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Izmaiņas darbnespējas (slimības lapu) aprēķinos 

Pēc jūsu ierosinājumiem esam izveidojuši iespēju norādīt individuālo procentuālo aprēķinu darbnespējas laikā, kā 

arī veiktā aprēķina saglabāšana Excel. 

 
Iepriekš izveidotajos algu sarakstos darbnespējas izdrukas nav pieejamas! 

Izdrukas pieejamas tikai jaunizveidotos algu aprēķinos vai tad, ja iepriekšējie algu aprēķini tiks pārrēķināti (vai tikai slimības 

naudas).  

 
Nepārrēķiniet iepriekš izveidotos algu aprēķinus bez vajadzības! 

Ja tomēr nepieciešams veikt pārrēķinu – izveidojiet algu aprēķina izdruku, fiksējiet visas aprēķinātās summas. Sevišķi tādā 

gadījumā, ja esat veikuši manuālus labojumus! 

Iestatījumi 

Iestatījumos izveidota rediģējama tabula, kurā ir norādīti likumu “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” un 

“Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām“ norādītie aprēķina procenti par 

10 darba nespējas kalendārajām dienām: 

 

 

“Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 

36. pants. Darba devēja pienākumi 

(1) Darba devēja pienākums ir darba ņēmējiem, kuriem darba periodā iestājusies ar Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegtu 

darbnespējas lapu apliecināta pārejoša darba nespēja (izņemot darba nespēju, kas saistīta ar grūtniecību un dzemdībām un slima bērna 

kopšanu), izmaksāt no saviem līdzekļiem slimības naudu ne mazāk kā 75 procentu apmērā no vidējās izpeļņas par otro un trešo pārejošas 

darba nespējas dienu un ne mazāk kā 80 procentu apmērā — par laiku no ceturtās darba nespējas dienas, taču ne ilgāku par 10 

kalendāra dienām. Slimības naudu aprēķina par darbnespējas dienām (stundām), kurās darba ņēmējam būtu bijis jāstrādā. Darba 

ņēmējiem, kuriem noteikts summētais darba laiks (summētais dienesta pienākumu izpildes laiks) un kuru mēnešalga (darba alga) nav atkarīga 

no faktiski nostrādāto stundu skaita konkrētā mēnesī, darba devējs, ņemot vērā darba (dienesta) specifiku, var noteikt, ka slimības naudu 

aprēķina par kalendāra darba dienām darbnespējas periodā. 

 
“Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” 

7. pants. Darba devēja pienākumi 

(1) Darba devējam ir pienākums: ……. 

5) izmaksāt no saviem līdzekļiem apdrošinātajai personai, kas cietusi nelaimes gadījumā darbā, slimības naudu par pirmajām 10 

kalendārajām dienām ne mazāk kā 80 procentu apmērā no mēneša vidējās izpeļņas; 

 

Procentuālo sadalījumu iespējams labot, ja uzņēmuma grāmatvedības metodikā ir noteikts lielāks procentuālais 

aprēķins. Tabulā tiks norādīts, kurš un kad modificējis tabulu. 
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Algu aprēķins 

Tā kā darbnespējas lapas aprēķinā tiek apmaksātas darbnespējas dienas (stundas), kad darbiniekam ir jāstrādā, 

darbinieka tabelē jābūt reģistrētas darbnespējas laikam. Lai tabelē tiktu korekti reģistrēts darbnespējas notikums, tam 

jābūt reģistrētam darbinieka kartītē. Ja darbnespējas lapa tabelē tiek reģistrēta manuāli, tad Personāla tabelē nav 

vēsturiskās notikuma secības (darbnespējas sākums un beigas) un tiek uzskatīts, ka katra darbnespējas diena ir pirmā 

slimošanas diena, par kuru aprēķins netiek veikts. 

Pareizā secība darbnespējas lapas reģistrēšanai: 

1) VID EDS tiek sagatavots fails 

2) Veikts imports Personālā (apraksts) 

3) Darbinieka kartītē veikta pārbaude par darbnespējas lapas atbilstošu (pareizu) reģistrēšanu 

4) Aprēķināta darba laika tabele 

5) Sagatavots algas aprēķins. 

 Manuālus ierakstus cilnē “Slimība” varēs veikt tikai tad, ja darbnespēja reģistrēta vēstures notikumos un 

norādīta tabelē! 

 

Cilne Slimība 

Cilnes “Slimība” tabula izveidota nerediģējama. Ja nepieciešams veikt labojumus, to var izdarīt atverot 

darbnespējas lapas aprēķinu nospiežot pogu  

 

 

Tiek atvērts tabeles fragments (darbnespējas laiks), kuru atverot, redzams aprēķins. 

https://dl.mansjumis.lv/TildesJumis/Help/Personals/dnl-imports-no-eds.html
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• Dati tiek nolasīti no darbalaika tabeles – Dienas un stundas. 

• %% tiek uzrādīti no Iestatījumiem. 

• Tiek uzrādītas vidējās izpeļņas summas uz aprēķina brīdi (dienas un stundas vidējā izpeļņa), pēc kurām tiem 

veikts automātiskais aprēķins. Summas – nerediģējamas. 

• Ja veikts labojums manuāli, tiek parādīts ieraksts “Veikti manuāli labojumi”. 

• Aprēķinu var eksportēt uz Excel. 

Labojamie lauki: 

• Ja darbiniekam ir mēnešalgas aprēķins pa stundām vai stundu likme, tad labojamie ir stundu lauki (kopējās 

stundas katrā dienā) un summu lauki pa dienām 

 

 

• Ja darbiniekam ir mēnešalgas aprēķins pa dienām – labojams ir lauks “Pl.st.”– kopējais dienu skaits un kopējā 

summa, bet stundas – nav labojamas 
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Darbnespējas lapas aprēķinu labošana 

Tabeles fragmentā (darbnespējas laiks) tiek uzrādīts tāds procentuālais aprēķins, kāds norādīts Iestatījumos, bet 

darba laiks – tāds, kāds tas norādīts tabelē. 

Mēnešalga pa stundām vai stundas likme 

• Ja darbiniekam ir mēnešalgas aprēķins pa stundām vai stundu likme, tad labojamie ir stundu lauki (kopējās 

stundas katrā dienā) un summu lauki pa dienām 

Labot var gan nostrādātās stundas, gan aprēķināto slimības naudu. 

Ja tiek labots nostrādātais laiks (stundas), slimības naudas aprēķins notiek automātiski, atbilstoši vidējai izpeļņai un 

procentu aprēķinam 

 

• Ja darbiniekam ir mēnešalgas aprēķins pa dienām – labot var kopējo dienu skaitu, bet slimības naudas 

automātisks pārrēķins netiek veikts. Summa jāaprēķina un jānorāda pašam 
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 Labojumi, kas veikti cilnē “Slimība” atvērtajā tabeles fragmentā netiek pārnesti uz kopējo darbinieka 

tabeli! 

Vairākas darbnespējas lapas vienā mēnesī 

Ja darbiniekam ir vairākas darbnespējas lapas vienā mēnesī 

 

aprēķinā abas slimības naudas tiks uzrādītas vienā ierakstā 

 

Bet, slimības naudas aprēķina atvēršanas brīdī, tiks piedāvāta izvēle – kuras darbnespējas lapas aprēķinu uzrādīt 
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Pārejošā darbnespējas lapa 

Ja darbnespējas lapa iesākas vienā, bet beidzas citā mēnesī, aprēķins tiek veidots tajā mēnesī, kad darbnespējas 

lapa noslēgta. 

 

 

 
Pārejošās darbnespējas lapas aprēķins ir iekļauts darbnespējas noslēgšanas mēnesī, lai, atbilstoši 

grāmatvedības piesardzības principiem, tiktu iegūta patiesi skaidra informācija, ka iepriekšējā mēnesī atvērtā 

darbnespējas lapa ir noslēgta, nevis anulēta. 

 

Ja slimības laiks iekrīt svētku dienās 

Darba devēja pienākums atbilstoši likumdošanas prasībām ir saglabāt darba algu (vai apmaksāt pēc vidējās izpeļņas) 

svētku dienās, kas iekrīt darbinieka noteiktā darba dienā, ja darbinieks ir bijis attaisnotā prombūtnē. Ja par šīm dienām 

tiek saglabāta darba alga, tad par šīm dienām jāveic arī slimības lapas aprēķins un atvaļinājuma naudas aprēķins. 

Lai šāds aprēķins prombūtnes laikā notiktu automātiski – neatkarīgi no tā, vai tas ir atvaļinājums vai darbnespēja, – 

Iestatījumos ir iespējams norādīt, vai kompensējamās svētku dienas ir vai nav jāapmaksā. 



  

© JUMIS PRO, SIA 7 

 

 

Ja ir ielikta pazīme, ka šīs dienas ir jāapmaksā, tad slimības nauda tiks aprēķināta arī par šīm dienām, tieši tāpat, kā 

tiek aprēķināta kompensācija par nenostrādāto svētku dienu. 

 

Ja pazīme nav atzīmēta, tad slimības nauda netiek aprēķināta par svētku dienām, kas iekrīt darbnespējas 

(prombūtnes) laikā. 

 

 Šī pazīme ir kopēja visiem prombūtnes gadījumiem, kuri ir jāapmaksā (atvaļinājums, darbnespēja…) un maina 

aprēķinātās summas! 
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Saglabāšana Excel 

Lai uzrādītu darbnespējas lapas aprēķinus darbiniekam vai pārbaudošai institūcija, izveidota iespēja slimības naudas 

aprēķinu saglabāt Excel tabulā. 

Lai eksportētu aprēķinu uz Excel, jāatver nepieciešamās darbnespējas lapas aprēķins un jānospiež eksportēšanas 

poga. 

 

Aprēķins tiks atvērts Excel tabulā 

 

Darbinieku darba attiecību periodu imports 

Ņemot vērā jūsu ieteikumus un iepriekš minēto, izveidota iespēja ieimportēt darbinieku darba attiecību pārskatu 

no VID EDS. 

1. Solis – sagatavot VID EDS atbilstošo pārskatu XML formātā. 

 

https://docs.google.com/document/d/1Gvu1Pdmgy0MRkdMTGBVWVu6ROh6fxl39/edit#heading=h.30j0zll
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2. Solis – Darbinieku sarakstā zem rīku pogas jāizvēlas iespēja: Darbinieku no EDS 

 

3. Solis – jānorāda datu faila atrašanās vieta 

 

Importējot failu, notiekot reģistrācijas numuru salīdzināšana un, ja Iestatījumos nav norādīts reģistrācijas numurs, 

  

tad tiek piedāvāts norādīt reģistrācijas numuru importēšanas laikā. 

 

Ierakstot reģistrācijas numuru, tas tiks ierakstīts attiecīgajā laukā Iestatījumos. 

 

4. Solis – datu norādīšana 

Šajā solī jānorāda darbinieku amati un vēstures notikumu kodi. 

Jāpievērš uzmanība, ka statusa laukā tiek uzrādīta pelēka ikona, ja darbinieks nav darba attiecībās, t.i., ja EDS failā 

ir darba attiecību beigu termiņš. Ja ikonas nav – beigu termiņa failā nav. 
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4.1. Amatu norādīšana 

Ieklikšķinot amatu laukā, tiek piedāvāt no izvēļņu saraksta izvēlēties amatu (no amatu saraksta).  

  

Ja amatu saraksts nav izveidots, to var izdarīt šajā solī, noklikšķinot uz pogas  (pievienot). Tiks atvērts amatu 

izveidošanas modālais logs, kurā jānorāda amats, profesijas kods  

 

Pievienojot amatu, sarakstā tiek atzīmēta, ka darbinieka informācija ir importējama Personālā. 
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Ja nepieciešams, Personālā var ieimportēt darbinieku sarakstu (izveidosies darbinieka kartīte ar vārdu, uzvārdu, 

personas kodu) arī bez amatiem, atzīmējot ķeksīšlauku. 

 

 Personālā var ieimportēt darbiniekus bez vēstures notikumiem un bez amatiem! 

4.2. Vēstures notikuma norādīšana 

Lai izveidotos vēstures notikums par darba attiecību uzsākšanu vai izbeigšanu, jāieklikšķina laukā “Notikuma kods” 

un no nolaižamā saraksta jāizvēlas nepieciešamais kods. 

 

 Vēstures notikumu sarakstā ir tikai aktuālie vēstures notikuma kodi! 

Izvēloties vēstures notikumu, tiks piedāvāts šādu kodu norādīt visās ieraksta rindās. 

 

Nospiežot pogu “Jā” visiem darbiniekiem tiks ievietots izvēlētais vēstures notikums. 
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Ja nepieciešams, notikuma kodu var mainīt sarakstā. 

  

 Ja darbiniekam nav norādīts amats, bet ir norādīts vēstures notikums, – datus nevarēs importēt, jo vēstures 

notikums ir saistīts ar darbinieka amatu! 

Personālā ievadītie darbinieki 

Ja tiek importēts fails, kurā ir iekļauti darbinieki, kuriem Personālā jau ir izveidotas kartītes, tie tiek uzrādīti atsevišķā 

sarakstā un atkārtoti netiks importēti. 

 

 Ja darbinieka informācija ir importēta, tad atkārtoti tā importēta netiks, kaut arī vēstures notikuma datumi 

kartītē un EDSS failā nesakritīs! 

Jauni lauki veidnēs 

Ņemot vērā jūsu ieteikumu, veidnes papildinātas ar jauniem laukiem: Darba līguma Nr. un datums un Darba līguma 

datums no 

 

Lauki sistēmas veidnēs nav iekļauti. Ja tie nepieciešami, jāveido veidne, kurā lauki jāiekļauj pašiem. Instrukcija, par 

veidņu veidošanu un modificēšanu, pieejama Personāla elektroniskajā rokasgrāmatā Palīgs. 

https://dl.mansjumis.lv/TildesJumis/Help/Personals/veidnes.html
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Iekļauts jauns autoratlīdzību ienākuma kods – 1061 

Autoratlīdzības saņēmējiem, saskaņā ar MK noteikumu Nr.677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

paziņojumiem” nosacījumiem, izveidots jauns ienākuma kods “1061 – Ienākums no samaksas par intelektuālo īpašumu 

vai no literatūras, zinātnes vai mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un izpildītāju 

darbu radīšanas, izdošanas, izpildīšanas vai citādas izmantošanas (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas 

noteikumu 163. punkts)”. Kodu "1061" piemēro attiecībā uz izmaksātajiem ienākumiem, kuri aprēķināti no 2021. gada 

1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim." 

 

Imports no Jumja 

Tā kā no 01.07.2021 visiem mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju uzņēmumiem par saviem darbiniekiem jāaprēķina 

visi algas nodokļi vispārējā kārtībā, izveidota iespēja Personālā ieimportēt darbinieku kartītes, tabeles un algu sarakstus.  

 Datu importu var veikt tikai tukšā datu bāzē, kurā nav izveidotas darbinieku kartītes! 

Importēšanas funkcijas izsaukšana pieejama Iestatījumos. 

 

Pēc pogas nospiešanas, tiks atvērts paziņojums. 
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Ja tiek importēts liels datu apjoms, darba vides sagatavošana var aizņemt ilgu laiku. Palaižot procesu, darbu var 

turpināt Jumī. Pēc datu importēšanas tiks atvērts Personāls, kurā jāveic importēto datu pārbaude. 

 
Pārbaudiet importēto datu atbilstību! 

Pārbaudiet, vai ieimportētas visu darbinieku kartītes, visas tabeles un algu/avansu saraksti! 

Pārbaudiet, vai vēstures notikumi importējot ir saglabājušies un ir korekti! 

 Nepārrēķiniet tabeles un algas Personālā! 

Jo Jumī nav ieviests IIN aprēķins atbilstoši nodokļu reformai 2018. gadā! 

 Pārbaudiet kartītē amatiem piesaistītos grafikus! 

Jo Personālā nav izveidoti tādi grafiki, kādi tie ir Jumī. Personālā ir tikai viens grafiks – normāla darbalaika grafiks! 

Personālā tiks ieimportētas to darbinieku kartītes, kuri ir iekļauti kādā no algu sarakstiem vai tabelēm. Fizisko 

personu kartītes netiek importētas. 

Locījumi 

Ja Jumī darbinieka kartītē vārdam/uzvārdam/amatam ir norādīti locījumi, tie tiks importēti Personālā atbilstošajos 

laukos. 

 

 

Amati  

Ja Jumī darbiniekam ir izveidot vairāki amati, tie tiks importēti Personālā. 
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Vēstures notikumi 

Tiek importēti visi vēstures notikumi, kādi ir norādīti darbinieka kartītē. 
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Amatu grafiki 

Personālā visiem darbiniekiem tiks piešķirts noklusētais grafiks, jo tukšā datu bāzē ir tikai viens grafiks! 

 

 


