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Cienījamie sistēmas Jumis lietotāji! 

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. 

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. 

Jaunais Grāmatvedības likums nosaka, ka strukturēts elektroniskais rēķins (turpmāk tekstā – 

strukturētais e-rēķins) ir rēķins, kurš sagatavots, nosūtīts un saņemts strukturētā elektroniskā formātā, 

kas ļauj to automātiski un elektroniski apstrādāt, un kurš atbilst Ministru kabineta noteiktajam publiskajos 

iepirkumos piemērojamā elektroniskā rēķina standartam (Eiropas Savienības standarts 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.)".  

Jumī apmaiņa ar strukturētajiem e-rēķiniem tika ieviesta 2019. gada decembrī. 

Lai Jums būtu laiks sagatavoties apmaiņai ar strukturētiem elektroniskiem rēķiniem, esam to 

ieviesuši savā e-veikalā un nosūtīsim Jums e-pastā kopā ar PDF formāta rēķinu. 

Normatīvie akti un e-rēķinu standarts nosaka, ka apmaiņa ar e-rēķiniem iespējama tikai PVN 

maksātāju starpā, tāpēc mūsu e-veikalā šāds rēķins tiks sagatavots tikai PVN maksātājiem. 

Strukturētā e-rēķina imports  

Strukturētais e-rēķins tiks atsūtīts e-pastā kopā ar PDF formāta rēķinu un licenci 
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To var importēt Jumī 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 

 

Rēķins tiks ieimportēts sadaļā “Rēķini”.  

 

 

 



© Jumis 2021  Lappuse 3 

  

Lai rēķinu nokontētu, jāizveido atbilstoša kontēšanas veidne (attēlā piemērs) 

 

Kā arī atgādinām, ka kontēšanas rezultātā izveidotajā finanšu dokumentā jānomaina dokumenta grupa 

uz atbilstošo “Kredīta parāds”, lai varētu veikt apmaksas sasaisti. 

 

 

 
Šobrīd spēkā likumdošana nosaka, ka strukturētie elektroniskie rēķini ir tikai rēķini, nevis 
pavadzīmes, tāpēc rēķins tiek importēts sadaļā “Rēķini”! 

 
Ja nepieciešams – rēķinu var kopēt un izveidot “Iepirkšanas pavadzīmi”. Tādējādi veicot automātisko 
grāmatojumu, dokumenta grupa “Kredīta parāds” tiks piešķirta automātiski. 

 

https://dl.mansjumis.lv/TildesJumis/Help/5.5/Online/kontesanas_veidnes.htm

