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04.12.2020 - Tildes Jumis Personāls versijā iekļauts: 

Aktualizēta dīkstāves un algas subsīdiju iesnieguma forma “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās 

krīzes apstākļos”  

Dīkstāves un algu subsīdiju iesniegums 

Uzņēmēji, kas ārkārtējās situācijas laikā – no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 9. janvārim – piedzīvo ieņēmumu 

kritumu, var vērsties VID, un saņemt dīkstāves atbalstu saviem darbiniekiem, kas ir dīkstāvē un nestrādā. 

Uzņēmēji, kas ārkārtējās situācijas laikā – no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 9. janvārim – 

piedzīvo  ieņēmumu kritumu, var vērsties VID, un saņemt atbalstu algu subsīdijai saviem darbiniekiem, kas strādā nepilnu 

darba laiku. Savukārt darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba 

samaksas apmēru. Tādējādi darbinieki, kas ārkārtējas situācijas ierobežojumu dēļ strādā nepilnu slodzi, varēs turpināt 

saņemt tādu atalgojumu, kā saņēma pirms tam.  

Personālā ir izveidots jauns vēstures notikums “Algu subsīdija”.  

Ja tiek izvēlēts notikums “Dīkstāve (ārkārtas), par dīkstāves laiku netiks veikts algas aprēķins. 

Notikumu var pievienot masveidā sarakstā atlasītiem darbiniekiem. 

1. Solis – darbinieku atlase. 

Darbinieku sarakstā jāatlasa darbinieki, kuriem jānorāda notikums. Atlasi var veikt tikai saraksta skatā. Flīžu skatā tas 

nav iespējams, jo nav iespējama darbinieku atlase. 

Darbiniekus var atlasīt gan pēc struktūrvienības, gan amata.  

  

Darbinieki, kuriem nepieciešams veikt vēstures ierakstu par dīkstāvi vai subsīdijām, jāieliek atzīme 
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Darbiniekiem pazīmi var ielikt arī iepriekš neveicot atlasi 

 

2. Solis – vēstures notikuma izveide. 

Nospiežot pogu “+ Dīkstāve” nolaižamajā sarakstā jāizvēlas atbilstošais notikums:  

• Dīkstāve — tiks aprēķināta darba alga par dīkstāve slaiku (DL 74. pants) 

• Dīkstāve (ārkārtas) – darba alga par dīkstāves laiku aprēķināta netiks 

• Algu subsīdija – darba alga tiks aprēķināta atbilstoši tabelē norādīto nostrādāto stundu skaitam 

 

Pēc notikuma izvēles, tiks atvērts modālais logs, jāaizpilda vēstures notikumam atbilstošie lauki. Obligāti aizpildāmie 

lauki ir “Datums no – Datums līdz” 

 

3. Solis – vēstures notikuma saglabāšana darbinieka kartītē notiek automātiski. 

 
Ņemiet vērā — ja darbiniekam periodā, kad tiek reģistrēta dīkstāve, ir cits vēstures notikums, kas ietekmē dīkstāves 

pabalsta saņemšanu, piemēram, slimības lapa, jāpārbauda ieraksti tabelē! 

Dīkstāves notikums tiks pārrakstīts tabelē, dzēšot slimības lapas notikumu! 
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4. Solis – algas iestatījumu sakārtošana. 

Ja darbiniekiem, kuriem ir pieprasīta algas subsīdija, ir mēnešalga, Iestatījumos jānorāda, ka alga tiek aprēķināta pa 

stundām – algu aprēķins tiks veikts nevis pa nostrādātām dienām, bet nostrādātām stundām katrā dienā 

 

5. Solis – tabeles sagatavošana. 

Pēc vēstures notikumu izveidošanas un iestatījumu sakārtošanas jāveido darba laika tabele! Tikai no tabelē 

ievadītajiem notikumiem iesniegumā tiek ievietoti darbinieki, kuriem ir dīkstāves (ārkārtas) notikums. 

Pārbaudiet, vai izveidots atbilstošs vēstures notikums! 

 

Ja vienam darbiniekam ir vairāki amati – pārbaudiet, vai viņam ieraksti par dīkstāvi ir vienādi abos amatos! Ja dīkstāve 

jāuzrāda tikai vienā no amatiem – pārbaudiet, vai otrā amatā nav izveidojies ieraksts. Ja ir – dzēsiet lieko ierakstu. 

Darbiniekiem, kuriem ir pieprasīta algas subsīdija, tabelē jānorāda faktiski nostrādāto stundu skaits. Piemēram, subsīdiju 

pieprasīšanas periods no 9. novembra, jo no šīs dienas faktiski nostrādātas ir 4 stundas dienā, nevis 8 
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Ja darbiniekam ir šāds dīkstāves notikums tabelē – tas nozīmē, ka pa šo dīkstāves laiku tiks aprēķināta darba alga,  kas 

atbilst Darba likuma 74. panta nosacījumiem 

 

6. Solis – algas aprēķins. 

Izrēķinot algu, jāpārbauda algu aprēķins, vai tas ir izveidojies par faktiski nostrādātajām stundām mēnešalgas gadījumā 

 

Un ārkārtas dīkstāves gadījumā 

 

7. Solis – atskaites sagatavošana. 

Atskaite pieejama atskaišu sadaļā. 
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Norādiet nepieciešamo atskaites periodu. 

Atskaitē tiek iekļauti trīs notikumi: gan “Algu subsīdija”, gan “Dīkstāve (ārkārtas)”, “Dīkstāve”. 

 

Lai atskaitē atlasītu tikai vajadzīgos notikumus, tie ir jāatzīmē filtrā 

 

 

Pārbaudiet izveidoto atskaiti: 

• Vai darbiniekiem ir pareizs dīkstāves vai algu subsīdiju periods, vai  

• darbiniekam ir norādīts bankas konts ar Latvijas IBAN konta numuru. 

Neaizmirstiet norādīt: 

• Apgrozījumu periodā (EUR) – ieņēmumi no saimnieciskās darbības periodā (novembrī), 

• Vidējos mēneša ieņēmumus par faktiski nostrādātajiem mēnešiem periodā no 2020. gada 1. augusta līdz 

31. oktobrim (EUR). 
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Atskaiti var eksportēt uz Excel un uz EDS (XML). Eksportēti tiks tie dati, kas tabulā atlasīti. Ja dati nav atlasīti, 

eksportēti tiks visi tabulā iekļautie dati. 

 

 ATGĀDINĀM! 

Pārbaudiet EDS atskaites datu atbilstību! 

Datu neatbilstība tiek uzrādīta VID EDS: 

labojumi jāveic EDS vai Personālā un jāsagatavo jauna atskaite! 

• ja nav bijušas norādītas summas, tiek aizeksportēts skaitlis 0.00 un labojumi jāveic EDS 

• ja nav atbilstošs bankas konts (ar Latvijas IBAN) 

• pārbaudiet atbalsta veidu! 

 


