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26.01.2023 — Jumis Personāls versijā iekļauts: 

Kopsavilkums par izmaiņām šajā izlaidumā: 

• Uzkrātā atvaļinājuma masveida aprēķins – Personāls plus lietotājiem; 

• Uzlabots nodokļu aprēķins valdes locekļiem ar kodu 1018, ja iesniegta EANG; 

• Proporcionālo piemaksu aprēķinā iekļautas kompensējamās svētku dienas; 

• Speciālajai IIN likmei tiek norādīts beigu termiņš darbinieka darba uzteikuma vēstures notikuma 

reģistrēšanas laikā; 

• Papildināts sistēmas noklusētais kalendārs ar 2023. gada svētku dienām; 

• Darbinieku sarakstā jaunas kolonnas: Pieņemts darbā, Pēdējā darba diena; 

• Uzlabota sistēmas ātrdarbība, kā arī veikti citi funkcionāli uzlabojumi. 

Masveida uzkrātā atvaļinājuma aprēķins 

 Uzkrātā atvaļinājuma masveida aprēķins pieejams tikai Personāls Plus mākoņpakalpojuma 
izmantotājiem. 

Pēc jūsu ieteikuma esam izveidojuši uzkrātā atvaļinājuma masveida aprēķinu un iekļāvuši to Personāls Plus  

mākoņversijā. 

Lai veiktu uzkrātā atvaļinājuma aprēķinu, nepieciešams norādīt, kuriem darbiniekiem aprēķins jāveic, 

atzīmējot tos, ieklikšķinot ķeksīšlaukā. Ja uzņēmumā ir vairāk nekā 100 darbinieki, kuriem jāveic aprēķins, iesakām 

aprēķinu veikt pa daļām. Tas neradīs lielu noslodzi un aprēķins notiks raitāk. Ja mazāks darbinieku skaits tiks 

apstrādāts vienlaicīgi, būs ērtāk veikt starppārbaudi, ja sistēma atvērs kādu paziņojumu. 

 

Kad darbinieki atzīmēti, tiks aktivizēta masveida darbību poga, kurā jāizvēlas darbība “Uzkrātā atvaļinājuma 

masveida aprēķins” 
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Atvērtajā vedņa logā jānorāda datums, uz kuru jāveic aprēķins 

 

 Atgādinām, ka aprēķins tiek veikts kalendārajās dienās. 

 
Datums, uz kuru tiek veikts aprēķins, aprēķinā netiek iekļauts! 

 

Nākamajā solī tiks atvērts logs, kurā tiek uzrādīt darbinieki, kuriem uz norādīto datumu uzkrātais nolietojums 

jau ir aprēķināts, un darbinieki, kuriem uzkrājums jāaprēķina 

 

Ja darbiniekam, kuram aprēķins jau ir veikts, nepieciešams veikt pārrēķinu, jāieliek atzīme ķeksīšlaukā. 

Savukārt darbiniekiem, kuriem nav veikts aprēķins, ķeksīšlaukus jau ir atzīmēts. Ja kādam darbiniekam nevajag 

veikt aprēķinu – ķeksīšlauks jāattīra 

 

Lai apstiprinātu izmaiņas un turpinātu uzkrātā atvaļinājuma aprēķinu, jānospiež poga “Tālāk”. 
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Varat turpināt darbu, kamēr notiek uzkrātā atvaļinājuma aprēķins. Kad tas būs pabeigts, sistēmā tiks 

atvērts paziņojums par aprēķina pabeigšanu: 

 

Nospiežot pogu “Jā”, tiks atvērta atskaite, kurā iekļauti darbinieki, kuriem veikts uzkrātā atvaļinājuma aprēķins 

(masveidā vai jau iepriekš individuāli) 

 

Atskaite par uzkrāto atvaļinājumu pieejama atskaišu sadaļā 
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Darbinieku sarakstā jaunas kolonnas 

Darbinieku sarakstā iespējams pievienot jaunas kolonnas: 

• Pieņemts darbā,  

• Pēdējā darba diena 

 


