota izvēles rūtiņa, kurā ieliekot pazīmi, kopētajā dokumentā tiks 

ievietota cena no cenu kataloga, kas atbilst izvēlētajam cenu tipam 

 

Ja kādam partnerim cenu katalogā norādīta speciāla cena, tā tiks ievietota dokumentā 

  

 Ja cenu katalogs nav aizpildīts – cenas netiks norādītas. 
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Atlaide no kataloga 

Pavadzīmes kopēšanas formā ir izveidota izvēles rūtiņa, kurā ieliekot pazīmi, kopētajā dokumentā tiks 

ievietota atlaide no atlaižu kataloga 

 

Ja kādam partnerim atlaižu katalogā norādīta speciāla atlaide, tā tiks ievietota dokumentā 

 

 Ja atlaižu katalogs nav aizpildīts – atlaides netiks norādītas. 

PVN atbilstoši preces tipam  

Pavadzīmes kopēšanas formā ir izveidota izvēles rūtiņa, kurā ieliekot pazīmi, kopētajā dokumentā tiks 

ievietota PVN likme atbilstoši preces tipu sarakstā norādītajām likmēm 
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Ja preču tipu sarakstā dokumentam PVN likme būs norādīta, tā tiks ievietota dokumentā 

 

Preču tipu plāns 

Lai preces rindiņai automātiski tiktu norādīta PVN likme, tas ir jāiestata preču tipu plānā 

 

Savukārt preces kartītē precei jānorāda atbilstošais preces tips 

 

 
Ja preču tipu plānā PVN likmes dokumentiem nebūs norādītas – PVN likmes dokumentā netiks 
iekļautas. 
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Apmaksas datums 

Pavadzīmes kopēšanas formā ir izveidota izvēles rūtiņa, kurā ieliekot pazīmi, kopētajā dokumentā tiks 

ievietots vai nomainīts apmaksas datums atbilstoši partnera kartītē norādītajam datumam,  

 

vai, ja kartītē apmaksas termiņš nav norādīts, atbilstoši Konfigurācijas iestatījumiem, vai arī, atbilstoši 

kopēšanas logā norādītajam datumam 

 

 

Paziņojumi 

Cenas 

Ja kopējamajā dokumentā cena būs norādīta, tiks atvērts paziņojums 

 

Ja cenu mainīt nav nepieciešams, jāattīra cenu norādīšanas rūtiņa kopēšanas logā. 
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Atlaide 

Ja kopējamajā dokumentā atlaide būs norādīta, tiks atvērts paziņojums 

 

Ja atlaidi mainīt nav nepieciešams, jāattīra atlaides norādīšanas rūtiņa kopēšanas logā. 

PVN likme 

Ja kopējamajā dokumentā PVN likme būs norādīta, tiks atvērts paziņojums 

 

Ja PVN likmi mainīt nav nepieciešams, jāattīra likmes norādīšanas rūtiņa kopēšanas logā. 

Apmaksas termiņš 

Ja kopējamajā dokumentā apmaksas termiņš būs norādīts, tiks atvērts paziņojums 

 

Ja termiņu mainīt nav nepieciešams, kopēšanas logā jāieliek pazīme “Nemainīt apmaksas termiņu”. 

 Detalizēts apraksts, kā veidot kontēšanas veidnes pa preču tipiem, pieejams elektroniskajā 
rokasgrāmatā Palīgs sistēmas lentes joslā vai mūsu mājaslapā ŠEIT! 

E – RĒĶINI 

Direktīva 2014/55/ES par elektroniskajiem rēķiniem publiskā iepirkuma procedūrās paredz dalībvalstu 

pienākumu noteikt, ka pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un publiskajiem partneriem, to 

pārstāvjiem ir pienākums pieņemt un apstrādāt elektroniskos rēķinus, kas atbilst Eiropas elektroniskā rēķina 

standartam. Ir plānots, ka attiecībā uz pasūtītājiem, kas nav tiešās pārvaldes iestādes, piemērošanu norma 

spēkā stāsies 18.04.2020. 

Direktīvā 2014/55/ES noteikto prasību ieviešana ir solis uz to, lai pārskatāmā nākotnē lemtu par pilnīgu 

atteikšanos no drukātu un nestrukturētu elektroniskas formas rēķinu izmantošanas. Šobrīd vēl pietiekami 

http://dl.tilde.lv/TildesJumis/Help/5.5/Online/kontesana_pa_precu_tipiem.htm
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lielam skaitam piegādātāju nav iespēja elektroniskos rēķinus izrakstīt atbilstoši piemērojamajam standartam, 

savukārt pasūtītājiem - tos apstrādāt. 

19.11.2019 izmaiņas MK noteikumos Nr.585 nosaka, elektronisko rēķinu standartu piemērošanai: 

“7.7 Sagatavojot elektronisko rēķinu atbilstoši Eiropas Savienības standartam LVS EN 16931-1:2017 

"Elektroniskie rēķini. 1. daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis", uzņēmums to 

izraksta atbilstoši tehniskajā specifikācijā LVS CEN/TS 16931-2:2017 "Elektroniskie rēķini. 2. daļa: Standartam 

EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts" noteiktajai ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) sintaksei.” 

Pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kā arī publiskais partneris vai tā pārstāvis nodrošina iespēju 

piegādātājam iesniegt elektronisko rēķinu, izmantojot šādus elektronisko rēķinu piegādes kanālus: 

• oficiālo elektronisko adresi (pieejama Latvijā reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem piegādātājiem 

elektronisko rēķinu piegādei valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm); 

• elektroniskā pasta adresi, kas norādīta pasūtītāja, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, publiskā 

partnera vai tā pārstāvja tīmekļvietnē un kas izmantojama saziņai ar attiecīgo pasūtītāju, sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju, publisko partneri vai tā pārstāvi; 

• citu veidu, kas norādīts iepirkuma līgumā vai publiskās un privātās partnerības līgumā. 

Tā kā e-adrese ir viens no oficiālajiem datu apmaiņas kanāliem, kā arī “Oficiālās elektroniskās adreses 

likums” paredz, ka e-adreses lietošana būs obligāta, esam sākuši veidot iespēju apmainīties ar elektroniskajiem 

rēķiniem, izmantojot tieši e-adresi. 

 
E-rēķinu sagatavošana atbilstoši standartam un apmaiņa, izmantojot e-adresi, iespējama tikai 
rēķiniem. 
E-rēķinā nav paredzēts uzrādīt darījumus, kuros norādīta PVN apgrieztā maksāšana. 

 Vēršam uzmanību: e-rēķinu sagatavošana ir izstrādes stadijā gan Tildes Jumī, gan e-adresē. 

Lai šo iespēju izmantotu, nepieciešams reģistrēt savu e-adresi. 

Nākamais solis – norādīt datu apmaiņas kanālus Tildes Jumī. 

Nianses, sagatavojot e-rēķinu Tildes Jumī 

Jāņem vērā, ka e-rēķinu standarts atbalsta tikai rēķinu izsūtīšanu/saņemšanu. 

Rēķinus, kuros ir PVN apgrieztā maksāšana, netiek apstrādāti. 

E-rēķinu standarts paredz, norādot mērvienības, izmantot starptautiski noteiktas pazīmes. 

Saņemtajos rēķinos Jumī netiek apstrādāti rēķinā uzrādītie samaksātie avansi, jo e-rēķinu standartā nav 

iespējams uzrādīt samaksātos avansus pa PVN likmēm tādā veidā, lai informāciju varētu ieimportēt Jumī. 

E-adrese konfigurācija 

Konfigurācijā jānorāda datu apmaiņai nepieciešamie parametri: 

• E-adreses tīmekļa servisa adrese: būs norādīta automātiski, ieliekot pazīmi par e-adreses izmantošanu; 

• Sertifikāta nospiedums: sertifikāts tiks piešķirts, reģistrējot E-adresi; 
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• Saņemtais sertifikāts jāinstalē lietotāja kontā 

Ieteicams instalējot nemainīt piedāvāto (noklusēto) sertifikāta atrašanās vietu! 

 

• Instalētajam sertifikātam ir iespējams apskatīties nospiedumu 

 

• Sūtītāja E-adrese: tiks piešķirta, reģistrējot E-adresi.  

 

Nākamais solis – sakārtot partneru kartītes, norādot tajās statusu un ierakstot e-adresi datu apmaiņai. 
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Partneru statusa imports no E-adrese 

Lai katrā partnera kartītē izmaiņas nebūtu jāveic manuāli, izveidota iespēja datus kartītē no e-adreses 

nolasīt automātiski. 

Partneru sarakstā atlasītajiem partneriem tiks piemeklēta e-adrese atbilstoši reģistrācijas numuram vai 

personas kodam 

 

Tiks atvērts paziņojums par partneru statusu importu no e-adreses:  

 

Pēc statusa importa, tiks atvērts vēl viens paziņojums, kurā būs pateikts, cik partneriem e-adrese ir 

importēta: 

 

 
Partneriem, kuriem kartītē nav pazīme un e-adrese, e-rēķinu izsūtīšana izmantojot e-adresi nav 
iespējama. 

Mērvienības 

E-rēķinu standarts paredz, norādot mērvienības, izmantot starptautiski noteiktas pazīmes. 

Tildes Jumis mērvienību saraksts (noklusētās mērvienības) ir papildināts ar jaunu kolonnu, kurā norādītas 

mērvienības pazīmes, atbilstoši standartam. Ja mērvienību sarakstu esat papildinājuši ar uzņēmumā 

nepieciešamajām mērvienībām, un, lai dokumentu varētu nosūtīt, izmantojot e-adresi, pazīme sarakstā 

jānorāda pašiem. 
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 Mērvienību saraksts atbilstoši e-rēķinu starptautiskajam standartam, pieejams ŠEIT. 

Nosūtīšana izmantojot e-adresi 

Lai nosūtītu e-rēķinu, noliktavas dokumentam jābūt vismaz ar statusu “Ievadīts”.  

 Pavadzīmes formā E-adreses laukā jābūt norādītai e-adresei un statusam “Gatavs nosūtīšanai” 

 

Nosūtīšana, izmantojot e-adresi, iespējama: 

• dokumenta formā 

 

• noliktavas dokumentu sarakstā, atlasot nepieciešamos dokumentus 

 

• Izmantojot lentes joslu 

 

https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNECERec21/
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E-rēķinu saņemšana no e-adreses 

E-rēķinu saņemšana iespējama izmantojot lentes joslu, nospiežot atbilstošo pogu. 

 

Ja importēšanas brīdī nebūs iespējams piemeklēt kādus dokumenta rekvizītus, tiks atvērts importēšanas 

vednis, kurā jānorāda iztrūkstošie, vai jāizveido nepieciešamie rekvizīti. 

 Apraksti par dokumentu importu pieejami elektroniskajā rokasgrāmatā Palīgs ŠEIT. 

E-rēķina imports neizmantojot e-adresi 

Ja e-rēķins tiek atsūtīts e-pastā, nevis izmantojot e-adresi, to var importēt tāpat kā citus XML formātā 

saņemtus dokumentus: 

• Izmantojot importēšanas sadaļu, kā datu faila formātu norādot “E-rēķins” 

 

• Izmantojot lentes joslā izveidoto saīsni uz importēšanas soļu izsaukšanu 

 

http://dl.tilde.lv/TildesJumis/Help/5.5/Online/importseksport_imports.htm
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Izsūtīšana e-pastā 

Ja nepieciešams nosūtīt e-rēķinu strukturētā formātā arī e-pastā, to var izdarīt izmantojot e-pastu 

nosūtīšanas funkciju: kopā ar rēķinu PDF formātā, tiks sagatavots arī e-rēķins XML formātā, ieliekot pazīmi 

“Izveidot un iekļaut e-rēķinu” 

 

Rēķinus, pirms izsūtīšanas, var apskatīt norādītajā mapē, atverot to no e-pastu nosūtīšanas loga.  

 

Aizverot logu, mape tiks iztukšota (visi rēķini tiks izdzēsti). 

 Instrukcija, kā nosūtīt pavadzīmes e-pastā, pieejama ŠEIT. 

 

http://dl.tilde.lv/TildesJumis/Help/5.5/Online/noliktavasdokumenti_pavadzimes_e_pasta.htm

