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1

Nekustamo īpašumu pārvaldība

Nekustamo īpašumu pārvaldības (NĪP) modulis ir paredzēts nekustamo īpašumu pārvaldībai un
apsaimniekošanai.
NĪP modulis ir pilnībā integrēta Uzņēmumu resursu vadības sistēmas Horizon sastāvdaļa, kas neietilpst
sistēmas standarta komplektācijā, bet ir iegādājams atsevišķi.
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas vajadzībām izstrādāto funkcionalitāti veido trīs savstarpēji integrēti
bloki:
· Nekustamo īpašumu uzskaite;
· Pakalpojumu norēķini;
· Īpašumu apsaimniekošana.
Izmantojot NĪP moduli, iespējama automatizēta nekustamo īpašumu objektu un ar tiem saistīto nomas,
apsaimniekošanas un īres līgumu uzskaite, norēķinu kārtošana, apsaimniekošanas darbu plānošana un
uzskaite.
Apsaimniekošanas funkcionalitātes iespējas var izmantot gan valsts un pašvaldību iestādes un uzņēmumi,
kuru valdījumā ir nodoti nekustamie īpašumi un kurām ir jānodrošina to pārvaldība, gan arī privātie nekustamo
īpašumu apsaimniekotāji.
Modulis paredzēts komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Iebūvētā funkcionalitāte nodrošina, klientu, klientu
līgumu uzskaiti un nekustamo īpašumu reģistrāciju un uzskaiti. Iespējams reģistrēt klientiem sniegtos
pakalpojumus un ģenerēt apsaimniekošanas rēķinus. Modulī iespējams ģenerēt mājas tāmes.

1.1

Sistēmas konfigurācija

1.1.1

NĪP kontroles un vides parametri

Kontroles un vides parametri nosaka parametrus, kurus sistēma kontrolē un parametrus, kuri raksturo darba
vidi.
Izvēlne: Sistēma -> Uzstādīj umi -> Kontroles un vides parametri.
Ievadlogā Kontroles un vides parametri jānorāda:
Parametru grupa - jānorāda parametru grupa. NĪP pieejamas Parametru grupas: NĪP Aprēķins, NĪP Līgumi
un NĪP Parametri.
Parametrs - jānorāda parametrs, kuram nepieciešama kontrole
Firmas parametra vērtība - kontroles parametra vērtība, kas tiks piešķirta visiem lietotājiem
Vērtība, kas tiek norādīta laukā Firmas parametra vērtības, tiek automātiski piešķirta visiem lietotājiem, kas
uzskaitīti zemāk redzamajā tabulā. Ja nepieciešams kādam no lietotājiem norādīt citu parametra vērtību, tad to
veic, tieši ievadot vajadzīgo vērtību ailē Parametra vērtība. Blakus ailē automātiski tiek atzīmēta izvēles
rūtiņa, kas norāda, ka parametra vērtība ir individuāla tieši šim lietotājam.
Pogu Noklusētā vērtība var izmantot, lai norādītu firmas parametra vērtību, kas sistēmā ir uzstādīta pēc
noklusēšanas.
Poga
darbojas uz lietotājam piešķirto individuālo parametra vērtību. Nospiežot šo pogu, individuālā
parametra vērtība kļūst vienāda ar firmas parametra vērtību.
Gadījumi, kuros notikusi kontrole, tiek fiksēti notikumu reģistrā, un tos var apskatīt, atverot izvēlni Sistēma ->
Notikumi -> Kontroles notikumi.
NĪP ir pieejami šādi kontroles un vides parametri:
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Parametrs

Vērtība

Paskaidroj ums

Grupa „NĪP Aprēķins”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sākotnējais periods

Iepriekšējais mēnesis (pēc noklusējuma);
Tekošais mēnesis;
Iepriekšējais ceturksnis;
Tekošais ceturksnis;
Pēdējais saglabātais (lietotājam ir redzami
tādi datumi, kādi bija pēdējo reizi attiecīgu
logu aizverot)

Parametrs tiek izmantots,
lai no jauna atvērtos
aprēķina logos tiktu uzreiz
aizpildīti datumi.
Tas ietekmē sekojošus
aprēķina logus:
· Nolasītie rādījumi,
· Līguma skaitītāju
rādījumi,
· Apjoma aprēķins,
· Apjoma aprēķina
pārrēķins,
· Mājas aprēķins.
Skaitītāju rādījumu logiem
primārs ir kontroles un
vides parametrs "Tekošā
diena", ja tā vērtība ir "Jā"

Rēķina datums

Perioda nākamā diena (pēc noklusējuma);
Perioda pēdējā diena;
Tekošais datums;
Jānorāda vienmēr;
Norādīts dok. tipā

Parametrs ir paredzēts, lai
norādītu kādu rēķina
datumu automātiski
piedāvāt Maksas aprēķina
logā.

Līguma kavējuma naudas
datums

- Rēķina datums,
- Rēķina datuma mēneša pirmā diena,
- Rēķina datuma nākošā diena,
- Rēķina datuma mēneša pēdējā diena,
- Tekošais datums,
- Norādīts dokumentu tipā

Parametrs ir paredzēts, lai
norādītu uz kādu datumu
rēķināt kavējuma naudu,
kuru automātiski piedāvās
Maksas aprēķina logā.

Rēķina rindas Datumu aizpildīt
ar rindas Datums līdz

"Jā" vai "Nē"

Pēc noklusēšanas ir "Nē".
Ja norāda "Jā", tad
ģenerējot rēķinus, NĪP
rēķina Datuma lauks
automātiski tiks aizpildīts
ar pakalpojuma sniegšanas
intervāla beigu datumu
Datums līdz.

Piemeklēt māju no dzīvokļa

Izvēles rūtiņa Aktīvs - atzīmēta/neatzīmēta
(pēc noklusējuma)

Ja parametru atzīmē kā
Aktīvu, tad uzģenerētā NĪP
rēķina rindiņā kā NĪ Objekta
dimensija tiks norādīts
nevis dzīvoklis, bet māja,
kurā atrodas dzīvoklis (lai
varētu redzēt Virsgrāmatas
atskaitēs).

Pēc ierakstu apstiprināšanas
rādīt visas stadijas

"Jā" vai "Nē" (Pēc noklusējuma)

Pēc noklusēšanas ir "Nē".
Ja norāda "Jā", tad NĪP
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Apjoma aprēķinā, kad tiek
veikta darbība Apstiprināt,
Stadijas filtrs tiks nomainīts
uz <Viss>. Līdz ar to logā
būs redzami visi ieraksti un
tai skaitā stadijā
“Apstiprināts”. Apjoma
aprēķina logā pēc
noklusēšanas filtrs Stadija
paliek statusā “Sagatave”
un pēc ierakstu
apstiprināšanas logs tiek
attīrīts no ierakstiem.
Tekošā diena

"Jā" vai "Nē" (Pēc noklusējuma)

Pēc noklusējuma ir "Nē".
Ja norāda "Jā", tad atverot
skaitītāju rādījumu logu
„Periods līdz” tiek aizpildīts
ar tekošo dienu, bet
“Periods no”, ar mēneša/
ceturkšņa pirmo datumu
(skat. arī parametru
“Sākotnējais periods”)

Grupa „NĪP Līgumi”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vairāki aktīvi dzīvojamo telpu
Aizliegti (pēc noklusējuma);
Brīdina;
īres līgumi ar vienu NĪO
Vairāki aktīvi nedzīvojamo telpu Nepārbauda
iznomāšanas līgumi ar vienu NĪO
Vairāki aktīvi zemes
iznomāšanas līgumi ar vienu NĪO
Vairāki aktīvi sociālo dzīvokļu
īres līgumi ar vienu NĪO
Vairāki aktīvi dienesta dzīvokļu
īres līgumi ar vienu NĪO
Vairāki aktīvi dienesta viesnīcu
īres līgumi ar vienu NĪO
Vairāki aktīvi apsaimniekošanas
līgumi ar vienu NĪO
Nesakrīt Līguma un Līguma
telpu platība!

Brīdina (pēc noklusējuma);
Aizliedz;
Nepārbauda.

Iedzīvotāja pierakstīšanās
vairākos līgumos

Nepārbauda (pēc noklusēšanas)
Aizliegts;
Brīdina.

Parametrs aizliedz, brīdina
vai nepārbauda vairākus
aktīvus līgumus uz vienu
NĪ objektu.
Parametrs konfigurējams
katram līguma tipam
atsevišķi.

Parametrs nosaka
sistēmas darbību
gadījumos, ja iedzīvotājs ir
pierakstījies vairākos
līgumos.

Grupa „NĪP Parametri”
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Operatora DV meklēšanas tips

Pēc noteikta laika (pēc noklusējuma);
Manuāli

Parametrs ir paredzēts, lai
uzdotu Operatora darba
vietai meklēšanas tipu.

Operatora DV meklēšana pēc
laika intervāla (sek.)

Sekunžu skaits (pēc noklusējuma 1 sekunde) Parametrs ir paredzēts, lai
Operatora darba vietai, ja
meklēšanas tips ir Pēc
noteikta laika, uzdotu
sekunžu skaitu, pēc kura
sākt meklēšanu.

Operatora DV: automātiski
aprēķināt klienta atlikumu

"Nē" (pēc noklusējuma) vai "Jā"

Labiekārtojumu kārtošana
līgumos un NĪO kartītēs

Ievadīšanas secībā (pēc noklusējuma), Pēc
alfabēta augoši, Pēc alfabēta dilstoši

Parametrs norāda, kādā
veidā tiks sakārtots
Labiekārtojumu saraksts
līgumos un NĪO kartītēs

Skaitītāju atlase

Atlasīt visus,
Atlasīt reģistrētos (pēc noklusējuma),
Atlasīt visus sagataves statusā

Parametrs paredzēts
atlases veida uzdošanai
logā Skaitītāju rādījumu
ievade.
Ja izvēlas Atlasīt visus, tad
pēc atlases kritēriju
uzdošanas un pogas
Pārlasīt nospiešanas,
sarakstā tiks atlasīti visi
ieraksti - gan reģistrētie,
kuri sarakstā būs redzami
melnā krāsa, gan arī
nereģistrētie, kuri sarakstā
būs redzami pelēkā krāsā
(poga jaunu ierakstu
pievienošanai
vairs
nebūs pieejama).
Ja izvēlas Atlasīt visus
sagataves statusā, tad
tiks ielasīti visi ieraksti ar
statusu Sagatave.

Rādījumu datu avots

Nedefinēts (pēc noklusējuma)
Var norādīt noklusēto
Izvēlei tiek piedāvātas vērtības no klasifikatora vērtību, kura tiks piedāvāta,
Skaitītāju datu avoti.
reģistrējot Skaitītāju
rādījumus tabulas kolonnā
Skaitītāju datu avots.

Apjoma aprēķina atlase

Atlasīt visus,
Atlasīt reģistrētos (pēc noklusējuma),
Atlasīt visus sagataves statusā

Parametrs paredzēts
atlases veida uzdošanai
logā Apjoma aprēķins.

Apjoma pārrēķina atlase

Atlasīt visus,
Atlasīt reģistrētos pārrēķinus (pēc
noklusējuma),
Atlasīt visus, pārrēķināt atlasot

Parametrs paredzēts
atlases veida uzdošanai
logā Apjoma aprēķina
pārrēķins
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Ja izvēlas Atlasīt visus, tad
pēc atlases kritēriju
uzdošanas un pogas
Pārlasīt nospiešanas,
sarakstā tiks atlasīti visi
ieraksti - gan reģistrētie,
kuri sarakstā būs redzami
melnā krāsa, gan arī
nereģistrētie, kuri sarakstā
būs redzami pelēkā krāsā
(poga jaunu ierakstu
pievienošanai nebūs vairs
pieejama).
Aprēķinā iekļaut "vecos" apjoma "Nē" (pēc noklusējuma) vai "Jā"
aprēķ./pārrēķ.

Ja uzstāda parametra
vērtību Jā, tad Apjoma
aprēķinā tiks rēķināts par
atskaites periodu un vēl
skatīts vai iepriekšējos
periodos nav pieejamas
rindas ar statusu
Apstiprināts, kuras arī tiks
iekļautas aprēķinā.

Kadastra apzīmējuma aizpilde ir Jā" (pēc noklusējuma) vai "Nē"
obligāta

parametrs norāda vai NĪ
Objekta kartītē lauks
Kadastra apzīmējums ir
jāaizpilda obligāti (pēc
noklusēšanas) vai arī lauku
var pilnībā neaizpildīt (Nē).

Kadastra numura unikalitātes
pārbaude
Filtra pārbaude
aprēķinu /rādījumu atlasei

Pieprasa (pēc noklusējuma) vai Nepieprasa

NĪO atlase tikai pēc VZD
adreses

"Nē" (pēc noklusējuma) vai "Jā"

PN aktā summas piesaistīt ar
vai bez PVN.

Piesaistīt summas ar PVN (pēc
noklusējuma),
Piesaistīt summas bez PVN.

PN Akta un dok. rindas summu
kontroles veids

Aizliegts (pēc noklusējuma);
Brīdina;
Nepārbauda.

Skaitītāju rādījumiem, ja
tiek nospiesta atlases poga
Pārlasīt pēc noklusēšanas
obligāti jābūt aizpildītam
filtram, pretējā gadījumā
tiek izdots paziņojums. Ja
uzstāda Nepieprasa, tad
ļauj pārlasīt, neaizpildot
filtru.

Pieņemšanas nodošanas
aktos iespējams piesaistīt
pavadzīmju rēķinu rindas ar
PVN vai bez.
Kāda veida summas
piesaistīt nosaka uzdotais
parametrs.
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1.1.2

Konfigurācija Horizon WEB NĪP skaitītāju ievadei

Lai varētu izmantot Horizon WEB NĪP skaitītāju ievadi (pieejama iegādājoties atsevišķu licenci), nepieciešams
veikt Horizon konfigurāciju.
1. Sistēma -> Uzskaites parametri -> HorizonWEB -> NĪP skaitītāj i.

Jānorāda šādi dati:
Horizon reģistrācijas
lietotājs

Horizon lietotājs ar atbilstošu lomu un tiesībām, kuru izmantojot tiks
reģistrēti lietotāji – klienti, kuri saņem pakalpojumus un izmantos skaitītāju
rādījumu ievades NĪP WEB sistēmu.

Lietotāja reģistrācijas firma

Firma, kurai tiks reģistrēti lietotāji-klienti.

Horizon lietotājs

Horizon lietotājs, kurš noteiks lietotāja – klienta tiesības skaitītāju rādījumu
ievadei NĪP WEB sistēmā.

Ļaut mainīt klienta kartīti

Lai atļautu WEB sistēmas lietotājiem labot savu e-pastu un telefona
numuru, izvēles rūtiņai jābūt atzīmētai.

Ģenerēt lietotāja vārdu no
NĪP līguma numura

Jāatzīmē izvēles rūtiņa, lai NĪP WEB sistēmas lietotāja vārds tiktu ģenerēts
no līguma numura.

Reģistrācijas e-pasta teksts

Laukā jāievada e-pasta teksts, kurš tiks nosūtīts lietotājam – klientam
veiksmīgas reģistrēšanās gadījumā NĪP WEB sistēmā.
E-pasta tekstā iespējams iekļaut mainīgos, izmantojot laukus, kas atrodas
zem teksta lauka.
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Pirmajā laukā var izvēlēties datu objektu, otrajā būs redzams šim objektam
atbilstošais mainīgais. Ar pogu

mainīgo ievieto rindiņas teksta laukā.

NĪP WEB apkalpojošā epasta adrese

Uzņēmuma e-pasta adrese, no kuras tiks sūtīti ģenerētie paziņojumi.

E-pasta temats

Ģenerētā e-pasta ziņojuma temats.

2. Sistēma -> Administrēt -> NĪP WEB lietotāj u reģistrācij a.
Lai NĪP WEB lietotāja reģistrācija būtu sekmīga, klienta reģistrētajam personas kodam ir jāatbilst attiecīgā
klienta kartītes datiem Horizon un jābūt spēkā līgumam. Līgums tiks izmantots kā lietotāja vārds.
NĪP WEB lietotāju reģistrācijas sarakstā tiek fiksētas visas reģistrēšanās darbības, tiek fiksēts iemesls,
kāpēc atteikta reģistrācija.
Ja lietotājam nav izdevies reģistrēties, operatoram sarakstā jāatrod lietotāju un iemeslu, kāpēc reģistrācija nav
izdevusies.

Atverot saraksta ierakstu labošanas režīmā ar pogu
, loga NĪP reģistrācija lappusē Reģistrācijas dati
redzama informācija, kāpēc nav izdevusies reģistrācija.
Datus iespējams labot, kā arī ir pieejama poga Izveidot WEB lietotāju, kuru nospiežot iespējams pabeigt
kļūdaino lietotāja reģistrāciju.
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Ja lietotājam ir vairāki līgumi, tad līgumi jāievada manuāli lappusē NĪP līgumi.

Ja reģistrācija bijusi veiksmīga, reģistrācijas saraksta ierakstu var atvērt tikai apskates režīmā, nospiežot pogu
.
Apskatāmi dati loga NĪP reģistrācija lappusēs.
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Lappuse Reģistrācijas dati

Lappuse WEB lietotājs
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Lappuse NĪP līgumi

18

Lietotāju dokumentācija

1.2

Pamatdati

1.2.1

NĪP globālie parametri

NĪP globālie parametri ir pieejami izvēlnē Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
parametri.

NĪP globālie

Lappuse Citi parametri
Adreses parametri
Koda numerators
Tukšās adreses
aizvietotājs
NĪP adreses tips

pieejamas vērtības: NĪP adreses tips un VZD adreses tips.
Lai NĪO kartītē ievadot Adresi būtu iespējams veikt piesaisti no
Adrešu reģistra, tad šeit jābūt norādītam VZD adreses tipam.
Pēc noklusējuma tiek izmantots NĪP adreses tips.

Konsolidētie rēķini
Līgumsoda pakalpojums
XML rēķinu eksports
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XML vienlapu rindiņu limits
Kredītrēķini
Noklusētais
dokumenta tips

veidojot NĪP rēķinam kredītrēķinu, sistēma pēc noklusējuma
piedāvās veidot kredītrēķinu ar šo dokumenta tipu.

Skaitītāj u rādīj umu automātiska dublēšana
Dublēt viena skaitītāja
eksemplāra rādījumus saistītos
līgumos

ja viens un tas pats skaitītājs norādīts vairākos
līgumos, ievadot skaitītāju rādījumu vienam līgumam,
pārējiem šī skaitītāja līgumiem rādījums tiks
pārkopēts automātiski.

Akti
Eksemplāra stāvokļa īpašība

izvēloties vienu no skaitītāja eksemplāra īpašībām,
skaitītāju Pārbaudes aktos būs pieejams lauks šīs
īpašības aizpildei.

EDUS dokumentu atrašanās servera hipersaites nemainīgā daļa
Vienlaicīgi iespējams norādīt vienu servera hipersaites nemainīgo daļu. Saglabātā hipersaites daļa kopā ar
dokumenta UUID tiek izmantota kā ceļš uz EDUS dokumentu.
Sociāli atbalstāmās personas
Skat. Sociāli atbalstāmās personas un atbrīvojumu periodi kavējuma naudas aprēķiniem
Nekustamā īpašuma obj ekti
Parametrs Vienam NĪO vairāki PL iespējams norādīt vērtību “Jā” (pēc noklusējuma tiek piedāvāts “Nē”)
nodrošina iespēju NĪO kartītes lappusē Saistītie dati sarakstam Objekta kartīte -> NĪO sasaiste ar PL
pievienot vairākus ierakstus (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamo īpašumu obj ekti ->
lappuse Saistītie dati -> Obj ekta kartīte -> NĪO sasaiste ar PL -> Jauns).
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Lappuse Aprēķinu parametri

Skaitītāj i
Skaitītāju vidējā patēriņa aprēķina veids:
- Dalīt ar rindu skaitu periodā - tiek piedāvāts pēc noklusēšanas;
- Dalīt ar dienu skaitu periodā - tiek summēti iepriekšējo 3 periodu (norēķinu ciklu) patēriņi, tiek saskaitīts
dienu skaits šajos 3 periodos. Tad sasummētais patēriņš tiek izdalīts ar dienu skaitu, iegūstot vidējo patēriņu
dienā. Tālāk vidējais patēriņš dienā tiek reizināts ar dienu skaitu periodā, par kuru veic aprēķinu pēc vidējā.
Apjoma aprēķins
- Summēts pa skaitītāj iem - Apjoma aprēķinā tiek veikta summēšana pa skaitītājiem līguma ietvaros.
- Nesummēts - Apjoma aprēķinā tiek ielasīta katra skaitītāja rādījuma rinda un katrs pakalpojums tiek
aprēķināts atsevišķi, rezultātā izveidojot atsevišķas aprēķina ierakstu rindas. Tiek izmantots, ja rēķina izdrukā
nepieciešams redzēt katru skaitītāju un no tā patēriņa aprēķinātos pakalpojumus.
Aprēķināt vidējo patēriņu atlikušajām perioda dienām, ja rādījums ir pirms x datuma
Izvēles rūtiņa Patēriņa kontrole pie rādījumu ievadīšanas - jāatzīmē, ja vēlas, lai tiktu veikta pārbaude pēc
definētajiem patēriņa kontroles nosacījumiem - ievadot un saglabājot jaunu patēriņa ierakstu, tiks veikta
pārbaude un gadījumā, ja patēriņš neatbilst definētajiem kritērijiem, tiek parādīts brīdinājums un attiecīgais
ieraksts iekrāsots sarkanā krāsā (skat. Patēriņa kontrole).
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Skaitītāju rādījumu uzskaite - Skaitītāju rādījumu reģistrēšanas veidu nosaka Uzskaites parametrs
"Skaitītāju rādījumu uzskaite" (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP globālie parametri ->
lappuse Aprēķinu parametri).
Ja šī parametra vērtība tiek norādīta "Pa līgumiem" (uzdota pēc noklusējuma), tad skaitītāju rādījumi tiek
reģistrēti uz konkrētu līgumu, skat.Līgumu skaitītāju rādījumi;
Ja parametra vērtība tiek norādīta "Nolasītie rādījumi", būs pieejama izvēlne Nolasītie rādījumi (Dokumenti ->
Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nolasītie rādīj umi), kas aktivizē logu Nolasītie rādījumi, kurā iespējams
reģistrēt rādījumus skaitītāja eksemplāram un piesaistīšanu līgumiem veikt atsevišķi. Logā Līgumu skaitītāju
rādījumi rādījumi tiks ņemti tikai no nolasītajiem rādījumiem (lauki Daudzums un Rādījums lietotājiem nav
pieejami labošanai).
Rādījumu vēstures mēnešu intervāls - jebkuram Nolasīto rādījumu loga tabulas skaitītāja eksemplāram
var apskatīt rādījumu vēsturi par noteiktu mēnešu skaitu (skat.Nolasītie rādījumi). Mēnešu skaits, kas tiks
attēlots Rādījumu vēstures logā, tiek norādīts šajā parametrā.
Rādījumu vēstures norēķinu ciklu skaits - jebkuram Nolasīto rādījumu loga tabulas skaitītāja
eksemplāram var apskatīt summētus klienta nolasītos rādījumus atbilstoši klienta norēķinu ciklam (skat.Nolasītie
rādījumi). Ciklu skaits, kas tiks attēlots Summētā rādījumu vēstures logā, tiek norādīts šajā parametrā .
Apj oma aprēķina parametri
Iekļaujamo skaitītāju rādījumu periods
Maksāj umu aprēķins
30 dienu parāda pārskaitījuma īpašība
30 dienu parāda pārsk. īpašības vērtība
Ūdens patēriņa starpības sadale
Šī parametru grupa ir paredzēta funkcionalitātei Ūdens patēriņa starpības sadale.
Līguma mainīgais

ūdens patēriņa starpības sadales koeficienta vērtība,
ko izvēles no saraksta Mainīgie.

Līguma aprēķina metode

aprēķina metode, pēc kuras tiks veikts ūdens
starpības sadales aprēķins, ko izvēlas no Aprēķinu
metožu saraksta.

Servisa darbu ekports uz NĪP līgumiem
Aprēķina metode

nepieciešams norādīt aprēķinu metodi, kura tiks
pievienota NĪP Līgumu aprēķinu metožu lappusē
eksportējot datus no servisa darbu pieteikumiem
(Dokumenti -> Servisa darbi -> Darbības -> Eksports
uz NĪP līgumu). Rezultātā NĪP līgumu lappusē
„Aprēķinu metodes” tiks importēta viena aprēķinu
metodes rinda, kurā automātiski tiks ielasīts norādītais
aprēķina metodes kods. Vairāk skatīt Servisa darba
pieteikumi.
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1.2.2

Skaitītāji

1.2.2.1

Skaitītāji

Skaitītāji ir tehniskās ierīces, kas reģistrē attiecīgā pakalpojuma (piem., ūdens) patēriņu. Sarakstā Skaitītāji
ir pieejami tikai tie NĪO skaitītāji, kuriem nav pazīmes Kontrolskaitītājs (kontrolskaitītāji ir pieejami atsevišķā
sarakstā Kontrolskaitītāji).
Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Skaitītāj i -> Skaitītāj i.
Pieejams arī atsevišķs dokumenta pamatveids Tīkla elements, kas ir līdzīgs Skaitītājam, tikai tas netiek
iekļauts līgumos, aprēķinos un tam netiek reģistrēti rādījumi (jāaktivizē dokumenta tips).
Jaunu skaitītāju ievada, nospiežot pogu
Jaunu tīkla elementu ievada, nospiežot pogu

un aktivizējot ievadformu NĪP skaitītājs.
un aktivizējot ievadformu Tīkla elements.

Ievadforma NĪP skaitītājs

Ievadloga galvenē jāievada pamatinformācija:
NĪO

izvēlas no Nekustamo īpašumu objektu saraksta īpašumu, kurā atrodas skaitītājs.

Kods

kods - simbolu virkne, kas identificē skatītāju.

Nosaukums

skaitītāja nosaukums.

Spēkā no:

datums, no kura skaitītājs ir spēkā.

Spēkā līdz:

datums, līdz kuram skaitītājs ir spēkā.

Kontrolskaitītājs

izvēles rūtiņa tiek atzīmēta skaitītājiem, kuri ir kontrolskaitītāji.

Tips

norāda skaitītāja tipu: Pamata, Atpakaļplūsmas vai Apakšskaitītāj s.
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Veids

lauka vērtību ir jāizvēlas no klasifikatora saraksta Skaitītāja veidi;

Pārējo datu ievade, labošana vai apskate tiek veikta lappusēs.

Lappuse Eksemplāri
Lappusē „Eksemplāri” jānorāda dati par katru konkrēto skatītāja eksemplāru.
Tiek norādīts numurs, spēkā no, spēkā līdz, lielums, maksimālais rādījums, verifikācijas periods un
nākamās verifikācijas datums.
Otrajā tabulā tiek norādīti skatītāja dokumentu datums, dokumenta numurs un piezīmes.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

- tiek aktivizēts ievadlogs Skaitītāju eksemplāri.

Lappuse Dati

Lappusē „Dati” jānorāda:
Pievada nr

pievada numurs, nospiežot pogu

Atrašanās vieta

vieta, kur atrodas skaitītājs, izvēlas no klasifikatora Atrašanās vietas;

Vid. patēriņš

vidējais patēriņš;

Mērvienība

skaitītāja mērvienība. Lauka vērtību ir jāizvēlas no Mērvienību klasifikatoru
saraksta.

Attiec. pret 1

norāda mērvienības attiecību pret 1;

Atsl. iemesls

atslēgšanas iemesls, izvēlas no Atslēgšanas iemeslu klasifikatora.

, izvēlas no saraksta Pieslēgumi;
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Nerēķināt vidējo patēriņu ja izvēles rūtiņa tiek atzīmēta, tad aprēķins pēc vidējā netiek veikts;
Nepieņemt rādījumus

ja izvēles rūtiņa tiek atzīmēta, tad jaunus rādījumus pieņemt nevar,
iespējams aprēķināt tikai pēc vidējā.

Ievadot Skaitītāju rādījumus (skat. Skaitītāju rādījumi), ja ir atzīmētas šīs izvēles rūtiņas un tiek
mēģināts aprēķināt vidējo patēriņu vai ievadīt rādījumus, tiek izdots attiecīgs paziņojums.
Vidējā patēriņa aprēķinu
maks. skaits

iespējams norādīt skaitli, kas nosaka, cik reizes pēc kārtas var rēķināt
vidējo patēriņu. Ja nav aizpildīts, vidējo patēriņu var rēķināt neierobežoti.

Piezīmes

piezīmes brīva teksta veidā.

Lappuse Saistītie skaitītāji
Ja lauka Skaitītāja tips lejupvērstā saraksta vērtība ir Pamata, tad šim skaitītājam var piekārtot citus
Apakšskaitītājus, kuri redzami un pievienojami atsevišķā lappusē Saistītie skaitītāji.

Ja Skaitītāja tips ir norādīts Apakšskaitītājs, tad to var pakārtot citiem Pamata skaitītājiem un lappusē
Saistītie skaitītāji var pievienot vai redzēt pamata skaitītājus, kuriem šis skaitītājs ir pakārtots.
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Lappuse Patēriņa kontrole
Lappusē Patēriņa kontrole automātiski tiek piesaistīta Patēriņa grupa (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu
pārvaldība -> Obj ektu kartītēm -> Skaitītāj i), kad skaitītājam tiek rēķināts kontroles vidējais patēriņš – tiek
salīdzināts aprēķinātais vidējais patēriņš ar patēriņa grupu svārstību apgabaliem un skaitītājam tiek piešķirta tā
patēriņa grupa, kurā svārstību apgabalā tas ietilpst. Ja nevienā no grupām nav tāda apgabala, tad patēriņa
grupa netiek piešķirta.
Ja kontroles vidējo datu trūkuma dēļ sistēma nevar aprēķināt kontroles vidējo patēriņu, tad tas jāizrēķina un
jāievada manuāli. Lai ievadlauki būtu pieejami ievadīšanai manuāli, jāatzīmē izvēles rūtiņa Manuāli ievadīts.
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Skat. arī Patēriņa kontrole
Lai, saglabājot NĪP skaitītāju, tiktu pieprasīts ievadīt lietotāja komentāru, Dokumentu tipa lappusē Apraksts
jāatzīmē izvēles rūtiņa Pieprasīt lietotāja komentāru pie notikumu reģistrācijas. Komentāri redzami
dokumenta notikumu sarakstā - izvēlnē
izvēloties Dokumentu notikumi. Notikumu saraksta
izskatā jābūt pievienotai kolonnai Dokumenta notikumu komentārs.
Ievadforma Tīkla elements
Tīkla elementa ievadforma ir līdzīga Skaitītājam, skat. NĪP skaitītāja ievadformas aprakstu.

Saraksta loga izvēlnē

pieejamas darbības:

Dokumenta notikumi

atver apskatei izvēlētā dokumenta notikumu sarakstu;

Ārējo datu ielāde ->
Excel veidne/
Datu aizpilde no Excel

datu ielāde no Excel (sk. Excel veidne un Datu aizpilde no Excel).

Lauku labošana
iezīmētajām rindām

1.2.2.2

Skaitītāju eksemplāri

NĪP skaitītāju eksemplāru sarakstā redzami visi sistēmā ievadītie skaitītāju eksemplāri.
Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Skaitītāj i -> Skaitītāj u eksemplāri.
No saraksta iespējams pievienot jaunu skaitītāju, nospiežot pogu
ievadlogs .

. Tiek atvērts Skaitītāja eksemplāra
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Skaitītāju eksemplāru ievade tiek veikta arī Skaitītāja ievadformas (skat. Skaitītāji) lappusē Eksemplāri:
Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Skaitītāj i -> Skaitītāj i -> Jauns -> ievadlogs NĪP Skaitītāj s
lappuse Eksemplāri.

Skaitītāja eksemplāra kartītei galvenē aizpildīšanai ir pieejami ievadlauki:
- Numurs,
- Plombas nr.,
- Skaitītājs,
- NĪO,
- Marka – izvēle no klasifikatora Skaitītāja eksemplāru markas, automātiski tiek aizpildīti lauki Max. rādījums
un Lielums ar markā norādītajiem datiem.
- Uzstādītājs - no Klientu saraksta iespējams izvēlēties skaitītāja uzstādītāju.
- Tips - tiek piedāvāts izvēles saraksts: Mehāniskais, Impulsa, Magnētiskais, Elektroniskais vai Kombinētais.
- Spēkā no, Spēkā līdz;
- Klase - tiek aizpildīts automātiski pēc lauka Marka aizpildīšanas, saskaņā ar izvēlētā Skaitītāja eksemplāra
markas datiem. NĪ objekta skaitītāju klases vērtība var tikt izmantota aprēķinos.

- Verifikācijas periods;
- Nāk. verifikācijas datums;
- Novietojums - iespējams norādīt, kādā stāvoklī ir novietots skaitītāja eksemplārs – horizontāli vai vertikāli. Ievadītā
informācija paredzēta tikai informatīviem nolūkiem.

- Rādījums uzstādot;
- Rādījums noņemot;
- Piedalās aprēķinos līdz – iespējams norādīt konkrētu datumu, pēc kura Nolasītajiem rādījumiem
(skat.Nolasītie rādījumi) automātiski tiks piešķirta stadijas vērtība „Neiekļaut aprēķinā”. Lauka aizpildes
algoritmu iespējams norādīt dokumenta tipā (Sistēma -> Uzstādīj umi -> Dokumentu tipi -> Lappuse „Lauku
atribūti”).
Ievadformai pieejamas lappuses Dokumenti, Īpašības un Pievienotie faili.

Saraksta loga izvēlnē
pieejamas darbības:
Dokumenta notikumi - tiek atvērts apskatei izvēlētā dokumenta notikumu sarakstu;
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Skaitītāju aktu rindas - sarakstā iezīmētajam eksemplāram parāda sarakstu Skaitītāju aktu rindas, kurā
pieejama informācija no Skaitītāju pārbaudes aktu lappuses Skaitītāji un Skaitītāju izmaiņu aktu
lappusēm Noņemtie skaitītāji un Uzstādītie skaitītāji, kas dod iespēju sekot skaitītāju plombu un stāvokļu
maiņai.
Mainīt skaitītāja eksemplāru - tiek atvērta Skaitītāja eksemplāra ievadforma;
Aizpildīt maksimālo rādījumu iezīmētajām rindām;
Ārējo datu ielāde -> Excel veidne / Datu aizpilde no Excel - datu ielāde no Excel (sk. Excel veidne un
Datu aizpilde no Excel).

1.2.2.3

Kontrolskaitītāji

Kontrolskaitītājiem paredzēts atsevišķs saraksts, kurā pieejami gan NĪO skaitītāji, gan Funkcionālo objektu
skaitītāji, kuriem ir pazīme Kontrolskaitītājs.
Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Skaitītāj i -> Kontrolskaitītāj i.

1.2.2.4

Funkcionālo objektu skaitītāji

Funkcionālo objektu skaitītājiem pieejams atsevišķs saraksts Funkcionālo objektu skaitītāji, kurā ir pieejami
tikai tie FO skaitītāji, kam nav pazīmes Kontrolskaitītājs (kontrolskaitītāji ir pieejami atsevišķā sarakstā
Kontrolskaitītāji).
Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Skaitītāj i -> Funkcionālo obj ektu skaitītāj i.
Pievienojot jaunu ierakstu, tiek piedāvāts aizpildīt datus ievadformā Funkcionālā objekta skaitītājs, kas ir
līdzīga Skaitītāja ievadformai (skat. Skaitītāji), tikai lauka NĪO vietā ir pieejams lauks FO, kurā jānorāda
funkcionālais objekts.
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Funkcionālā objekta skaitītāja ievadformas lappusē Eksemplāri pievienojot jaunu ierakstu, tiek piedāvāts
aizpildīt datus ievadformā Funkcionālā objekta skaitītāja eksemplārs (skat. Funkcionālo objektu skaitītāju
eksemplāri).

1.2.2.5

Funkcionālo objektu skaitītāju eksemplāri

Funkcionālo objektu skatītāju eksemplāru sarakstā redzami visi sistēmā ievadītie FO skaitītāju eksemplāri.
Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Skaitītāj i -> Funkcionālo obj ektu skaitītāj u
eksemplāri.
No saraksta iespējams pievienot jaunu skatītāju, nospiežot pogu
. Tiek atvērta Funkcionālo objektu
skaitītāja eksemplāra ievadforma.
FO skaitītāju eksemplāru ievade tiek veikta arī Funkcionālo objektu skaitītāja ievadformas
(skat.Funkcionālo objektu skaitītāji ) lappusē Eksemplāri.
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Ievadforma Funkcionālā objekta skaitītāja eksemplārs ir līdzīga Skaitītāja eksemplāra ievadformai
(skat.Skaitītāju eksemplāri) , tikai NĪO vietā pieejams lauks FO, kurā automātiski redzams Funkcionālā
objekta kods un nosaukums.

Saraksta loga izvēlnē
pieejamas darbības:
Dokumenta notikumi - tiek atvērts apskatei izvēlētā dokumenta notikumu sarakstu;
Ārējo datu ielāde -> Excel veidne / Datu aizpilde no Excel - datu ielāde no Excel (sk. Excel veidne un
Datu aizpilde no Excel).

1.2.2.6

Skaitītāja veidi

Skaitītāja veidu saraksts ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Skaitītāj i ->
Skaitītāj a veidi.
Jaunu skaitītāja veidu ievada, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts ievadlogs Skaitītāja veids.
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Ievadlogā norāda:
Kods

skaitītāja veida kods;

Nosaukums

skaitītāja veida nosaukums;

Pamatveids

augstāka līmeņa skaitītāja veids, kuram pieder ievadāmais veids - izvēle no
sistēmā definēta lejupvērstā saraksta;

Precizitāte

norāda zīmju skaitu aiz komata, ar kādu precizitāti tiks atļauts reģistrēt
rādījumus šim skatītājam. Pēc noklusējuma tiek piedāvāta vērtība 3. Ja
operators skaitītāja rādījumā ievadīs lielāku zīmju skaitu, sistēma automātiski
noapaļos vērtību līdz nepieciešamajai precizitātei.

Kopējais aprēķinu
skaitītājs

pazīme nosaka, ka skaitītāji ar šo skaitītāja veidu var būt iekļauti vienlaikus
vairākos aktīvos līgumos un, reģistrējot rādījumu kaut vai vienam no līgumiem,
sistēma veidos ierakstus arī pārējiem līgumiem, bet, aprēķinot vidējo
daudzumu, tiks analizēts patēriņš uz skaitītāju, nevis konkrētu līgumu.

1.2.2.7

Skaitītāja eksemplāru markas

Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Skaitītāj i -> Skaitītāj a eksemplāru markas.

Ievadformā Skaitītāja eksemplāra marka aizpildīšanai pieejami lauki:
- Kods;
- Nosaukums;
- Max rādījums;
- Klase - iespējams norādīt precizitātes klasi, izvēloties vērtību no piedāvātā saraksta: A, B, C vai D.
- Diametrs;
- Caurplūde;
- Tips;
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- Reizinātājs.
1.2.2.8

Rādījumu datu avoti

Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Skaitītāj i -> Rādīj umu datu avoti.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts ievadlogs Rādījumu datu avots.

Ievadlogā norāda brīvi izvēlētu kodu un nosaukumu.

Saraksta loga izvēlnē

pieejama darbība:

Ārējo datu ielāde ->
datu ielāde no Excel (skat. Excel veidne un Datu aizpilde no Excel).
Excel veidne/
Datu aizpilde no Excel

1.2.2.9

Patēriņa grupas

Klasifikators Patēriņa grupas paredzēts patēriņa kontroles funkcionalitātei (skat. arī atsevišķu instrukciju
Patēriņa kontrole).
Katrai patēriņa grupai tiek definēts pieļaujamais svārstību apgabals. Patēriņa grupa automātiski tiek
piesaistīta Skaitītāja kartītei lappusē Patēriņa kontrole, kad skaitītājam tiek rēķināts kontroles vidējais
patēriņš (skat.Skaitītāji ).
Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Patēriņa grupas.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērta ievadforma Patēriņa grupa.

Ievadformā apraksta patēriņa grupas nosacījumus.

Ievadformā aizpildīšanai pieejami lauki:
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Kods

patēriņa grupas kods.

Nosaukums

patēriņa grupas nosaukums.

Min. robeža

patēriņa grupas minimālā robeža.

Max. robeža

patēriņa grupas maksimālā robeža.

Pastāv divas iespējas kā kontrolēt svārstības: norādot pieļaujamo svārstību apgabalu procentos
(+/- no skaitītāja kontroles vidējā) vai kā pozitīvu patēriņu. Vienlaicīgi var būt norādīta tikai viena
no šīm iespējām.
Pieļaujamais
svārstību apgabals %

norāda procentus, ja pieļaujamais svārstību apgabals tiek
definēts kā procenti (+/- ) no skaitītāja kontroles vidējā. Lauku
iespējams aizpildīt, ja nav atzīmēta izvēles rūtiņa Pozitīvs
patēriņš.

Pozitīvs patēriņš

atzīmē izvēles rūtiņu, ja pieļaujamais svārstību apgabals tiek
definēts kā jebkurš pozitīvs patēriņš. Ja ir atzīmēta šī izvēles
rūtiņa, tad nevar norādīt svārstību procentus.

Piezīmes

iespējams ievadīt komentārus brīva teksta veidā.

Saglabājot datus, sistēma kontrolē, lai minimālās un maksimālās robežas nepārklājas starp grupām.

Saraksta loga
notikumu saraksts.

pieejama darbība Dokumentu notikumi - tiek parādīts dokumenta vēsturisko

1.2.2.10 Pieslēgumi
Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Skaitītāj i -> Pieslēgumi.
Pieslēgumi tiek piesaistīti Skaitītājam ievadformas lappusē Dati laukā Pievada Nr.
Ievadformas Pieslēgums galvenē aizpildīšanai pieejami lauki:
Numurs – pieslēguma numurs viena objekta ietvaros;
ID numurs - tehniskā objekta identifikācijas numurs;
NĪO – norāda NĪ objektu. Ja pieslēgumu ievada no NĪO kartītes, lauks ir aizpildīts automātiski;
Spēkā no – datums, kad pieslēgums ir pierīkots;
Spēkā līdz – datums, kad pieslēgums likvidēts pilnībā;
Pieslēguma veids - izvēlas vērtību no Pieslēguma veidu klasifikatora;
Atrašanās vieta – izvēlas vērtību no Atrašanās vietu klasifikatora;
Pieslēguma tips - iespējams izvēlēties "Pamata" vai "Saistītais".
Ja Pieslēguma tips tiek norādīts "Pamata", tad ievadlogam Pieslēgums ir pieejama lappuse Saistītie
pieslēgumi, kurā iespējams redzēt pakārtotos pieslēgumus, kā arī pievienot jaunus pieslēgumus ar tipu
„Saistītais”. Pēc noklusējuma tiek piedāvāts pievienot tā paša objekta pieslēgumus ar tipu „Saistītais”, bet,
atceļot filtru, arī citu objektu pieslēgumus.

34

Lietotāju dokumentācija

Ja Pieslēguma tips tiek norādīts "Saistītais", tad ievadlogam Pieslēgums ir pieejama lappuse Pamata
pieslēgums, kurā iespējams pakārtot šo pieslēgumu „Pamata” pieslēgumam, kā arī redzēt, kuram pamata
pieslēgumam šis saistītais pieslēgums ir pakārtots. Viens saistītais pieslēgums var būt pakārtots tikai vienam
pamata pieslēgumam.
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Vēl ievadlogam Pieslēgums pieejamas lappuses:
- Piezīmes – var ievadīt komentārus brīva teksta veidā,
- Īpašības – var norādīt citas papildus pazīmes par pieslēgumu,
- Saistītie dati – pieejams Pieslēguma skaitītāju saraksts un Pievienotie faili.
Saglabājot pieslēgumu, tiek pieprasīts ievadīt komentāru.
Komentāri redzami dokumenta notikumu sarakstā - izvēlnē
izvēloties Dokumentu notikumi.
Notikumu saraksta izskatā jābūt pievienotai kolonnai Dokumenta notikumu komentārs.

1.2.2.11 Pieslēguma veidi
Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Skaitītāj i -> Pieslēguma veidi.
Ievadot jaunu Pieslēguma veidu, norāda Kodu un Nosaukumu.

1.2.2.12 Pieslēguma statusi
Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Skaitītāj i -> Pieslēguma statusi.
Ievadot jaunu Pieslēguma statusu, norāda Kodu un Nosaukumu.

1.2.3

Objektu kartītēm

1.2.3.1

Adreses

Jebkura nekustamā īpašuma objekta uzskaitei ir nepieciešama informācija par tā ģeogrāfisko atrašanās vietu
jeb adresi.
Adresi apraksta pa daļām saskaņā ar iepriekš definēto adrešu veidu Adrešu veidu hierarhiju.
Adrešu saraksts pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektu kartītēm ->
Adreses.
Tiek atvērts Adrešu saraksts.
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Jaunu adresi ievada, nospiežot pogu
atvērts attiecīgais adreses ievadlogs.

, un piedāvātajā izvēlnē izvēloties nepieciešamo adreses veidu. Tiek

Ievadloga izskats atkarīgs no ievadīšanai izvēlētā adreses veida.

Ievadlogā jāievada:
Kods – adreses kods;
Nosaukums – adreses nosaukums;
Virsgrupas kods un nosaukums – izvēlas no adrešu hierarhiskā saraksta.
Nospiežot pogu Saglabāt, ievadītie dati tiek saglabāti.
1.2.3.2

Adreses veidi

Adrešu veidi ir paredzēti, lai varētu norādīt adrešu virsgrupas, kuras izmanto, ievadot Adreses.
Adrešu veidu saraksts ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektu
kartītēm -> Adrešu veidi.
Tiek atvērts Adrešu veidu saraksta logs ar sistēmas instalācijā iekļautajiem adrešu pamatveidiem: Valsts,
Pilsēta, Iela, Māj a un Adrese.
Jaunu adreses veidu ievada, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Adreses veids.

Ievadlogā jāievada:
Kods – adreses veida kods;
Nosaukums – adreses veida nosaukums;
Izvēles rūtiņa Aktīvs – atzīmē, ja adreses veids sistēmā ir aktīvs.
Nospiežot pogu Saglabāt, ievadītie dati tiek saglabāti.

Saraksta loga izvēlnē

pieejamas darbības:

Adrešu veidu hierarhija – tiek atvērts logs, kurā redzama aktīvo adrešu veidu hierarhija, kuru iespējams
sakārtot pēc nepieciešamības, adreses veidus pārvelkot ar peli.
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Pilnas adreses konfigurācija – tiek atvērts logs, kurā redzams, kuri adreses veidi un kādā secībā attēlosies
pilnajā adresē. Adreses veidam iespējams uzlikt vai noņemt atzīmi Lietot adresē un sakārtot sarakstu
vajadzīgajā secībā, izmantojot bultiņas.

1.2.3.3

Darbu veidi

Darbu veidus var aprakstīt, izmantojot izvēlni Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektu kartītēm
-> Darbu veidi.
Tiek atvērts darbu veidu saraksts.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Darbu veidi.
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Ievadlogā jāievada:
Kods
darba veida kods;
Nosaukums
darba veida nosaukums;
Budžeta postenis izvēlas no budžeta posteņu hierarhiskā saraksta.
Nospiežot pogu Saglabāt, ievadītie dati tiek saglabāti.
1.2.3.4

Konstruktīvie elementi/Tehniskie parametri

Konstruktīvos elementus/Tehniskos parametrus izmanto, lai aprakstītu nekustamā īpašuma objekta tehnisko
stāvokli.
Vienam NĪ objektam var piesaistīt vairākus konstruktīvos elementus/tehniskos parametrus.
Piesaistīšanu veic Objektu apsekošanas akta lappusē Tehniskie parametri.
Konstruktīvos elementus/Tehniskos parametrus var aprakstīt, izmantojot izvēlni Pamatdati -> Nekustamo
īpašumu pārvaldība -> Obj ektu kartītēm -> Konstruktīvie elementi/Tehniskie parametri.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
parametrs.

. Tiek izsaukts ievadlogs Konstruktīvais elements/Tehniskais

Ievadlogā norāda brīvi izvēlētu kodu un nosaukumu.
1.2.3.5

Konstruktīvā elementa materiāli

Konstruktīvā elementa materiālu klasifikatoru izmanto, lai konstruktīvajam elementam varētu norādītu, no kāda
materiāla tas sastāv, aprakstot nekustamā īpašuma objekta tehnisko stāvokli Objektu apsekošanas akta
lappusē Konstruktīvie elementi.
Konstruktīvos elementa materiālu saraksts pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība
-> Obj ektu kartītēm -> Konstruktīvā elementa materiāli.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts ievadlogs Konstruktīvā elementa materiāls.
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Ievadlogā norāda brīvi izvēlētu kodu un nosaukumu.
1.2.3.6

Objekta lietošanas veidi

Objekta lietošanas veidi nepieciešami nekustamā īpašuma objektu uzskaites veikšanai.
Izmantošanas veidu norāda NĪ objekta kartītes lappusē "Inventarizācijas lieta".
Objekta izmantošanas veidu saraksts ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Obj ektu kartītēm -> Obj ekta lietošanas veidi
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts ievadlogs Objekta lietošanas veids.

Ievadlogā jānorāda veida kods un nosaukums.

Saraksta loga

pieejama darbība:

Ārējo datu ielāde ->
datu ielāde no Excel (skat. Excel veidne un Datu aizpilde no Excel).
Excel veidne/
Datu aizpilde no Excel

1.2.3.7

Objektu papildgrupas

Objektu papildgrupas tiek definētas, lai būtu iespējams sagrupēt NĪ objektus atskaitēs.
Objektu papildgrupas tiek izmantotas nekustamo īpašumu objektu kartītē lappusē "Papildgrupas".
Vienam NĪ objektam var norādīt vairākas papildgrupas.
Objektu papildgrupu saraksts ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektu
kartītēm -> Obj ektu papildgrupas.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
papildgrupa.

. Tiek atvērts ievadlogs Nekustamā īpašuma objekta
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Ievadlogā jānorāda kods un nosaukums.

Saraksta loga

pieejama darbība:

Ārējo datu ielāde ->
datu ielāde no Excel (skat. Excel veidne un Datu aizpilde no Excel).
Excel veidne/
Datu aizpilde no Excel

1.2.3.8

Papilddokumenti

Papilddokumentu sarakstā pieejami dažādi ar NĪ objektiem saistītie reģistrētie dokumenti.
Saraksts ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektu kartītēm
Papilddokumenti.

->

Tikai konkrētam NĪ objektam papilddokumenti tiek atspoguļoti NĪO kartītes lappusē Saistītie dati hierarhiskā
saraksta zarā Objekta kartītei sarakstā Papilddokumenti.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs NĪO papilddokuments.

Ievadlogā jāievada:
Numurs

dokumenta reģistrācijas numurs;

Datums

reģistrācijas datums;

Aktuāls līdz

datums, līdz kuram dokuments ir spēkā;

Nosaukums

dokumenta nosaukums;

NĪ objekts

NĪ objekts, kuram dokuments tiek piesaistīts;

Faila ceļš

Ievada manuāli vai, nospiežot pogu
, tiek atvērts dokumenta ceļa pievienošanas
dialoga logs Faila ceļš, kurā var sameklēt un izvēlēties dokumentu; nospiežot pogu
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Open, automātiski tiks ievadīts faila ceļš.
Nospiežot pogu
Piezīmes

, dokuments tiek atvērts apskatei ar failam atbilstošo programmu.

ja nepieciešamas, ievada papildu informāciju brīva teksta veidā.

Nospiežot pogu

, ievadītie dati tiek saglabāti.

Saraksta izvēlnē

pieejama darbība:

Ārējo datu ielāde ->
datu ielāde no Excel (skat. Excel veidne un Datu aizpilde no Excel).
Excel veidne/
Datu aizpilde no Excel

1.2.3.9

Apgrūtinājumu veidi

Nekustamo īpašumu apgrūtinājumu veidi tiek izmantoti, ievadot datus Zemes vienību objektu kartītes
lappuses Saistītie dati sarakstā Apgrūtinājumi.
Nekustamo īpašumu objektu apgrūtinājuma veidu saraksts ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo
īpašumu pārvaldība -> Obj ektu kartītēm -> Apgrūtināj umu veidi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Apgrūtinājuma veids.

Ievadlogā jānorāda kods un nosaukums.

Saraksta loga izvēlnē

pieejamas darbības:

Zemes vienības

tiek atvērts Zemes vienību saraksts, kurām ir piesaistīts sarakstā izvēlētais
apgrūtinājums.

Dokumenta notikumi

tiek atvērts dokumenta vēsturisko notikumu saraksts.

Ārējo datu ielāde ->
datu ielāde no Excel (skat. Excel veidne un Datu aizpilde no Excel).
Excel veidne/
Datu aizpilde no Excel
1.2.3.10 Piesārņojuma statusi
Piesārņojuma statusi tiek izmantoti Zemes vienību kartītēs, ievadot Vides datus
Piesārņojumu statusu saraksts ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Obj ektu kartītēm -> Piesārņoj umu statusi.
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Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Piesārņojuma statuss.

Ievadlogā jānorāda kods un nosaukums.

Saraksta loga
Dokumenta notikumi

pieejama darbība:
tiek atvērts dokumenta vēsturisko notikumu saraksts.

1.2.3.11 Teritorijas raksturojums
Teritorijas raksturojumi tiek izmantoti Zemes vienību kartītēs, ievadot Vides datus
Teritorijas raksturojumu saraksts ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Obj ektu kartītēm -> Teritorij as raksturoj umi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Teritorijas raksturojums.

Teritorijas raksturojuma ievadlogs

Ievadlogā jānorāda kods un nosaukums.

Saraksta loga izvēlnē
Dokumenta notikumi

pieejama darbība:
tiek atvērts dokumenta vēsturisko notikumu saraksts.

1.2.3.12 Zemes lietošanas mērķi
Klasifikators Zemes lietošanas mērķi tiek izmantots zemes gabala (vai zemes vienības daļas) platības
sadalījuma pa vairākiem lietošanas mērķiem ievadīšanai NĪ objekta kartītē lappusē Zemes lietošanas mērķi
un īpašumam, kurā ietilpst zemes vienība, informācijas norādīšanai par zemes platības sadalījumu pa zemes
lietošanas mērķiem NĪ kartītes lappusē Informācija.
Saraksts Zemes lietošanas mērķi ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Obj ektu kartītēm -> Zemes lietošanas mērķi.
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No saraksta iespējams pievienot jaunu vērtību, nospiežot pogu
mērķis.

. Tiek atvērts ievadlogs Zemes lietošanas

Ievadlogā jānorāda:
Kods

zemes lietošanas mērķa identifikators - četrciparu kods;

Nosaukums

zemes lietošanas mērķa nosaukums;

Zemes lietošanas mērķa zemes lietošanas mērķa kategorijas kods un nosaukums, izvēlas no Zemes
kategorija
lietošanas mērķa kategorija klasifikatora.

Izvēlnē

pieejamas darbības:

Dokumenta notikumi

tiek atvērts dokumenta vēsturisko notikumu saraksts.

Ārējo datu ielāde ->
datu ielāde no Excel (skat. Excel veidne un Datu aizpilde no Excel).
Excel veidne/
Datu aizpilde no Excel
1.2.3.13 Zemes lietošanas mērķa kategorijas
Zemes lietošanas mērķa kategorijas tiek izmantotas Zemes lietošanas mērķa klasifikatora datu ievadloga
laukā Zemes lietošanas mērķa kategorija.
Zemes lietošanas mērķu kategorija ir pēc īpašībām līdzīgu zemes lietošanas mērķu kopums.
Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektu kartītēm -> Zemes lietošanas mērķa
kategorij as
No saraksta iespējams pievienot jaunu vērtību, nospiežot pogu
mērķa kategorija.

. Tiek atvērts ievadlogs Zemes lietošanas

Ievadlogā jānorāda:
Kods

zemes lietošanas mērķa kategorijas identifikators - divciparu kods;
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Nosaukums zemes lietošanas mērķa kategorijas nosaukums;

Izvēlnē

pieejamas darbības:

Dokumenta notikumi

tiek atvērts dokumenta vēsturisko notikumu saraksts.

Ārējo datu ielāde ->
datu ielāde no Excel (skat. Excel veidne un Datu aizpilde no Excel).
Excel veidne/
Datu aizpilde no Excel

1.2.3.14 Zemes lietošanas veidi
Klasifikators Zemes lietošanas veidi tiek izmantoti platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem
(eksplikācijas tabula) ievadei NĪ objekta kartītes lappusē Zemes lietošanas veidi.
Saraksts Zemes lietošanas veidi ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Obj ektu kartītēm -> Zemes lietošanas veidi.
No saraksta iespējams pievienot jaunu vērtību, nospiežot pogu
veids.

. Tiek atvērts ievadlogs Zemes lietošanas

Ievadlogā jānorāda:
Kods

zemes lietošanas veida identifikators - trīsciparu kods;

Nosaukums

zemes lietošanas veida nosaukums;

Zemes lietošanas veida
kategorija

Zemes lietošanas veida kategorijas kods un nosaukums, izvēlas no Zemes
lietošanas veida kategoriju klasifikatora;

Piezīmes

papildus informācija par lietošanas veidu.
Brīvā teksta veidā var aprakstīt lietošanas veida noteikšanas kritērijus

Izvēlnē

pieejamas darbības:

Dokumenta notikumi

tiek atvērts dokumenta vēsturisko notikumu saraksts.

Ārējo datu ielāde ->
datu ielāde no Excel (skat. Excel veidne un Datu aizpilde no Excel).
Excel veidne/
Datu aizpilde no Excel
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1.2.3.15 Zemes lietošanas veida kategorija
Zemes lietošanas veida kategorijas tiek izmantotas zemes lietošanas veida klasifikatora datu ievadloga laukā
Zemes lietošanas veida kategorija.
Zemes lietošanas veidu kategorija ir pēc īpašībām līdzīgu zemes lietošanas veidu kopums.
Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektu kartītēm -> Zemes lietošanas veida
kategorij a.
No saraksta iespējams pievienot jaunu vērtību, nospiežot pogu
veida kategorija.

. Tiek atvērts ievadlogs Zemes lietošanas

Ievadlogā jānorāda:
Kods

zemes lietošanas veida kategorijas identifikators - divciparu kods;

Nosaukums

zemes lietošanas veida kategorijas nosaukums;

Izvēlnē

pieejamas darbības:

Dokumenta notikumi

tiek atvērts dokumenta vēsturisko notikumu saraksts.

Ārējo datu ielāde ->
datu ielāde no Excel (skat. Excel veidne un Datu aizpilde no Excel).
Excel veidne/
Datu aizpilde no Excel

1.2.3.16 Būves kapitalitātes grupas
Būves kapitalitātes grupu saraksts ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Obj ektu kartītēm -> Būves kapitalitātes grupas.
Būvēm Kapitalitātes grupu piesaista būves (ēkas) kartītē. Grupas tālāk izmanto informācijas detalizēšanai,
sastādot atskaites.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts ievadlogs Būves kapitalitātes grupa.
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Ievadlogā norāda brīvi izvēlētu grupas kodu un nosaukumu.

Izvēlnē

pieejama darbība:

Ārējo datu ielāde ->
datu ielāde no Excel (skat. Excel veidne un Datu aizpilde no Excel).
Excel veidne/
Datu aizpilde no Excel
1.2.3.17 NĪO īpašības
NĪO īpašību saraksts pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektu kartītēm > NĪO īpašības.
Īpašības var brīvi izmantot dažādos gadījumos, kad nepieciešams norādīt NĪ objekta papildus raksturojumu.
Īpašības var piesaistīt NĪO kartītei.
Īpašības var grupēt. Īpašību, kas pievienota kādam objektam, nav iespējams izdzēst. Īpašibas
Jaunu NĪO īpašību ievada, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts ievadlogs NĪO īpašība.

NĪO īpašība lappuse Īpašība

Ievadloga lappusē Īpašība norāda:
Kods

īpašības kods;

Nosaukums

īpašības nosaukums;

Īpašības grupa izvēlas no Īpašību grupu klasifikatora;
Apraksts

var ievadīt aprakstu brīva teksta veidā .

NĪO īpašība lappuse Lomas
Ievadloga lappusē Lomas norāda, kuriem Horizon objektiem, moduļiem šī īpašība būs spēkā - jābūt atzīmētai
izvēles rūtiņai NĪ Objekts.
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Nospiežot pogu

Izvēlnē

, ievadītie dati tiek saglabāti.

pieejama darbība:

Ārējo datu ielāde ->
datu ielāde no Excel (skat. Excel veidne un Datu aizpilde no Excel).
Excel veidne/
Datu aizpilde no Excel

1.2.3.18 Būves tipi
Būves tipu saraksts ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektu kartītēm
-> Būves tipi.
Jaunu būves tipu ievada, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts ievadlogs NĪO būves tips.

Ievadlogā norāda NĪO būves tipa kodu un nosaukumu, kā arī:
Objekta lietošanas veids izvēlas no Objektu lietošanas veidu saraksta;
Pazīme

izvēlas Ēka vai Inženierbūve.

Nospiežot pogu

Izvēlnē

, ievadītie dati tiek saglabāti.

pieejamas darbības:

Dokumenta notikumi

tiek atvērts dokumenta vēsturisko notikumu saraksts.

Ārējo datu ielāde ->

datu ielāde no Excel (skat. Excel veidne un Datu aizpilde no Excel).
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Excel veidne/
Datu aizpilde no Excel

1.2.3.19 Būves sērija
Būves sēriju saraksts ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektu
kartītēm -> Būves sērij a.
Jaunu būves sēriju ievada, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts ievadlogs Būves sērija.

Ievadlogā norāda būves sērijas kodu un nosaukumu.
Nospiežot pogu

Izvēlnē

, ievadītie dati tiek saglabāti.

pieejamas darbības:

Dokumenta notikumi

tiek atvērts dokumenta vēsturisko notikumu saraksts.

1.2.3.20 Atrašanās vietas
Atrašanās vietas klasifikatora datus izmanto, lai aprakstītu skaitītāja vai citu dzīvoklī uzstādīto iekārtu faktisko
atrašanās vietu.
Atrašanās vietu saraksts pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektu
kartītēm -> Atrašanās vietas.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Atrašanās vieta.

Ievadlogā jāievada:
Kods
atrašanās vietas kods;
Nosaukums
atrašanās vietas nosaukums.
Nospiežot pogu

, ievadītie dati tiek saglabāti.
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Izvēlnē

pieejamas darbības:

Ārējo datu ielāde ->
datu ielāde no Excel (skat. Excel veidne un Datu aizpilde no Excel).
Excel veidne/
Datu aizpilde no Excel

1.2.3.21 Labiekārtojumi
Labiekārtojumi raksturo nekustamā īpašuma objekta labiekārtošanas līmeni. Labiekārtojumi nepieciešami
nekustamā īpašuma objektu uzskaites veikšanai.
Labiekārtojumus norāda NĪ objekta kartītes lappusē "Inventarizācijas lieta".
Šo informāciju var reģistrēt arī NĪ objekta nomas/īres līgumos.
Labiekārtojumu saraksts ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektu
kartītēm -> Labiekārtoj umi
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts ievadlogs Labiekārtojumi.

Ievadlogā norāda brīvi izvēlētu kodu un nosaukumu.

Izvēlnē

pieejamas darbības:

Ārējo datu ielāde ->
datu ielāde no Excel (skat. Excel veidne un Datu aizpilde no Excel).
Excel veidne/
Datu aizpilde no Excel

1.2.3.22 Telpu iekārtas
Telpu iekārtas izmanto NĪ objekta apsekošanas aktā lappusē Iekārtas, lai aprakstītu dzīvoklī
izmantojamās/uzstādītās iekārtas.
Telpu iekārtu saraksts ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektu
kartītēm -> Telpu iekārtas
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts ievadlogs Telpu iekārta.
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Ievadlogā jānorāda iekārtas kods un nosaukums, kā arī iespējamās atrašanās vietas (telpu tipi, kuros var
būt izvietota šī iekārta).

Izvēlnē

pieejamas darbības:

Ārējo datu ielāde ->
datu ielāde no Excel (skat. Excel veidne un Datu aizpilde no Excel).
Excel veidne/
Datu aizpilde no Excel

1.2.3.23 Uzkopšanas programmas
Uzkopšanas programmu klasifikatora datus izmanto objektu uzturēšanas darbu plānošanai un uzskaitei. Šo
sarakstu izmanto Telpu uzkopšanas aktos, kur katrai Telpu grupas telpai var piešķirt vai nomainīt savu
uzkopšanas programmu.
Uzkopšanas programmu saraksts pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Obj ektu kartītēm -> Uzkopšanas programmas.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts ievadlogs Uzkopšanas programma.

Ievadlogā jāievada uzkopšanas programmas Kods un Nosaukums.
Aktīvs - ja izvēles rūtiņa atzīmēta, ieraksts ir aktīvs.
Var ievadīt Piezīmes brīva teksta veidā.
Nospiežot pogu

, ievadītie dati tiek saglabāti.
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Izvēlnē

pieejamas darbības:

Ārējo datu ielāde ->
datu ielāde no Excel (skat. Excel veidne un Datu aizpilde no Excel).
Excel veidne/
Datu aizpilde no Excel

1.2.4

Aprēķiniem

1.2.4.1

Aprēķinu veidi

Apjoma aprēķinos pieejama iespēja izmantot sistēmas un lietotāja definētos aprēķina veidus.
Lai varētu izmantot lietotāja definētos aprēķina veidus, tad vispirms šie aprēķinu veidi ir jāapraksta.
Tālāk Aprēķinu veidi tiek izmantoti Apjoma aprēķina metodes aprakstīšanā (laukā Aprēķina veids tos
iespējams izvēlēties piesaistīšanai no saraksta).
Lietotāja definētajos Aprēķinu veidu aprakstos iespējams veidot sarežģītas formulas, izmantojot
matemātiskas darbības.
Aprēķinu veidos apraksta katra izrēķināmā lieluma aprēķina mehānismu.
Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Aprēķinu veidi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts ievadlogs Aprēķinu veids.

Ievadlogā jānorāda Aprēķina veida Kods, Nosaukums, Spēkā no - datums, no kura aprēķinu veids ir spēkā.
Laukā Formula tiek ievadīta formula, no kuras iespējams iegūt aprēķina izteiksmi.
Formulu izveido, aizpildot tabulu Formula.
Tabulā ir rindiņas, kur katra rindiņa satur kopējās formulas vienu elementu.
Katrs formulas elements var būt matemātiska darbība, konstante vai aprēķina veida parametrs.
Jaunu rindiņu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Aprēķinu veida rinda.
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Vispirms jāizvēlas formulas elementa tips: Konstante, Parametrs, Summa vai Cits aprēķinu veids.
Piemērs. Gadījumā, ja iedzīvotājiem, kuriem nav skaitītāju, ūdenim tiek piemērotas normas 150 litri ūdens
vienam cilvēkam dienā vai 4,5 m3 ūdens uz cilvēku mēnesī, jāizveido aprēķina veids, kas sastāv no formulas
Cilvēku skaits*kubikmetri, kur abi formulas elementi ir Parametri.
Pirmajā rindiņā izvēlas tipu Parametrs un ievada tikai Parametru Cilvēku skaits (kuram vēlāk Apjoma
aprēķina metodē piesaistīs mainīgo), kurš tiek izvēlēts no Aprēķinu veidu parametru klasifikatoru saraksta.
Laukā Formula redzamais formulas elements, nospiežot pogu Saglabāt, tiks ievadīts tabulas Formula
rindiņā.
Otrajā formulas rindiņā izvēlas tipu Parametrs, ievada Parametru m3 un Matemātisko darbību: * (vēl
pieejamas darbības. +, - vai /).
Ja nepieciešams, iespējams izveidot formulu, kurā tiek izmantoti % no mainīgā (piemēram, 85% no parametra
vērtības var uzdot, ja parametru pareizina ar 0,85)
Gadījumos, kad formulā nepieciešams ievadīt Konstanti, izvēlas tipu Konstante un laukā Konstante ievada
nepieciešamo konstanti.

Ja nepieciešams, formulā var ievietot parametrus sasummētus pa Objektu, Māju vai Māju kopā.
Tādā gadījumā izvēlas tipu Summa un ievada attiecīgās Parametra (sistēmas parametra) un Summēšanas
nosacījuma vērtības.
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Izvēlnē

pieejamas darbības:

Dokumenta notikumi

tiek atvērts dokumenta vēsturisko notikumu saraksts.

Ārējo datu ielāde ->
datu ielāde no Excel (skat. Excel veidne un Datu aizpilde no Excel).
Excel veidne/
Datu aizpilde no Excel

1.2.4.2

Apjoma aprēķinu metodes

Apjoma aprēķina metodēs tiek norādīts, kādā veidā aprēķināt patērētā resursa daudzumu.
Apjoma aprēķina metodes tiek izmantotas Aprēķinu metodes aprakstīšanā.
Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Apj oma aprēķinu metodes.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek aktivizēts ievadlogs Apjoma aprēķinu metode.
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Ievadlogā norāda:
Kods

apjoma aprēķinu metodes kods;

Nosaukums

apjoma aprēķinu metodes nosaukums;

Iekļaut rēķinā

pēc noklusēšanas izvēles rūtiņa ir atzīmēta - tiek iekļauts rēķinā;

Mājai

ja atzīmē izvēles rūtiņu, tad šī aprēķinu metode ir paredzēta Mājas apjoma
aprēķiniem (skat. Mājas apjoma aprēķins).
Aprēķinu metodes, kuras piesaista Klientu līgumiem, jāveido tikai ar tādām Apjoma
aprēķinu metodēm, kurām nav atzīmēta izvēles rūtiņa Mājai - Aprēķinu metodes
ievadformas laukā Apjoma aprēķinu metode nav iespējams izvēlēties Apjoma
aprēķinu metodes, kurā atzīmēta izvēles rūtiņa Mājai.

Aprēķina veids

izvēlas no Aprēķina veidu saraksta;
Sarakstā pieejami sistēmas un lietotāja definētie aprēķina veidi.

Precizitāte

zīmju skaits aiz komata;

Veids

noklikšķina uz
un izvēlas apjoma aprēķina veidu: Bez skaitītāj a, Pēc skaitītāj a
vai Proporcionāli pēc skaitītāj a.
Ja tiek norādīts Pēc skaitītāj a, tad, ja aprēķins ir par nepilnu periodu, nav
jāpārrēķina likme proporcionāli dienām.
Ja tiek norādīts Bez skaitītāj a, tad, ja aprēķins ir par nepilnu periodu, tiek
pārrēķināta likme proporcionāli dienām.
Ja nepieciešams veikt Apjoma aprēķinu par nepilnu mēnesi gadījumos, kad formulā
tiek izmantots mājas skaitītāja rādījums, tad Apjoma aprēķina veidam jābūt
norādītam Proporcionāli pēc skaitītāj a.

Lauku grupa Līguma NĪO skaitītāji paredzēta, lai izpildot līgumus ar aprēķinu metodēm pēc šīs Apjoma
aprēķinu metodes, sistēma automātiski varētu aizpildīt Aprēķinu skaitītājus, pievienot līguma objekta
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skaitītājus ar norādīto veidu (lauks Skaitītāja veids) vai pamatveidu (lauks Pamatveids). Ja lauku grupā
Līguma NĪO skaitītāji nav aizpildīts neviens no laukiem, automātiska aprēķinu skaitītāju pievienošana līguma
metodei nebūs iespējama.
Lauku grupa Piezīmes aprēķina rindā paredzēta, lai rēķina izdrukai varētu pievienot lauku Piezīmes ar
lietotāja definētu paskaidrojumu, kas tas ir par pakalpojumu un kā tas tiek rēķināts. Rēķina izdrukai šos datus
var pievienot pēc nepieciešamības.
Teksts

laukā ievada informatīvi paskaidrojošo tekstu, kas automātiski tiks pārnests uz
rēķina rindas piezīmju lauku (veicot apjoma aprēķinu, šīs teksts tiks pārnests uz
Apjoma aprēķina rindas lauku Piezīmes un tālāk, veicot Maksas aprēķinu un
ģenerējot rēķinus, šis teksts tiks pārnests uz rēķina rindiņu lauku Piezīmes).

Lietot vienmēr

atzīmē šo iespēju, ja ievadītais teksts vienmēr ir jāpārnes uz rēķina rindas
piezīmju lauku.
Izmanto gadījumos, ja ir vairākas aprēķina metodes, kurām ir piesaistīts viens un
tas pats pakalpojums un dažādas apjoma aprēķina metodes (piemēram, lai
sistēmā netiktu vairotas pakalpojumu kartītes tikpat daudz, cik apjoma aprēķina
metodes) - rēķina rindā blakus šim pakalpojumam būs redzams paskaidrojošais
teksts, kas tiks ģenerēts no apjoma aprēķina metodes.

Analizēt pēc vidējā
patēriņa

iespēja atzīmēšanai pieejama tikai tad, ja tiek izmantots mainīgais "Skaitītājs".
Ja atzīmēta šī iespēja, tad ievadītais teksts tiks pārnests uz rēķina rindas
piezīmju lauku tikai tad, ja Apjoma aprēķinā būs skaitītāja rādījums ar tipu
"Vidējais daudzums". Izmanto gadījumos, kad nepieciešams rēķina rindā blakus
pakalpojuma nosaukumam attēlot informatīvu tekstu, ka summa aprēķināta ņemot
vērā vidējo patēriņu, j a kādam no rēķina pakalpojumiem daudzums tiek aprēķināts pēc
vidējā daudzuma.

Apjoma aprēķinu grupa - izvēle no saraksta Apjoma aprēķinu grupas.
Tabulā ievada:
Parametrs

tiek piedāvāts ievadīt parametru, atkarībā no izvēlētā Aprēķina veida.

Mainīgais

izvēlas no Mainīgo saraksta.

Skaitītāja veids

pieejams tikai tad, ja ir izvēlēts sistēmas mainīgais “Skaitītājs” vai “Skaitītāju
klase”. Ja būs izvēlēta vērtība, sistēma analizēs rādījumus tikai norādītā veida
skaitītājiem.

Izvēlnē

pieejamas darbības:

Dokumenta notikumi

tiek atvērts dokumenta vēsturisko notikumu saraksts.

Ārējo datu ielāde ->
datu ielāde no Excel (skat. Excel veidne un Datu aizpilde no Excel).
Excel veidne/
Datu aizpilde no Excel

1.2.4.3

Aprēķinu metodes

Aprēķina metodi veido pakalpojums, apjoma noteikšanas algoritms, tarifs un aprēķina nosacījumi.
Aprēķinu metodes izmanto līgumos sniedzamo pakalpojumu apjoma un maksas aprēķināšanai.
Izveidoto Aprēķina metodi piesaista Līgumam lappusē Aprēķinu metodes un tad ir iespējams veikt Apjoma
aprēķinu un Maksas aprēķinu.
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Aprēķinu metožu saraksts ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem
-> Aprēķinu metodes.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts ievadlogs Aprēķinu metode.

Ievadloga galvenē jānorāda aprēķinu metodes Kods un Nosaukums.
Aprēķina metodes tabulu, kurā iespējams mainīt metodes atribūtus periodā, aizpilda, ievadot datus laukos zem
tabulas:
Spēkā no

metodes spēkā stāšanās datums;

Spēkā līdz

metodes darbības beigu datums;

Pakalpojums

izvēlas no pakalpojumu klasifikatoru saraksta Pakalpojumi;

Pieskaitījums

lauki Pieskaitījums un NĪP rēķina rindas tips dod iespēju veidot aprēķinu metodes ar
pieskaitījumiem (vairāk skat.Aprēķinu metodes ar pieskaitījumu).
Lauku Pieskaitījums iespējams aizpildīt no iepriekš veidoto pieskaitījumu saraksta.

NĪP rēķina rindas
tips

informatīvs lauks, kas parāda, ar kādu tipu tiks veidotas NĪP rēķina rindas.
Pēc noklusējuma lauka vērtība ir „Pakalpojums”. Aizpildot lauku Pieskaitījums, lauka
NĪP rēķina rindas tips vērtība tiek mainīta uz „Pieskaitījums”.

Apjoma apr. metode izvēlas no apjoma aprēķinu metožu klasifikatora saraksta Apjoma aprēķinu
metodes;
Tarifs

izvēlas no klasifikatoru saraksta Tarifi;

Pak. periodiskums

izvēlas no lejupvērstā saraksta: Mēneši, Dienas, Gadi, Ceturksnis, Pusgads;
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Perioda tips

norādāms perioda tips attiecībā pret aprēķina mēnesi - Kārtēj ais, Iepriekšēj ais vai
Nākamais. Pēc noklusējuma tiek aizpildīts ar tipu - Kārtēj ais;

Kad jārēķina

ja pakalpojuma periodiskums ir “Gadi”, “Ceturksnis” vai “Pusgads”, tad papildus
jāuzstāda, kurā perioda mēnesī aprēķins veicams - “Perioda sākumā” vai “Perioda
beigās”;

Periodu skaits

Pēc noklusēšanas “1”. Periodu skaits ir labojams, ja periodiskums ir “Dienas”,
“Mēneši”, “Gadi”. Ja tas ir “Ceturksnis” vai “Pusgads”, tad vērtība vienmēr ir “1”

Tarifs no piegādes

izvēlas no lejupvērstā saraksta: Jā vai Nē;
Ja izvēlas Jā, tad no Pieņemšanas-Nodošanas akta izrēķinātais tarifs tiks saglabāts
kā aprēķina tarifs.
Par aprēķina tarifiem skat. Pieņemšanas - nodošanas akti

Saistītā aprēķinu
metode

PN akta aprēķinu metode, aizpilda, ja "Tarifs no piegādes"ir "Jā".

Apkalpes objekts

PN akta apkalpes objekts, aizpilda, ja "Tarifs no piegādes"ir "Jā".

Katru nākamo ierakstu pievieno, nospiežot F2 vai pogu
Aktīvo ierakstu dzēš, nospiežot pogu
Nospiežot pogu

Izvēlnē

.

.

, sarakstā tiek kopēta iezīmētā rindiņa.

pieejamas darbības:

Piesaistīta līgumiem

atver līgumu sarakstu, kuros ir piesaistīta sarakstā izvēlētā metode.

Piesaistīt līgumiem

tiek aktivizēts logs Aprēķinu metodes piesaiste līgumiem, kurā jānorāda
nepieciešamie dati un tālāk tiek piedāvāts Līgumu saraksts - jāizvēlas līgumi,
kuriem piesaistīt izvēlēto aprēķina metodi.

Mainīt rindas
tiek atvērts logs Mainīt rindas iezīmētajām metodēm, kurā var norādīt jaunas
iezīmētajām metodēm vērtības Aprēķinu metodes apraksta laukiem. Aktivizējot Darbību, sistēma katrai
iezīmētājai metodei slēdz spēkā esošo rindiņu un veido tās kopiju ar jaunu Spēkā
no datumu, pārrakstot vērtības laukos, kuriem darbības ievadformā ievadītas
jaunās vērtības. Ja Darbības ievadformā lauka vērtība nav norādīta, sistēma atstāj
vērtību no kopējamās rindiņas.
Dokumenta notikumi

tiek atvērts dokumenta vēsturisko notikumu saraksts.

Ārējo datu ielāde ->
datu ielāde no Excel (skat. Excel veidne un Datu aizpilde no Excel).
Excel veidne/
Datu aizpilde no Excel

1.2.4.3.1 Aprēķinu metodes ar pieskaitījumu

Horizon 460.versijā, aprakstot Aprēķinu metodi, iespējams norādīt, ar kādu tipu būs jāveido NĪP rēķina
rinda: "Pakalpojums" vai "Pieskaitījums".
Pieskaitījumu izmantošana dod iespēju aprakstīt aprēķina veidu, kas aprēkina summu par pakalpojumiem kā
procentu no citu rēķinā iekļauto pakalpojumu summām.
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Aprēķinu metodes ievadformai pieejami lauki Pieskaitījums un NĪP rēķina rindas tips, kas dod iespēju
NĪP līgumiem veidot aprēķinu metodes ar pieskaitījumiem (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Aprēķiniem -> Aprēķinu metodes).

Lauku Pieskaitījums iespējams aizpildīt no iepriekš izveidota pieskaitījumu saraksta.
Lauks NĪP rēķina rindas tips ir informatīvs un parāda, ar kādu tipu tiks veidotas NĪP rēķina rindas. Pēc
noklusējuma lauka vērtība ir „Pakalpojums”.
Aizpildot lauku Pieskaitījums, lauka NĪP rēķina rindas tips vērtība tiek mainīta uz „Pieskaitījums”.
Tā kā pieskaitījumiem nav aprēķināmā apjoma un tarifa likmes, jo pieskaitījums tiek aprēķināts no
pakalpojumu kopējās summas, ieteikums izmantot Apjoma aprēķinu metodi, kura vienmēr atgriež
vieninieku un Tarifu, kuram likme vienmēr ir nulle.
Veidojot pieskaitījumu (Pamatdati -> Noliktava -> Pieskaitīj umi), obligāti ir šādi nosacījumi:
- laukā Tips jānorāda vērtība „Nodoklis vai pakalpojums”;
- lauku grupā Lietojams dokumentos jāizvēlas „Visos” vai „Pārdošanas”;
- lappusē Apraksts izvēles rūtiņa Summa jāsadala pa rindām nav jāatzīmē.
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Pieskaitījuma dokumentā pievienots jauns lauks Norēķinu gr., kas nepieciešams, lai rēķinos/pavadzīmēs
pieskaitījumu summas uzskaitītu pa norēķinu grupām.
Noklusēti lauka Norēķinu gr. vērtība ir „bez norēķinu grupas”. Norēķinu grupas iespējams izmantot tikai
pieskaitījumiem, kas atbilst iepriekš aprakstītajiem nosacījumiem.
Lai sistēma atrastu, no kura pakalpojuma /-iem jāaprēķina procenti, Pieskaitījumā un Pakalpojumā /-os
jābūt norādītai vienai un tai pašai pieskaitījuma grupai!
Veidojot NĪP rēķinu (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP rēķini), kurā ierakstiem tiek
izmantota aprēķinu metode ar pieskaitījumu, rēķinā tiek veidotas rindas ar tipu „Pieskaitījums”.
Rindā tiek aizpildīta informācija no pieskaitījuma kartītes un līguma. Rēķinā pievienojot vairākas
pakalpojumu rindas, pieskaitījuma rindas tiek veidotas kā pēdējās.
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1.2.4.4

Aprēķinu veidu parametri

Aprēķinu veidu parametru klasifikatoru saraksts ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu
pārvaldība -> Aprēķiniem -> Aprēķinu veidu parametri.
Aprēķinu veidu parametri tiek izmantoti Aprēķinu veidu aprakstīšanā.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts ievadlogs Aprēķinu metode.

Ievadlogā jāievada parametra Kods un Nosaukums.

Izvēlnē

pieejamas darbības:

Dokumenta notikumi

tiek atvērts dokumenta vēsturisko notikumu saraksts.

Ārējo datu ielāde ->
datu ielāde no Excel (skat. Excel veidne un Datu aizpilde no Excel).
Excel veidne/
Datu aizpilde no Excel

1.2.4.5

Mainīgie

Mainīgie ir dažādi lielumi, kas tiek izmantoti sniedzamo pakalpojumu aprēķinu formulu sastādīšanā. Parasti
tos izmanto, aprakstot parametrus Apjoma aprēķinu metodēm, kā arī tie tiek piesaistīti Nekustamā īpašuma
objektu kartītes lappusē Mainīgie un NĪP līgumu kartītes lappusē Mainīgie.
Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Mainīgie.
Mainīgie var būt sistēmā definētie, kas nav maināmi, un lietotāja definētie, kurus pievieno un maina pats
lietotājs.
Ja nav definētas noklusētās vērtības, sistēma pati aprēķina šo mainīgo vērtību.
Sistēma nodrošina šādu mainīgo automātisko aprēķinu: Skaitītāj s, Platība, Patstāvīgais cilvēku skaits,
Esošais iemītnieku skaits un Stāvs.
Par sistēmas mainīgajiem Apsaimniekošanas platība un Apkurināmā platība skat. Mainīgie Apsaimniekošanas
platība un Apkurināmā platība.
Par sistēmas mainīgo Skaitītāju klase skat.Mainīgais Skaitītāju klase.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts ievadlogs Mainīgais.
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Ievadlogā norāda:
Kods

brīvi izvēlēts mainīgā kods;

Nosaukums

mainīgā nosaukums;

Mainīgā tips

iespējams izvēlēties vērtības Līgums vai NĪ objekts. Atbilstoši norādītajam tipam
mainīgais tiks piedāvāts piesaistīšanai NĪP līgumos vai NĪ objektu kartītē.

NĪO īpašību

noklikšķinot uz

, izvēlas no NĪO īpašību saraksta

Pārdefinējams
Rādīt atskaitēs
Noklusētās
vērtī
bas

Izvēlnē

tabulā laukā Daudzums iespējams uzdot mainīgā noklusētās vērtības, laukā Spēkā no
norāda spēkā stāšanās datumu.
Noklusētās vērtības izmanto gadījumos, kad mainīgais attiecas uz daudziem aprēķina
objektiem, bet viņa vērtība visos objektos aprēķina periodam ir vienāda, piemēram,
mainīgais iedzīvotāj u skaits māj ā.

pieejama darbība Dokumentu notikumi, kas atver ieraksta vēsturisko notikumu sarakstu.

1.2.4.5.1 Mainīgie Apsaimniekošanas platība un Apkurināmā platība

Sistēmas Mainīgajos "Apsaimniekošanas platība" un "Apkures platība" tiek ielasītas vērtības no NĪ objekta
kartītes lappusē Kadastrālās uzmērīšanas lietas sadaļā Uzmērīšanas lieta laukiem Apsaimniekošanas
platība un Apkurināmā platība.
Izmantojot šos mainīgos, iespējams aprakstīt Apjoma aprēķina metodes, kuras izmanto NĪO uzmērīšanas
lietā reģistrētās apsaimniekošanas un apkurināmo platības. Mainīgā vērtības iespējams pārdefinēt līgumā –
NĪP līgumos norādītajām vērtībām būs prioritāte.
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1.2.4.5.2 Mainīgais Skaitītāju klase

Sistēmas Mainīgā “Skaitītāju klase” vērtību iespējams izmantot skaitītāju klases analīzei, piemēram, atkarībā
no šīs vērtības var rēķināt vai nerēķināt ūdens starpību.
Mainīgajam Skaitītāja klase vērtība tiek aprēķināta atbilstoši NĪP līguma lappusē Aprēķinu skaitītāji
norādītajām skaitītāju Klasēm – NĪ objekta skaitītāju klasi nosaka skaitītājs ar zemāko klasi (nedrošākais un
neprecīzākais skaitītājs) no viena skaitītāja veida visiem objekta skaitītājiem. Atkarībā no sistēmas aprēķinātās
Skaitītāja klases, mainīgajam tiek piešķirta skaitliska vērtība:
0 – ja eksemplāra klases
1 – ja eksemplāra klases
2 – ja eksemplāra klases
3 – ja eksemplāra klases
4 – ja eksemplāra klases

vērtība nav uzdota vai skaitītājs nav bijis pilnu aprēķina periodu;
vērtība ir A (zemākā klase);
vērtība ir B;
vērtība ir C;
vērtība ir D (augstākā klase).
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1.2.4.6

Tarifi

Tarifā tiek uzdota patērētā resursa vienības maksa. Tarifus izmanto aprēķinu metožu definēšanai, lai uzdotu
pakalpojuma maksas aprēķinu.
Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Tarifi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Tarifs.

Tarifa ievadlogs

Ievadlogā Tarifs galvenē norāda:
Kods

tarifa kods.

Nosaukums

tarifa nosaukums.

Tips

iespējams atzīmēt vienu no iespējām:
- Likme;
- Apjoma shēma - tarifs, kas tiek aprēķināts atkarībā no tarifa shēmas
periodā aprēķinātā patēriņa apjoma;
- Likme pa mājām - nodrošina iespēju reģistrēt tarifa likmes vērtības pa
konkrētām mājām.
Atkarībā no izvēlēta tipa mainās ievadformas lappusēs ievadāmie dati.

PVN iekļauts

atzīmē, ja tarifā ir iekļauts PVN.

Kontrolēt likmes pa
periodiem

nosaka, ka likmi var reģistrēt tikai uz noteiktu periodu. Šajā gadījumā,
ievadot Tarifa likmi, būs pieejams lauks Spēkā līdz, kas ir obligāti
jāaizpilda.
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PVN kategorija

ievada no klasifikatoru saraksta. Lauks pieejams, ja ir atzīmēta izvēles
rūtiņa PVN iekļauts.

Precizitāte

tiek norādīts, līdz kurai zīmei tiek veikta tarifa noapaļošana.

Pārējie dati ir pieejami ievadformas lappusēs.
Lappusē Piezīmes iespējams ievadīt komentārus brīva teksta veidā.
Otras lappuses nosaukums un tajā ievadāmā informācija mainās atkarībā no izvēlētā tarifa tipa.
Ja izvēlēts tarifa tips "Likme pa mājām", skatīt Tarifa tips - Likme pa mājām.
Tarifa tips - Likme
Ja tarifa tips ir norādīts Likme, tad ievadformai Tarifs ir pieejama lappuse Likme.
Lappuse Likme
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Tarifa ievadformas lappusē Likmes pieejams Tarifa likmju saraksts.
Sarakstam Tarifu likmes ir pieejams filtra logs “Uz datumu”, kurā var norādīt datumu, uz kuru sistēma parādīs
spēkā esošās tarifa likmes.
Jauna Tarifa likme tiek reģistrēta, aizpildot datus ievadformā Tarifa likme, kurā pieejami lauki:
Spēkā no
Likme
Valūta

datums, no kura likme ir spēkā;
tarifa likme;
valūta.

Ja Tarifs tiek izrēķināts Pieņemšanas un nodošanas aktā un saglabāts kā Aprēķina tarifs, tad rindiņa tiek
pievienota automātiski, skat. Pieņemšanas - nodošanas akti

Tarifa tips - Apjoma shēma
Ja tarifa tips ir norādīts Apjoma shēma, tad ievadformai Tarifs ir pieejama lappuse Apjoma shēma.
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Lappuse Apjoma shēma

Lappuses Apjoma shēma galvenē tiek norādīts apjoma shēmas periodiskums:
- ja Apjoma shēmas periodiskums ir norādīts Gads, tad ir pieejams datuma lauks, kurā jānorāda šīs apjoma
shēmas periodiskuma datums.
- ja periods ir Mēnesis, tad Daudzums tiek iegūts tikai par tekošo mēnesi.
Saraksta kolonnā Daudzums no tiek norādīts apjoma daudzums, no kura ir spēkā laukā Tarifs norādītā
vērtība, laukā Valūta tiek norādīta valūta.

Izvēlnē

pieejamas darbības:

Dokumenta notikumi

tiek atvērts dokumenta vēsturisko notikumu saraksts.

Ārējo datu ielāde ->
datu ielāde no Excel (skat. Excel veidne un Datu aizpilde no Excel).
Excel veidne/
Datu aizpilde no Excel

1.2.4.6.1 Tarifa tips - Likme pa mājām

Ja Tarifa ievadformā Tarifa tips ir norādīts “Likme pa mājām”, Tarifa ievadformai pieejama lappuse Likmes.
Lappusē Likmes pieejams Tarifa likmju saraksts.
Sarakstam Tarifu likmes ir pieejams filtra logs “Uz datumu”, kur var norādīt datumu, uz kuru sistēma parādīs
spēkā esošās tarifa likmes un Būve, kurā var norādīt konkrētu būvi.
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Lai reģistrētu jaunu Tarifa likmi, tiek ievadīti dati ievadformā Tarifa likme, kurā pieejami lauki: Spēkā no,
Likme, Valūta un Būve - izvēlas vērtību no saraksta Būves (ēkas).

Saglabājot datus, sistēma kontrolē, lai ar vienu un to pašu datumu Spēkā no tiktu reģistrētas likmes tikai uz
dažādām mājām. Reģistrējot kārtējo jauno likmi tai pašai mājai, sistēma automātiski aizpilda iepriekšējai
likmei Spēkā līdz datumu (datums Spēkā no -1 diena).
Tarifa likmju saraksta izskatā iespējams uzstādīt kolonnas no lauku grupas Būve (ēka), kā arī Kopējo
kadastra apzīmējumu.
Tarifs ar ar tipu “Likme pa mājām” sistēmā tiek izmantots šādi:
1. Aprakstot Aprēķina metodi (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Aprēķinu
metodes), laukā Tarifs iespējams norādīt tarifu ar tipu “Likme pa mājām”.
2. Ja NĪP līgumā (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Līgumi) ir norādīta Aprēķina metode
ar tarifu, kam tips ir “Likme pa mājām”, sistēma attēlo pēdējo aktuālo tarifa likmi, kas atbilst līgumā
norādītajam līguma objektam. Ja līguma objekts ir telpu grupa, tad sistēma attēlo pēdējā aktuālā tarifa likmi no
mājas, kurai pieder telpu grupa.
3. Veicot Maksas aprēķinu (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Maksas aprēķins):
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- ja aprēķināmā līguma NĪO tips ir “Telpu grupa” un Aprēķina metodei norādīta "Likme pa mājām", tad tarifa
likme tiks meklēta mājai, kurai pieder līgumā norādītā Telpu grupa.
- ja aprēķināmā līguma NĪO tips ir "Būve" un Aprēķina metodei norādīta "Likme pa mājām", tad tarifa likme tiks
meklēta līgumā norādītajam NĪ objektam.
4. NĪP Pakalpojumu piegādes līgumiem (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Apsaimniekošana -> NĪP piegādes līgumi -> NĪP Pakalpoj umu piegādes līgumi) lappusē Apkalpes objekti
pieejams lauks Tarifi aprēķiniem, kas nodrošina iespēju katram objektam norādīt Tarifa kartīti, kurā
iespējams saglabāt Pieņemšanas- nodošanas aktā aprēķināto tarifa likmi.
5. Pieņemšanas- nodošanas aktos (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Apsaimniekošana ->
pieņemšanas-nodošanas akti), ielasot datus no līguma par apkalpes objektiem, tiks nolasīts arī tarifa kartītes
kods, kurā tiek saglabāta aprēķinātā tarifa vērtība. Ja pie apkalpes objekta ir norādīta tarifa kartīte, tad vērtība
tiks saglabāta tarifa kartītē.
Ja apkalpes objektam nav norādīta tarifa kartīte, tad sistēma meklē atbilstošu tarifa kartīti pēc esošā algoritma
(tarifa kartīti, kas norādīta aprēķinu metodē, kurai ir piesaistīts akta rindiņas apkalpes objekts un par saistīto
aprēķinu metodi norādīta pieņemšanas-nodošanas aktā norādītā aprēķinu metode).

1.2.4.6.2 Tarifa tips - Likme pa FO

Tarifa tips Likme pa FO nodrošina iespēju reģistrēt Tarifa kartītē tarifa likmes vērtības pa funkcionālajiem
objektiem.

Lai lappusē Likmes reģistrētu jaunu Tarifa likmi, tiek izmantota ievadforma Tarifa likme, kurā pieejami lauki: Spēkā
no, Likme, Valūta un Funkc. obj. – obligāti jānorāda funkcionālais objekts, uz kuru attieksies šī likme, izvēloties
vērtību no saraksta Funkcionālie objekti.
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Saglabājot datus, sistēma kontrolē, lai ar vienu un to pašu datumu Spēkā no tiktu reģistrētas likmes tikai uz
dažādiem funkcionālajiem objektiem. Reģistrējot kārtējo jauno likmi tam pašam FO, sistēma automātiski aizpilda
iepriekšējai likmei Spēkā līdz datumu (datums Spēkā no -1 diena).
Ievadformas Tarifs galvenē pieejama izvēles rūtiņa Kontrolēt likmes pa periodiem, kas nosaka, ka likmi var reģistrēt
tikai uz noteiktu periodu. Šajā gadījumā, ievadot Tarifa likmi, pieejams lauks Spēkā līdz, kas ir obligāti jāaizpilda.
Tabulā Tarifu likmes ir pieejams filtra lauks Uz datumu, kurā var norādīt datumu, uz kuru sistēma parādīs spēkā
esošās tarifa likmes.
Aprakstot Aprēķinu metodi, laukā Tarifs iespējams norādīt tarifu ar tipu “Likme pa FO”.

1.2.4.7

Servisa plāni

Servisu plāni apkopo dažādu pakalpojumu Aprēķinu metodes.
Sevisu plāni tiek izmantoti, lai varētu ērtāk līdzīgiem klientu līgumiem uzstādīt vienādus Aprēķina metožu
komplektus.
Servisu plānu saraksts ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem ->
Servisa plāni.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts ievadlogs Servisa plāns.

Ievadlogā norāda:
Kods
servisu plāna kods;
Nosaukums
servisu plāna nosaukums;
Tabulā jāpievieno servisu plānā ietilpstošās Aprēķinu metodes, izvēloties no aprēķinu metožu klasifikatora
saraksta.
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Izvēlnē

pieejamas darbības:

Dokumenta notikumi

tiek atvērts dokumenta vēsturisko notikumu saraksts.

Ārējo datu ielāde ->
datu ielāde no Excel (skat. Excel veidne un Datu aizpilde no Excel).
Excel veidne/
Datu aizpilde no Excel
1.2.4.8

Apjoma aprēķinu grupas

Ar Apjoma aprēķinu grupām ir iespējams veikt datu atlasi un kārtošanu pamatdatu sarakstos “Apjoma
aprēķinu metodes” un “Aprēķinu metodes”.
Apjoma aprēķinu grupu piešķir Apjoma aprēķinu metodei.
Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Apj oma aprēķinu grupas.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts ievadlogs Apjoma aprēķina grupa.

Ievadlogā norāda brīvi izvēlētu kodu un nosaukumu.

1.2.5

Apsaimniekošanas darbiem

1.2.5.1

Funkcionālie objekti

Funkcionālie objekti (FO) apvieno vairākus nekustamā īpašuma objektus vienotam izmantošanas mērķim
(piemēram, parka teritorija ar funkcionālajām būvēm), līdz ar to iespējams izveidot tādus nekustamā īpašuma
objektu apvienojumus, kurus var izmantot darbu un izmaksu attiecināšanā apsaimniekošanas darbu
funkcionalitātē.
Funkcionālajiem objektiem iespējams izveidot divu līmeņu hierarhiju - var izveidot funkcionālo objektu ar pazīmi
"Virsobjekts", kurā tiks apvienoti citi FO, kuriem šis FO būs piesaistīts kā virsobjekts.
Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Apsaimniekošanas darbiem -> Funkcionālie obj ekti.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts ievadlogs Funkcionāls objekts.
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Ievadlogs Funkcionāls objekts

Ievadloga galvenē tiek norādīts funkcionālā objekta Kods un Nosaukums.
Izvēles rūtiņu Virsobjekts atzīmē, ja šis funkcionālais objekts apvienos citus Funkcionālos objektus. Izvēles
rūtiņai atzīmi iespējams noņemt, kamēr šis FO nav piesaistīts kā virsobjekts kādam FO.
Atzīmējot šo izvēles rūtiņu, notiek šādas izmaiņas:
·
ievadformas galvenē vairs nav pieejams lauks Virsobjekts un kļūst pieejama lappuse Saistītie
funkcionālie objekti,
·
lappuse Objekti nav pieejama, jo šim apvienojošajam FO nav iespējams reģistrēt sastāva NĪ objektus.
Grupa - izvēlas no saraksta Funkcionālo objektu grupas.
Virsobjekts - FO var norādīt virsobjektu, izvēloties no Funkcionālo objektu saraksta, kurā tiek piedāvāti FO
ar pazīmi "Virsobjekts". Šis lauks ir pieejams, ja FO ir bez pazīmes “Virsobjekts”.
Laukā Piezīmes var ievadīt papildus informāciju.

Lappuse Objekti
Lappuse Objekti pieejama FO bez pazīmes "Virsobjekts".
NĪ objektu tabulā, nospiežot pogu
, tiek aktivizēts ievadlogs Funkcionālā objekta sastāvs, kurā no NĪ
objektu saraksta jāizvēlas un jāpievieno tie NĪ objekti, kas ietilpst attiecīgajā funkcionālajā objektā.
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Izvēlnē

pieejamas darbības:

Pievienot telpu grupas

dod iespēju vienlaicīgi pievienot vairākas telpu grupas.
Tiek aktivizēts logs Pievienot izvēlētās telpu grupas, kurā
iespējams norādīt datumu Spēkā no un, nospiežot pogu
Izvēlēties telpu grupas, izvēlēties telpu grupas no Telpu
grupu saraksta.

Izslēgt objektus no FO sastāva

izslēgt sarakstā iezīmētās telpu grupas ar vienu un to pašu
datumu Spēkā līdz.

Ārējo datu ielāde ->
Excel datu struktūras veidne/
Aizpilde no Excel faila

datu ielāde no Excel (skat. Excel veidne un Datu aizpilde no
Excel).

Lappuse Saistītie funkcionālie objekti
Lappuse Saistītie funkcionālie objekti pieejama FO ar pazīmi "Virsobjekts".
Saistīto funkcionālo objektu tabulā var redzēt apskates režīmā tos FO, kuriem kā virsobjekts ir norādīts šis
FO.
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Izvēlnē

pieejamas darbības:

Ārējo datu ielāde ->
Excel datu struktūras veidne/
Aizpilde no Excel faila

1.2.5.2

datu ielāde no Excel (skat. Excel veidne un Datu aizpilde no
Excel).

Funkcionālo objektu grupas

Klasifikators Funkcionālo objektu grupas pieejams izvēlnē: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Apsaimniekošanas darbiem -> Funkcionālo obj ektu grupas.
Tiek izmantots sīkākai Funkcionālie objektu klasifikācijai.
Pievienojot jaunu vērtību, ievadformā Funkcionālo objektu grupa tiek norādīts funkcionālās grupas Kods un
Nosaukums.
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1.2.5.3

Plānoto darbu papildgrupas

Plānoto darbu papildgrupas paredzētas plānoto darbu sadalīšanai papildgrupās, lai iegūtu statistikas atskaites.
Plānoto darbu papildgrupu saraksts tiek izmantots Plānotā darba ievadlogā lappusē Papildgrupas, skat.
Plānotie darbi.
Plānoto darbu papildgrupu saraksts pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Apsaimniekošanas darbiem -> Plānoto darbu papildgrupas.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts ievadlogs Plānoto darbu papildgrupa.

Ievadlogā norāda kodu un nosaukumu.
1.2.5.4

Remontdarbu apraksti

Remontdarbu apraksts definē klasifikatoru, kurš apraksta remonta darbu īpašības.
Klasifikators tiek izmantots remontdarbu pieteikumos.
Remontdarbu aprakstu saraksts pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Apsaimniekošanas darbiem -> Remontdarbu apraksti.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts ievadlogs Remontdarba apraksts.

Ievadlogā norāda:
Kods

Remontdarba kods

Nosaukums

Remontdarba nosaukums
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Veids

Izvēlas no izkrītošā saraksta: Būvdarbi, Remonts vai Renovācij a;

Mērvienība

Izvēlas no Mērvienību klasifikatora.

Lauku grupā Dimensijas iespējams norādīt, uz kādām izmaksām attieksies remontdarba izmaksas: Budžeta
posteni un Dimensijas.

1.2.5.5

Remontdarbu kategorijas

Remontdarbu kategoriju saraksts pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Apsaimniekošanas darbiem -> Remontdarbu kategorij as.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts ievadlogs Remontdarbu kategorija.

Ievadlogā norāda:
Kods

Remontdarba kategorijas kods

Nosaukums

Remontdarba kategorijas nosaukums

1.2.6

NĪP Abonenti

NĪP Abonenti (NĪP klienti) ir fiziskas vai juridiskas personas, ar kuriem var tikt noslēgts līgums par
pakalpojumiem.
Visi norēķini par līguma pakalpojumiem (rēķini, maksājumi utt.) notiek ar NĪP Abonentu.
Tā kā Abonenti ir Horizon standarta klientu paveids, tie tiek iekļauti kopējā klientu datu bāzē, kas pieejama no
izvēlnes Pamatdati -> Klienti -> Saraksts.
Abonentu saraksts ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Abonenti
Sarakstā attēlotais informācijas daudzums atkarīgs no pielietotā filtra un uzstādītā saraksta izskata.
Jaunu NĪP klienta kartīti pievieno, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts ievadlogs NĪP klients.

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu
un skatīt datus, nospiežot pogu
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

.

Izvēlnē
pieejamas darbības:
Atskaites - pieejamas atskaites par klientu (pārskatu par iezīmēto klientu dokumentiem; izvēlētā klienta
atlikumu; klienta apgrozījums; preču dokumenti; maksājumu dokumenti; klienta cenu saraksts);
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Iekļaut papildgrupā - papildlogā izvēlēties papildgrupu un iekļaut tajā izvēlēto klientu;
Izslēgt no papildgrupas - papildlogā norādīt papildgrupu, no kuras klients tiek izslēgts (Papildgrupas
apraksta izvēlnē Pamatdati -> Klienti -> Papildgrupas);
Iekļaut institucionālajā sektorā - norādīt institucionālo sektoru, kurā klients jāiekļauj;
Izslēgt no institucionālā sektora - norādīt institucionālo sektoru, no kura klients tiek izslēgts;
Klienta rēķini - iespēja vienkopus apskatīt klienta bankas rēķinus;
Klienta papildgrupas - informācija par klienta papildgrupām ar iespēju labot un dzēst;
Klienta piegādes adreses - klienta piegādes adrešu saraksts, no kura iespējams ievadīt, labot, dzēst
piegādes adreses;
Dokumenta notikumi - izvēlētās klienta kartītes notikumi.
Skaitītāju rādījumi - tiek atvērts logs Skaitītāju rādījumi attiecīgajam abonentam.
Pārveidot par parastu klientu - NĪP Abonentu pārveido par parastu klientu.
Parasto klientu arī var pārveidot par abonentu, no Klientu saraksta, izmantojot darbību Pārveidot par NĪP
abonentu.
Ārējo datu ielāde ->
Excel veidne
Datu aizpilde no Excel
Lauku labošana iezīmētajām rindām
Hierarhiskais saraksts - pārslēdz saraksta izskatu uz hierarhisko.

1.2.6.1

NĪP klienta kartīte

Abonentu ievade, datu labošana un apskate notiek NĪP klienta kartītes ievadlogā.
Ja abonents ir gan debitors, gan kreditors, tad tam jāievada divas kartītes (kā debitoram un kā kreditoram).
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Par katru abonentu ir jāievada pamatinformācija, kas ievadlogā redzama virs lappusēm:
Tips
abonenta tips. Lauka vērtību ir jāizvēlas no lejupvērstā saraksta: Uzņēmums, Individuālais uzņēmums,
Zemnieku saimniecība, Privātpersona vai Budžeta iestāde .
Kods
simbolu virkne, kas identificē abonentu.
Nosaukums
abonenta nosaukums.
Izvēles rūtiņa Aktīvs (loga apakšējā daļā) tiek atzīmēta, ja abonents tiek izmantots sistēmā.
Pārējo datu ievade, labošana vai apskate notiek ievades formas lappusēs:
Reģistrs - klienta reģistrācijas informācija
Klienta karte - papildinformācija par klientu (adrese, telefona numuri, kontaktpersonas, u.c.)
Klienta informācija
Norēķini - ziņas, kas nepieciešamas, veicot norēķinus ar šo klientu
Klasifikācija - - klientam piešķirtās grupas, kas nepieciešamas atskaitēm
Papildgrupas - klientam piešķirtās papildgrupas, kas nepieciešamas atskaitēm
Kontaktpersonas - informācija par klienta kontaktpersonām
Dokumenti - klienta pases un licences dati
Pārdošana - informācija par pakalpojumu pārdošanu klientam
Īpašības
Saistītie dati - informācija par bankas rēķiniem, adresēm, kontaktpersonām un klientu līgumiem.

Lai, saglabājot NĪP abonentu, tiktu pieprasīts ievadīt lietotāja komentāru, Dokumentu tipa lappusē Apraksts
jāatzīmē izvēles rūtiņa Pieprasīt lietotāja komentāru pie notikumu reģistrācijas. Komentāri redzami
dokumenta notikumu sarakstā - izvēlnē
izvēloties Dokumentu notikumi. Notikumu saraksta
izskatā jābūt pievienotai kolonnai Dokumenta notikumu komentārs.
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1.2.6.1.1 Lappuse Reģistrs

NĪP Abonenta ievadloga lappuse „Reģistrs” tiek norādīta abinenta reģistrācijas informācija.

Ievadlogā jāievada informācija attiecīgajos laukos (atkarībā no abonenta tipa nevajadzīgie ievadlauki tiek
atslēgti, piemēram, ja klients ir privātpersona, tad jānorāda tikai personas kods):
Valsts
Reģistrācijas kods
Personas kods
Papildkods
Rezidents
Juridiskā adrese

valsts, no kuras ir abonenta - izvēle no Valstu klasifikatora;
abonenta reģistrācijas kods un reģistrācijas datums;
abonenta personas kods, ja abonents ir privātpersona - kartītes galvenē klienta
Tips norādīts Privātpersona;
abonenta papildkods - norāda, ja nepieciešams;
izvēles rūtiņa tiek atzīmēta, ja abonents ir rezidents;
klienta juridiskā adrese;
lai aizpildītu adresi, ievadlaukā jānoklikšķina uz
papildlogs.

- tiks atvērts adreses

Tajā iespējams aizpildīt tikai lauku Pilnā adrese vai arī laukus, no kuriem sastāv
adrese: Iela/māja, Ciems/pagasts, Pilsēta/novads, Pasta indekss un Valsts,
kuru izvēlas no valstu saraksta.
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Lai papildlogu aizvērtu, laukā Pilnā adrese jābūt informācijai. Ja adrese
aizpildīta, izmantojot dalītos laukus, ievadlaukā Pilnā adrese jānospiež poga
- pilnā adrese tiks aizpildīta automātiski pēc ievadītajām adreses detaļām.
Automātiski tiek atzīmēta izvēles rūtiņa
Juridiskā adrese.
Ja ievadītā adrese ir arī kontaktadrese (pasta adrese), tad jāatzīmē arī izvēles
rūtiņa
Kontaktadrese.
Adresi apstiprina, nospiežot
.
Lauku grupa PVN maksātāja dati:
PVN kategorija
PVN kategorijas piesaiste klientam - izvēle no vērtībām, kas ievadītas sarakstā
PVN kategorijas: Maksātāj s, Nemaksātāj s vai cita;
PVN maksātāja numurs PVN maksātāja numurs un reģistrācijas datums;
Apliecība
PVN apliecības sērija un numurs.

1.2.6.1.2 Lappuse Klienta karte

NĪP Abonenta ievadloga lappuse „Klienta karte” satur kontaktinformāciju par NĪP klientu.

Lappusē pieejami lauki:
Adrese

adreses lauks;

Telefons

klienta kontakttālruņa numurs;

E-pasts

klienta e-pasta adrese;

Fakss

klienta faksa numurs;

Tīmekļa lapa

klienta tīmekļa lapas adrese;

Valsts

izvēle no valstu saraksta;

Atbildīgais darbinieks

izvēle no atbildīgo darbinieku saraksta;
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Aktivitātes

aktivitātes pievienošana, nospiežot pogu
nospiežot pogu

, vai izvēle no aktivitāšu saraksta,

;

Pēdējā aktivitāte
Nākamā aktivitāte
paredzēta
Piezīmes
Vārds
Uzvārds
Amats
Telefons
Mobilais telefons
e-pasts
Fakss
Kontaktu skaits
Pārdošanas plāns (Ls)
Realizācija
Izdarītie pasūtījumi

piezīmes brīvā formā;
galvenās kontaktpersonas vārds un uzvārds;
galvenās kontaktpersonas amats - izvēle no Amatu nosaukumu saraksta;
galvenās kontaktpersonas tālruņa un mobilā tālruņa numurs;
galvenās kontaktpersonas e-pasta adrese;
galvenās kontaktpersonas faksa numurs;

1.2.6.1.3 Lappuse Klienta informācija

Abonentu ievadloga lappuse „Klienta informācija” ievada informāciju par klientu.

Lappusē pieejami lauki:
Klienta tips

iespējams izvēlēties Pērkošais vai Potenciālais;
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Klienta kategorija
Klienta potenciāls
Grupa

izvēle no Klientu grupu saraksta;

Apmaksas termiņš
(dienās)
Cenas veids

izvēle no Cenu veidu saraksta;

Kredītlimits
Darbinieku kontakti ar
klientu

izvēle no aktivitāšu saraksta, nospiežot pogu

;

Saite uz failu
Paziņojums

paziņojums brīvā formā.

1.2.6.1.4 Lappuse Norēķini

Lappuse "Norēķini" satur informāciju, kas apraksta norēķinu formu ar klientu.

Vispirms norāda Norēķinu veidu. NĪP klienti parasti ir debitori, bet sistēmā ir iespējami 3 norēķinu veidi:
norēķini netiek uzskaitīti, klients ir debitors, klients ir kreditors.
Tad norāda klienta Kontu.
Ja viens un tas pats klients ir gan debitors, gan kreditors, tad j āizveido divas kartītes - viena kā
debitoram, otra - kā kreditoram.
Šīs kartītes savstarpēj i j āsasaista, norādot kā saistīto debitoru vai saistīto kreditoru atbilstošo pretēj o
klienta kartīti.
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Ja norēķini ar aprakstāmo klientu notiek caur citu klientu, tad tas jāapzīmē kā norēķinu klients un jānorāda
blakus esošajā ievadlaukā.
Tālāk jānorāda Norēķinu valūta un Avansa konts – konts, kurā uzskaita klientam samaksātos vai no klienta
saņemtos avansus atkarībā no tā, vai klients ir debitors vai kreditors.
Rēķina tips - norāda to rēķina tipu, kuru ģenerēt NĪP klientam Maksas aprēķina rezultātā.

1.2.6.1.5 Lappuse Klasifikācija

Lappusē "Klasifikācija" iespējams norādīt, kādām abonentu grupām šis abonents pieder, kas paredzēts klientu
grupēšanai atskaitēs.

Lappusē „Klasifikācija” norāda šādu informāciju:
Uzņēmējdarbības forma
izvēlas no uzņēmējdarbības formu klasifikatoru saraksta;
Institucionālais sektors
izvēlas bankas no institucionālo sektoru klasifikatoru saraksta;
Nozare
izvēlas no nozaru klasifikatora saraksta;
Klientu kategorija
izvēlas no klientu kategoriju klasifikatora saraksta;
Administratīvā teritorija
izvēlas no administratīvo teritoriju saraksta;
Grupa
izvēlas no klientu grupu klasifikatoru saraksta.
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1.2.6.1.6 Lappuse Papildgrupas

Lappusē „Papildgrupas” iespējams norādīt, kādām abonentu papildgrupām šis abonents pieder, kas paredzēts
klientu grupēšanai atskaitēs.

Lappuses kreisajā pusē redzamas Pieejamās papildgrupas, bet labajā - Piešķirtās papildgrupas. Iezīmējot
papildgrupu un izmantojot pogas ar bultiņām
un
, to iespējams pārnest uz nepieciešamo sarakstu, t.i.
no pieejamām papildgrupām piešķirt klientam atbilstošu papildgrupu un no piešķirtajām papildgrupām izņemt
tās, kuras klientam vairs neatbilst.
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1.2.6.1.7 Lappuse Kontaktpersonas

Lappusē „Kontaktpersonas” var norādīt NĪP klienta kontaktpersonas.

Kontaktpersonu sarakstu aizpilda, ievadot informāciju loga apakšējā daļas redzamajos ievadlaukos.
Katru nākamo ierakstu sarakstam pievieno, nospiežot pogu
Aktīvo ierakstu no saraksta dzēš, nospiežot pogu

(vai F2) .

.

Kontaktpersonu sarakstam iespējams mainīt izskatu, nospiežot pogu
.
Tiek atvērts logs Kolonnu uzstādīšana, kurā iespējams uzdot nepieciešamo saraksta izskatu.
Izmantojot pogu
, iespējams uzreiz atvērt jauna e-pasta ziņojuma izveides logu, kurā automātiski ir
norādīta kontaktpersonai ievadītā e-pasta adrese.
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1.2.6.1.8 Lappuse Dokumenti

Lappusē „Dokumenti” var norādīt NĪP klienta pases un licences datus.

Pasei ievada Numuru, Izdošanas datumu, Derīguma datumu un Izdevēju.
Licencei ievada Numuru, Izdošanas datumu un Derīguma datumu.
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1.2.6.1.9 Lappuse Pārdošana

Lappuses „Pārdošana” apakšlappusēs Pamatinformācija un Kredītlīmeņa kontrole var norādīt datus par
pakalpojumu pārdošanu NĪP klientam.
Lappuse "Pamatinformācija"

Lappusē pieejami lauki:
Atbildīgais

atbildīgais par darījumu - pārdevējs vai tirdzniecības aģents no atbildīgo
saraksta (Pamatdati -> Uzņēmums -> Atbildīgie), kas parādīsies laukā
Atbildīgais, ievadot dokumentu šim klientam;

Cenas veids

cenas veids, kādu piedāvāt norēķinu dokumentos ar šo klientu;

Apmaksas veids

apmaksas veids, kas piesaistīts klientam;

Klienta sortiments

noteikta klientu sortimenta piesaiste - izvēle no Klientu sortimentu saraksta
(Pamatdati -> Noliktava -> Kartītēm -> Klientu sortimenti);
izmanto, lai norādītu konkrēta sortimenta preces, kuras paredzēts piegādāt
klientam;

Apmaksas termiņš dienās

apmaksas termiņš, cik dienās klientam jāapmaksā rēķini;

Paziņojums

informācija (atgādinājums, piezīme), kas parādīsies, atverot norēķinu
dokumentu ar šo klientu;

Atļauts B2B eksports

pazīme interneta veikaliem.
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Lappuse "Kredītlīmeņa kontrole"

Lappusē pieejami lauki:
Pieļaujamais kredīta
līmenis

pieļaujamā kredītlīmeņa summa un informatīvs valūtas lauks;

Kredītlīmeņa kontrole

izvēles rūtiņa, kas nosaka, vai klientam kredītlīmeņa kontrole notiks;

Parsniegt kredītlīmeni
par %

var norādīt %, izmanto parametru "Pārsniegts kredītlīmenis par noteiktiem
%";

Kavēto dienu skaits

var norādīt dienu skaitu, izmanto parametru “Kavēti preču dokumenti par
noteiktu dienu skaitu”;

Kavētā parāda summa
lielāka par

summa un informatīvs valūtas lauks - var norādīt summu, izmanto
parametru “Kavēti preču dokumenti par noteiktu summu”;

Skonto atlaides %

skonto atlaides apmērs %;

Skonto atlaides dienu
skaits

piešķirtās atlaides dienu skaits.

Lai mainītu izvēles rūtiņas stāvokli un kredītlīmeņa pārsniegšanas %, ir jābūt aktivizētam tiesību punktam
Pamatdati > Klienti > Klienta kredītlīmeņa kontrole -> Labot.
Kredītlīmeņa kontrole klientam tiek veikta situācijā, kad klientam tiek ievadīts dokuments. Kredītlīmeņa
kontrole tiek veikta uz dokumenta izpildes datumu. Parāda summa tiek aprēķināta pamatvalūtā. Pie
kredītlīmeņa pārsniegšanas tiek izsniegts paziņojums ar informāciju par parāda summu.
Kredītlīmeņa kontrole notiek:
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·
·
·
·

Mainot klientu;
Saglabājot preču dokumentu sagataves statusā;
Izpildot preču dokumentu;
Mainot apmaksas termiņu.

Preču dokumentu notikumos tiek saglabāta informācija par:
·
Klienta parāda summu;
·
Klienta visilgāk kavētā dokumenta kavēto dienu skaitu.

1.2.6.1.10 Lappuse Īpašības

Lappusē Īpašības iespējams norādīt klienta īpašības - izvēle no īpašību saraksta.

Kods
Nosaukums
Daudzums
Spēkā no/līdz
Teksts
Pārskaitījums
Krāsa
Krāsas Kods
Krāsas Nosaukums

īpašības kods;
īpašības nosaukums;
daudzums;
laika periods, kurā īpašība ir aktīva;
aizpilda teksta īpašībām;
aizpilda pārskaitījuma īpašībām;
aizpilda īpašībām, kuru tips ir Krāsa.

Loga labajā malā pieejamas pogas:
pievienot rindiņu;
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kolonnu izskats;
dzēst rindiņu.

1.2.6.1.11 Lappuse Saistītie dati

NĪP klienta kartītes lappusē Saistītie dati var ievadīt, labot un skatīt ar konkrēto abonenta kartīti saistīto
informāciju.

Lappuse Saistītie dati sadalīta divos paneļos – kreisajā pusē hierarhiskā saraksta veidā redzami pieejamo
datu nosaukumi, bet labajā pusē redzams izvēlēto datu saraksts, kuram ir pieejamas visas Datu apstrādes
darbības sarakstu logos.
Virs hierarhiskā saraksta izvietotas pogas:
- izvērst savilkto hierarhisko sarakstu;
- savilkt izvērsto hierarhisko sarakstu;
- atver hierarhiskajā sarakstā izvēlētās rindiņas datu sarakstu atsevišķā logā;
- aktivizē sarakstu labajā panelī, pārlasot datus.

1.2.7

Iedzīvotāji

Iedzīvotāju saraksta dati ir paredzēti īres līgumā pierakstīto personu uzskaitei.
Atšķirībā no Abonentiem, informācija par iedzīvotājiem nav iekļauta kopējā klientu datu bāzē.
Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Iedzīvotāj i .
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Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Iedzīvotājs.

Ievadlogā jāievada:
Uzvārds
iedzīvotāja uzvārds;
Vārds
iedzīvotāja vārds.
Vīrietis vai Sieviete
atzīmē iedzīvotāja dzimumu;
Personas kods iedzīvotāja personas kods;
Adrese
iedzīvotāja adrese;
Telefons
iedzīvotāja tālruņa numurs;
e-mail
elektroniskā pasta adrese;
Piezīmes
piezīmes brīva teksta veidā.

Izvēlnē
pieejamas darbības:
- Iedzīvotāju pieraksta vēsture, kas izvēlētajam iedzīvotājam atver sarakstu ar ierakstiem par pierakstu.

Dokumenta notikumi

tiek atvērts dokumenta vēsturisko notikumu saraksts.

Ārējo datu ielāde ->
datu ielāde no Excel (skat. Excel veidne un Datu aizpilde no Excel).
Excel veidne/
Datu aizpilde no Excel
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1.2.8

Sociāli atbalstāmās personas

Saraksts Sociāli atbalstāmās personas paredzēts no pašvaldības sociālā dienesta saņemto datu
reģistrēšanai par personām, kam piešķirts maznodrošinātā vai trūcīgā statuss.
Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Sociāli atbalstāmās personas.
Aprakstu funkcionalitātei skatīt Sociāli atbalstāmās personas un atbrīvojumu periodi kavējuma naudas
aprēķiniem.

1.2.9

Radniecības

NĪP Radniecību izmanto dzīvokļa īres līgumos, lai norādītu līgumā pierakstīto personu radniecības pakāpi ar
atbildīgo īrnieku (līguma klientu).
Radniecības pakāpju saraksts ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Radniecības.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Radniecība.

Ievadlogā norāda brīvi izvēlētu kodu un nosaukumu.

Izvēlnē

pieejamas darbības:

Ārējo datu ielāde ->
datu ielāde no Excel (skat. Excel veidne un Datu aizpilde no Excel).
Excel veidne/
Datu aizpilde no Excel

1.2.10 Zemesgrāmatu nodaļas
Zemesgrāmatu nodaļu saraksts ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Zemesgrāmatu nodaļas.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Zemesgrāmatu nodaļa.

Ievadlogā norāda brīvi izvēlētu kodu un nosaukumu.
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Izvēlnē

pieejamas darbības:

Dokumenta notikumi

tiek atvērts dokumenta vēsturisko notikumu saraksts.

1.2.11 Biotopi
Par biotopu sauc samērā viendabīgu platību, kas piemērota kādu konkrētu augu, dzīvnieku vai sēņu sugu
pastāvēšanai ( piemēram, pļava, purvs, grava).
Biotopu klasifikatoru izmanto, ievadot datus par dabas pētījumiem.
Biotopu saraksts ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Biotopi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Biotops.

Ievadlogā norāda brīvi izvēlētu kodu un nosaukumu.
Izvēlnē

pieejamas darbības:

Dokumenta notikumi

tiek atvērts dokumenta vēsturisko notikumu saraksts.

1.2.12 NĪP automatizētie darbi
NĪP automatizētie darbi pieejami izvēlnē: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP automatizētie
darbi.
Vienam NĪP automatizētajam darbam var pievienot vairākās secīgi izpildāmās darbības, atsevišķi norādot katrai
darbībai izpildes parametrus.
Pieejamo darbību saraksts ir ierobežots, bet tas ietver visas aprēķina procesam nepieciešamās darbības:
· Apjoma aprēķins;
· Apjoma pārrēķins;
· Maksas aprēķins;
· Latenta perioda aprēķins līguma skaitītājiem;
· NĪP rēķinu izpilde;
· Mājas aprēķins;
· Patēriņa starpības sadales koeficienta aprēķins
Ievadformā NĪP Automatizētais darbs laukā Darbība izvēlas darbību un laukā Konfigurēšana veic soļa
konfigurēšanu, darbībai atbilstošajā filtra logā Darbības konfigurēšana ievadot atlases nosacījumus.
Laukā Npk var ievadīt darbības izpildes secību automatizētā darba ietvaros, bet laukā Nosaukums papildu
informāciju par izpildāmo darbību.
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Kad automātiskais darbs aprakstīts un saglabāts, tad no NĪP automatizēto darbu saraksta to var izpildīt,
izvēlnē
izvēloties darbību Izpildīt - darbs tiks izpildīts pēc divām minūtēm. Pēc automātiskā darba
izveides atvērsies NĪP automatizētā darba konfigurēšanas logs apskates režīmā, kurā var sekot līdzi katra
automatizētā darba soļa izpildes progresam.

Izveidotais automātiskais darbs ir atrodams arī kopējo automatizēto darbu sarakstā izvēlnē: Sistēma ->
Uzstādīj umi ->Automatizētie darbi. Šis automātiski izveidotais automātiskais darbs tiks dzēsts, izmantojot
„Izpildīt” funkciju atkārtoti.
NĪP automatizēto darbu saraksta izvēlnē
vēl ir pieejamas darbības:
Atcelt izpildi – ja automatizētais darbs vēl netiek izpildīts, tad tas tiks atcelts nekavējoties. Ja darbs jau ir
izpildē, tad komanda pārtraukt automatizētā darba izpildi tiek dota serverim. Tas nozīmē, ka darba atcelšana
notiks nevis uzreiz, bet pēc kāda laika, kad serveris to varēs izdarīt.
Izpildes notikumi – aktivizē NĪP Automatizētā darba kopējo Izpildes notikumu sarakstu.
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NĪP automatizēto darbu var konfigurēt arī izvēlnē Sistēma ->Uzstādīj umi ->Automatizētie darbi. Konfigurēšana
ir līdzīga kā standarta Horizon automātiskajiem darbiem, lappusē Objekta konfigurācija var izvēlēties
ierakstu no NĪP automatizēto darbu saraksta.

1.2.13 Adrešu reģistrs
Adrešu saraksts pieejams izvēlnē: Pamatdati -> Klienti -> Adreses.
Adresei jāizveido dokumenta tips (Sistēma -> Uzstādīj umi -> Dokumentu tipi), kurā var norādīt noklusētās
vērtības laukiem, aizliegt noteiktu lauku labošanu, uzstādīt kādu no laukiem kā obligātu un Adreses kodam
piešķirt numeratoru.
Adresei izveidots atsevišķs tiesību punkts Lomai (Sistēma -> Administrēt -> Lomas) sadaļas “Pamatdati”
apakšsadaļā “Klienti”.
Adrešu reģistrs tiek izmantots:
- Klientu kartītē (Pamatdati -> Klienti -> Saraksts);
- NĪ Objekta kartītē (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamā īpašuma obj ekti);
- Pamatlīdzekļu atrašanās vieta (Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Atrašanās vietas).
Piesaiste pie sistēmas kopējā adrešu reģistra ir pieejama, ja aktivizēts dokumenta tips “Adrese”.

Lai NĪO kartītē ievadot Adresi būtu iespējams veikt piesaisti no Adrešu reģistra, tad NĪP globālie parametri
jābūt norādītam tipam VZD adreses tips (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP globālie
parametri ->lappuse Citi parametri).
Pēc noklusēšanas tiek izmantots NĪP adreses tips.
Sasaiste notiek šādi:
1) Laukā Adrese nospiež uz , tiek aktivizēta Adreses ievadforma, kuras laukā Iela, sākot vadīt adresi, tiek
atvērts adreses meklēšanas logs.
Sameklē adresi – ievadot tiek piedāvāts Adrešu saraksts, no kura izvēlas nepieciešamo.
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1.3

Nekustamā īpašuma objekti

Nekustamā īpašuma (turpmāk NĪ) objektu sarakstā ir pieejami sistēmā ievadītie visu veidu NĪ objekti.
Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamā īpašuma obj ekti -> Saraksts.
NĪ objekti tiek identificēti ar kadastra apzīmējumu.
Katram NĪ objekta veidam ir pieejams arī atsevišķs saraksts:
Telpu grupas
Būves (ēkas)
Zemes vienības
Zemes vienības daļas
Jaunu NĪ objektu ievada, nospiežot pogu
attiecīgais NĪ objekta kartītes ievadlogs:
· Telpu grupas kartīte
· Būves (ēkas) kartīte
· Zemes vienības kartīte
· Zemes vienības daļas kartīte

un izvēloties nepieciešamo objekta veidu. Tiek izsaukts
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Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu
un skatīt tā datus, nospiežot pogu
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.
Izvēlnē

.

ir pieejamas darbības sarakstā iezīmētajam NĪ objektam:

Apsekošanas akti

atver attiecīgā NĪ objekta apsekošanas aktu sarakstu.

Iekļaut papildgrupā/
Izslēgt no
papildgrupas/Objekta
papildgrupas

NĪ objektu sarakstā var iezīmēt nepieciešamos NĪ objektus un, pēc
darbības izvēles, no Papildgrupu saraksta izvēlēties, kurā papildgrupā
tos iekļaut vai izslēgt.

Īpašumu saraksts

tiek atvērts saraksts Objekts ietilpst īpašumos, kurā redzams, kādos
īpašumos NĪ objekts ietilpst.

Notikumi

skatīt NĪ objekta notikumu vēsturi

Izmaiņu arhīvs

tiek atvērts Reģistrēto izmaiņu saraksts izvēlētajai NĪ objekta kartītei
(skat. Izmaiņu arhīvs).

Papilddokumenti

atver sarakstu Papilddokumenti.

Slēgt īpašību

sarakstā atzīmētajām rindām var izvēlēties Īpašību, kuru noslēgt
norādītajā datumā Spēkā līdz.

Ar atsevišķu licenci pieejama darbība Sinhronizēt ar KR... - NĪO datu sinhronizācija ar VZD Kadastra
Reģistru. Aprakstu skat. atsevišķā instrukcijā.

1.3.1

Telpu grupu saraksts

Telpu grupas vienmēr ir kādas ēkas sastāvdaļa.
Telpu grupas iedalās apdzīvojamās (dzīvokļi) un neapdzīvojamās, kur pēdējās var būt koplietošanas.
Telpu grupu saraksts ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamā
īpašuma obj ekti -> Telpu grupas.
Pirms saraksta atvēršanas tiek atvērts atlases nosacījumu logs, jo visu informāciju sarakstā attēlot nav ērti.
Izmantojot atlases filtrus un darbības saraksta izskata veidošanai, ir iespējams uzstādīt svarīgāko attēlojamo
informāciju.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
Izvēlnē

. Tiek izsaukts ievadlogs Telpu grupa.

ir pieejamas darbības sarakstā iezīmētajam NĪ objektam:

Apsekošanas akti

atver attiecīgā NĪ objekta apsekošanas aktu sarakstu.

Iekļaut papildgrupā/
Izslēgt no
papildgrupas/Objekta
papildgrupas

NĪ objektu sarakstā var iezīmēt nepieciešamos NĪ objektus un, pēc
darbības izvēles, no Papildgrupu saraksta izvēlēties, kurā papildgrupā
tos iekļaut vai izslēgt.

Īpašumu saraksts

tiek atvērts saraksts Objekts ietilpst īpašumos, kurā redzams, kādos
īpašumos NĪ objekts ietilpst.

Notikumi

skatīt NĪ objekta notikumu vēsturi.

Izmaiņu arhīvs

tiek atvērts Reģistrēto izmaiņu saraksts izvēlētajai NĪ objekta kartītei
(skat. Izmaiņu arhīvs).

Papilddokumenti

atver Papilddokumenti sarakstu konkrētajam NĪO.
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Slēgt īpašību

sarakstā atzīmētajām rindām var izvēlēties Īpašību, kuru noslēgt
norādītajā datumā Spēkā līdz.

Ārējo datu ielāde:
Excel datu struktūras
veidne
Aizpilde no Excel faila

paredzēts datu ielādei sarakstā no Excel faila.

1.3.2

Telpu grupas kartīte

Ievadlogs Telpu grupa paredzēts telpu grupas kartītes datu ievadei, labošanai un apskatei.

Ievadloga galvenē aizpildīšanai pieejami ievadlauki:
Kadastra
apzīmējums

Telpu grupas kadastra apzīmējums.
Vairāki ievadlauki, kur katrā ievadlaukā vērtību ievada manuāli (17 cipari; 5
ievadlauki):
- tās būves kadastra apzīmējums, kurā atrodas telpu grupa (14 cipari; 4 ievadlauki),
- telpu grupas kārtas numura būvē (3 cipari, 1 ievadlauks).
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Kods

simbolu virkne, kas identificē telpu grupu;

Nosaukums

telpu grupas nosaukums;

Ēka

ēka, kurā atrodas telpu grupa, nospiežot lauka pogu
saraksta;

Adrese

objekta atrašanās vieta. Atkarībā kāds NĪP adreses tips ir norādīts NĪP globālie

, izvēlas no Būvju (ēku)

parametri, nospiežot lauka pogu
, izvēlas no:
- klasifikatora Adreses (ja NĪP adreses tips);
- Adrešu reģistra (ja VZD adreses tips).
Izvēles rūtiņa
Aktīvs

ja ir atzīmēta, tad ieraksts sistēmā ir aktīvs.
Mainot statusu uz neaktīvs, sistēma izdod brīdinājumu gadījumos:
- ja uz šo NĪO ir kādi aktīvi līgumi;
- ja NĪ, kura sastāvā iekļauts NĪO, ir aktīvs, brīdina par nepieciešamību veikt
izmaiņas NĪ un tā sastāvā.
Saistītajiem objektiem (ēkām un telpu grupām, zemēm un zemes vienību daļām)
sistēma piedāvā aktivitāti nomainīt automātiski.

Pārējo datu ievade, labošana vai apskate notiek ievadloga lappusēs:
Informācija
Kadastrālās uzmērīšanas lietas
Tehniskie parametri/Iekārtas
Piezīmes
Papildgrupas
Attēls
Īpašības
Saistītie dati
Pakalpojumi
Mainīgie
Nospiežot pogu
, kartītē ievadītie dati tiks saglabāti. Lai, saglabājot Telpu grupas kartīti, tiktu
pieprasīts ievadīt lietotāja komentāru, Dokumentu tipa lappusē Apraksts jāatzīmē izvēles rūtiņa Pieprasīt
lietotāja komentāru pie notikumu reģistrācijas. Komentāri redzami dokumenta notikumu sarakstā - izvēlnē
izvēloties Dokumentu notikumi. Notikumu saraksta izskatā jābūt pievienotai kolonnai
Dokumenta notikumu komentārs.
Ja uzreiz pēc datu saglabāšanas ir nepieciešams izdrukāt telpu grupas kartīti, tad jāiespiež poga
kreisajā apakšējā stūrī).
Iespiestā stāvoklī poga izskatīsies:

(loga

.

Tādā gadījumā nospiežot pogu
, ievadītie dati tiks saglabāti un uzreiz tiks atvērts drukas vadības
logs, sk.Drukas vadības logs (grāmata "Lietotāja saskarne un sistēmas uzstādījumi").
Izslēdzot NĪO kartīti no uzskaites (noņemot atzīmi izvēles rūtiņai Aktīvs), sistēma pārbauda, vai šis NĪO nav
iekļauts kāda Funkcionālā objekta sastāvā.
Ja NĪO ir iekļauts kāda Funkcionālā objekta sastāvā, tiek piedāvāts šo objektu izslēgt – redzams jautājums:
“Vai izslēgt NĪO no funkcionālajiem objektiem?”.
Ja izvēlas “Jā”, tad tiek piedāvāts norādīt datumu Noslēgšanas datums (pēc noklusējuma tiek piedāvāts
tekošais datums).
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1.3.2.1

Lappuse Informācija

Lappusē Informācija pieejama informācija par telpu grupu, kas nepieciešama nekustamā īpašuma uzskaitei
un dati NĪ nodoklim.

Aizpildīšanai pieejami ievadlauki:
Stāvs (Min)

zemākais stāvs, kurā atrodas telpu grupa;

Stāvs (Max)

augstākais stāvs, kurā atrodas telpu grupa;

Kāpņu telpas Nr

kāpņu telpas Nr., kurā atrodas telpu grupa;

Privatizēts

telpu grupas (dzīvokļa) privatizācijas datums;

Kadastrālā vērtība

summa un valūtas lauks.
Telpu grupas kadastrālā vērtība nav kadastra reģistrā, bet dažreiz tā ir
nepieciešama un to var norādīt šajā laukā.
Telpu grupas kadastrālo vērtību aprēķina no ēkas kadastrālās vērtības, kurā
atrodas telpu grupa, proporcionāli telpu grupas platībai.
Pieejama poga
- aprēķināt telpu grupas kadastrālo vērtību, kuru
nospiežot tiek aprēķināta vērtība un aizpildīts ievadlauks (Telpu grupas
kadastrālā vērtība = Ēkas kadastrālā vērtība * (Telpu grupas platība / Ēkas
platība)).

Noteikšanas dat.

kadastrālās vērtības noteikšanas datums;

Reģistrācijas dat.

datuma lauks;

Tirgus vērtība

summa un valūtas lauks;

Noteikšanas dat.

Tirgus vērtības noteikšanas datums;

Uzskaites statuss

izvēlas no izkrītošā saraksta: Pārņemams, Uzskaitē, Atsavināšanā,
Atsavināts vai Likvidēts.
Uzskaites statusam tiek saglabāta vēsture un vērtību izmaiņas objektiem var
redzēt sarakstā NĪO izmaiņu arhīvs.
Ja NĪO uzskaites statuss tiek nomainīts uz Atsavināšanā un šis NĪO ir
iekļauts kādā NĪ sastāvā, tad sistēma piedāvā nomainīt arī NĪ uzskaites
statusu uz Atsavināšanā. Pēc apstiprinošas atbildes saņemšanas, statuss
tiek nomainīts.

Bilances turētājs

norāda, kuras iestādes bilancē atrodas NĪO, nospiežot lauka pogu
izvēlas no Horizon kopējā Klientu saraksta.

,

Mainot vērtības laukos Kadastrālā vērtība, Tirgus vērtība, Tirgus vērtības noteikšanas datums un
Adrese, tiek uzkrāts Izmaiņu arhīvs - tiek atvērts Izmaiņu reģistrācijas logs (skat. Izmaiņu arhīvs).
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Lauku grupā Dati NĪ nodoklim iespējams norādīt informāciju, kas saistīta ar NĪ objekta nekustamā īpašuma
nodokli:
Maksātājs

NĪ nodokļa maksātāja vārds, uzvārds (NĪ veidojošo objektu īpašuma nodokļa
maksātājs un NĪ īpašnieks var būt dažādas personas).
Par īpašuma nodokļa maksātāju var izvēlēties vienu no objektu nodokļa
maksātājiem, kuru, nospiežot lauka pogu

, izvēlas no Klientu saraksta.

Pazīme

Pazīme vai objektu apliek ar NĪ nodokli, izvēlas no lejupkrītošā saraksta:
apliek, neapliek vai nav konstatēts;

Kadastrālā vērtība
nodoklim

summa un valūtas lauks.

Noteikšanas dat.

NĪ nodokļa objekta kadastrālās vērtības noteikšanas datums.

1.3.2.2

Ja NĪ objekts ir Telpu grupa, tad ir pieejama poga
, kuru nospiežot, tiek
aprēķināta kadastrālā vērtība NĪ nodoklim un aizpildīts ievadlauks. Par
pamatu tiek ņemta ēkas kadastrālā vērtība NĪ nodoklim un telpu grupas
platības īpatsvars (Telpu grupas kadastrālā vērtība NĪ nodoklim = Ēkas
kadastrālā vērtība NĪ nodoklim * (Telpu grupas platība / Ēkas platība)).

Lappuse Kadastrālās uzmērīšanas lietas

Kadastrālās uzmērīšanas lietas ir formāli apstiprināti nekustamo objektu apraksti, kuros tiek reģistrēti
noteikti tehniskie raksturlielumi, labiekārtojumi un telpas.
Telpu grupas ievadloga lappuse Kadastrālās uzmērīšanas lietas satur telpu grupas inventarizācijas lietu
sarakstu.
Informācija sadalīta pa apakšlappusēm Uzmērīšanas lietas un Labiekārtojumi.
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1.3.2.2.1 Uzmērīšanas lieta

Telpu grupas ievadloga lappuses Kadastrālās uzmērīšanas lietas apakšlappuse Uzmērīšanas lieta satur
telpu grupas uzmērīšanas lietu sarakstu un tiek attēlotas visas platības, kas ir kadastra reģistrā.

Uzmērīšanas lietu sarakstu aizpilda, ievadot informāciju zem tabulas redzamajos ievadlaukos:
Spēkā no

datums, no kura ir spēkā aprakstītā uzmērīšanas lieta;

Numurs

uzmērīšanas lietas numurs;

Tips

no lejupkrītošā saraksta jānorāda viens no iespējamajiem tipiem: Dzīvoklis,
Neapdzīvoj ama vai Koplietošanas;

Patv.
būvniecības
pazīme

no lejupkrītošā saraksta iespējamas vērtības: Nē - nav notikusi patvaļīga
būvniecība vai Jā - ir notikusi patvaļīga būvniecība.

Uzmērītājs

klients, kurš veic konkrēto kadastrālo uzmērīšanu, izvēlas no Klientu
saraksta

Neformāla

izvēles rūtiņu atzīmē, ja oficiāla uzmērīšana nav notikusi;

Lietošanas veids

plānotais telpu grupas izmantošanas veids;

Platību lauki paredzēti visu platību, kas ir kadastra reģistrā. norādīšanai (kvadrātmetros): Kopējā platība,
Dzīvojamo telpu platība, Dzīvokļa platība utt.
Lauki Apkurināmā platība un Apsaimniekošanas platība netiek aizpildīti ar Kadastra reģistra datiem, bet
paredzēti manuālai aizpildīšanai ar apsaimniekotājam pieejamiem datiem un var tik izmantoti aprēķinos.
Telpu sk

kopējais iekštelpu skaits;

Istabu sk.

istabu skaits (norāda tikai dzīvojamajām telpu grupām);

Katru nākamo ierakstu sarakstam pievieno, nospiežot pogu

(vai F2) .
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Aktīvo ierakstu no saraksta dzēš, nospiežot pogu
Nospiežot pogu

.

, Uzmērīšanas lietu sarakstā tiek kopēta iezīmētā rindiņa.

Loga apakšējās daļas tabulā redzams uzmērīšanas lietas telpu saraksts.
Katrai telpai tabulā jānorāda: Platība, Telpas tips, izvēlas no Atrašanās vietu saraksta, Telpas Nr.,
Nosaukums, Stāvs, Augstums un telpas Kadastrālā vērtība, kuru var aprēķināt, nospiežot pogu
(aprēķinam par pamatu tiek ņemta telpu grupas kadastrālā vērtība un telpas platības īpatsvars).
Katru nākamo ierakstu uzmērīšanas lietas telpas sarakstam pievieno, nospiežot pogu
Aktīvo ierakstu no saraksta dzēš, nospiežot pogu

(vai F2) .

.

1.3.2.2.2 Labiekārtojumi

Lappusē Labiekārtojumi redzams labiekārtojumu saraksts, kurā var atzīmēt tos labiekārtojumus, kuri
raksturo šo NĪO ( skat. Labiekārtojumi )

Nospiežot pogu
, kas atrodas blakus labiekārtojumu sarakstam, labiekārtojumi tiek iekopēti no Būves
(ēkas) kartītes.
Tiek izdots paziņojums par kopēšanas darbības veikšanu un uzdoto labiekārtojumu dzēšanu.

.
Nospiežot

, labi informācija tiks iekopēta
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1.3.2.3

Lappuse Tehniskie parametri/Iekārtas

Lappusē Tehniskie parametri/iekārtas attēlo datus par konkrētā NĪ objekta tehnisko stāvokli.
Lappuse aizpildās automātiski saskaņā ar pēdējo NĪ objekta apsekošanas aktu un ir pieejama tikai apskates
režīmā.

1.3.2.4

Lappuse Piezīmes

Lappusē Piezīmes pieejams liels piezīmju lauks, kas paredzēts papildus informācijas ievadei.
Ievadlaukā var ievadīt brīva teksta veidā nepieciešamo informāciju.

1.3.2.5

Lappuse Papildgrupas

Lappusē Papildgrupas iespējams norādīt, kādām grupām pieder attiecīgais NĪ objekts, un tas paredzēts NĪ
objektu grupēšanai atskaitēs.
Sarakstā Pieejamās papildgrupas redzamais saraksts tiek aprakstīts: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu
pārvaldība -> Nekustamo īpašumu obj ektu grupas sk. Nekustamo īpašumu objektu grupas.
Papildgrupas tiek izmantotas arī nomas objektu norādīšanai, lai būtu iespēja nodalīt nomas objektus no NĪ
objektiem sarakstos.
Nomas objekts ir NĪ objekts, kuru Pasūtītājam iznomā cits klients.
Nomas objektu uzskaites principi ne ar ko neatšķiras no pārējo NĪ objektu uzskaites principiem: visiem nomas
objektiem tiek veidotas uzskaites kartītes, reģistrējot tajās informāciju par objektu.
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Loga kreisajā pusē sarakstā Pieejamās papildgrupas izvēlas nepieciešamo ierakstu un, nospiežot pogu
, papildgrupa tiek pievienota Piešķirto papildgrupu sarakstam.
No Piešķirto papildgrupu saraksta, izvēloties ierakstu un nospiežot pogu
pārvietot atpakaļ uz Pievienoto papildgrupu sarakstu.
1.3.2.6

, iespējams papildgrupu

Lappuse Attēls

Lappusē Attēls iespējams pievienot nekustamā īpašuma attēlu.

NĪ objekta attēlu iespējams ievietot divos veidos:
1. Nospiežot pogu
, atvērt attēlu ievietošanas dialoga logu Attēls no faila, sameklēt un izvēlēties attēlu ,
nospiežot pogu Open, ievietot attēlu.
Ja laukā Attēlu izvietojums ir norādīts ceļš mapei, kurā glabājas attēli, tad dialoga logā automātiski tiks
piedāvāts izvēlēties attēlu no šīs mapes.
Lauku Attēlu izvietojums aizpilda, nospiežot lauka pogu
un tālākās darbības izpilda tāpat kā pievienojot
attēlu, tikai pēc pogas Open nospiešanas rezultātā laukā tiks ievadīts ceļš. Ceļu var ievadīt arī manuāli.
Turpmāk šī mape automātiski tiks piedāvāta visu NĪ objektu kartītēs.
2. Ielīmēt attēlu no starpliktuves, nospiežot pogu
, ja tas iekopēts starpliktuvē
(izmantojot standarta Windows darbības kopēšanā un ielīmēšanā).
Ievietotajam attēlam papildus darbību veikšanai ar ir pieejami šādi lauki:
Izvēles rūtiņa Kvalitātes priekšapskate – atzīmējot izvēles rūtiņu, ir pieejama attēla priekšapskate un
kvalitātes korekcijas, izmantojot slīdjoslu;
Izvēles rūtiņa Mērogot attēlu – samazināt/palielināt attēlu.
Vēl pieejamas pogas:
- saglabāt attēlu, ja veiktas attēla kvalitātes korekcijas;
- pārlasīt informāciju;
- dzēst attēlu no NĪ objekta kartītes.
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1.3.2.7

Lappuse Īpašības

Lappusē Īpašības NĪ objektam iespējams nodefinēt kādu nepieciešamo papildus klasifikāciju NĪ objekta
datiem.

Jāievada dati tabulā:
Kods

nospiežot lauka pogu

Nosaukums

aizpildās kopīgi ar lauka Kods ievadīšanu;

Daudzumu

iespējams norādīt daudzumu;

Spēkā no

datums, no kura īpašība ir spēkā, obligāti jāievada;

Spēkā līdz

datums, līdz kuram īpašība ir spēkā.

, izvēlas no NĪO pašību klasifikatora;

Lai pievienotu sarakstam jaunu rindiņu, nospiež pogu
Aktīvo ierakstu no saraksta dzēš, nospiežot pogu

1.3.2.8

.
.

Lappuse Saistītie dati

Telpu grupas lappusē Saistītie dati var ievadīt, labot un skatīt informāciju par attiecīgā NĪ objekta sasaisti ar
pamatlīdzekļiem, papilddokumentiem, skaitītājiem, apsekošanas aktiem un līgumiem, nekustamajiem
īpašumiem un funkcionālajiem objektiem.
Lappuse Saistītie dati sadalīta divos paneļos – kreisajā pusē hierarhiskā saraksta veidā redzami pieejamo
datu nosaukumi, bet labajā pusē redzams izvēlēto datu saraksts, kuram ir pieejamas visas Datu apstrādes
darbības sarakstu logos.
Virs hierarhiskā saraksta izvietotas pogas:
- izvērst savilkto hierarhisko sarakstu;
- savilkt izvērsto hierarhisko sarakstu;
- atver hierarhiskajā sarakstā izvēlēto datu sarakstu atsevišķā logā;
- aktivizē sarakstu labajā panelī, pārlasot datus.
Saistīto datu lappusē ir pieejami šādi datu saraksti:
Objekta kartīte:
NĪO sasaiste ar PL
Papilddokumenti - tiek attēloti konkrētā NĪ objekta kartītes papilddokumenti. Par papilddokumentiem
aprakstu sk. Papilddokumenti
Objekta skaitītāji - pieejami Skaitītāji;
Objekta pieslēgumi
Objekta tīkla elementi - pieejami Tīkla elementi;
NĪO kontrolskaitītāji
Kontaktpersonas
Aktivitātes
Pievienotie faili
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Dokumenti:
Objektu apsekošanas akti - tiek attēloti konkrētā NĪ objekta Apsekošanas akti. Par apsekošanas aktiem
aprakstu skat.Objektu apsekošanas akti.
NĪP līgumi - tiek attēloti konkrētā NĪ objekta NĪP līgumi. Par NĪP līgumiem aprakstu skat. NĪP līgumi.
NĪP nomas līgumi - tiek attēloti konkrētā NĪ objekta NĪP nomas līgumi. Par NĪP nomas līgumiem aprakstu
skat.NĪP nomas līgumi.
NĪP Apsaimniekošanas līgumi skatīt Dzīvokļa īres līgumi.
NĪP Apsaimniekošanas darbu dokumenti - pieejami attiecīgie dokumenti:
Pieņemšanas nodošanas akti
Remontdarbi
NĪP iepirkumu pieprasījumi
Nekustamie īpašumi - par nekustamiem īpašumiem aprakstu skat. Īpašumi.
Funkcionālie objekti - par funkcionāliem objektiem aprakstu skat.Funkcionālie objekti.

1.3.2.8.1 NĪO sasaiste ar PL

Saistīto datu lappuses hierarhiskā saraksta zara Objekta kartītes saraksts NĪO sasaiste ar PL paredzēts,
lai sasaistītu nekustamā īpašuma objektu ar pamatlīdzekļu kartīti, kas reģistrēta Horizon modulī
Pamatlīdzekļi.
Vienam NĪ objektam pēc noklusējuma var norādīt vienu pamatlīdzekļa kartīti. NĪO iespējams piesaistīt vairākus
dažādus pamatlīdzekļus, veicot attiecīgus uzstādījumus NĪP globālie parametru lappusē Citi parametru grupā
Nekustamā īpašuma objekti.
Ja NĪ objekts ir saistīts ar pamatlīdzekļa kartīti, tad NĪP modulī ir pieejama informācija par pamatlīdzekļa
bilances vērtību, nolietojumu un atlikušo vērtību uz tekošo datumu, kā arī ir pieejama informācija par PL
iegādes datumu.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs NĪO sasaiste ar PL.

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

un skatīt datus, nospiežot pogu

.

Ievadlogs NĪO sasaiste ar PL

Laukam PL Kartīte nospiežot pogu
, tiek atvērts Pamatlīdzekļu kartiņu un nemateriālo ieguldījumu
saraksts no moduļa "Pamatlīdzekļi" (sk. grāmatu "Pamatlīdzekļi"), kurā jāizvēlas nepieciešamais ieraksts.

Ja NĪP globālie parametra Vienam NĪO vairāki PL vērtība ir “Nē”, tad, pievienojot jaunu ierakstu, ja viens PL jau ir
piesaistīts, redzams kļūdas paziņojums.
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1.3.2.8.2 Objekta skaitītāji

Saistīto datu lappuses hierarhiskā saraksta zara Objekta kartīte saraksts Objektu skaitītāji NĪ objektam
piesaistīta vienu vai vairākus skaitītājus, kurus vēlāk izmantos aprēķiniem.
Lai pievienotu skaitītāju, nospiež pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Objekta skaitītājs.
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Ievadloga galvenē norāda:
NĪO

automātiski tiek piedāvāts NĪO, kura kartītei tiek pievienots skaitītājs

Skaitītājs

izvēlas no saraksta Skaitītāji;

Spēkā no

datums, no kura spēkā šis skaitītājs;

Tips

skaitītāja tips:

Spēkā līdz

datums, līdz kuram spēkā šis skaitītājs;

Pārējā informācija tiek ievadīta lappusē Dati:
Pievada nr.

pievada numurs;

Vid. patēriņš

vidējais patēriņš;

Atrašanās vieta

izvēlas no Atrašanās vietu klasifikatora;

Atslēgšanas iemesls izvēlas no Atslēgšanas iemesla klasifikatora.
Lappusē Piezīmes pieejams lauks komentāru ievadīšanai.
Nospiežot pogu
1.3.2.9

, ievadītie dati tiks saglabāti.

Lappuse Pakalpojumi

Lappusē Pakalpojumi pieejams NĪO pieejamo pakalpojumu saraksts.

Pakalpojumi tiek izvēlēti no Pakalpojumu saraksta, katrai rindai tiek norādīti lauki Datums no - no kura
datuma pakalpojums tiek nodrošināts un Datums līdz - kurā datumā pakalpojums tiek pārtraukts.
1.3.2.10 Lappuse Mainīgie
Lappusē Mainīgie iespējams piesaistīt mainīgos ar tipu "NĪ objekts".

Mainīgie tiek izvēlēti no Mainīgo saraksta (skat. Mainīgie).
Mainīgajam jānorāda Spēkā no datums, kā arī iespējams norādīt Daudzumu, Spēkā līdz datumu un
Piezīmes.
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1.3.3

Būvju (ēku) saraksts

Sistēmā aprakstīto būvju (ēku) informācija ir pieejama no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu
pārvaldība -> Nekustamā īpašuma obj ekti -> Būves (ēkas).
Pirms saraksta atvēršanas tiek atvērts atlases nosacījumu uzdošanas logs, jo visu informāciju sarakstā
attēlot nav ērti.
Izmantojot atlases filtrus un darbības saraksta izskata veidošanai, ir iespējams uzstādīt svarīgāko attēlojamo
informāciju.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
(ēkas) kartīte.
Izvēlnē

. Tiek izsaukts Būves (ēkas) kartītes ievadlogs, skat. Būves

ir pieejamas darbības sarakstā iezīmētajam NĪ objektam:

Apsekošanas akti

atver attiecīgā NĪ objekta apsekošanas aktu sarakstu.

Iekļaut papildgrupā/
Izslēgt no
papildgrupas/Objekta
papildgrupas

NĪ objektu sarakstā var iezīmēt nepieciešamos NĪ objektus un, pēc
darbības izvēles, no Papildgrupu saraksta izvēlēties, kurā papildgrupā
tos iekļaut vai izslēgt.

Īpašumu saraksts

tiek atvērts saraksts Objekts ietilpst īpašumos, kurā redzams, kādos
īpašumos NĪ objekts ietilpst.

Notikumi

skatīt NĪ objekta notikumu vēsturi.

Izmaiņu arhīvs

tiek atvērts Reģistrēto izmaiņu saraksts izvēlētajai NĪ objekta kartītei
(skat. Izmaiņu arhīvs).

Papilddokumenti

atver Papilddokumenti sarakstu konkrētajam NĪO.

Slēgt īpašību

sarakstā atzīmētajām rindām var izvēlēties Īpašību, kuru noslēgt
norādītajā datumā Spēkā līdz.

Ārējo datu ielāde:
Excel datu struktūras
veidne
Aizpilde no Excel faila

paredzēts datu ielādei sarakstā no Excel faila.

Darbības Pievienot bilances posteņu summas un Aizpildīt bilances posteņu vērtības paredzēts izmantot
plānošanas procesā, lai sarakstā varētu iezīmēt vairākus ierakstus un veikt darbības visiem ierakstiem uzreiz,
tādējādi aizpildot vienādās vērtības.
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1.3.4

Būves (ēkas) kartīte

Ievadlogs Būve (ēka) paredzēts Būves (ēkas) kartītes datu ievadei, labošanai un apskatei.

Ievadloga galvenē aizpildīšanai pieejami ievadlauki:
Kadastra
apzīmējums

Būves (ēkas) kadastra apzīmējums.
Vairāki ievadlauki, kur katrā ievadlaukā vērtību ievada manuāli (14 cipari; 4
ievadlauki):
- tās zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras atrodas būve reģistrācijas
brīdī (11 cipari; 3 ievadlauki),
- būves kārtas numurs zemes vienībā (3 cipari, 1 ievadlauks).

Kods

simbolu virkne, kas identificē ēku.

Nosaukums

būves (ēkas) nosaukums.

Adrese

objekta atrašanās vieta. Atkarībā kāds NĪP adreses tips ir norādīts NĪP globālie
parametri, nospiežot lauka pogu
, izvēlas no:
- klasifikatora Adreses (ja NĪP adreses tips);
- Adrešu reģistra (ja VZD adreses tips).

Izvēles rūtiņa Aktīvs ir atzīmēta, ja ieraksts ir sistēmā ir aktīvs.
Mainot vērtības laukos Kadastrālā vērtība, Tirgus vērtība, Tirgus vērtības noteikšanas datums un
Adrese, tiek uzkrāts Izmaiņu arhīvs - tiek atvērts Izmaiņu reģistrācijas logs (skat.Izmaiņu arhīvs).
Pārējo datu ievade, labošana vai apskate notiek ievadloga lappusēs:
Informācija
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Kadastrālās uzmērīšanas lietas
Aprēķinu metodes
Saistītie dati
Ievadlogam vēl ir pieejamas lappuses, kas ir ir analoģiskas Telpu grupas kartītei, tāpēc šo lappušu aprakstus
skatīt Telpu grupas kartītes ievadloga apraksta sadaļās:
Tehniskie parametri/Iekārtas
Piezīmes
Papildgrupas
Attēls
Īpašības
Pakalpojumi
Mainīgie
Lai, saglabājot Būves (ēkas) kartīti, tiktu pieprasīts ievadīt lietotāja komentāru, Dokumentu tipa lappusē
Apraksts jāatzīmē izvēles rūtiņa Pieprasīt lietotāja komentāru pie notikumu reģistrācijas. Komentāri
redzami dokumenta notikumu sarakstā - izvēlnē
izvēloties Dokumentu notikumi. Notikumu
saraksta izskatā jābūt pievienotai kolonnai Dokumenta notikumu komentārs.
Izslēdzot NĪO kartīti no uzskaites (noņemot atzīmi izvēles rūtiņai Aktīvs), sistēma pārbauda, vai šis NĪO nav
iekļauts kāda Funkcionālā objekta sastāvā.
Ja NĪO ir iekļauts kāda Funkcionālā objekta sastāvā, tiek piedāvāts šo objektu izslēgt – redzams jautājums:
“Vai izslēgt NĪO no funkcionālajiem objektiem?”.
Ja izvēlas “Jā”, tad tiek piedāvāts norādīt datumu Noslēgšanas datums (pēc noklusējuma tiek piedāvāts
tekošais datums).

1.3.4.1

Lappuse Informācija

Būvju (ēku) kartītes lappusē Informācija pieejama informācija par būvi (ēku), kas nepieciešama nekustamā
īpašuma uzskaitei.

Aizpildīšanai pieejami ievadlauki:
Sērija

būves (ēkas) sērija, izvēlas no Būves sēriju klasifikatora;

Gads

būves celšanas (nodošanas ekspluatācijā) gads;

Reģistrācijas datums

datuma lauks;

Kapitalitātes grupa

ēkas kapitalitātes grupa, izvēlas no lejupkrītošā saraksta (skat. Būves
kapitalitātes grupas);

Kadastrālā vērtība

summa un valūtas lauks, aizpilda ar datiem no kadastra reģistra;
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Noteikšanas datums

kadastrālās vērtības noteikšanas datums;

Tirgus vērtība

summa un valūtas lauks;

Noteikšanas datums

tirgus vērtības noteikšanas datums;

Inženierbūve

izvēlas no lejupkrītošā saraksta Jā - ja ēka ir inženierbūve vai Nē - ja ēka nav
inženierbūve;

Energoefektivitāte
(kWh/m2 gadā)

būves energoefektivitāte kilovatstundās uz kvadrātmetru gadā;

Atsavināšanas aizliegums atzīmē izvēles rūtiņu, ja būvei ir atsavināšanas aizliegums;
Uzskaites statuss

izvēlas no izkrītošā saraksta: Pārņemams, Uzskaitē, Atsavināšanā, Atsavināts
vai Likvidēts.
Uzskaites statusam tiek saglabāta vēsture un vērtību izmaiņas objektiem var
redzēt sarakstā NĪO izmaiņu arhīvs.
Ja NĪO uzskaites statuss tiek nomainīts uz Atsavināšanā un šis NĪO ir iekļauts
kādā NĪ sastāvā, tad sistēma piedāvā nomainīt arī NĪ uzskaites statusu uz
Atsavināšanā. Pēc apstiprinošas atbildes saņemšanas, statuss tiek nomainīts.

Bilances turētājs

norāda, kuras iestādes bilancē atrodas NĪO, izvēlas no Horizon kopējā Klientu
saraksta.

Lauku grupā Dati NĪ nodoklim iespējams norādīt informāciju, kas saistīta ar NĪ objekta nekustamā īpašuma
nodokli:
Maksātājs

NĪ nodokļa maksātāja vārds, uzvārds (NĪ veidojošo objektu īpašuma nodokļa
maksātājs un NĪ īpašnieks var būt dažādas personas).
Par īpašuma nodokļa maksātāju var izvēlēties vienu no objektu nodokļa
maksātājiem, kuru, nospiežot lauka pogu

, izvēlas no Klientu saraksta.

Pazīme

Pazīme vai objektu apliek ar NĪ nodokli, izvēlas no lejupkrītošā saraksta:
apliek, neapliek vai nav konstatēts;

Kadastrālā vērtība
nodoklim

summa un valūtas lauks;

Noteikšanas dat.

NĪ nodokļa objekta kadastrālās vērtības noteikšanas datums.

Laukā Administratīvā ter. iespējams norādīt Administratīvo teritoriju, kurā atrodas ēka.

1.3.4.2

Lappuse Kadastrālās uzmērīšanas lietas

Kadastrālās uzmērīšanas lietas ir formāli apstiprināti nekustamo objektu apraksti, kuros tiek reģistrēti
noteikti tehniskie raksturlielumi un labiekārtojumi.
Būves (ēkas) ievadloga lappuse Uzmērīšanas lietas satur ēkas uzmērīšanas lietu sarakstu, tiek attēlotas
visas platības, kas ir kadastra reģistrā.
Informācija sadalīta pa apakšlappusēm Uzmērīšanas lieta, Labiekārtojumi un Konstruktīvie elementi.
Lappuse Uzmērīšanas lietas
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Uzmērīšanas lietu sarakstu aizpilda, ievadot informāciju zem tabulas redzamajos ievadlaukos:
Spēkā no

datums, no kura ir spēkā aprakstītā uzmērīšanas lieta;

Numurs

uzmērīšanas lietas numurs;

Lietošanas veids

būves lietošanas veids, vērtību izvēlas no klasifikatora Objektu lietošanas
veidi ;

Tips

būves tips, izvēlas no klasifikatora Būves tipi.

Uzmērītājs

klients, kurš veic konkrēto kadastrālo uzmērīšanu, izvēlas no Klientu
saraksta

Patv. būvniecības
pazīme

no lejupkrītošā saraksta iespējamas vērtības: Nē - nav notikusi patvaļīga
būvniecība vai Jā - ir notikusi patvaļīga būvniecība.

Nolietojuma
pakāpe (%)

ēkas nolietojuma pakāpe procentos.

Platību lauki paredzēti visu platību, kas ir kadastra reģistrā. norādīšanai (kvadrātmetros): Kopējā platība,
Dzīvojamā platība, Dzīvokļu platība utt.
Virszemes stāvu
skaits

ēkas stāvu skaits;

Pazemes stāvu
skaits

ēkas pazemes stāvu skaits;

Kāpņu telpu skaits

kāpņu telpu skaits;

Dzīvokļu skaits

dzīvokļu skaits;

Istabu skaits

ēkas dzīvokļu istabu skaits;

Būvtilpums

ēkas apjoms kubikmetros;
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Katru nākamo ierakstu pievieno, nospiežot pogu
Aktīvo ierakstu dzēš, nospiežot pogu
Nospiežot pogu

(vai F2) .

.

, sarakstā tiek kopēta iezīmētā rindiņa.

Lauki Apkurināmā platība un Apsaimniekošanas platība netiek aizpildīti ar Kadastra reģistra datiem, bet
paredzēti manuālai aizpildīšanai ar apsaimniekotājam pieejamiem datiem un var tik izmantoti aprēķinos.

Lappuse Labiekārtojumi
Lappuse Labiekārtojumi analoģiska kā Telpu grupas kartītes ievadlogam, tāpēc aprakstu skatīt Telpu
grupas kartīti sadaļā Labiekārtojumi

Lappuse Konstruktīvie elementi

1.3.4.3

Lappuse Aprēķinu metodes

Būves (ēkas) kartītes lappusē Aprēķinu metodes var piesaistīt aprēķinu metodes attiecīgajai mājai.

No kreisās puses Pieejamo aprēķinu metožu saraksta izvēlas un pārnes uz labās puses Piešķirto
aprēķina metožu sarakstu attiecīgajai mājai piesaistītās aprēķinu metodes.
NĪP Līgumiem lappusē Aprēķinu metodes noklusēti tiek atvērtas tikai tās aprēķinu metodes, kas ir
piesaistītas līguma objekta mājai un arī tās, kas nevienai mājai nav piesaistītas. Noņemot filtru, var tikt arī pie
citu māju aprēķinu metodēm.
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1.3.4.4

Lappuse Mājas aprēķinu metodes

Būves (ēkas) kartītes lappusē Mājas aprēķinu metodes tiek piesaistītas Mājai aprakstītās Apjoma
aprēķinu metodes.

Kolonnās Spēkā no un Spēkā līdz tiek norādīts laika periods, kurā šī metode ir aktīva, kolonnā Mainīgais
tiek norādīts mainīgais, kurā vēlāk tiks saglabāts aprēķina rezultāts. Skat. arī Mājas apjoma aprēķins
Sistēma kontrolē, vai viens un tas pats mainīgais netiek piešķirts vairākām aprēķinu metodēm, un attiecīgā
gadījumā tiek izdots kļūdas paziņojums: “Mainīgais “x” ir piešķirts dažādām aprēķinu metodēm!”.
Mājas aprēķinos iespējams izmantot FO skaitītājus. Kolonnā Funkcionālais objekts iespējams norādīt FO,
kas satur šo māju vai šīs mājas Telpu grupu – norādītais FO tiks izmantots aprēķinā.
Veicot mājas aprēķinus, ja Mājas aprēķinu metodei ir piesaistīta Aprēķina formula ar iespējām “FO” vai
“FO kopā”, atbilstošais FO tiek paņemts no kolonnas Funkcionālais objekts. Aprēķina rezultāts tiks
saglabāts norādītajā Mainīgajā. Rezultātā Mājas mainīgajos iespējams iegūt vērtības par kopējo daudzumu uz
FO vai patēriņu pēc FO skaitītājiem.
1.3.4.5

Lappuse Saistītie dati

NĪ objekta kartītes ievadloga lappusē Saistītie dati var ievadīt, labot un skatīt informāciju par attiecīgā NĪ
objekta sasaisti ar Pamatlīdzekļiem, papilddokumentiem, skaitītājiem, apsekošanas aktiem un līgumiem,
Funkcionālajiem objektiem un Nekustamajiem īpašumiem.
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Lappuse Saistītie dati sadalīta divos paneļos – kreisajā pusē hierarhiskā saraksta veidā redzami pieejamo
datu nosaukumi, bet labajā pusē redzams izvēlēto datu saraksts, kuram ir pieejamas visas Datu apstrādes
darbības sarakstu logos.
Virs hierarhiskā saraksta izvietotas pogas:
- izvērst savilkto hierarhisko sarakstu;
- savilkt izvērsto hierarhisko sarakstu;
- atver hierarhiskajā sarakstā izvēlēto datu sarakstu atsevišķā logā;
- aktivizē sarakstu labajā panelī, pārlasot datus.
Saistīto datu lappusē ir pieejami šādi datu saraksti:
Objekta kartīte:
Apgrūtinājumi
Apsaimniekotāji
Zemju un būvju sasaistes
Telpu grupas - attēlo konkrētās būves (ēkas) telpu grupu sarakstu. Daļēji saraksts aizpildās automātiski
– sarakstā parādās visas telpu grupas (dzīvokļi, neapdzīvojamās un koplietošanas telpu grupas), kurām
Telpu grupu ievadloga laukā Ēka ievadītā informācija sakrīt ar šīs būves (ēkas) kartītē aprakstāmo ēku. Par
Telpu grupām aprakstu skat. Telpu grupu saraksts.
Pārējie saraksti analoģiski kā Telpu grupas kartītes ievadlogam, tāpēc šo sarakstu aprakstus skatīt Telpu
grupas kartītes ievadloga apraksta sadaļās:
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NĪO sasaiste ar PL
Papilddokumenti - tiek attēloti konkrētā NĪ objekta kartītes papilddokumenti. Par papilddokumentiem
aprakstu sk. Papilddokumenti
Objekta skaitītāji
Objekta pieslēgumi
Objekta tīkla elementi
NĪO kontrolskaitītāji
Kontaktpersonas
Aktivitātes
Pievienotie faili
Bilances posteņu summas
Objektu bilances aprēķini
Dokumenti:
Objektu apsekošanas akti - tiek attēloti konkrētā NĪ objekta Apsekošanas akti. Par apsekošanas aktiem
aprakstu skat.Objektu apsekošanas akti.
NĪP Līgumi - tiek attēloti konkrētā NĪ objekta NĪP līgumi. Par NĪP līgumiem aprakstu skat. NĪP līgumi.
NĪP līgumi (TGr) - tiek attēloti konkrētā NĪ objekta telpu iznomāšanas līgumi. Par NĪP līgumiem aprakstu
skat. Nedzīvojamo telpu iznomāšanas līgumi.
NĪP nomas līgumi - tiek attēloti konkrētā NĪ objekta NĪP nomas līgumi. Par NĪP nomas līgumiem aprakstu
skat.NĪP nomas līgumi.
NĪP Apsaimniekošanas līgumi skat. Dzīvokļa īres līgumi.
NĪP Apsaimniekošanas darbu dokumenti - pieejami attiecīgie dokumenti:
Pieņemšanas nodošanas akti
Remontdarbi
NĪP Iepirkumu pieprasījumi
Nekustamie īpašumi - par nekustamiem īpašumiem aprakstu skat. Īpašumi.
Funkcionālie objekti - par funkcionāliem objektiem aprakstu skat.Funkcionālie objekti.

1.3.4.5.1 Apgrūtinājumi

Saistīto datu lappuses hierarhiskā saraksta zara Objektu kartīte sarakstā Apgrūtinājumi tiek reģistrēti
attiecīgā NĪ objekta apgrūtinājumi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Apgrūtinājums.

Laukā NĪ objekts automātiski tiek piedāvāts tas NĪ objekts, kura kartītei tiek pievienots apgrūtinājums.
Apgrūtinājuma veids - izvēlas no Apgrūtinājuma veidu klasifikatora.
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Par katru apgrūtinājumu iespējams norādīt Noteikšanas datumu, Likvidēšanas datumu, Platību,
Papildkodu un Aprakstu.
Nospiežot pogu

, ievadītie dati tiks saglabāti.

1.3.4.5.2 Apsaimniekotāji

Saistīto datu lappuses hierarhiskā saraksta zara Objektu kartīte saraksts Apsaimniekotāji paredzēts, lai
informatīviem nolūkiem pievienotu NĪ objekta apsaimniekotājus.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Apsaimniekotājs.

Ievadlogā norāda:
NĪO

automātiski tiek piedāvāts NĪO, kura kartītei tiek pievienots apsaimniekotājs

Apsaimniekotājs

izvēlas no Klientu saraksta;

Pamatojuma
dokuments

ievada pamatojuma dokumentu.

Spēkā no

datums, no kura spēkā šis apsaimniekotājs;

Spēkā līdz

datums, līdz kuram spēkā šis apsaimniekotājs;

Nospiežot pogu

, ievadītie dati tiks saglabāti.

1.3.4.5.3 Zemju un būvju sasaistes

Saistīto datu lappuses hierarhiskā saraksta zara Objektu kartīte saraksts Zemes un būvju sasaistes
paredzēts, lai sasaistītu ēku (ēkas) ar zemes vienību (vienībām).
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Ievadlogs Zemes un būves sasaiste.

Ievadlogā norāda:
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Zemes vienību izvēlas no Zemes vienību saraksta (skat. Zemes vienības ).
Būve/ēka, kurai tiek veikta zemes piesaiste.
Katrai zemes vienībai jāuzdod Platība, ko aizņem piesaistītā zeme un tā var būt arī mazāka par zemes
vienības kopplatību.
Spēkā no jānorāda datums, no kura jāuzskaita piesaistītā zeme ar norādīto platību.
Spēkā līdz - datums, līdz kuram piesaiste spēkā.
Nospiežot pogu

1.3.5

, ievadītie dati tiks saglabāti.

Zemes vienību saraksts

Aprakstītās zemes vienības ir pieejamas izvēlnē Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamā
īpašuma obj ekti -> Zemes vienības.
Pirms saraksta atvēršanas tiek atvērts atlases nosacījumu uzdošanas logs, jo visu informāciju sarakstā attēlot
nav ērti.
Izmantojot atlases filtrus un darbības saraksta izskata veidošanai, ir iespējams uzstādīt svarīgāko attēlojamo
informāciju.
Darbam ar zemes vienību sarakstu izmanto visas sarakstu logos pieejamās datu apstrādes darbības.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
vienības kartīte.
Izvēlnē

. Tiek izsaukts Zemes vienības kartītes ievadlogs, skat. Zemes

ir pieejamas darbības sarakstā iezīmētajam NĪ objektam:

Apsekošanas akti

atver attiecīgā NĪ objekta apsekošanas aktu sarakstu.

Iekļaut papildgrupā/
Izslēgt no
papildgrupas/Objekta
papildgrupas

NĪ objektu sarakstā var iezīmēt nepieciešamos NĪ objektus un, pēc
darbības izvēles, no Papildgrupu saraksta izvēlēties, kurā papildgrupā
tos iekļaut vai izslēgt.

Īpašumu saraksts

tiek atvērts saraksts Objekts ietilpst īpašumos, kurā redzams, kādos
īpašumos NĪ objekts ietilpst.

Notikumi

skatīt NĪ objekta notikumu vēsturi.

Izmaiņu arhīvs

tiek atvērts Reģistrēto izmaiņu saraksts izvēlētajai NĪ objekta kartītei
(skat. Izmaiņu arhīvs).

Papilddokumenti

atver Papilddokumenti sarakstu konkrētajam NĪO.

Slēgt īpašību

sarakstā atzīmētajām rindām var izvēlēties Īpašību, kuru noslēgt
norādītajā datumā Spēkā līdz.

Ārējo datu ielāde:
Excel datu struktūras
veidne
Aizpilde no Excel faila

paredzēts datu ielādei sarakstā no Excel faila.
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1.3.6

Zemes vienības kartīte

Zemes vienību ievade, datu labošana un apskate notiek Zemes vienības kartītes ievadlogā.

Ievadloga galvenē aizpildīšanai pieejami ievadlauki:
Kadastra apzīmējums Zemes vienības kadastra apzīmējums.
Vairāki ievadlauki, kur katrā ievadlaukā vērtību ievada manuāli (11 cipari;
3 ievadlauki):
- kadastrālās teritorijas kods (4 cipari),
- kadastra grupa (3 cipari),
Kods

simbolu virkne, kas identificē zemes vienību

Nosaukums

zemes vienības nosaukums

Adrese

objekta atrašanās vieta. Atkarībā kāds NĪP adreses tips ir norādīts NĪP
globālie parametri, nospiežot lauka pogu
, izvēlas no:
- klasifikatora Adreses (ja NĪP adreses tips);
- Adrešu reģistra (ja VZD adreses tips).

Izvēles rūtiņa Aktīvs ir atzīmēta ar kāsīti, ja ieraksts ir sistēmā ir aktīvs.
Mainot vērtības laukos Kadastrālā vērtība, Tirgus vērtība, Tirgus vērtības noteikšanas datums un
Adrese, tiek uzkrāts Izmaiņu arhīvs - tiek atvērts Izmaiņu reģistrācijas logs (skat. Izmaiņu arhīvs).
Pārējo datu ievade, labošana vai apskate notiek ievadloga lappusēs:
Informācija
Kadastrālās uzmērīšanas lietas
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Zemes lietošanas mērķi
Zemes lietošanas veidi
Vides dati
Saistītie dati
Pārējās lappuses ir analoģiskas kā Telpu grupas kartītes ievadlogam, tāpēc šo lappušu aprakstus skatīt
Telpu grupas kartītes ievadloga apraksta sadaļās:
Tehniskie parametri/Iekārtas
Piezīmes
Papildgrupas
Attēls
Īpašības
Pakalpojumi
Mainīgie
Lai, saglabājot Zemes vienības kartīti, tiktu pieprasīts ievadīt lietotāja komentāru, Dokumentu tipa lappusē
Apraksts jāatzīmē izvēles rūtiņa Pieprasīt lietotāja komentāru pie notikumu reģistrācijas. Komentāri
redzami dokumenta notikumu sarakstā - izvēlnē
izvēloties Dokumentu notikumi. Notikumu
saraksta izskatā jābūt pievienotai kolonnai Dokumenta notikumu komentārs.

1.3.6.1

Lappuse Informācija

Lappusē Informācija pieejama informācija par zemes vienību, kas nepieciešama nekustamā īpašuma
uzskaitei.

Aizpildīšanai pieejami ievadlauki:
Kadastrālā vērtība

summa un valūtas lauks, aizpilda ar datiem no kadastra reģistra.

Noteikšanas datums

kadastrālās vērtības noteikšanas datums;

Reģistrācijas datums

datuma lauks

Tirgus vērtība

summa un valūtas lauks, izvēlas no lejupkrītošā valūtu saraksta;

Noteikšanas datums

Tirgus vērtības noteikšanas datums.

Uzskaites statuss

izvēlas no izkrītošā saraksta Pārņemams, Uzskaitē, Atsavināšanā,
Atsavināts vai Likvidēts.
Uzskaites statusam tiek saglabāta vēsture un vērtību izmaiņas
objektiem var redzēt sarakstā NĪO izmaiņu arhīvs.
Ja NĪO uzskaites statuss tiek nomainīts uz Atsavināšanā un šis NĪO ir
iekļauts kādā NĪ sastāvā, tad sistēma piedāvā nomainīt arī NĪ uzskaites
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statusu uz Atsavināšanā. Pēc apstiprinošas atbildes saņemšanas,
statuss tiek nomainīts.
Bilances turētājs

norāda, kuras iestādes bilancē atrodas NĪO, izvēlas no Horizon kopējā
Klientu saraksta.

Lauku grupā Dati NĪ nodoklim iespējams norādīt informāciju, kas saistīta ar NĪ objekta nekustamā īpašuma
nodokli:
Maksātājs

NĪ nodokļa maksātāja vārds, uzvārds (NĪ veidojošo objektu īpašuma nodokļa
maksātājs un NĪ īpašnieks var būt dažādas personas).
Par īpašuma nodokļa maksātāju var izvēlēties vienu no objektu nodokļa
maksātājiem, kuru, nospiežot lauka pogu

, izvēlas no Klientu saraksta.

Pazīme

Pazīme vai objektu apliek ar NĪ nodokli, izvēlas no lejupkrītošā saraksta:
apliek, neapliek vai nav konstatēts;

Kadastrālā vērtība
nodoklim

summa un valūtas lauks;

Noteikšanas dat.

NĪ nodokļa objekta kadastrālās vērtības noteikšanas datums.

1.3.6.2

Lappuse Kadastrālās uzmērīšanas lietas

Zemes vienības ievadloga lappuse Kadastrālās uzmērīšanas lietas satur uzmērīšanas lietu sarakstu.
Uzmērīšanas lietas ir formāli apstiprināti nekustamo objektu apraksti, kuros tiek reģistrēti noteikti tehniskie
raksturlielumi un labiekārtojumi.
Informācija sadalīta pa apakšlappusēm Uzmērīšanas lieta un Labiekārtojumi.
Lappuse Uzmērīšanas lietas

Uzmērīšanas lietu sarakstu aizpilda, ievadot informāciju loga apakšējā daļā redzamajos ievadlaukos:
Spēkā no

datums, no kura ir spēkā aprakstītā inventarizācijas lieta;

Numurs

uzmērīšanas lietas numurs;

Nomas platība

nomas platība kvadrātmetros;
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Kopējā platība

kopējā platība kvadrātmetros ;

Mežaudz. platība

mežaudzes platība kvadrātmetros;

Mežaudz. vērtība

mežaudzes vērtība (Ls);

Mežaudz. vert. not. mežaudzes vērtības noteikšanas datums;
dat.
Lietošanas veids

plānotais zemes lietošanas veids;

Uzmērītājs

klients, kurš veic konkrēto kadastrālo uzmērīšanu, izvēlas no Klientu saraksta;

Aizsargjoslas
pazīme

atzīmē izvēles rūtiņu, ja zemes vienībā ir aizsargjosla;

Aizsargjoslas
attālums

norāda aizsargjoslas vidējo attālumu no ārējās robežas;

Administrātīvā ter.

administratīvā teritorija, kurā atrodas zemes vienība.

Katru nākamo ierakstu pievieno, nospiežot F2 vai pogu
Aktīvo ierakstu dzēš, nospiežot pogu
Nospiežot pogu

.

.

, sarakstā tiek kopēta iezīmētā rindiņa.

Lappuse Labiekārtojumi
Lappuse Labiekārtojumi analoģiska kā Telpu grupas kartītes ievadlogam, tāpēc šīs lappuses aprakstu
skatīt Telpu grupas kartītes ievadloga sadaļā: Labiekārtojumi.

1.3.6.3

Lappuse Zemes lietošanas mērķi

Lappusē Zemes lietošanas mērķi iespējams norādīt informāciju par zemes vienības (vai zemes vienības
daļas) platības sadalījumu pa vairākiem zemes lietošanas mērķiem.
Lappusē ir pieejama tabula, kurā var ievadīt vienu vai vairākus lietošanas mērķus un katram no tiem norādīt
platību.

Aizpildot tabulu, ir pieejami lauki:
Zemes lietošanas mērķis

zemes lietošanas mērķa kods, izvēlas no klasifikatora saraksta
Zemes lietošanas mērķi.

Platība

ievada platību, vērtība kvadrātmetros.

Zemes lietošanas mērķa
nosaukums

vērtība aizpildās automātiski, saskaņā ar klasifikatorā norādīto
lietošanas mērķa kodu.
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Zemes lietošanas mērķa
kategorijas kods

vērtība aizpildās automātiski, saskaņā ar klasifikatorā norādīto
lietošanas mērķa kategorijas kodu.

Zemes lietošanas mērķa
kategorijas nosaukums

vērtība aizpildās automātiski, saskaņā ar klasifikatorā norādīto
lietošanas mērķa kategorijas nosaukumu.

Sistēma kontrolē:
- vai pa lietošanas mērķiem sadalīto platību kopsumma ir vienāda ar zemes vienības (vai zemes vienības
daļas) kopējo platību.
Ja vērtības nav vienādas, tad tiek izdots kļūdas paziņojumu un prasība izlabot datus.
- lai tabulā norādītais lietošanas mēŗķis neatkārtotos (vienu lietošanas mērķi var ievadīt tikai vienu reizi vienā NĪ
objektā).
Katru nākamo ierakstu pievieno, nospiežot pogu
Aktīvo ierakstu dzēš, nospiežot pogu

1.3.6.4

(vai F2) .

.

Lappuse Zemes lietošanas veidi

Lappusē Zemes lietošanas veidi iespējams norādīt informāciju par zemes vienības (vai zemes vienības daļas)
platības sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem (eksplikācija).
Lappusē ir pieejama tabula, kurā var ievadīt vienu vai vairākus lietošanas veidus un katram no tiem norādīt
platību.

Aizpildot tabulu, ir pieejami lauki:
Zemes lietošanas veids

zemes lietošanas veida kods, izvēlas no klasifikatora saraksta
Zemes lietošanas veidi.

Platība

ievada platību,vērtība kvadrātmetros.

Zemes lietošanas nosaukums

vērtība aizpildās automātiski, saskaņā ar klasifikatorā norādīto
lietošanas veida kodu.

Zemes lietošanas veida
piezīmes

vērtība aizpildās automātiski, saskaņā ar klasifikatorā
ievadītajām piezīmēm.

Sistēma kontrolē:
- lai pa lietošanas veidiem sadalīto platību kopsumma būtu vienāda ar zemes vienības (zemes vienības daļas)
kopējo platību.
Ja vērtības nav vienādas, tad tiek izdots kļūdas paziņojumu un prasība izlabot datus.
- lai tabulā norādītais lietošanas veids neatkārtotos (vienu lietošanas veidu var ievadīt tikai vienu reizi vienā NĪ
objektā).
Katru nākamo ierakstu pievieno, nospiežot pogu
Aktīvo ierakstu dzēš, nospiežot pogu

(vai F2) .

.
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1.3.6.5

Lappuse Vides dati

Lappusē Vides dati ir pieejama informācija par zemes vienības vides stāvokli, kas satur teritorijas
raksturojumu un piesārņojuma statusu.
Objektam piešķirtais piesārņojuma statuss nav tiešā veidā saistīts ar Piesārņojuma izpētes darbiem.

Lappusē jāievada:
Piesārņojuma statuss - izvēlas no Piesārņojumu statusu saraksta.
Teritorijas raksturojums - izvēlas no Teritorijas raksturojumu saraksta.

1.3.6.6

Lappuse Saistītie dati

Zemes vienības ievadloga lappusē Saistītie dati var ievadīt, labot un skatīt informāciju par attiecīgā NĪ
objekta sasaisti ar pamatlīdzekļiem, papilddokumentiem, skaitītājiem, apsekošanas aktiem un līgumiem,
funkcionālajiem objektiem un nekustamajiem īpašumiem.
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Lappuse Saistītie dati sadalīta divos paneļos – kreisajā pusē hierarhiskā saraksta veidā redzami pieejamo
datu nosaukumi, bet labajā pusē redzams izvēlēto datu saraksts, kuram ir pieejamas visas Datu apstrādes
darbības sarakstu logos.
Virs hierarhiskā saraksta izvietotas pogas:
- izvērst savilkto hierarhisko sarakstu;
- savilkt izvērsto hierarhisko sarakstu;
- atver hierarhiskajā sarakstā izvēlēto datu sarakstu atsevišķā logā;
- aktivizē sarakstu labajā panelī, pārlasot datus.
Saistīto datu lappusē ir pieejami šādi datu saraksti:
Objekta kartīte
Zemes vienības daļas - Zemes vienībā ietilpstošo Zemes vienību daļu saraksts (par kopējo Zemes
vienību daļu sarakstu skat. Zemes vienības daļas.
Daļa sarakstu analoģiski kā Būves (ēkas) kartītes ievadlogam, tāpēc šo sarakstu aprakstus skatīt Būves
(ēkas) kartītes ievadloga apraksta sadaļās:
Apgrūtinājumi
Apsaimniekotāji
Zemju un būvju sasaistes
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Pārējie saraksti analoģiski kā Telpu grupas kartītes ievadlogam, tāpēc šo sarakstu aprakstus skatīt Telpu
grupas kartītes ievadloga apraksta sadaļās:
NĪO sasaiste ar PL
Papilddokumenti - tiek attēloti konkrētā NĪ objekta kartītes papilddokumenti. Par papilddokumentiem
aprakstu sk. Papilddokumenti
Objekta skaitītāji
Objekta pieslēgumi
Kontaktpersonas
Aktivitātes
Pievienotie faili
Bilances posteņu summas
Objektu bilances aprēķini
Mainīgie

Dokumenti:
Objektu apsekošanas akti - tiek attēloti konkrētā NĪ objekta Apsekošanas akti. Par apsekošanas aktiem
aprakstu skat.Objektu apsekošanas akti.
NĪP līgumi - tiek attēloti konkrētā NĪ objekta NĪP līgumi. Par NĪP līgumiem aprakstu skat. NĪP līgumi.
NĪP nomas līgumi - tiek attēloti konkrētā NĪ objekta NĪP nomas līgumi. Par NĪP nomas līgumiem aprakstu
skat.NĪP nomas līgumi.
NĪP Apsaimniekošanas līgumi skat. Dzīvokļa īres līgumi.
NĪP Apsaimniekošanas darbu dokumenti - pieejami attiecīgie dokumenti:
Pieņemšanas nodošanas akti
Remontdarbi
NĪP Iepirkumu pieprasījumi
Vides datu dokumenti pieejami attiecīgie dokumenti:
Meža inventarizācijas
Piesārņojuma izpētes
Dabas pētījumi
Nekustamie īpašumi - par nekustamiem īpašumiem aprakstu skat. Īpašumi.
Funkcionālie objekti - par funkcionāliem objektiem aprakstu skat.Funkcionālie objekti.

1.3.7

Zemes vienības daļu saraksts

Zemes vienības var būt sadalītas zemes vienības daļās, kas var būt nomas objekts, ja zeme pieder pašvaldībai.
Atšķirībā no zemes vienību uzskaites, būvju atrašanās uz zemes vienības daļām netiek reģistrēta. Arī zemes
vienības daļas tieša sasaiste ar pamatlīdzekļiem nav atļauta.
Aprakstīto zemes daļu saraksts ir pieejams izvēlnē: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Nekustamā īpašuma obj ekti -> Zemes vienības daļas.
Pirms saraksta atvēršanas tiek atvērts atlases nosacījumu uzdošanas logs, jo visu informāciju sarakstā
attēlot nav ērti.
Izmantojot atlases filtrus un darbības saraksta izskata veidošanai, ir iespējams uzstādīt svarīgāko attēlojamo
informāciju.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
Zemes vienības daļas kartīte.
Izvēlnē

. Tiek izsaukts Zemes vienības daļas kartītes ievadlogs, skat.

ir pieejamas darbības sarakstā iezīmētajam NĪ objektam:
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Apsekošanas akti

atver attiecīgā NĪ objekta apsekošanas aktu sarakstu.

Iekļaut papildgrupā/
Izslēgt no
papildgrupas/Objekta
papildgrupas

NĪ objektu sarakstā var iezīmēt nepieciešamos NĪ objektus un, pēc
darbības izvēles, no Papildgrupu saraksta izvēlēties, kurā papildgrupā
tos iekļaut vai izslēgt.

Īpašumu saraksts

tiek atvērts saraksts Objekts ietilpst īpašumos, kurā redzams, kādos
īpašumos NĪ objekts ietilpst.

Notikumi

skatīt NĪ objekta notikumu vēsturi.

Izmaiņu arhīvs

tiek atvērts Reģistrēto izmaiņu saraksts izvēlētajai NĪ objekta kartītei
(skat. Izmaiņu arhīvs).

Papilddokumenti

atver Papilddokumenti sarakstu konkrētajam NĪO.

Slēgt īpašību

sarakstā atzīmētajām rindām var izvēlēties Īpašību, kuru noslēgt
norādītajā datumā Spēkā līdz.

Ārējo datu ielāde:
Excel datu struktūras
veidne
Aizpilde no Excel faila

paredzēts datu ielādei sarakstā no Excel faila.
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1.3.8

Zemes vienības daļas kartīte

Zemes vienību daļas ievade, datu labošana un apskate notiek Zemes vienības daļas kartītes ievadlogā.

Ievadloga galvenē aizpildīšanai pieejami ievadlauki:
Kadastra apzīmējums Zemes vienības daļas kadastra apzīmējums.
Vairāki ievadlauki, kur katrā ievadlaukā vērtību ievada manuāli
(15 cipari, 4 ievadlauki):
- tās zemes vienības kadastra apzīmējums, kurā izveidota
zemes vienības daļa (11 cipari; 3 ievadlauki),
- norāde uz zemes vienības daļu un zemes vienības daļas
kārtas numurs zemes vienībā (4 cipari, 1 ievadlauks).
Kods

simbolu virkne, kas identificē zemes vienību

Nosaukums

zemes vienības daļas nosaukums

Adrese

objekta atrašanās vieta. Atkarībā kāds NĪP adreses tips ir
norādīts NĪP globālie parametri, nospiežot lauka pogu
izvēlas no:
- klasifikatora Adreses (ja NĪP adreses tips);
- Adrešu reģistra (ja VZD adreses tips).

,

Izvēles rūtiņa Aktīvs ir atzīmēta ar kāsīti, ja ieraksts ir sistēmā ir aktīvs.
Mainot vērtības laukos Kadastrālā vērtība, Tirgus vērtība, Tirgus vērtības noteikšanas datums un
Adrese, tiek uzkrāts Izmaiņu arhīvs - tiek atvērts Izmaiņu reģistrācijas logs (skat. Izmaiņu arhīvs).
Pārējo datu ievade, labošana vai apskate notiek ievades formas lappusēs:
Informācija
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Kadastrālās uzmērīšanas lietas
Saistītie dati
Lappuse Apsaimniekotāji ir analoģiska Būves (ēkas) kartītei, tāpēc šīs lappuses aprakstu skatīt Būves
(ēkas) kartītes ievadloga sadaļā:
Apsaimniekotāji
Daļa lappušu ir analoģiskas Zemes vienības kartītei, tāpēc šo lappušu aprakstus skatīt Zemes vienības
kartītes ievadloga sadaļās:
Apgrūtinājumi
Zemes lietošanas mērķi
Zemes lietošanas veidi
Ievadlogam vēl ir pieejamas lappuses, kas analoģiskas Telpu grupas kartītei, tāpēc šo lappušu aprakstus
skatīt Telpu grupas kartītes ievadloga apraksta sadaļās:
Tehniskie parametri/Iekārtas
Piezīmes
Papildgrupas
Attēls
Īpašības
Pakalpojumi
Mainīgie
Lai, saglabājot Zemes vienības daļas kartīti, tiktu pieprasīts ievadīt lietotāja komentāru, Dokumentu tipa
lappusē Apraksts jāatzīmē izvēles rūtiņa Pieprasīt lietotāja komentāru pie notikumu reģistrācijas.
Komentāri redzami dokumenta notikumu sarakstā - izvēlnē
izvēloties Dokumentu notikumi.
Notikumu saraksta izskatā jābūt pievienotai kolonnai Dokumenta notikumu komentārs.

1.3.8.1

Lappuse Informācija

Lappusē Informācija pieejama informācija par zemes vienību, kas nepieciešama nekustamā īpašuma
uzskaitei.

Aizpildīšanai pieejami ievadlauki:
Kadastrālā vērtība

summas lauks, aizpilda ar datiem no kadastra reģistra.

Noteikšanas datums

kadastrālās vērtības noteikšanas datums;

Reģistrācijas datums

datuma lauks

Tirgus vērtība

summas lauks un summas valūtas lauks, izvēlas no lejupkrītošā valūtu
saraksta;

Noteikšanas datums

Tirgus vērtības noteikšanas datums.
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Uzskaites statuss

izvēlas no izkrītošā saraksta Pārņemams, Uzskaitē, Atsavināšanā,
Atsavināts vai Likvidēts.
Uzskaites statusam tiek saglabāta vēsture un vērtību izmaiņas
objektiem var redzēt sarakstā NĪO izmaiņu arhīvs.
Ja NĪO uzskaites statuss tiek nomainīts uz Atsavināšanā un šis NĪO ir
iekļauts kādā NĪ sastāvā, tad sistēma piedāvā nomainīt arī NĪ uzskaites
statusu uz Atsavināšanā. Pēc apstiprinošas atbildes saņemšanas,
statuss tiek nomainīts.

Bilances turētājs

norāda, kuras iestādes bilancē atrodas NĪO, izvēlas no Horizon kopējā
Klientu saraksta.

Lauku grupā Dati NĪ nodoklim iespējams norādīt informāciju, kas saistīta ar NĪ objekta nekustamā īpašuma
nodokli:
Maksātājs

NĪ nodokļa maksātāja vārds, uzvārds (NĪ veidojošo objektu īpašuma nodokļa
maksātājs un NĪ īpašnieks var būt dažādas personas).
Par īpašuma nodokļa maksātāju var izvēlēties vienu no objektu nodokļa
maksātājiem, kuru, nospiežot lauka pogu

, izvēlas no Klientu saraksta.

Pazīme

Pazīme vai objektu apliek ar NĪ nodokli, izvēlas no lejupkrītošā saraksta:
apliek, neapliek vai nav konstatēts;

Kadastrālā vērtība
nodoklim

summas lauks (Ls);

Noteikšanas dat.

NĪ nodokļa objekta kadastrālās vērtības noteikšanas datums.

1.3.8.2

Lappuse Kadastrālās uzmērīšanas lietas

Zemes vienības daļas ievadloga lappuse Kadastrālās uzmērīšanas lietas satur uzmērīšanas lietu
sarakstu.
Kadastrālās uzmērīšanas lietas ir formāli apstiprināti nekustamo objektu apraksti, kuros tiek reģistrēti noteikti
tehniskie raksturlielumi un labiekārtojumi.
Informācija sadalīta pa apakšlappusēm Uzmērīšanas lietas un Labiekārtojumi.
Lappuse Uzmērīšanas lieta

Uzmērīšanas lietu sarakstu aizpilda, ievadot informāciju loga apakšējā daļā redzamajos ievadlaukos:
Spēkā no

datums, no kura ir spēkā aprakstītā uzmērīšanas lieta;

Numurs

uzmērīšanas lietas numurs;
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Kopējā platība

kopējā platība kvadrātmetros ;

Lietošanas veids

plānotais zemes vienības lietošanas veids;

Uzmērītājs

klients, kurš veic konkrēto kadastrālo uzmērīšanu, izvēlas no Klientu saraksta;

Katru nākamo ierakstu pievieno, nospiežot F2 vai pogu
Aktīvo ierakstu dzēš, nospiežot pogu
Nospiežot pogu

.

.

, sarakstā tiek kopēta iezīmētā rindiņa.

Lappuse Labiekārtojumi
Lappuse Labiekārtojumi analoģiska kā Telpu grupas kartītes ievadlogam, tāpēc šīs lappuses aprakstu
skatīt Telpu grupas kartītes ievadloga sadaļā: Labiekārtojumi.
1.3.8.3

Lappuse Saistītie dati

Zemes vienības daļas kartītes ievadloga lappusē Saistītie dati var ievadīt, labot un skatīt informāciju par
attiecīgā NĪ objekta sasaisti ar Pamatlīdzekļiem, papilddokumentiem, skaitītājiem, apsekošanas aktiem un
līgumiem, Funkcionālajiem objektiem un Nekustamajiem īpašumiem.

Lappuse Saistītie dati sadalīta divos paneļos – kreisajā pusē hierarhiskā saraksta veidā redzami pieejamo
datu nosaukumi, bet labajā pusē redzams izvēlēto datu saraksts, kuram ir pieejamas visas Datu apstrādes
darbības sarakstu logos.
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Virs hierarhiskā saraksta izvietotas pogas:
- izvērst savilkto hierarhisko sarakstu;
- savilkt izvērsto hierarhisko sarakstu;
- atver hierarhiskajā sarakstā izvēlēto datu sarakstu atsevišķā logā;
- aktivizē sarakstu labajā panelī, pārlasot datus.
Saistīto datu lappusē ir pieejami šādi datu saraksti:
Objekta kartīte
Daļa sarakstu analoģiski kā Būves (ēkas) kartītes ievadlogam, tāpēc šo sarakstu aprakstus skatīt Būves
(ēkas) kartītes ievadloga apraksta sadaļās:
Apgrūtinājumi
Apsaimniekotāji
Pārējie saraksti analoģiski kā Telpu grupas kartītes ievadlogam, tāpēc šo sarakstu aprakstus skatīt Telpu
grupas kartītes ievadloga apraksta sadaļās:
NĪO sasaiste ar PL
Papilddokumenti - tiek attēloti konkrētā NĪ objekta kartītes papilddokumenti. Par papilddokumentiem
aprakstu sk. Papilddokumenti
Objekta skaitītāji
Objekta pieslēgumi
Kontaktpersonas
Aktivitātes
Pievienotie faili
Mainīgie
Dokumenti:
Objektu apsekošanas akti - tiek attēloti konkrētā NĪ objekta Apsekošanas akti. Par apsekošanas aktiem
aprakstu skat. Objektu apsekošanas akti.
NĪP līgumi - tiek attēloti konkrētā NĪ objekta NĪP līgumi. Par NĪP līgumiem aprakstu skat. NĪP līgumi.
NĪP nomas līgumi - tiek attēloti konkrētā NĪ objekta NĪP nomas līgumi. Par NĪP nomas līgumiem aprakstu
skat.NĪP nomas līgumi.
NĪP Apsaimniekošanas līgumi skat. Dzīvokļa īres līgumi.
NĪP Apsaimniekošanas darbu dokumenti - pieejami attiecīgie dokumenti:
Pieņemšanas nodošanas akti
Remontdarbi
NĪP iepirkumu pieprasījumi
Nekustamie īpašumi - par nekustamiem īpašumiem aprakstu skat. Īpašumi.
Funkcionālie objekti - par funkcionāliem objektiem aprakstu skat. Funkcionālie objekti.

1.3.9

Citi nekustamie objekti

Citi nekustamie objekti paredzēti, lai varētu uzskaitīt nekustamos objektus, kuriem ir piesaiste zemei, vērtība,
atrašanās vieta, tie ir uzskaitē pamatlīdzekļos vai ārpusbilances pamatlīdzekļos, tos var nodot
apsaimniekošanā citām iestādēm (piemēram, baseini, žogi, dūmeņi, celiņi, strūklakas, ūdens/kanalizācijas
tīkli, apgaismojuma līnijas, ceļi, ietves tilti, telefona līnijas un tml).
Citiem nekustamiem objektiem var būt piešķirts arī kadastra apzīmējums, bet var izmantot arī citu numerāciju.
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Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamā īpašuma obj ekti -> Cits nekustamais
obj ekts.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
Izvēlnē

. Tiek izsaukt Cita nekustamā objekta kartīte.

ir pieejamas darbības sarakstā iezīmētajam NĪ objektam:

Apsekošanas akti

atver attiecīgā NĪ objekta apsekošanas aktu sarakstu.

Iekļaut papildgrupā/
Izslēgt no
papildgrupas/Objekta
papildgrupas

NĪ objektu sarakstā var iezīmēt nepieciešamos NĪ objektus un, pēc
darbības izvēles, no Papildgrupu saraksta izvēlēties, kurā papildgrupā
tos iekļaut vai izslēgt.

Īpašumu saraksts

tiek atvērts saraksts Objekts ietilpst īpašumos, kurā redzams, kādos
īpašumos NĪ objekts ietilpst.

Notikumi

skatīt NĪ objekta notikumu vēsturi.

Izmaiņu arhīvs

tiek atvērts Reģistrēto izmaiņu saraksts izvēlētajai NĪ objekta kartītei
(skat. Izmaiņu arhīvs).

Papilddokumenti

atver Papilddokumenti sarakstu konkrētajam NĪO.

Slēgt īpašību

sarakstā atzīmētajām rindām var izvēlēties Īpašību, kuru noslēgt
norādītajā datumā Spēkā līdz.

Ārējo datu ielāde:
Excel datu struktūras
veidne
Aizpilde no Excel faila

paredzēts datu ielādei sarakstā no Excel faila.

Cita nekustamā objekta kartīte
Cita nekustamā objekta kartīte ir līdzīga līdzīga Būves (ēkas) kartītei, tikai tajā ir mazāk lauku.

1.3.10 NĪO izmaiņu arhīvs
NĪO izmaiņu arhīvā ir apskatāmas NĪO Uzskaites statusa izmaiņu vēsture.
Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamā īpašuma obj ekti -> NĪO izmaiņu arhīvs.
Pirms saraksta atvēršanas tiek atvērts atlases nosacījumu logs,
ierakstus.

kurā jānorāda periods, par kuru attēlot
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1.4

Nekustamie īpašumi

Nekustamais īpašums var sastāvēt no viena vai vairākiem nekustamā īpašuma objektiem un to domājamām
daļām.
Nekustamā īpašuma objekti un īpašumi tiek reģistrēti VZD, īpašumu piederības – Zemesgrāmatā.
Nekustamie īpašumi tiek identificēti ar kadastra numuru.
NĪP nekustamo īpašumu uzskaitei ir paredzēta atsevišķa uzskaites kartīte, kurā ir apkopota informācija par
īpašuma objektiem, īpašuma zemesgrāmatas datiem un īpašuma subjektiem.
Nekustamo īpašumu sarakstā ir pieejami sistēmā ievadītie visu veidu nekustamie īpašumi.
Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamie īpašumi -> Saraksts
Katram nekustamā īpašuma veidam ir pieejams arī atsevišķs saraksts:
Zemes un būvju īpašumi - īpašums ietver vienu vai vairākas zemes vienības un/vai vienu vai vairākas ēkas.
Dzīvokļa īpašumi - īpašums ietver vienu vai vairākas telpu grupas un var ietvert jebkurus citus nekustamā
īpašuma objektus pilnībā vai kā domājamās daļas.
Jaunu nekustamo īpašumu ievada, nospiežot pogu
izsaukts attiecīgais NĪ kartītes ievadlogs:

un izvēloties nepieciešamo īpašuma veidu. Tiek

· Zemes un būvju īpašuma kartīte, skat. Zemes un būvju īpašumi.
· Dzīvokļa īpašumu īpašuma kartīte, skat.Dzīvokļa īpašumi.

Izvēlnē

ir pieejamas darbības:

Notikumi

skatīt ieraksta notikumus.

Izmaiņu arhīvs

skatīt izmaiņu arhīvu saraskstā izvēlētajam īpašumam.

Ārējo datu ielāde

datu ielāde no MS Excel.

Ar atsevišķu licenci pieejama darbība Sinhronizēt ar KR... - NĪ datu sinhronizācija ar VZD Kadastra Reģistru.
Aprakstu skatīt atsevišķā instrukcijā.

1.4.1

Zemes un būvju īpašumu saraksts

Zemes un ēku īpašums var ietvert vienu vai vairākas zemes vienības un/vai vienu vai vairākas ēkas.
Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamie īpašumi -> Zemes un būvj u īpašumi
Pirms saraksta atvēršanas tiek atvērts atlases nosacījumu uzdošanas logs, jo visu informāciju sarakstā
attēlot nav ērti.
Izmantojot atlases filtrus un darbības saraksta izskata veidošanai, ir iespējams uzstādīt svarīgāko attēlojamo
informāciju.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
Izvēlnē

. Tiek aktivizēts Zemes un būvju īpašumu ievadlogs.

ir pieejamas darbības:

Notikumi

skatīt ieraksta notikumus.

Izmaiņu arhīvs

skatīt izmaiņu arhīvu saraskstā izvēlētajam īpašumam.
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1.4.2

Zemes un būvju īpašuma kartīte

Zemes un būvju īpašuma ievade, datu labošana un apskate notiek Zemes un būvju īpašumu ievadlogā.

Ievadloga galvenē jāievada:
Kadastra
numurs

Nekustamā īpašuma galvenā identificējošā raksturiezīme (11 zīmes, tikai cipari 0 līdz 9),
sastāv no trīs ievadlaukiem: četrzīmju, trīszīmju un četrzīmju garumā, kuros vērtības ievada
manuāli.

Nosaukums

īpašuma nosaukums lauku teritorijā.

Numurs

kartītes (lietas) numurs

Adrese

var norādīt nekustamā īpašuma adresi, izvēloties no klasifikatora Adreses. Izmanto
gadījumos, kad īpašumam ir gan nosaukums, gan adrese.

Privatizējams

izvēles rūtiņu atzīmē, ja īpašums ir privatizējams.

Izvēles rūtiņa Aktīvs ir atzīmēta, ja ieraksts ir sistēmā ir aktīvs.
Pārējo datu ievade, labošana vai apskate notiek ievades formas lappusēs:
Informācija
Īpašuma sastāvs
Zemesgrāmatas dati/Kadastra subjekti
Piezīmes
Kontaktpersonas
Saistītie dati
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1.4.2.1

Lappuse Informācija

Lappusē Informācija tiek ievadīta pamatinformācija par konkrēto nekustamo īpašumu.

Aizpildīšanai pieejami ievadlauki:
Veids

nekustamā īpašuma veids, izvēlas no lejupkrītošā saraksta:
Zemes īpašums, Zemes un būves īpašums (tikai zeme vai
zeme ar būvēm (apbūvētā zeme)) vai Ēku (būvj u) īpašums.
Dzīvokļa īpašumiem šajā ievadlaukā tiek piedāvāts vērtības:
Dzīvoklis vai Nedzīvoj amās telpas līdz dzīvoj amās māj as
privatizācij ai;

Kadastra vērtības pazīme

izvēles rūtiņu atzīmē gadījumos, kad kadastra vērtība nav
noteikta.

NĪ novērtējums kadastrā

summa un valūtas lauks. Novērtējums kadastrā ir NĪ kadastrālā
vērtība, kura ietver arī NĪ meža zemes kvalitatīvo un kvantitatīvo
novērtējumu -

NĪ novērtējuma datums

NĪ novērtējuma kadastrā norādīšanas datums;

Kadastrālā vērtība

nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība un valūtas lauks.
Vērtību ievada manuāli, par pamatu ņemot kadastra reģistra
datus vai analizējot NĪ veidojošo objektu kadastrālās vērtības (NĪ
kadastrālā vērtība ir NĪ sastāvā esošo objektu kadastrālo vērtību
kopsumma, bet sistēma automātiski neaizpilda šo lauku).
Gadījumā, ja kadastrālā vērtība nav noteikta, jāatzīmē izvēles
rūtiņa Kadastra vērtības pazīme.

Kadastra vērtības datums

kadastrālās vērtības noteikšanas datums;

NĪ nodokļa maksātājs

izvēlas no Klientu saraksta;
Sistēma piedāvā izvēlēties maksātāju no NĪ veidojošo objektu
nodokļa maksātājiem. Lietotājs var izvēlēties arī kādu citu
klientu.

Galvenais zemes
lietošanas mērķis

izvēlas no Zemes lietošanas mērķu saraksta;

Bilances turētājs

norāda, kuras iestādes bilancē atrodas NĪ, izvēlas no Horizon
kopējā Klientu saraksta.

Uzskaites statuss

izvēlas no izkrītošā saraksta Pārņemams, Uzskaitē,
Atsavināšanā, Atsavināts vai Likvidēts.
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Uzskaites statusam tiek saglabāta vēsture un vērtību izmaiņas
objektiem var redzēt sarakstā NĪ izmaiņu arhīvs.
Ja NĪ uzskaites statuss tiek nomainīts uz Atsavināšanā, tad
sistēma piedāvā nomainīt visiem NĪ sastāva objektiem uzskaites
statusu uz Atsavināšanā. Pēc apstiprinošas atbildes
saņemšanas, statuss tiek nomainīts.
Atsavināšanas aizliegums

1.4.2.2

tiek atzīmēts, ja aizliegums pielikts kaut vienam NĪ sastāvā
esošam kadastra objektam

Lappuse Īpašuma sastāvs

Lappusē Īpašuma sastāvs var aprakstīt nekustamā īpašuma sastāvu, ko veido NĪP reģistrētie NĪ objekti.
Ja objekts nav reģistrēts sistēmā (tam nav izveidota atbilstoša NĪ objekta uzskaites kartīte), tad to nevar iekļaut
īpašuma sastāvā.

Jaunu NĪ sastāva ierakstu pievieno, nospiežot pogu
Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts ievadlogs NĪ sastāvs.
un skatīt datus, nospiežot pogu

.

Ievadlogs NĪ sastāvs
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Katram NĪ sastāva objektam ievadformas galvenē reģistrē:
Spēkā no

iekļaušanas datums;

Spēkā līdz

izslēgšanas datums;

ZG ieraksta datums

ZG ieraksta datums;

ZG izraksta datums

ZG izraksta datums;

Nekustamais
īpašums

tiek automātiski piedāvāts loga galvas daļā ievadītais kadastra numurs un
nosaukums;

NĪ objekts

izvēlas no NĪ objektu saraksta;

Daļa

domājamās daļas;

Statuss

Izvēlas no lejupkrītošā saraksta: īpašumā, valdīj umā vai lietošanā.
Ja statuss ir īpašumā, tad jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai Ir
zemesgrāmatā;

Ir zemesgrāmatā

atzīmē, ja NĪ objekts ir reģistrētsa zemesgrāmatā
(dažkārt ne visi īpašuma sastāva kadastra objekti ir nostiprināti vienā
zemesgrāmatas nodalījumā vai nav nostiprināti vispār, sakarā ar
iztrūkstošu dokumentāciju (pierādījumu nepietiekamība)).

Dzīvokļa īpašumiem, pievienojot NĪ sastāvu, papildus šiem laukiem vēl ir pieejama izvēles rūtiņa FSO.
Lappusē NĪ sastāva subjekti NĪ sastāva objektam tabulā var norādīt vairākus subjektus ar domājamām
daļām.
Kadastra subjektu izvēle notiek no NĪ saglabāto kadastra subjektu saraksta.
Tikai skatīšanās režīmā ir redzami katra objekta kopējās domājamās daļas (saucējs) un kadastra subjektu
statuss.
Katru nākamo ierakstu tabulai pievieno, nospiežot pogu
Aktīvo ierakstu no tabulas dzēš, nospiežot pogu

(vai F2) .

.

Lappusē Piezīmes var ierakstīt piezīmes brīvā tekstveida formātā.
Nospiežot pogu Saglabāt, ievadītie dati tiek pievienoti NĪ sastāva sarakstā.
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1.4.2.3

Lappuse Zemesgrāmatas dati/Kadastra subjekti

Lappusē Zemesgrāmatas dati/Kadastra subjekti tiek ievadīti dati par zemesgrāmatas nodalījuma numuru un
nekustamā īpašuma ierakstīšanu un ieraksta grozīšanu zemesgrāmatā.
Zemesgrāmatas dati un dati par NĪ subjektiem ir saistīti, jo katrs zemesgrāmatas ieraksts var mainīt kadastra
subjektiem attiecinātās domājamās daļas.

Jāaizpilda ievadlauki:
Zemesgrāmatas
nodaļa

izvēlas no klasifikatora Zemesgrāmatu nodaļas;

Zemesgrāmatas
nodalījuma nr.

Zemesgrāmatas nodalījuma numurs.

Zemesgrāmatas dati tiek reģistrēti ierakstu tabulā, ievadot informāciju zem tabulas esošajos laukos:
Spēkā no

datums;

Spēkā līdz

datums;

Daļu skaits

domājamo daļu skaits;

Ieraksta numurs

ieraksta numurs;

Pamatojums

lēmuma pamatojums, pieejama pamatojuma izvēle no peles labās pogas
izvēlnes Pamatojuma izvēle saraksta Pamatojuma sagataves.

Katru nākamo ierakstu sarakstam pievieno, nospiežot pogu
Aktīvo ierakstu no saraksta dzēš, nospiežot pogu

(vai F2) .

.

Katram Zemesgrāmatas datu ierakstam tiek ievadīta informācija tabulā par Kadastra subjektiem:
Daļa (skaitītājs)

nekustamā īpašuma vai būves domājamo daļu skaits;

Īpašnieks

izvēlas no Klientu saraksta;
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Tips

kadastra subjekta tips, izvēlas no lejupkrītošā saraksta: Īpašnieks, Valdītāj s
vai Lietotāj s - pagaidu stāvoklis, kamēr vēl nav nokārtota zemesgrāmata.

Daļu skaits
(saucējs)

nav labojams, pieejams tikai skatīšanās režīmā.

Katru nākamo ierakstu sarakstam pievieno, nospiežot pogu
Aktīvo ierakstu no saraksta dzēš, nospiežot pogu

1.4.2.4

(vai F2) .

.

Lappuse Piezīmes

Lappusē "Piezīmes" pieejams liels piezīmju lauks, kurā var ievadīt papildus informāciju par īpašumu.
Piemēram, piezīmēs var norādīt kontaktpersonu, pie kā griezties sakarā ar šo īpašumu.

1.4.2.5

Lappuse Kontaktpersonas

Lappuse Kontaktpersona paredzēta NĪ kontaktpersonu datu pievienošanai.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts ievadlogs NĪ kontaktpersona.

Jāaizpilda ievadlauki:
Nekustamais īpašums

NĪ kods un nosaukums;

Kontaktpersonu grupa

izvēlas no Kontaktpersonu grupu saraksta;

Pilnvaras Nr.

pilnvaras numurs;

Vārds

kontaktpersonas vārds;
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Uzvārds

kontaktpersonas uzvārds;

Apraksts

apraksts brīva teksta veidā;

Dzimšanas diena

dzimšanas dienas datums;

Personas kods

personas kods;

Telefons

tālruņa numurs;

Mobilais telefons

mobilā tālruņa numurs;

Fakss

faksa numurs;

E-pasts

Pamatpersona
Amats

e-pasta adrese, poga
dod iespēju uzreiz nosūtīt
kontaktpersonai e-pastu, atverot ziņojuma ievadlogu;
atzīmē, ja šī ir klienta galvenā kontaktpersona un tiks izmantota
sistēmā kā pamatpersona.
kontaktpersonas amats (amatiem var veidot atsevišķu klasifikatoru,
amatu klasifikators ir kopīgs ar personāla un algu uzskaites
moduli); izvēlas no Amatu nosaukumu klasifikatora;

Paraksta pamatojums

izvēlas no Paraksta tiesību pamatojuma klasifikatora;

Paraksta tiesību līmenis

Izvēlas no izkrītošā saraksta: Vienpersoniski, Kopā ar kādu vai
Kopā ar visiem.

Paraksta tiesības spēkā

atzīmē, ja paraksta tiesības ir spēkā;

Piezīmes

piezīmes brīva teksta veidā.

Aktīvs no:

datums, no kura kontaktpersona ir spēkā.

līdz

datums, līdz kuram kontaktpersona ir spēkā.

Izvēlnē
pieejamas darbības:
Nosūtīt e-pastu - dod iespēju uzreiz nosūtīt kontaktpersonai e-pastu, atverot ziņojuma ievadlogu;
Dokumenta notikumi - atver apskatei dokumenta vēsturiskos notikumus.
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1.4.2.6

Lappuse Saistītie dati

Lappusē Saistītie dati iespējams skatīt un pievienot dažādus ar īpašumu saistītos papilddokumentus.

Par papilddokumentiem skat. NĪ Papilddokumenti.

1.4.3

Dzīvokļa īpašumu saraksts

Dzīvokļu īpašums ietver vienu vai vairākas telpu grupas un var ietvert jebkurus citus nekustamā īpašuma
objektus pilnībā vai kā domājamās daļas.
Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamie īpašumi -> Dzīvokļa īpašumi
Pirms saraksta atvēršanas tiek atvērts atlases nosacījumu uzdošanas logs, jo visu informāciju sarakstā attēlot
nav ērti.
Izmantojot atlases filtrus un darbības saraksta izskata veidošanai, ir iespējams uzstādīt svarīgāko attēlojamo
informāciju.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
Izvēlnē

. Tiek izsaukts Dzīvokļa īpašuma ievadlogs.

ir pieejamas darbības:

Notikumi

skatīt ieraksta notikumus.

Izmaiņu arhīvs

skatīt izmaiņu arhīvu saraskstā izvēlētajam īpašumam.
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1.4.4

Dzīvokļa īpašuma kartīte

Dzīvokļa īpašuma ievade, datu labošana un apskate notiek Dzīvokļa īpašuma ievadlogā.

Ievadloga galvenē jāievada:
Kadastra
numurs

Nekustamā īpašuma galvenā identificējošā raksturiezīme (11 zīmes, tikai cipari 0 līdz 9),
sastāv no trīs ievadlaukiem: četrzīmju, trīszīmju un četrzīmju garumā, kuros vērtības ievada
manuāli.

Nosaukums

īpašuma nosaukums lauku teritorijā.

Numurs

kartītes (lietas) numurs

Adrese

var norādīt nekustamā īpašuma adresi, izvēloties no klasifikatora Adreses. Izmanto
gadījumos, kad īpašumam ir gan nosaukums, gan adrese.

Privatizējams

izvēles rūtiņu atzīmē, ja īpašums ir privatizējams.

Izvēles rūtiņa Aktīvs ir atzīmēta ar kāsīti, ja ieraksts ir sistēmā ir aktīvs.
Pārējo datu ievade, labošana vai apskate notiek ievades formas lappusēs, kas analoģiskas Zemes un būvju
īpašumu kartītei, tāpēc aprakstu skatīt Zemes un būvju ievadloga apraksta sadaļās:
Informācija
Īpašuma sastāvs
Zemesgrāmatas dati/Kadastra subjekti
Piezīmes
Kontaktpersonas
Saistītie dati
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1.4.5

NĪ izmaiņu arhīvs

NĪ izmaiņu arhīvā ir apskatāmas NĪ Uzskaites statusa izmaiņu vēsture.
NĪ izmaiņu arhīvs ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamie īpašumi
-> NĪ izmaiņu arhīvs
Pirms saraksta atvēršanas tiek atvērts atlases nosacījumu logs,
ierakstus.

1.4.6

kurā jānorāda periods, par kuru attēlot

NĪ Papilddokumenti

NĪ papilddokumentu sarakstā pieejami dažādi ar NĪ saistītie reģistrētie dokumenti.
Izvēlne: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamie īpašumi -> Papilddokumenti.
Vienam konkrētam Nekustamajam īpašumam papilddokumenti tiek atspoguļoti NĪ kartītes lappusē Saistītie
dati sarakstā Papilddokumenti (skat.Lappuse Saistītie dati).
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts ievadlogs Papilddokuments.

Ievadlogā jāievada:
Numurs

dokumenta reģistrācijas numurs;

Datums

reģistrācijas datums;

Aktuāls līdz

datums, līdz kuram dokuments ir spēkā;

Nosaukums

dokumenta nosaukums;

Īpašums

Īpašums, kuram dokuments tiek piesaistīts;

Faila ceļš

Ievada manuāli vai nospiežot pogu
, tiek atvērts dokumenta ceļa pievienošanas
dialoga logs Faila ceļš, kurā var sameklēt un izvēlēties dokumentu, nospiežot pogu
Open, automātiski tiks ievadīts faila ceļš.
Nospiežot pogu

Piezīmes

, dokuments tiek atvērts apskatei ar failam atbilstošo programmu.

ja nepieciešamas, ievada papildus informāciju brīva teksta veidā.
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1.5

Īpašumu un objektu hierarhija

NĪ objektu hierarhiskais attēlojums pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Īpašumu un obj ektu hierarhij a.
Lai hierarhiskais attēlojums izveidotos, tad jābūt uzdotai savstarpējai objektu saiknei - jābūt pareizi norādītiem
visu saistīto objektu kadastra numuriem

Noklikšķinot uz

1.6

, tiek parādīts skats Būves, kurā iespējams skatīt arī objektus bez īpašumiem.

NĪ objekta domājamo daļu reģistri

NĪ objekta domājamo daļu reģistrs ir pieejams izvēlnē: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪ
obj ekta domāj amo daļu reģistri
Saraksts izveidojas no ievadītajiem Zemes un būvju un Dzīvokļa īpašumiem:
Zemes un būvju īpašumi
Dzīvokļa īpašumi
Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu
. Tiek atvērts logs NĪ objekta domājamo daļu
reģistrs, kurā iespējams veikt labojumus informācijai par NĪ objekta domājamajām daļām.
Izvēlnē
režīmā.

ir pieejamas darbība Objekta kartīte, kas atver iezīmētā NĪ objekta kartīšu skatīšanās
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1.7

Nolasītie rādījumi

Logs Nolasītie rādījumi nodrošina skaitītāju rādījumu reģistrēšanu neatkarīgi no tā, vai skaitītājam ir vai nav
līgums.
Izvēlne: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nolasītie rādīj umi.
Izvēlne Nolasītie rādījumi ir pieejama tikai tad, ja NĪP globālo parametru lappusē Aprēķinu parametri
parametra Skaitītāju rādījumu uzskaite vērtība ir norādīta "Nolasītie rādījumi" (skat. NĪP globālie parametri).
Tiek aktivizēts logs Nolasītie rādījumi, kurā iespējams reģistrēt rādījumus skaitītāja eksemplāram un
piesaistīšanu līgumiem veikt atsevišķi.
Logā Līgumu skaitītāju rādījumi rādījumi tiks ņemti tikai no Nolasītajiem rādījumiem (lauki Daudzums un
Rādījums lietotājiem nav pieejami labošanai).
Logā Nolasītie rādījumi iespējams veikt šādas darbības:
- Rādījumu ievadi (ja Daudzuma tips ir „Reģistrēts daudzums”);
- Rādījumu importu no Excel veidnēm;
- Rādījumu labošanu (izņemot rādījumus no skaitītāju aktiem un rādījumus, kuri jau iekļauti aprēķinā);
- Rādījumu vēstures apskati;
- Atlasīt skaitītājus pēc tiem pašiem parametriem, kuri pieejami logā Līgumu skaitītāju rādījumi.
Vispirms logā ir jāievada atlases parametri (piemēram, NĪ objekts), tad jānospiež poga
, jāizvēlas
skaitītājs no Objektu skaitītāju saraksta un sistēma aizpilda tabulu ar skaitītāja eksemplāra datiem.

Tabulas lauki , kuros var ievadīt vērtības:
Datums – pēc noklusēšanas atlases parametros norādītā perioda beigu datums;
Rādījums – skaitītāja rādījuma vērtības ievade;
Stadija – pieejamās stadijas “Sagatave”, “Apstiprināts”, iespējams izvēlēties stadiju „Neiekļaut aprēķinā”, kas
nozīmē, ka rādījums ir informatīvs. Skaitītāju eksemplāros (skat. Skaitītāju eksemplāri) pēc norādītā lauka
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Piedalās aprēķinos līdz datuma, rādījumiem automātiski tiks piešķirta stadijas vērtība „Neiekļaut aprēķinā”.
Neverificētiem eksemplāriem vidējais patēriņš netiek rēķināts un šie eksemplāri arī netiek iekļauti aprēķinā.

Kontroles pazīme – pazīme, ka rādījumam nepieciešama pārbaude;
Datu avots – tiek aizpildīts ar noklusēto vērtību, bet var mainīt.
Tabulas lauki, kuru vērtības sistēma pārrēķina automātiski:
- Pēdējais rādījums – pēdējais reģistrētais rādījums uz reģistrējamā rādījuma datumu; ja vienā datumā ir
vairāki rādījumi, sistēma izvēlas pēdējo pēc ievades laika;
- Daudzums (tiek aprēķināts kā Rādījuma un Pēdējā rādījuma starpība).
Ja ir aktivizēta patēriņa kontroles funkcionalitāte, tad atkarībā no patēriņa kontroles nosacījumiem, tiks veikta
ievadītā patēriņa kontrole, vairāk skatīt instrukcijā Patēriņa kontrole.
Skaitītāju rādījumu precizitāte tiek norādīta pie Skaitītāja veida, skat. Skaitītāja veidi.
Iespēju labot/dzēst ierakstu datus tabulā nosaka ieraksta Stadija un Daudzuma tips.
Ierakstus var labot vai dzēst, ja stadija ir “Sagatave”. Apstiprinātos ierakstus var labot pēc stadijas nomaiņas
uz “Sagatave”.
Rādījumus var reģistrēt, neievērojot datumu secību. Ja „iestarpinātā” rādījuma vērtība ir mazāka par pēdējo
reģistrēto rādījumu, tiek parādīts informatīvs paziņojums.
Skaitītāju rādījumus var reģistrēt un neizmantot Līgumu rādījumos.
Ja skaitītāju rādījumos pēc aprēķina pabeigšanas ir palikuši ieraksti statusā “Apstiprināts”, tas nozīmē, ka šim
skaitītājam aprēķina periodā nav līgumu vai Līgumu skaitītāju logā ieraksti nav nolasīti (nav bijis aprēķins).
Labot ierakstu ar Daudzuma tipu „Pārbaudes akts” var tikai no skaitītāju akta. Ja ieraksts ir statusā „Aprēķinā”,
to labot vairs nevar. Šajā gadījumā no akta jāreģistrē vēl viens rādījums, kas koriģē esošo.
Skaitītāju rādījumus var reģistrēt, izmantojot Excel veidnes: darbības „Datu eksports uz Excel” sagatavo veidni
aizpildei, bet darbība „Datu imports no Excel” nodrošina iespēju ielādēt aizpildītās veidnes datus.

Jebkuram tabulas skaitītāja eksemplāram var apskatīt rādījumu vēsturi:
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1) rādījumu vēsturi par noteiktu mēnešu skaitu var redzēt, nospiežot taustiņu F9 vai izmantojot peles labās
pogas izvēlnes darbību „Rādījumu vēsture” - tiks aktivizēts integrēts logs Rādījumu vēsture.
Cik norēķinu mēnešus rādīt šajā logā, tiek norādīts NĪP Globālo parametru loga lappuses Aprēķinu
parametri parametrā Rādījumu vēstures mēnešu intervāls (skat.NĪP globālie parametri).
Logu aizver, vēlreiz nospiežot F9.
2) summēto rādījumu vēsturi atbilstoši klienta norēķinu ciklam var redzēt, nospiežot taustiņu F10 vai izmantojot
peles labās pogas izvēlnes darbību „Summētā rādījumu vēsture” - tiks aktivizēts integrēts logs Summētā
rādījumu vēsture.
Cik norēķinu ciklus rādīt šajā logā, tiek norādīts NĪP Globālo parametru loga lappuses Aprēķinu parametri
parametrā Rādījumu vēstures norēķinu ciklu skaits (skat.NĪP globālie parametri).
Logu aizver, vēlreiz nospiežot F10.
Abus rādījumu vēstures ierakstu logus skatīt vienlaicīgi nav iespējams:
- ja ir atvērts logs "Rādījumu vēsture" (F9), tad, nospiežot F10, šis logs tiek aizvērts un tā vietā tiek attēlots
"Summēto rādījumu vēstures" logs;
- ja ir atvērts logs "Summēto rādījumu vēsture" (F10), tad, nospiežot F9, šis logs tiek aizvērts un tā vietā tiek
attēlots "Rādījumu vēstures" logs.
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Poga

atver logu Līgumu skaitītāju rādījumi.

Ja ir uzstādīts parametrs "Nolasītie rādījumi", tad logā Līgumu skaitītāju rādījumi no Nolasītiem
rādījumiem tiek veikts automātisks kopējā patēriņa aprēķins pa periodiem un līgumiem, kā arī:
- Aizliegts rādījumus ievadīt manuāli vai importēt no faila (Darbība Rādījumu imports no faila nav pieejama).
- Lauki Rādījums un Daudzums nav labojami.
- Darbība Pārlasīt veic līgumu skaitītāju atlasi un, ja ir reģistrēti nolasītie rādījumi, aprēķina rādījumu periodus
un Daudzumus pa līgumiem.
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Šajā logā sistēmas aprēķinātos ierakstus var tikai dzēst, labot nevar.
Aizliegts reģistrēt jaunus rādījumus ar tipu „Reģistrēts daudzums”, bet ir pieejami vidējā daudzuma un latentā
perioda aprēķini.
Poga

paredzēta apjoma aprēķina atvēršanai.

Poga

paredzēta nolasīto rādījumu loga atvēršanai.
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1.8

Līgumu skaitītāju rādījumi

Skaitītāju rādījumu reģistrēšana tiek veikta Līgumu skaitītāju rādījumu logā.
Izvēlne: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Līgumu skaitītāj u rādīj umi.

Loga Līgumu skaitītāju rādījumi augšējā daļā atrodas Filtrs.
Filtra laukos jāuzdod atlases nosacījumi, pēc kādiem atlasīt skaitītāju datus no līgumiem.
Blakus laukam Klients pieejama izvēles rūtiņa Pakalpojumu saņēmējs, kuru atzīmējot, tiek veikta atlase pēc
līguma pakalpojuma saņēmēja, pretējā gadījumā – pēc līguma klienta.
Laukā Skaitītāja eksemplārs iespējams ievadīt skaitītāja eksemplāra numuru, pēc kura tiks veikta datu
atlase.
Lai veiktu datu atlasi, jānospiež poga

:

- ja skaitītāju dati uzdotajam laika periodam nav bijuši ievadīti, tiek atvērts saraksts Objekta skaitītāji, kurā
tiek atlasīti dati par skaitītājiem no līgumiem pēc uzdotajiem atlases nosacījumiem. Sarakstā var iezīmēt
nepieciešamos ierakstus un, nospiežot pogu Izvēlēties, ieraksti tiek pievienoti Skaitītāju tabulai.
- ja kaut kādi skaitītāju rādījumi uzdotajam laika periodam ir jau bijuši ievadīti, tie tiek parādīti Skaitītāju
tabulā.

Reģistrējot skaitītāju rādījumus, sistēma automātiski ielasa rādījumu un aprēķina daudzumu tiem skaitītājiem,
kuri norādītajā periodā ir noņemti, un skaitītāja kartītē ir ievadīts rādījums noņemot.
Skaitītāju atlasei iespējams uzstādīt Kontroles un vides parametrus (skat. NĪP kontroles un vides
parametri).
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Pēc noklusējuma ir uzstādīts parametrs "Atlasīt reģistrētos" un pieejama poga
, kuru nospiežot, var atvērt
Objekta skaitītāji sarakstu, kurā redzami vēl neievadītie skaitītāju ieraksti, kurus var iezīmēt un pievienot
Skaitītāju tabulai.
Katrs ieraksts Skaitītāju tabulā tiek attēlots kā atsevišķs dokuments, kas jāpārbauda un jāpastiprina.
Skaitītāju rādījumu precizitāte tiek norādīta pie Skaitītāja veida, skat. Skaitītāja veidi.
Ja vairākiem skaitītājiem jāievada viena un tā pati vērtība, tad iezīmē sarakstā rindiņas un peles labās pogas
izvēlnē izvēlas darbību Aizpildīt daudzumu iezīmētiem skaitītājiem. Tiks atvērts lodziņš Daudzums:

,

kurā jāievada nepieciešamā vērtība (tiek piedāvāta 0, iespējams mainīt).
Iezīmētajiem skaitītājiem ir pieejama arī darbība Aprēķināt vidējo patēriņu atzīmētajiem skaitītājiem.
Skaitītāju rādījumi, kuru daudzums ir ar mīnusa zīmi, tabulā attēlojas iekrāsoti sarkani.
Kolonnas Vidējā daudzuma Periods no un Vidējā daudzuma Periods līdz (ja nav redzamas, tad
jāpievieno, izmantojot izskata pogu
) paredzētas gadījumiem, kad Daudzums tiek ievadīts pēc vidējā.
Šajās kolonnās ir redzams datums no-līdz, par kādu periodu ir aprēķināts vidējais rādījums (atbilstoši Vidējā
rādījuma aprēķina lodziņa Periods no – līdz).
Skaitītāju tabulas izskatā pieejama kolonna Skaitītāja piezīmes, kurā tiek attēlotas Skaitītāja kartītē ievadītās
piezīmes. Labot un pievienot jaunas piezīmes iespējams tikai Skaitītāja kartītē.
Lai atvērtu Skaitītāja kartīti labošanai, jānospiež poga
Poga

.

atver Skaitītāja kartīti skatīšanās režīmā.

Lai nodrošinātu korektu datu saglabāšanu, strādājot vienlaicīgi no vairākām darbstacijām ar vieniem un tiem
pašiem datiem, ieraksta rindas saglabāšana tiek veikta automātiski pēc datu aizpildīšanas pabeigšanas
attiecīgajā rindā (t. i., pārvietojot kursoru citā rindā, ievadformas daļā, citā ievadformā vai aizverot ievadformu).
Ja laikā no datu ielasīšanas līdz ieraksta rindas datu ievadīšanas pabeigšanai cits lietotājs no savas
darbstacijas ir paspējis izmainīt un saglabāt kādus šī paša skaitītāja eksemplāra rindas datus, sistēma parāda
Kļūdas paziņojumu: “Skaitītāja eksemplāra “Numurs” dati ir mainīti kopš nolasīšanas. Izmaiņas tiks atceltas!”.
Nospiežot pogu Labi, ievadītie dati netiek saglabāti un ieraksta rindā tiek ielasīti šie mainītie dati.
Ja ir aktivizēta patēriņa kontroles funkcionalitāte, tad atkarībā no patēriņa kontroles nosacījumiem, tiks veikta
ievadītā patēriņa kontrole, vairāk skatīt instrukcijā Patēriņa kontrole.
Visu sarakstu uzreiz var apstiprināt, nospiežot pogu
- skaitītāju rādījumi tiks iekļauti maksas
aprēķinā.
Skaitītāju stadija no Sagatave mainās uz Apstiprināts.
Kad rindiņas ir pārbaudītas un apstiprinātas, var atvērt Apjoma aprēķina logu, nospiežot pogu
loga apakšējās daļas kreisajā stūrī (skat. Apjoma aprēķins). Apjoma aprēķina
logā automātiski būs pielietots tas pats Filtrs, kas Skaitītāju rādījumu logā.
Skaitītāju tabulai peles labās pogas izvēlnē pieejama darbība Ārējo datu ielāde -> Datu eksports uz
Excel/Datu imports no Excel.
Iespēja paredzēta, lai varētu piereģistrēt un iesniegt skaitītāju rādījumus Excel dokumenta veidā:
1. Vispirms dotajam laika periodam atlasa skaitītājus ar neievadītiem rādījumiem (Sagataves).
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2. Skaitītāju rādījumu tabulā ar peles labo pogu atver izvēlni un izvēlas darbību Ārēj o datu ielāde -> Datu
eksports uz Excel – visi dati no skaitītāju tabulas tiek eksportēti uz Excel dokumentu „Veidne: Skaitītāju
rādījumu ievade”, kuru iespējams saglabāt un nodot skaitītāju rādījumu ierakstīšanai.
3. Kad Excel dokumentā skaitītāju rādījumi ir ierakstīti, tad dokumentu nodod atpakaļ ielasīšanai Horizon.
Skaitītāju tabulā ar peles labo pogu atver izvēlni un izvēlas darbību Ārēj o datu ielāde -> Datu imports no Excel,
logā Open izvēlas nepieciešamo Excel failu un dati tiek ielasīti rādījumu tabulā.
Aktīvajai rindiņai ir pieejama peles labās pogas izvēlnē darbība Dokumenta notikumi - atvērsies saraksta logs
Aprēķinu/skaitītāju ievades notikumi, kurā redzami konkrētā ieraksta notikumu vēsture (vēl skatīt
Aprēķinu/skaitītāju ievades notikumi ).

1.9

Kontrolskaitītāju rādījumi

Skaitītāju rādījumu reģistrēšana ēkām pieejama no izvēlnes Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Kontrolskaitītāj u rādītāj i.
Tiek atvērts logs Kontrolskaitītāju rādījumi, kuram loga augšējā daļā atrodas filtrs, kurā jāuzdod atlases
nosacījumi (piemēram, periods un NĪ objekts – sarakstā tiek piedāvātas ēkas un zemes vienības).
Laukā Skaitītājs tiek piedāvāts izvēlēties vērtību no saraksta Kontrolskaitītāji.
Pogas un darbības ir analoģiskas kā logā Līgumu skaitītāju rādījumi - nospiežot pogu Pārlasīt, tiks atvērts
saraksts Objekta skaitītāji ar aktīvajiem skaitītājiem.
Izvēloties nepieciešamos skaitītājus, tie tiek pievienoti rādījumu sarakstam un ir iespējams reģistrēt rādījumus.

1.10 Mājas apjoma aprēķins
Mājas apjoma aprēķins tiek veikts pirms Apjoma aprēķina un nodrošina aprēķinu rezultātu, kuri attiecas uz
visu māju, iegūšanu un saglabāšanu, lai pēc tam tos varētu izmantot Apjoma aprēķinā. Līdz ar to sistēmai
vairs nav nepieciešams veikt šos aprēķinus katrai telpu grupai atsevišķi, kā rezultātā tiek uzlabota Apjoma
aprēķina ātrdarbība.
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1) Tiek aprakstītas Apjoma aprēķinu metodes, kas paredzētas mājas apjoma aprēķiniem (piemēram, mājas
ūdens patēriņa starpības aprēķins: mājas kontrolskaitītāju rādījumi mīnus visu būvē ietilpstošo telpu grupu
skaitītāju rādījumi) – Apjoma aprēķinu metodes ievadformā mājas aprēķina metodei tiek atzīmēta izvēles rūtiņa
Mājai (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Apj oma aprēķinu metodes).

2) Mājai aprakstītās Apjoma aprēķinu metodes tiek piesaistītas Būves (ēkas) kartītes lappusē Mājas
aprēķinu metodes (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamā īpašuma obj ekti -> Būves
(ēkas)).
Kolonnās Spēkā no un Spēkā līdz tiek norādīts laika periods, kurā šī metode ir aktīva, kolonnā Mainīgais
tiek norādīts mainīgais, kurā vēlāk tiks saglabāts aprēķina rezultāts. Sistēma kontrolē, vai viens un tas pats
mainīgais netiek piešķirts vairākām aprēķinu metodēm, un attiecīgā gadījumā tiek izdots kļūdas paziņojums:
“Mainīgais “x” ir piešķirts dažādām aprēķinu metodēm!”.
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3) Mājas apjoma aprēķins pieejams izvēlnē: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Māj as apj oma
aprēķins.
Tiek aktivizēts logs Mājas apjoma aprēķins, kurā iespējams norādīt NĪ Objektu un, nospiežot pogu
, tiek piedāvāts izvēlēties ierakstu no aktīvajām Mājas apjoma aprēķina metodēm, kuras
norādītas šī objekta kartītē. Rezultātā redzama aprēķinātā vērtība.
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Ieraksta rindas saglabāšana tiek veikta automātiski pēc datu aizpildīšanas attiecīgajā rindā (t. i., pārvietojot
kursoru citā rindā, ievadformas daļā, citā ievadformā vai aizverot ievadformu).
Ja laikā no datu ielasīšanas līdz ieraksta rindas datu ievadīšanas pabeigšanai cits lietotājs no savas
darbstacijas ir paspējis izmainīt un saglabāt kādus šīs pašas rindas datus, sistēma parāda Kļūdas
paziņojumu: “Ieraksts mainīts! Pirms labošanas jāpārlasa dati.”. Nospiežot pogu Labi, mainītie dati netiek
saglabāti.
Pēc pogas
nospiešanas, kad Mājas apjoma aprēķina rinda tiek saglabāta ar Statusu
“Apstiprināts”, aprēķinātā vērtība tiek saglabāta Būves (ēkas) kartītes lappusē Mainīgie metodei piesaistītajā
mainīgajā ar darbības periodu, kas vienāds ar veiktā Mājas apjoma aprēķina periodu.

Dzēšot Mājas apjoma aprēķina rindu, tiek izdzēsti arī atbilstošie mājas Mainīgie, kuru periodi pārklājas vai
ir vienādi ar mājas apjoma aprēķina rindas periodu.

4) Aprakstot formulas mājas patēriņa aprēķinam (Pamatdati -> Nekustamo īpašību pārvaldība -> Aprēķiniem),
var izmantot Būves (ēkas) kartītē saglabāto mainīgo vērtības.
Lai apjoma aprēķinā varētu izmantot Būves (ēkas) Mainīgo, nepieciešams Aprēķina veida aprakstā
izvēlēties summēšanas nosacījumu “Mājai” jeb “S(M Mainīgais)” un piesaistīt parametram, kuram Apjoma
aprēķina metodes aprakstā tiks piesaistīts mājas mainīgais.
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5) Tālāk iespējams veikt Apjoma aprēķinu, kurā tiks ņemti vērā Mājas apjoma aprēķinā iegūtie dati.

Ja, veicot Apjoma aprēķinu, loga apakšējā daļā redzams kļūdas paziņojums „Būves mainīga vērtība nav
atrasta!”, nepieciešams pārbaudīt, vai Būves kartītē atbilstošajam mainīgajam ir saglabāta vērtība uz aprēķina
periodu.

6) NĪP rēķina izdrukā iespējams pievienot konkrēta Būves (ēkas) Mainīgā datus, kura vērtība būs atbilstoša
NĪP rēķina periodam.
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1.11 Apjoma aprēķins
Apjoma aprēķinā tiek noteikts, kādi pakalpojumi klientiem ir sniegti uzdotajā laika periodā (parasti mēnesī), un
tiek aprēķināts, kāds ir to apjoms.
Izvēlne: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Apj oma aprēķins.
Tiek aktivizēts logs Apjoma aprēķins.
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Loga Apjoma aprēķins augšējā daļā atrodas Filtrs.
Filtra laukos jāuzdod atlases nosacījumi, pēc kādiem atlasīt pakalpojumu datus no līgumiem.
Augšējā filtru daļā ir obligāti norādāms Aprēķina mēnesis, lai tas tiktu aizpildīts jaunajām rindiņām, un tālāk
atskaitēs būtu redzams, kurā mēnesī tās aprēķinātas. Tāpat obligāti jānorāda arī “Periods no” un “Periods
līdz”, jo dati no līgumiem tiek atlasīti tieši pēc šiem datumiem.
Visiem aprēķina mēnešiem, kas iekļaujas kopējā aprēķina periodā ir jābūt statusā “Aprēķins”. Ja statuss ir
“Datu ievade”, tad var tikai pievienot sagataves rindiņas, bet tās nevar apstiprināt. Ja statuss ir “Slēgts”, tad
jaunas rindas pievienot nav iespējams, un tiek dots paziņojums “Aprēķina mēnesis ir slēgts”.
Lai aprēķinu logos atlasītu ierakstus pēc aprēķina mēneša - jāatzīmē izvēles rūtiņa Pārlasīt pēc aprēķina
mēneša un datumi Periods no un Periods līdz jāatstāj tukši.
Ar šādiem filtra nosacījumiem iespējama tikai esošo datu apskate. Lai pievienotu jaunas rindas, jāaizpilda
perioda datumi.
Blakus laukam Klients pieejama izvēles rūtiņa Pakalpojumu saņēmējs, kuru atzīmējot, tiek veikta atlase pēc
līguma pakalpojuma saņēmēja, pretējā gadījumā – pēc līguma klienta.
Kad atlases nosacījumi ir norādīti, jānospiež klaviatūras taustiņš <F5> vai poga
:
- ja apjomi uzdotajam laika periodam nav bijuši jau aprēķināti, tiek atvērts saraksts Aktīvie apjoma ieraksti,
kurā tiek atlasīti dati par pakalpojumiem no līgumiem pēc uzdotajiem atlases nosacījumiem. Sarakstā var
iezīmēt nepieciešamos ierakstus un, nospiežot pogu Izvēlēties, tiek aprēķināts sniegto pakalpojumu apjoms
un ieraksti tiek pievienoti Apjoma aprēķinu tabulai.
- ja kaut kādi apjomi uzdotajam laika periodam ir jau bijuši aprēķināti, tie tiek parādīti Apjoma aprēķinu tabulā.

Nospiežot pogu
, var atvērt Aktīvo apjoma ierakstu sarakstu, kurā redzami apjoma ieraksti, kurus var
iezīmēt un pievienot Apjoma aprēķinu tabulai. Ja gadījumā kādi apjoma ieraksti tiek iekļauti atkārtoti, tad

162

Lietotāju dokumentācija
tiek izdots brīdinājums. Pēc brīdinājuma saņemšanas ir iespēja izvēlēties, vai atkārtotos ierakstus iekļaut vai
nē.
Katrs ieraksts tabulā tiek attēlots kā atsevišķs dokuments, kas jāpārbauda. Ieraksta rindas saglabāšana tiek
veikta automātiski pēc datu aizpildīšanas attiecīgajā rindā (t. i., pārvietojot kursoru citā rindā, ievadformas daļā,
citā ievadformā vai aizverot ievadformu).
Ja laikā no datu ielasīšanas līdz ieraksta rindas datu ievadīšanas pabeigšanai cits lietotājs no savas
darbstacijas ir paspējis izmainīt un saglabāt kādus šīs pašas rindas datus, sistēma parāda Kļūdas
paziņojumu: “Ieraksts mainīts! Pirms labošanas jāpārlasa dati.”. Nospiežot pogu Labi, mainītie dati netiek
saglabāti.
Visu sarakstu uzreiz var apstiprināt, nospiežot pogu
.
Skaitītājiem, kad skaitītāju rādījumi tiek iekļauti aprēķinā, to stadija mainās no Apstiprināts uz Aprēķinā.
Pogas:
dzēst ierakstu;
tabulas izskata uzstādīšana;
pārrēķināt.

Loga apakšējā tabulā tiek attēloti kļūdu paziņojumi, ja tādi radušies apjoma aprēķina gaitā.
Pieejamas pogas:
dzēst ierakstu;
labot;
Kad rindiņas ir pārbaudītas un apstiprinātas, var aktivizēt Maksas aprēķinu, nospiežot pogu loga apakšējās
daļas kreisajā stūrī

(skat. Maksas aprēķins ).

Pieejama arī poga
- atvērt Skaitītāju rādījumu logu, kurā būs pielietots tas pats
filtrs, kas Apjoma aprēķinu logā (skat.Skaitītāju rādījumi).
Apjoma aprēķina ierakstam stadijā „Aprēķinā" iespējams atvērt uz apskati pēdējo NĪP rēķinu – peles labās
pogas izvēlnē uz konkrētā ieraksta pieejama darbība Atvērt rēķinu.
Aktīvajai rindiņai ir pieejama peles labās pogas izvēlnē darbība Dokumenta notikumi - atvērsies saraksta logs
Aprēķinu/skaitītāju ievades notikumi, kurā redzami konkrētā ieraksta notikumu vēsture (vēl skatīt
Aprēķinu/skaitītāju ievades notikumi ).
Pieejams NĪP kontroles un vides parametrs zarā NĪP Aprēķins - "Pēc saglabāt/apstiprināt nomainīt Stadijas
vērtību uz <Viss>" , kas dod iespēju uzstādīt, lai NĪP Apjoma aprēķinā, kad tiek veikta darbība Apstiprināt un
Saglabāt, vienmēr Stadijas filtrs tiktu nomainīts uz <Viss>. Līdz ar to logā būs redzami ieraksti stadijā
“Apstiprināt”. Pēc noklusēšanas filtrs Stadija paliek statusā “Sagatave” un logs tiek attīrīts no ierakstiem.

Patēriņa datu failu veidošana
1. Manuālai patēriņa faila sagatavošanai vienam klientam Apjoma aprēķina logā peles labās pogas izvēlnē
jāizmanto darbība Ārējo datu ielāde –> Datu eksports uz Excel/Datu imports no Excel.
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Lai aizpildītu patēriņa datus vienam klientam, jāveic šādas darbības:
1) Atlasa patēriņa datus par periodu. Izmantojot darbību Datu eksports uz Excel, eksportē patēriņa datus un
nosūta Excel failu klientam.
2) Klients veic Excel faila papildināšanu, ievadot datus kolonnā Paziņotais patēriņš, un nosūta atpakaļ.
3) Atlasa patēriņa datus par periodu. Izmantojot darbību Datu imports no Excel, aizpilda patēriņa datus ar
faktisko daudzumu.
2. Vairāku patēriņa failu vienlaicīgai sagatavošanai paredzēts NĪP automatizētais darbs „Veidot patēriņa failus
normām” (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP automatizētie darbi).

1.12 Apjoma aprēķina pārrēķins
Apjoma aprēķina pārrēķinā iespējams veikt pārrēķinu par iepriekšējiem periodiem.
Apjoma aprēķina pārrēķins ir pieejams no izvēlnes Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Apj oma
aprēķina pārrēķins.
Apjoma aprēķina pārrēķina logā sistēmas darbība ir vienāda ar Apjoma aprēķina logu (skat. Apjoma aprēķins),
tikai ar vienu atšķirību, ka notiek salīdzināšana ar jau esošām aprēķina rindām, un jauni ieraksti tiek veidoti
tikai, ja konstatētas atšķirības.
Aprēķina mēnesis ierakstu rindās tāpat kā Apjoma aprēķinā tiek aizpildīts atbilstoši filtrā norādītajam.

Loga Apjoma aprēķins augšējā daļā atrodas Filtrs.
Filtra laukos jāuzdod atlases nosacījumi, pēc kādiem atlasīt pakalpojumu datus no līgumiem.
Kad atlases nosacījumi ir norādīti, jānospiež klaviatūras taustiņš <F5> vai poga

.
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Atlasot datus pēc loga augšējā daļā uzdotajiem atlases kritērijiem un, nospiežot pogu
pārrēķins.

, tiek veikts

Apjoma pārrēķinam pieejams Kontroles un vides parametrs, kas dod iespēju ielasīt visus datus pēc filtra, to
iespējams uzdot no izvēlnes Sistēma -> Uzstādīj umi -> Kontroles un vides parametri -> NĪP parametri ,
parametrs Apjoma pārrēķina atlase var izvēlēties parametra vērtību Atlasīt visus (pēc noklusēšanas ir
norādīta vērtība Atlasīt reģistrētos).
Ja izvēlas Atlasīt visus, tad pēc atlases kritēriju uzdošanas un pogas Pārlasīt nospiešanas, sarakstā tiks
atlasīti visi ieraksti - gan reģistrētie, kuri sarakstā būs redzami melnā krāsa, gan arī nereģistrētie, kuri sarakstā
būs redzami pelēkā krāsā (poga

jaunu ierakstu pievienošanai nebūs vairs pieejama).

Aktīvajai rindiņai ir pieejama peles labās pogas izvēlnē darbība Dokumenta notikumi - atvērsies saraksta logs
Aprēķinu/skaitītāju ievades notikumi, kurā redzami konkrētā ieraksta notikumu vēsture (vēl skatīt
Aprēķinu/skaitītāju ievades notikumi).

1.13 Maksas aprēķins
Maksas aprēķins tiek palaists pēc apjoma aprēķina veikšanas no loga Apjoma aprēķins.
Šajā gadījumā logā Maksas aprēķins jau automātiski ir uzdoti visi nepieciešamie parametri aprēķina
veikšanai.
Maksas aprēķins ir pieejams arī izvēlnē: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Maksas aprēķins
Šajā gadījumā jāuzdod nepieciešamie parametri.

No, līdz - aprēķina periods, tiek piedāvāts automātiski.
Atzīmē opciju aprēķinu veikt Visiem ierakstiem šajā periodā vai arī Pēc filtra atlasītiem ierakstiem.
Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Ģenerēt rēķinus, tad aprēķina rezultātā tiks izveidoti arī rēķini. Laukā Datums
tiek norādīts datums, ar kuru izveidosies rēķins un tiks grāmatots.
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Laukā Dokumenta tips tiek piedāvāts rēķina dokumenta tips <Abonentam piesaistītais> - tiks izveidots tāda
tipa rēķins kā norādīts NĪP klienta kartītē lappusē Norēķini, dokumenta tipu iespējams mainīt, pieejama arī
vērtība <Līgumam piesaistītais> .
Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Aprēķināt kavējuma naudu, tad aprēķina rezultātā tiks izveidots kavējuma
naudas aprēķins. Laukā Datums tiek automātiski norādīts datums, uz kuru tiks aprēķināta kavējuma nauda;
datums tiek piedāvāts automātiski, un ir konfigurējams.
Pēc noklusēšanas piedāvāto Aprēķina periodu, Rēķina datumu un Kavējuma naudas datumu iestādījumus
var mainīt, izmantojot NĪP kontroles un vides parametrus (Sistēma -> Uzstādīj umi -> Kontroles un vides
parametri, grupa NĪP Aprēķins).
Laukā Dokumenta tips tiek piedāvāts kavējumu naudas dokumenta tips.
Piesaistes - atzīmējot izvēles rūtiņu, rēķinu ģenerēšanas procesa laikā iespējams piesaistīt nepiesaistītos
avansa maksājumus - katram līgumam tiks pārbaudīts, vai nav kādi nepiesaistītie avansa maksājumi, un, ja
tādi būs atrasti, tad tie tiks piesaistīti uzģenerētajam rēķinam. Avansa maksājumu piesaistes rēķiniem tiek
veiktas ģenerēšanas procesa beigās, kad visi NĪP rēķini ir izveidoti.

Nospiežot pogu

, tiek palaists maksas aprēķins.

Pēc aprēķina pabeigšanas logā redzams paziņojums "Darbs pabeigts".
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Ja aprēķina gaitā radušās kļūdas, tad tabulā tās ir redzamas.
Nospiežot pogu
, aprēķina logs tiek aizvērts.
Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Atvērt rēķinu sarakstu, tad uz ekrāna tiek atvērts Rēķinu saraksts.
Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Atvērt aprēķinu ierakstu sarakstu, tad uz ekrāna tiek atvērts Aprēķinu ierakstu
saraksts.
Nospiežot pogu

1.14

, notiek atgriešanās maksas aprēķina sākumlogā.

Aprēķinu periodi

Aprēķinu mēnešu saraksts pieejams no izvēlnes: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķina
mēneši.
Ar aprēķina mēnešu palīdzību tiek noteikta atļauja vai aizliegums veikt aprēķinus - pievienot jaunus skaitītāju
rādījumus un apjoma aprēķina ierakstus.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts ievadlogs Aprēķina mēnesis.

Ievadlogā jānorāda:
Aprēķina mēnesis

norāda aprēķina mēnesi un gadu;
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Statuss

aprēķina perioda statuss. Noklikšķinot uz
, no saraksta izvēlas
nepieciešamo vērtību:
- Datu ievade - norādītajā aprēķina mēnesī iespējams reģistrēt jaunus
rādījumus vai veikt aprēķinus, taču Apjoma aprēķina ierakstus nevar
apstiprināt.
- Aprēķins - norādītajā aprēķina mēnesī iespējams reģistrēt jaunus rādījumus
vai veikt aprēķinus (līdz 475.versijai atbilst statusam Atvērts). Apjoma
aprēķina ierakstus var apstiprināt.
- Slēgts - norādītajā aprēķina mēnesī reģistrēt jaunus rādījumus vai veikt
aprēķinus nav iespējams.

1.15 Aprēķinu/skaitītāju ievades notikumi
No izvēlnes: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķinu/skaitītāj u ievades notikumi ir pieejams
kopējais Notikumu reģistrs, kurā var redzēt informāciju, kurš lietotājs, kad un kādas darbības ir veicis ar
attiecīgajiem ierakstiem šādos logos:
- Skaitītāju rādījumi (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Skaitītāj u rādīj umi);
- Kontrolskaitītāju rādījumi (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Kontrolskaitītāj u rādīj umi);
- Apjoma aprēķins (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Apj oma aprēķins);
- Apjoma aprēķina pārrēķins (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Apj oma aprēķina pārrēķins);
- Skaitītāju sākuma rādījumiem (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Skaitītāj u sākuma
rādīj umi).
Vispirms tiek atvērts filtra logs Notikumu atlases nosacījumi.
Filtra logā jānorāda, kādu notikumu reģistra datus ir nepieciešams atlasīt:
Datums
Notikums

izvēlas vienu no opcijām: Pēdēj as n dienas vai No-līdz datumus.
noklikšķinot uz
Labošana.

, izvēlas vienu no vērtībām: <Visas operācij as>, Dzēšana, Izveide vai

, izvēlas vienu no vērtībām: <Visi veidi>, Apj oma aprēķina pārrēķins,
Dok. veids noklikšķinot uz
Kontrolskaitītāj u rādīj umi, Skaitītāj u rādīj umu ievade vai Skaitītāj u sākuma rādīj umu ievade.

Nospiežot pogu
, atvērsies pēc atlases nosacījumiem atlasītie notikumi saraksta logā
Aprēķinu/skaitītāju ievades notikumi.
Katram atsevišķajam aprēķinu/skatītāju ievades logam Notikumu reģistrs ir pieejams aktīvajai ierakstu rindiņai
peles labās pogas izvēlnē, izvēloties darbību Dokumenta notikumi.

1.16 Aprēķina ieraksti
Sarakstā Aprēķina ieraksti apskatei ir pieejami maksas aprēķina rezultāti. Labošanas darbības nav atļautas.
Izvēlne: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķina ieraksti
Pirms saraksta atvēršanas tiek atvērts atlases nosacījumu uzdošanas logs, jo visu informāciju sarakstā attēlot
nav ērti.
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Izmantojot atlases filtrus un darbības saraksta izskata veidošanai, ir iespējams uzstādīt svarīgāko attēlojamo
informāciju.
Aprēķinu ierakstu statusi:
· Neizrakstīts – Aprēķina ieraksts nav iekļaut rēķinā (netika ģenerēti rēķini vai no uzģērētā rēķina tika
izdzēsta Aprēķina ierakstam atbilstoša pakalpojuma rinda);
· Slēgts – Aprēķina ieraksts iekļauts rēķinā;
· Rēķinā – pēc iekļaušanas rēķinā manuāli tika labots daudzums rēķina rindiņā (Aprēķina ieraksta daudzums
nesakrīt ar rēķina pakalpojuma rindas daudzumu).
Logs Aprēķina ieraksti tiek atvērts arī uzreiz pēc Maksas aprēķina veikšanas (aizverot logu), ja ir atzīmēta
izvēles rūtiņa Atvērt aprēķinu ierakstu sarakstu.

1.17 Skaitītāju sākuma rādījumi
Skaitītāju sākuma rādījumu piereģistrēšana pieejama no izvēlnes Dokumenti -> Nekustamo īpašumu
pārvaldība -> Skaitītāj u sākuma rādīj umi.
Tiek atvērts logs Skaitītāju sākuma rādījumi.

Pogas un darbības ir analoģiskas kā Līgumu skaitītāju rādījumi.
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1.18 NĪP Rēķini
NĪP rēķini ir pieejami izvēlnē: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP rēķini
NĪP rēķini tiek ģenerēti Maksas aprēķina rezultātā.
Izveidoto rēķinu saraksts tiek atvērts uzreiz pēc maksas aprēķina veikšanas, aizverot logu, ja ir atzīmēta
izvēles rūtiņa Atvērt rēķinu sarakstu.
Pirms saraksta atvēršanas tiek atvērts atlases nosacījumu uzdošanas logs.
Izmantojot atlases filtrus un darbības saraksta izskata veidošanai, ir iespējams uzstādīt svarīgāko attēlojamo
informāciju.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek aktivizēts NĪP rēķina ievadlogs.

Rēķinam var būt šādas stadijas, kas redzamas ailē Statuss, ja tāda sarakstā ir uzstādīta:
· sagatave - rēķins, kas ir izveidots, bet nav stājies spēkā (nav izpildīts);
· izpildīts - rēķins, kurā esošie pakalpojumi ir atskaitīti vai pieskaitīti klientu atlikumiem;
· grāmatots - rēķins, kurā esošās summas ir nosūtītas uz vajadzīgajiem kontiem “Galvenajā grāmatā”.
Grāmatot var tikai izpildītu rēķinu.
Izvēlnē
pieejamas aktīvā dokumenta apstrādes darbības un papildus informācija, kas ir analoģiskas
pārējiem Horizon rēķiniem (skat. Apgādes / realizācijas rēķinu saraksts), kā arī tikai NĪP Rēķiniem pieejamas
darbības:
Pievienot īpašības līgumam - izvēlētajiem rēķiniem piešķirt īpašības, skat. Līgumu īpašību uzstādīšana.
Veidot kredītrēķinu - aktivizē kredītrēķina veidošanas vedni (skat. Kredītrēķina veidošanas vednis), kura
izpildes rezultātā izvēlētais rēķins izveidojas ar „-„ zīmi. Kredītrēķinu izmanto gadījumos, ja kāds rēķins ir bijis
sagatavots nepareizi.
Saraksta eksports -> NĪP Rēķinu eksports, iespējams NĪP Rēķinu datus eksportēt xml failā.
NĪP Rēķinu saraksta izskatam iespējams pievienot kolonnu XML eksporta laiks, kurā var redzēt pēdējā xml
faila eksporta laiku.

1.18.1 NĪP Rēķina ievadlogs
NĪP rēķins par pakalpojumu ir dokuments, kas apstiprina pakalpojuma sniegšanu aprēķinātajā apjomā un
summā.
NĪP rēķins tiek uzģenerēts Maksas aprēķina rezultātā.
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NĪP rēķins ir līdzīgs parastajam Horizon Rēķinam, tikai ir šādas atšķirības:
- kā pakalpojumi (poga
) ir pieejamas nevis pakalpojumu kartītes, bet Aprēķina ieraksti;
- laukā Līgums ir pieejams NĪP līgums;
- laukā Periods no, līdz. redzams periods, par kuru aprēķināta maksa par pakalpojumiem;
- laukā Nek.īp.obj. ir redzams Nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējums un laukā Adr. - adrese.
NĪP Rēķina rindu lauks Piezīmes ģenerācijas procesā tiek aizpildīts ar Apjoma aprēķina rindu lauka
Piezīmes saturu (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Apj oma aprēķins).
Rēķina izdrukā pieejamas papildus iespējas:
- dokumenta lauks „Mājas kopējais parāds”;
- josla „Mājas koplietošanas skaitītāji” (Atskaite – Papildiespējas).
Laukam Datums var uzstādīt NĪP kontroles un vides parametros, lai, ģenerējot rēķinus, lauka vērtība tiktu
aizpildīta ar pakalpojuma sniegšanas intervāla beigu datumu Datums no (Grupa „NĪP Aprēķins” -> Parametrs
"Rēķina rindas Datumu aizpildīt ar rindas Datums līdz" -> vērtība "Jā"), nevis dokumenta datumu. Līdz ar to
iespējams izveidot kontējumu shēmu, kas nodrošina automātiskus papildgrāmatojumus iepriekšējā mēneša
datumā, kad ticis sniegts pakalpojums (norādot grāmatošanas datumam vērtību ^Datums, kas ir rindas
datums).

1.18.2 NĪP Konsolidētais rēķins
Konsolidētais rēķins tiek veidots par visiem ģenerāllīguma NĪ Objektiem.
1. Par katru NĪO jāizveido atsevišķs NĪP Līgums. Visi klienta NĪP līgumi jāapvieno vienā ģenerāllīgumā –
Klienta līgumā, kuram ir norādītas pazīmes “Ģenerāllīgums” un “Norēķins pret ģenerālo līgumu”.
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NĪP Līgumiem iespējams norādīt kādu citu Klientu līgumu kā Ģenerāllīgumu (Dokumenti -> Nekustamo
īpašumu pārvaldība -> NĪP līgumi ).
Lappuses Pamatdati apakšlappuses Pamatdati laukā Ģenerāllīgums izvēle notiek no Klientu līgumu
saraksta, kurā tiek piedāvāti tie līgumi, kuriem ir norādītas abas pazīmes – Ģenerāllīgums un Norēķins pret
ģenerālo līgumu.
2. NĪP konsolidētais rēķins tiek ģenerēts Maksas aprēķina rezultātā.
Jābūt izveidotam dokumenta pamatveidam NĪP Konsolidētais rēķins (summētais rēķins).
Rēķinu ģenerēšanas rezultātā tiks izveidoti rēķini katram NĪP līgumam kā līdz šim. Ja NĪP Līgumiem ir
piesaistīts ģenerāllīgums un tam ir pazīme “Norēķins pret ģenerālo līgumu”, tad papildus tiks uzģenerēts
Konsolidētais rēķins.
Maksas aprēķina vednim pieejams lauks Kons. rēķ. dokumenta tips, kurā norāda konsolidētā rēķina
dokumenta tipu. Lauks ir pieejams, ja ir aktivizēts dokumenta tips “NĪP konsolidētais rēķins”

3. Izveidotie Konsolidētie rēķini ir pieejami NĪP rēķinu sarakstā.
Saraksta izskatā iespējams pievienot kolonnu, kurā var redzēt Konsolidētā rēķina numuru, kas dod iespēju
redzēt, kuri NĪP rēķini ir iekļauti Konsolidētajā rēķinā.
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NĪP konsolidētā rēķina lappusē Iekļautie rēķini redzams, kādi NĪP rēķini tajā ir iekļauti.
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Maksājumu dokumenti tiek piesaistīti NĪP Rēķiniem par objektiem, bet NĪP Konsolidētais rēķins tikai attēlo
tajā iekļauto rēķinu piesaistes informāciju.

1.18.3 Līgumu īpašību uzstādīšana
Darbība Pievienot īpašību līgumam sniedz iespēju pievienot izvēlētajiem līgumiem īpašības.
Tiek aktivizēts logs Līgumu īpašību uzstādīšana, kurā jānorāda:
Īpašība

izvēlas īpašību no Īpašību saraksta;

Vērtība

norāda īpašības vērtību;

Spēkā no - līdz

norāda laika periodu, kurā īpašība būs spēkā.

Nospiežot pogu
, īpašību ģenerēšana tiek pabeigta, un tiek attēlots kļūdu saraksts.
Ja līgumam norādītajā periodā jau ir spēkā tieši šāda īpašība - tas tiek attēlots kļūdu sarakstā.
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Nospiežot pogu

, norādītā īpašība tiek piešķirta līgumam.

1.18.4 Kredītrēķina veidošanas vednis
NĪP Rēķinu saraksta izvēlnē
Kredītrēķinu ģenerācija.

, izvēloties darbību Veidot kredītrēķinu, tiek aktivizēts vednis

Vedņa pirmajā logā tiek piedāvāts norādīt:
Dokumenta tips

kredītrēķina dokumenta tips.

Datums

kredītrēķina dokumenta datums.

Veidot rēķina piesaisti

ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa, tad izveidotajam kredītrēķinam tiek izveidota
piesaiste kreditējamam NĪP rēķinam.

Veidot atbrīvojuma
periodu

izvēles rūtiņu atzīmē, ja nepieciešams veidot atbrīvojuma periodu - pēc
kredītrēķina veiksmīgas izveides, kreditējamā rēķina līgumam tiks izveidots
Atbrīvojuma periods.

Dokumenta tips

lauks pieejams, ja tiek atzīmēta izvēles rūtiņa Veidot atbrīvojuma periodu.
Norāda Atbrīvojuma perioda dokumenta tipu.
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Rēķinu ģenerēšana tiek uzsākta, nospiežot pogu
.
Procesa beigās Rēķinu ģenerācijas logā ir redzams ziņojums par procesa rezultātu.

1.19 NĪP Līgumi
NĪP līgumu sarakstā ir pieejami sistēmā ievadītie NĪP līgumi.
Izvēlne: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP līgumi
Sarakstā ir pieejami līgumi ar šādiem pamatveidiem:
- NĪP Zemes iznomāšanas līgumi, aprakstu skat. Zemes iznomāšanas līgumi;
- NĪP Nedzīvojamo telpu iznomāšanas līgumi, aprakstu skat. Nedzīvojamo telpu iznomāšanas līgumi;
- NĪP Dzīvojamo telpu īres līgumi, aprakstu skat. Dzīvokļu īres/apsaimniekošanas līgumi;
- NĪP Dienesta dzīvokļu īres līgumi, aprakstu skat. Dzīvokļu īres/apsaimniekošanas līgumi;
- NĪP Sociālo dzīvokļu īres līgumi, aprakstu skat. Dzīvokļu īres/apsaimniekošanas līgumi;
- NĪP Dienesta viesnīcu īres līgumi, aprakstu skat. Dzīvokļu īres/apsaimniekošanas līgumi;
- NĪP Apsaimniekošanas līgumi, aprakstu skat. Dzīvokļu īres/apsaimniekošanas līgumi;
- NĪP Kompleksie līgumi, aprakstu skat. Kompleksais līgums.
Lai šie dokumentu pamatveidi būtu pieejami, iepriekš jābūt veiktai dokumentu tipu aktivizēšanai (Sistēma ->
Uzstādīj umi -> Dokumentu tipi).
Lai, saglabājot NĪP Līgumus, tiktu pieprasīts ievadīt lietotāja komentāru, attiecīgā Dokumentu tipa lappusē
Apraksts jāatzīmē izvēles rūtiņa Pieprasīt lietotāja komentāru pie notikumu reģistrācijas. Komentāri
redzami dokumenta notikumu sarakstā - izvēlnē
izvēloties Dokumentu notikumi. Notikumu
saraksta izskatā jābūt pievienotai kolonnai Dokumenta notikumu komentārs.
Saraksta izvēlnē

pieejamas darbības:
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Aprēķināt koeficientu
tiek aktivizēts vednis Patēriņa starpības sadales koeficienta aprēķins, kas
patēriņa starpības sadalei sarakstā iezīmētajiem līgumiem aprēķina koeficientu un saglabā to NĪP
Līguma kartītē, ja vien līgumam izpildās vednī norādītie parametri.
Aprēķināt dienu skaitu
bez skaitītājiem

tiek aktivizēts vednis "Aprēķināt dienas bez skaitītājiem", kas sarakstā
iezīmētajiem līgumiem aprēķina cik dienu aprēķina mēnesī līgumam nebija
skaitītāju (vai skaitītāju eksemplāru) un saglabā atbilstošā mainīgā vērtību NĪP
Līguma kartītes tabulā Mainīgie, ja vien līgumam izpildās vednī norādītie
parametri.

Pievienot aprēķinu
metodi

tiek izsaukta darbība "Aprēķinu metodes pievienošana", kura pievieno izvēlēto
metodi sarakstā iezīmētajiem līgumiem.

Slēgt aprēķinu metodi

tiek izsaukta darbība "Aprēķinu metodes slēgšana", kura sarakstā
iezīmētajiem līgumiem aizpilda Spēkā līdz datumu norādītajai Līguma aprēķinu
metodei.

Skaitītāju rādījumi

atkarībā no moduļa uzskaites parametra "Skaitītāju rādījumu uzskaite" tiek
atvērts logs Līgumu skaitītāju rādījumi vai logs Nolasītie rādījumi attiecīgajam
līgumam.

Apjoma aprēķins

tiek atvērts logs Apjoma aprēķins attiecīgajam līgumam.

Apjoma pārrēķins

tiek atvērts logs Apjoma aprēķina pārrēķins attiecīgajam līgumam.

Aprēķinu ieraksti

tiek atvērts logs Aprēķinu ieraksti attiecīgajam līgumam.

Ārējo datu ielāde ->
Excel veidne/
Datu aizpilde no Excel

datu ielāde no Excel (skat. Excel veidne un Datu aizpilde no Excel).

Darbības Pievienot bilances posteņu summas un Aizpildīt bilances posteņu vērtības paredzēts izmantot
plānošanas procesā, lai sarakstā varētu iezīmēt vairākus ierakstus un veikt darbības visiem ierakstiem uzreiz,
tādējādi aizpildot vienādās vērtības.
Izmantojot drukāšanas darbību
, no saraksta, izvēloties līgumu, iespējams izdrukāt:
- Līgumu;
- Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu. Pieņemšanas – nodošanas akts ir izdrukas forma, kura apkopo
informāciju par objektiem no līguma uzskaites kartītes un līgumam piesaistītā Objektu apsekošanas akta.
Tiek atvērts drukas Parametru uzstādīšanas logs, kurā izvēlas attiecīgo izdrukas veidu.
Vēl NĪP līgumam var sagatavot līguma pielikumu ar nomas maksas aprēķina detalizāciju (visu aprēķina posteņu
apraksts), kas pamato līgumā norādīto nomas maksas lielumu saskaņā ar MK noteikumiem, skat. Līgumu
bilances šabloni.

1.19.1 Zemes iznomāšanas līgumi
Iznomāšanas līgums ir līgums, saskaņā ar kuru klientam tiek iznomāts NĪ objekts vai tā daļa.
Zemes iznomāšanas līgumos par līguma objektu norāda vienu zemes vienību vai vienu zemes vienības daļu.
Līgums ir galvenais dokuments, uz kura pamata tiek uzskaitīti zemes vienības tehniskie dati un finanšu
informācija par klientu un viņam sniegtajiem pakalpojumiem.
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Zemes iznomāšanas līgumu saraksts ir pieejams no izvēlnes: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība > NĪP līgumi
Vienam NĪ objektam var būt vairāki līgumi. Papildu kontroli uz līgumu skaitu vienam NĪ objektam pievieno,
izmantojot kontroles un vides parametru grupu "NĪP līgumi" (sk. NĪP kontroles un vides parametri)
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts Zemes iznomāšanas līguma ievadlogs.

Katram līgumam ir jāievada pamatinformācija, kas ievadlogā redzama virs lappusēm:
Numurs

ievadot tiek piedāvāts kārtējais numurs no kopējās dokumentu numerācijas
sistēmas;

Numurs klienta
uzskaitē

numurs klienta uzskaitē;

Sākuma datums

līguma sākuma datums;

Gads

līguma gads (izpildās automātiski pēc Sākuma datuma ievades);

Klients

līguma klients; izvēlas no Abonentu saraksta;

NĪ objekts

izvēlas no Nekustamo īpašumu objektu saraksta. Tiek piedāvātas Zemes
vienības, Zemes vienību daļas un Citi nekustamā īpašuma objekti.

Termiņa tips

jānorāda viens no iespējamiem tipiem: uz noteiktu laiku vai uz nenoteiktu
laiku. Ja termiņa tips ir uz noteiktu laiku, tad obligāti jāievada līguma
plānotais beigu datumu.
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Plānotais beigu
datums

līguma plānotais beigu datums. Jāaizpilda atkarībā no ievadlauka Termiņa
tips vērtības.

Faktiskais beigu
datums

datums, kad faktiski beidzas līgums.

Norēķinu cikls

iespējams norādīt šādas vērtības:
- Mēnesis - norēķini notiek par katru kalendāro mēnesi, 12 reizes gadā;
- Ceturksnis - norēķini notiek par 3 kalendārajiem mēnešiem, 4 reizes gadā;
- Pusgads - norēķini notiek par 6 kalendārajiem mēnešiem, 2 reizes gadā;
- Nenoteikts - nav vienošanās par regulāru norēķinu ciklu.
Aprēķinot vidējo patēriņu pēc skaitītājiem, sistēma izvēlas līguma norēķinu
ciklam atbilstošos 3 periodus atpakaļ:
- Ja cikls ir Mēnesis vai Nenoteikts, tad 3 mēnešus atpakaļ,
- Ja cikls ir Ceturksnis, tad 3 ceturkšņus jeb 9 mēnešus atpakaļ,
- Ja cikls ir Pusgads, tad 3 pusgadus jeb 18 mēnešus atpakaļ.

Līguma platība

ievada līgumā iznomājamo platību, ja tā atšķiras no NĪ objekta kartītē
norādīto.

NĪO
kopējā
platība

ir pieejama tikai apskates režīmā, tiek aizpildīta automātiski, saskaņā ar
līgumā norādīto NĪ objektu.

Loga apakšējā joslā pieejami lauki:
Statuss

iespējamās vērtības: Plānots, Apstiprināts, Sagatavots, Aktīvs, Saistības
izpildītas, Atteikts vai Apturēts.
Ja līgumam ir statusi Plānots, Sagatavots, Saistības izpildītas, Atteikts,
Apturēts - tad tam nevar uzģenerēt rēķinu,
ierobežojums neattiecas uz apjoma aprēķinu un rādījumu ievadi.
Rēķinus var uzģenerēt tikai tādiem līgumiem, kuru statusi ir Apstiprināts vai
Aktīvs.

Slēgšanas
iemesls

Kad līgums ir beidzies, tā statuss loga statusa laukā (atrodas loga
apakšpusē) tiek uzdots Saistības izpildītas.
Aktivizējas lauks Slēgšanas iemesls, kurā ir iespējams ievadīt Slēgšanas
iemeslu. Šos datus nepieciešams norādīt, lai iegūtu statistikas datus.

Atbildīgais

vārds, uzvārds, izvēlas no Atbildīgo saraksta.

Pārējo datu ievade, labošana vai apskate notiek ievadloga lappusēs:
Dati
Dati
Plānotās summas
Summas kontrole
Summas izmaiņas
Klasifikācija
Klasifikācija
Dimensijas
Īpašības
Papildgrupas
Personas
Pakalpojumu saņēmēji
Objekta dati
Apsekošana
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Aprēķini
Aprēķinu metodes
Aprēķinu skaitītāji
Mainīgie
Kavējuma nauda
Aprēķins
Atbrīvojuma periodi
Piezīmes
Saistītie dati

1.19.2 Nedzīvojamo telpu iznomāšanas līgumi
Nedzīvojamo telpu iznomāšanas līgumi tiek slēgti par nedzīvojamā fonda objektu iznomāšanu.
Līgums ir galvenais dokuments, uz kura pamata tiek uzskaitīti nedzīvojamo telpu tehniskie dati un finanšu
informācija par klientu un viņam sniegtajiem pakalpojumiem.
Nedzīvojamo telpu iznomāšanas līgumu saraksts ir pieejams no izvēlnes: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu
pārvaldība -> NĪP līgumi
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
ievadlogs.

. Tiek izsaukts Nedzīvojamo telpu iznomāšanas līguma
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Katram līgumam ir jāievada pamatinformācija, kas ievadlogā redzama virs lappusēm:
Numurs

ievadot tiek piedāvāts kārtējais numurs no kopējās dokumentu numerācijas
sistēmas;

Numurs klienta
uzskaitē

numurs klienta uzskaitē;

Sākuma datums

līguma sākuma datums;

Gads

līguma gads (izpildās automātiski pēc Sākuma datuma ievades);

Klients

līguma klients; izvēlas no Abonentu saraksta;

NĪ objekts

izvēlas no Nekustamo īpašumu objektu saraksta. Tiek piedāvātas būves
(ēkas) un Citi nekustamā īpašuma objekti.

Termiņa tips

jānorāda viens no iespējamiem tipiem: uz noteiktu laiku vai uz nenoteiktu
laiku. Ja termiņa tips ir uz noteiktu laiku, tad obligāti jāievada līguma
plānotais beigu datumu.

Plānotais beigu
datums

līguma plānotais beigu datums. Jāaizpilda atkarībā no ievadlauka Termiņa
tips vērtības.

Faktiskais beigu
datums

datums, kad faktiski beidzas līgums.

Norēķinu cikls

iespējams norādīt šādas vērtības:
- Mēnesis - norēķini notiek par katru kalendāro mēnesi, 12 reizes gadā;
- Ceturksnis - norēķini notiek par 3 kalendārajiem mēnešiem, 4 reizes gadā;
- Pusgads - norēķini notiek par 6 kalendārajiem mēnešiem, 2 reizes gadā;

181

Lietotāju dokumentācija
- Nenoteikts - nav vienošanās par regulāru norēķinu ciklu.
Aprēķinot vidējo patēriņu pēc skaitītājiem, sistēma izvēlas līguma norēķinu
ciklam atbilstošos 3 periodus atpakaļ:
- Ja cikls ir Mēnesis vai Nenoteikts, tad 3 mēnešus atpakaļ,
- Ja cikls ir Ceturksnis, tad 3 ceturkšņus jeb 9 mēnešus atpakaļ,
- Ja cikls ir Pusgads, tad 3 pusgadus jeb 18 mēnešus atpakaļ.
Līguma platība

ievada līgumā izīrējamo platību kvadrātmetros.
Pie saglabāšanas, ja tā nesakrīt ar detalizācijas platību kopsummu, tiek
izdots paziņojums.

NĪO kopējā
platība

ir pieejama tikai apskates režīmā, aizpildās automātiski, saskaņā ar līgumā
norādīto objektu.

Loga apakšējā joslā pieejami lauki:
Statuss

iespējamās vērtības: Plānots, Apstiprināts, Sagatavots, Aktīvs, Saistības
izpildītas, Atteikts vai Apturēts.

Slēgšanas
iemesls

Kad līgums ir beidzies, tā statuss loga statusa laukā (atrodas loga
apakšpusē) tiek uzdots Saistības izpildītas.
Aktivizējas lauks Slēgšanas iemesls, kurā ir iespējams ievadīt Slēgšanas
iemeslu. Šos datus nepieciešams norādīt, lai iegūtu statistikas datus

Atbildīgais

vārds, uzvārds, izvēlas no Atbildīgo saraksta.

Pārējo datu ievade, labošana vai apskate notiek ievadloga lappusēs:
Dati
Dati
Plānotās summas
Summas kontrole
Summas izmaiņas
Klasifikācija
Klasifikācija
Dimensijas
Īpašības
Papildgrupas
Personas
Pakalpojumu saņēmēji
Objekta dati
Apsekošana
Telpas
Aprēķini
Aprēķinu metodes
Aprēķinu skaitītāji
Mainīgie
Kavējuma nauda
Aprēķins
Atbrīvojuma periodi
Piezīmes
Saistītie dati
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1.19.3 Dzīvokļa īres un apsaimniekošanas līgumi
Apsaimniekošanas un īres līgumi ir līgumi, saskaņā ar kuriem klientam tiek sniegti komunālie pakalpojumi
noteiktajā adresē.
Šajos līgumos par līguma objektu norāda vienu Telpu grupu: īres līgumos tā ir telpu grupa ar tipu dzīvoklis;
apsaimniekošanas līgumos norāda dzīvokli vai neapdzīvojamu telpu grupu.
Sistēmā ir iespējams reģistrēt šādus telpu grupas līgumu veidus:
· Dzīvojamās telpas īres līgumi;
· Dienesta dzīvojamās telpas īres līgumi;
· Sociālā dzīvokļa īres līgumi;
· Dienesta viesnīcu īres līgumi;
· Apsaimniekošanas līgumi.
Visu veidu Telpu grupas (dzīvokļa vai nedzīvoj amā telpas) līgumu aizpildīšanas principi ir vienādi. Galvenā
atšķirība ir līgumu vizuālaj ā noformēj umā (dokumenta izdruka) un līguma pamatdatos, tāpēc tālāk
apskatīts tiks tikai Apsaimniekošanas līgums.

Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
. Tiek izsaukts Apsaimniekošanas līguma ievadlogs.
Apsaimniekošanas līgums tiek veidots vienai konkrētai telpu grupai vai dzīvoklim. Vienam dzīvoklim var būt
vairāki līgumi.
Papildu kontroli uz līgumu skaitu vienam NĪ objektam pievieno, izmantojot kontroles un vides parametru grupu
"NĪP līgumi" (sk. NĪP kontroles un vides parametri)

Katram līgumam ir jāievada pamatinformācija, kas ievadlogā redzama virs lappusēm:
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Numurs

ievadot tiek piedāvāts kārtējais numurs no kopējās dokumentu numerācijas
sistēmas;

Numurs klienta
uzskaitē

numurs klienta uzskaitē;

Sākuma datums

līguma sākuma datums;

Gads

līguma gads (izpildās automātiski pēc Sākuma datuma ievades);

Klients

līguma klients; izvēlas no Abonentu saraksta;

Telpu grupa

izvēlas no Telpu grupu saraksta;

Termiņa tips

jānorāda viens no iespējamiem tipiem: uz noteiktu laiku vai uz nenoteiktu
laiku. Ja termiņa tips ir uz noteiktu laiku, tad obligāti jāievada līguma
plānotais beigu datumu.

Plānotais beigu
datums

līguma plānotais beigu datums. Jāaizpilda atkarībā no ievadlauka Termiņa
tips vērtības.

Faktiskais beigu
datums

datums, kad faktiski beidzas līgums.

Norēķinu cikls

iespējams norādīt šādas vērtības:
- Mēnesis - norēķini notiek par katru kalendāro mēnesi, 12 reizes gadā;
- Ceturksnis - norēķini notiek par 3 kalendārajiem mēnešiem, 4 reizes gadā;
- Pusgads - norēķini notiek par 6 kalendārajiem mēnešiem, 2 reizes gadā;
- Nenoteikts - nav vienošanās par regulāru norēķinu ciklu.
Aprēķinot vidējo patēriņu pēc skaitītājiem, sistēma izvēlas līguma norēķinu
ciklam atbilstošos 3 periodus atpakaļ:
- Ja cikls ir Mēnesis vai Nenoteikts, tad 3 mēnešus atpakaļ,
- Ja cikls ir Ceturksnis, tad 3 ceturkšņus jeb 9 mēnešus atpakaļ,
- Ja cikls ir Pusgads, tad 3 pusgadus jeb 18 mēnešus atpakaļ.

Līguma platība

ievada līgumā izīrējamo platību kvadrātmetros.
Pie saglabāšanas, ja tā nesakrīt ar detalizācijas platību kopsummu, tiek
izdots paziņojums.

Lauki NĪO kopējā platība, Apsaimniekošanas platība, Apkurināmā platība aizpildās automātiski no
līguma Telpu grupas kartītes atbilstošiem laukiem.
Lauks Iedz. skaits aizpildās automātiski, ja līguma kartītes tabulā Iedzīvotāji ir aktīvi uz šodien ieraksti.
Loga apakšējā joslā pieejami lauki:
Statuss

iespējamās vērtības: Plānots, Apstiprināts, Sagatavots, Aktīvs, Saistības
izpildītas, Atteikts vai Apturēts.

Slēgšanas
iemesls

Kad līgums ir beidzies, tā statuss loga statusa laukā (atrodas loga
apakšpusē) tiek uzdots Saistības izpildītas.
Aktivizējas lauks Slēgšanas iemesls, kurā ir iespējams ievadīt Slēgšanas
iemeslu. Šos datus nepieciešams norādīt, lai iegūtu statistikas datus

Atbildīgais

vārds, uzvārds, izvēlas no Atbildīgo saraksta.

Pārējo datu ievade, labošana vai apskate notiek ievadloga lappusēs:
Dati
Dati
Plānotās summas
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Summas kontrole
Summas izmaiņas
Klasifikācija
Klasifikācija
Dimensijas
Īpašības
Papildgrupas
Personas
Iedzīvotāji
Pakalpojumu saņēmēji
Objekta dati
Apsekošana
Telpas
Aprēķini
Aprēķinu metodes
Aprēķinu skaitītāji
Mainīgie
Kavējuma nauda
Aprēķins
Atbrīvojuma periodi
Piezīmes
Saistītie dati

1.19.4 NĪP Kompleksais līgums
Kompleksie līgumi paredzēti, lai vienam līgumam būtu iespējams piesaistīt vairākus apakšlīgumus, kur katrs
apakšlīgums attiecas uz vienu konkrētu adresi.
Kompleksie līgumi ir pieejami no izvēlnes Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP līgumi -> NĪP
Kompleksais līgums.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts Kompleksā līguma ievadlogs.
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Katram līgumam ir jāievada pamatinformācija ievadloga galvenē:
Numurs

ievadot tiek piedāvāts kārtējais numurs no kopējās dokumentu numerācijas
sistēmas;

Gads

līguma gads;

Sākuma datums

dokumenta datums;

Beigu datums

līguma beigu datums.

Numurs klienta
uzskaitē

numurs klienta uzskaitē;

Klients

izvēlas klientu.

Pārējo datu ievade, labošana vai apskate notiek ievadloga lappusēs:
Plānotās summas
Dimensijas
Klasifikācija
Kavējumu nauda
Summas kontrole
Summas izmaiņas
Piezīmes
Papildgrupas
Īpašības
Līguma pagarinājumi
Piesaistītie līgumi - lappusē Piesaistītie līgumi, izmantojot pievienošanas darbību un izvēloties
nepieciešamo līguma veidu, tiek ievadīti apakšlīgumi.
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1.19.5 NĪP Līguma kartītes dati
Šajā nodaļā aprakstīti dati, kas pieejami NĪP līguma kartītes lappusēs.
1.19.5.1 Dati
NĪP līguma kartītes lappuses "Dati" apakšlappuse "Dati" satur pamatinformāciju par attiecīgo līgumu, kā arī
datus rēķinu par pakalpojumiem ģenerēšanai .

Lappusē "Pamatdati" tiek ievadīta šāda informācija:
Pilnvarotais

persona, kurai tiesības slēgt līgumus;

Amats

pilnvarotās personas amats, izvēlas no klasifikatora Amati saraksta;
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Pilnvaras Nr.

dokuments, saskaņā ar kuru Iznomātājam ir tiesības slēgt līgumus.
Ievadlauku aizpilda brīva teksta veidā;

Pamatojuma dok. Nr.

dokuments (pamatojums), saskaņā ar kuru tiek slēgts līgums.
Laukā var brīvā tekstā ierakstīt nepieciešamo informāciju: dokumenta
nosaukumu (Pilsētas Domes lēmums, rīkojums utt.) un numuru;

Pamatojuma dok. dat.

pamatojuma dokumenta datums;

NĪP rēķina tips

lauks rēķina tips tiek aizpildīts šādi:
- ja NĪP Līguma dokumenta tipam lappusē Lauku atribūti ir norādīts
„Rēķina tips” ar noklusēto vērtību, tad noklusēti tiek piedāvāta šī
vērtība;
- ja NĪP Līguma dokumenta tipā nav norādīta noklusētā vērtība, lauks
tiek aizpildīts automātiski ar to pašu vērtību, kāda ir norādīta NĪP
Klients abonenta kartītē lappusē Norēķini, sadaļā Pamatdati laukā
Rēķina tips.

Klienta bankas rēķins

norāda līguma klienta bankas rēķinu;

Piegādes adrese

norāda līguma klienta piegādes adresi;

Ģenerāllīgums

NĪP Līgumiem iespējams norādīt kādu citu Klientu līgumu kā
Ģenerāllīgumu.
Laukā Ģenerāllīgums izvēle notiek no Klientu līgumu saraksta,
kurā tiek piedāvāti tie līgumi, kuriem ir norādītas abas pazīmes –
Ģenerāllīgums un Norēķins pret ģenerālo līgumu.

1.19.5.2 Plānotās summas
NĪP līguma ievadloga lappuses "Dati" apakšlappusē "Plānotās summas" var ievadīt līguma valūtu, plānoto
līguma summu gadā vai mēnesī.

izvēlnē pieejamas darbības:
- Summa ar PVN - aprēķina un aizpilda lauku Summa ar PVN, izmantojot PVN likmi un summu.
- Summa bez PVN - aprēķina un aizpilda lauku Summa bez PVN, izmantojot PVN likmi un summu.
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1.19.5.3 Summas kontrole
Lappusē Summas kontrole iespējams norādīt, kā kontrolēt līguma un ar līgumu saistīto dokumentu summas.
Kontroles pazīmi var uzstādīt gan debeta, gan kredīta dokumentu summām apgādes un realizācijas pusē.
Kontroles pazīme var būt:
nepiemēro - kontrole netiek piemērota;
brīdina - sistēma pie dokumenta saglabāšanas brīdina lietotāju, ja līdz ar attiecīgā dokumenta izpildi
dokumentu kopsumma pārsniegs līguma summu;
aizliedz - sistēma aizliedz izpildīt dokumentu, ja līdz ar attiecīgā dokumenta izpildi dokumentu kopsumma
pārsniegs līguma summu.
Kolonnā Kopsummas redzamas ar līgumu saistīto, jau ievadīto dokumentu kopsummas.
Kolonnā Līdz līguma summai redzamas summas, kas aprēķinātas no līguma summas atņemot attiecīgo
dokumentu kopsummu.

1.19.5.4 Summas izmaiņas
Lappusē Summas izmaiņas tiek reģistrētas līguma summu izmaiņas. Iespējams pievienot piezīmes.
Summu izmaiņas tiek reģistrētas pēc šāda algoritma:
1) līguma ievadloga pirmajā lappusē „Informācija” laukā vienmēr tiek rādīta līguma aktuālā summa, t.i., summa,
ietverot visas izmaiņas.
Ja summu labo, tad sistēma piedāvā to reģistrēt.
Piemēram, sākotnējā summa ir 100.00 un summa ar PVN ir 118.00. Ja līguma summu lappusē „Informācija”
labo uz 300.00 un attiecīgi summu ar PVN uz 354.00, tad rezultātā tiek fiksētas summas izmaiņas +200 un
+236. Atverot lappusi „Summas izmaiņas”, sākotnējās summas redzamas augšā, jaunās summas (pēc
izmaiņām) - apakšā.
2) pievienojot summu izmaiņas tieši lappusē „Summas izmaiņas”, tiek veidota izmaiņu vēsture jau esošiem
līgumiem.
Par aktuālo summu tiek uzskatīta "Līguma summa pēc izmaiņām" (apakšējā), bet rindas pievienošana koriģē
augšējās summas - "Līguma summas pirms izmaiņām".

1.19.5.5 Līguma pagarinājumi
Lappuse „Līguma pagarinājumi” satur uz līguma reģistrēto termiņu pagarinājumu sarakstu.

Līgumu pagarinājumu ievadei paredzēta tabula, kurā ierakstu pievieno, nospiežot F2 vai pogu
ierakstu dzēš, nospiežot F8 vai pogu

, bet aktīvo

.

Katram ierakstam jāuzdod Datums, līdz kuram tiek pagarināts līgums.
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Papildus tam, brīva teksta veidā var ievadīt informāciju par Pamatojumu un dokumenta Numuru, saskaņā ar
kuru tiek reģistrēts līguma pagarinājums.
Pēc pagarinājuma reģistrēšanas, līgumam automātiski mainās beigu termiņš – tas aizvietojas ar pēdējā
pagarinājuma datumu.

1.19.5.6 Apsekošana
NĪP līguma ievadloga lappuses "Objekta dati" apakšlappusē "Apsekošana" iespējams izvēlēties līguma NĪ
objekta apsekošanas aktu, kā arī norādīt NĪ objektam pieejamus labiekārtojumus.
Labiekārtojumu kārtošanas veidu iespējams uzdot kā kontroles un vides parametru: Sistēma->Uzstādīj umi>Kontroles un vides parametri->NĪP parametri: Labiekārtoj umu kārtošana līgumos un NĪO kartītē
( Ievadīšanas secībā/Pēc alfabēta augoši/Pēc alfabēta dilstoši).

1.19.5.7 Dzīvokļa telpas
NĪP līguma ievadloga lappuses "Objekta dati" apakšlappusē "Telpas” attēlo datus par dzīvokļa iekštelpām.

Katru nākamo ierakstu sarakstam pievieno, nospiežot pogu
Aktīvo ierakstu no saraksta dzēš, nospiežot pogu

(vai F2) .

.

Telpu sarakstu var aizpildīt automātiski no dzīvokļa Kadastrālās uzmērīšanas lietas, ja nospiež pogu
Kopēt Telpu grupas telpas (skat. Telpu grupas Kadastrālās uzmērīšanas lietas ), ja vajag, šo informāciju var
labot.
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Ja tiek pievienota koplietošanas telpa, koplietošanas telpu platība var neatbilst inventarizācijas lietā norādītajai
vērtībai, jo iznomāšanas līgumā koplietošanas telpām piemēro t.s. platības domājamās daļas. Lai aprēķinātu
koplietošanas telpas platību, jānospiež poga
proporcionāli domājamām daļām).

- Koplietošanas telpu platības aprēķins (platību rēķina

1.19.5.8 Mājas telpas
Nedzīvojamo telpu iznomāšanas līguma ievadloga lappusē Telpas sarakstā Nedzīv. telpu iznomāšanas
līguma telpas ievada līgumā norādītās Būves (ēkas) nedzīvojamās telpas, kuras tiks iznomātas šī līguma
nosacījumu ietvaros.
Ja iznomājamā platība sastāv no vairākām vienas ēkas telpu grupām, tad iespējams norādīt katrai telpu grupai
iznomāšanas periodu un platību, ar kuru telpu grupa ir nodota nomā.
Ar vienu nedzīvojamās telpas līgumu ir iespējams iznomāt arī vienas ēkas dažādu telpu grupu telpas, tai skaitā
koplietošanas telpas, izvēlēloties no katras telpu grupas konkrētas telpas. Arī šajos gadījumos katrai telpai var
norādīt periodu un platību, ar kuru telpu grupa ir nodota nomā. Koplietošanas telpām platību var aprēķināt
proporcionāli domājamām daļām, izmantojot komandpogu Telpas ievadlogā.
Jaunu telpu pievieno, nospiežot pogu
telpa (skat. Mājas telpas ievadlogs).

. Tiek izsaukts ievadlogs Nedzīvojamo telpu iznomāšanas līguma

1.19.5.8.1 Mājas telpas ievadlogs

Līguma telpas ievadlogs paredzēts, lai norādītu iznomājamo telpu un tās parametrus.

Ievadlogā jānorāda:
Līgums

līguma numurs un datums, aizpildīts automātiski ar tekošā līguma datiem;

Telpu grupa

izvēlas no reģistrēto līguma ēkas telpu grupu saraksta

TG telpa

izvēlas no telpu grupas inventarizācijas lietā aprakstīto telpu saraksta;

Apsekošanas akts

izvēlas no Objektu apsekošanas aktu saraksta;

Spēkā no

datums, no kura tiek iznomāta telpu grupa vai telpa;
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Spēkā līdz

datums, līdz kuram tiek iznomāta telpu grupa vai telpa;

Platība

pēc noklusējuma lauks aizpildās automātiski no Telpu grupas uzmērīšanas
lietas (sk.Telpu grupas Uzmērīšanas lietas), bet, ja nepieciešams, platības
vērtību ir iespējams izmainīt:
- ja norāda tikai TG, tad tas nozīmē, ka tiek iznomāta visa TG un platība tiek
aizpildīta ar TG platību.
- ja tiek norādīta arī telpa, tad platība aizpildās no TG Kadastrālās uzmērīšanas
lietas telpu platības.
- ja tiek pievienota koplietošanas telpa, koplietošanas telpu platība var neatbilst
inventarizācijas lietā norādītajai vērtībai, jo iznomāšanas līgumā koplietošanas
telpām piemēro t.s. platības domājamās daļas.
Lai aprēķinātu koplietošanas telpas platību, jānospiež poga
, kas atrodas
blakus laukam (platību rēķina proporcionāli domājamām daļām).

Tehniskais stāvoklis

tiek aizpildīts no Kadastrālās uzmērīšanas lietas: Labs, Apmierinošs vai Slikts;

Tips

tiek aizpildīts no Kadastrālās uzmērīšanas lietas: Dzīvoj ama, Nedzīvoj ama vai
Koplietošanas;

1.19.5.9 Klasifikācija
NĪP līguma ievadloga lappuses "Klasifikācija" apakšlappusē "Klasifikācija" iespējams norādīt, kādām līgumu
grupām šis līgums pieder, kas paredzēts grupēšanai atskaitēs.

Lappusē „Klasifikācija” norāda šādu informāciju:
Līguma veids

izvēlas no līgumu veidu klasifikatoru saraksta;

Iepirkums

izvēlas no iepirkumu saraksta;

Nozare

izvēlas no nozaru klasifikatora saraksta;

Saistību klasifikācijas
grupa

izvēlas no saistību klasifikāciju grupu saraksta;

Klienta atrašanās vieta

izvēlas no lejupkrītošā saraksta: Iekšzeme, ES valsts vai ārpus ES.
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1.19.5.10 Dimensijas
NĪP līguma ievadloga lappuses "Klasifikācija" apakšlappusē "Dimensijas" norāda grāmatvedības uzskaitei un
datu analīzes nodrošināšanai nepieciešamās dimensijas.
Iespējams uzdot šādas dimensijas:
Prasību konts

izvēlas no Kontu plāna;

Papildkonts

izvēlas no Kontu plāna;

Izmaksu postenis

izvēlas no izmaksu posteņu saraksta;

Struktūrvienība

izvēlas no struktūrvienību saraksta;

Finansējuma postenis izvēlas no finansējumu posteņu saraksta;
Papilddimensijas

iespējamas 1., 2. un 3.papilddimensijas;

Projekts

izvēlas no projektu saraksta.

1.19.5.11 Papildgrupas
NĪP līguma ievadloga lappuses "Klasifikācija" apakšlappusē "Papildgrupas" līgumam tiek piesaistītas
papildgrupas no Līgumu papildgrupu klasifikatora (Pamatdati -> Līgumi -> Līgumu papildgrupas), kas
paredzētas datu atlasei sarakstos vai atskaišu veidošanai.
Loga kreisajā pusē redzamas Pieejamās papildgrupas, bet labajā Piešķirtās papildgupas. Iezīmējot
papildgrupu un, izmantojot pogas ar bultiņām, to var pārnest uz nepieciešamo sarakstu.

1.19.5.12 Īpašības
NĪP līguma ievadloga lappuses "Klasifikācija" apakšlappusē "Īpašības" norāda iepriekš definēto īpašību
vērtības.
Īpašības var izmantot, lai fiksētu dažādas specifiskas līguma pazīmes.
Īpašības tiek piesaistītas, laukā Kods nospiežot pogu

un izvēloties ierakstu no Īpašību saraksta.
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1.19.5.13 Iedzīvotāji
NĪP līguma ievadloga lappuses "Personas" apakšlappuse „Iedzīvotāji” satur īres līgumā pierakstīto personu
sarakstu.

Dzīvoklī pierakstīto īrnieku saraksts nav nemaināma īres līguma sastāvdaļa. Laika gaitā šis saraksts var tikt
papildināts vai modificēts. Sistēma atļauj pievienot jaunu ierakstu, modificēt ieraksta vērtības vai izdzēst esošu
ierakstu. Iespēja dzēst (izņemt no saraksta) ierakstu ir nepieciešama tikai lietotāju kļūdas novēršanai, jo
gadījumos, kad īrnieks ir jāizraksta, tiek aizpildīts lauks „Izrakstīšanās datums” attiecīgajā migrācijas datu
ierakstā.
Arī ieraksta labošana paredz datu modifikāciju tikai laukos, kuri satur datus par pamatojuma dokumentiem,
iemesliem, bet nevis pierakstīšanās/izrakstīšanās datumus. Pierakstīšanās datuma labošana ir atļauta tikai
tekošā mēneša ietvaros, jo citādi tā var izraisīt pārrēķinu nepieciešamību Abonentu daļā.
Sistēma kontrolē pierakstīšanās/izrakstīšanās datumu korektumu: izrakstīšanās datums nevar būt mazāks par
pierakstīšanās datumu; pieraksta periodi vienai personai nevar pārklāties.
Pierakstīto personu ievadei paredzēta tabula, kurā ierakstu pievieno, nospiežot F2 vai pogu
ierakstu dzēš, nospiežot F8 vai pogu

, bet aktīvo

.

Katrā ierakstā norāda šādu informāciju:
Iedzīvotājs personas vārds, uzvārds. Ievadlauku aizpilda izvēloties ierakstu no klasifikatora Iedzīvotāj i. Pilns
iedzīvotāju saraksts ir pieejams izvēlnē Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Iedzīvotāj i;
Radniecība radniecības pakāpe ar atbildīgo īrnieku (līguma klientu). Radniecības apraksta izvēlnē Pamatdati
-> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Radniecība;
Pierakstīts pierakstīšanās datums;
Pierakstīšanās dokuments dokumenta apraksts, saskaņā ar kuru tiek reģistrēta
pierakstīšanās. Ievadlaukā var brīvā tekstā ievadīt jebkuru informāciju (piemēram, dokumenta
nosaukumu, numuru, datumu)
Pierakstīšanās termiņš
datums, līdz kuram ir atļauta pierakstīšanās. Šis lauks aizpildās tikai tajos
gadījumos, kad personu vajag pierakstīt uz laiku;
Pierakstīšanās termiņa dokuments – dokumenta apraksts, saskaņā ar kuru tiek reģistrēta pagaidu
pierakstīšanās. Ievadlauku aizpilda brīva teksta veidā;
Izrakstīts
Izrakstīšanās datums;
Iemesls
šajā laukā ir iespēja izvēlēties izrakstīšanās iemeslu no klasifikatora „Pamatojumi”. Tieši
izrakstīšanai ir svarīgi norādīt tās iemeslu, jo tā dažreiz tiek reģistrēta bez pierakstītās personas
piekrišanas: miršanas dēļ, pēc tiesas sprieduma, pagaidu pierakstīšanās izbeigšanās dēļ utt.
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Dokuments Izrakstīšanās pamata dokuments, saskaņā ar kuru tiek reģistrēta izrakstīšanās. Ievadlaukā var
ievadīt brīvā tekstā jebkuru informāciju (piemēram, dokumenta nosaukumu, numuru, datumu)

1.19.5.14 Pakalpojumu saņēmēji
NĪP līguma ievadloga lappuses "Personas" apakšlappusē "Pakalpojuma saņēmēji" tiek piesaistīti pakalpojuma
saņēmēji, izvēloties no Klientu saraksta.
Lai varētu veikt piesaisti, jābūt izveidotai Klienta kartītei.

NĪP Līguma ievadformas lappusē Pakalpojumu saņēmēji pieejami lauki, kas nodrošina iespēju reģistrēt visus
līgumslēdzējus (ja līgumu paraksta vairāki līgumslēdzēji) un NĪ objekta līdzīpašniekus (arī tos, kuri neparaksta
līgumu) (tabulas laukus iespējams uzstādīt saraksta izskatā, izmantojot izskata pogu
- Līgumslēdzējs – tiek atzīmēta izvēles rūtiņa, ja attiecīgais klients ir līgumslēdzējs;
- Līdzīpašnieks – tiek atzīmēta izvēles rūtiņa, ja attiecīgais klients ir līdzīpašnieks;
- Piezīmes – iespējams ierakstīt komentārus brīva teksta veidā.

):

Sarakstā NĪP līgumu pakalpojumu saņēmēji ir pieejami dati par visiem pakalpojumu saņēmējiem no visiem NĪP
līgumiem
1.19.5.15 Līguma aprēķinu metodes
Lappuse Aprēķinu metodes satur līgumam norādīto sniedzamo pakalpojumu maksas aprēķina metožu
sarakstu Līguma aprēķinu metodes.
Kad Aprēķina metode ir piesaistīta Līgumam, ir iespējams veikt Apjoma aprēķinu un ģenerēt rēķinus par
pakalpojumiem
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Ievadforma norāda šādu informāciju:
Līgums

tiek piedāvāts automātiski, nav labojams.

Spēkā no

datums, no kura aprēķina metode ir spēkā.

Spēkā līdz

datums, līdz kuram aprēķinu metode ir spēkā.

Pārrēķināt no
Aprēķinu metode

izvēlas ierakstu no saraksta Aprēķinu metodes.

Funkcionālais obj.

Izvēlas aprēķinam atbilstošo funkcionālo objektu;

Periodu skaits

periodu skaits;

Pakalpojums

tiek aizpildīts automātiski, ievadot aprēķina metodi.

Tarifs

tiek aizpildīts automātiski, ievadot aprēķina metodi;

Alternatīvais tarifs

iespējams norādīt tarifu, kas aizvieto metodē norādīto;

Tarifa rindas

Pazīme, kura aktivizē iespēju reģistrēt alternatīvā tarifa vērtības uz dažādiem
periodiem;

Piezīmes

Brīva teksta formātā aizpildāma papildu informācija;

Koriģēt perioda
beigās

noklusēti tiek norādīts „Nē”. Ja nomaina uz „Jā”, tad sistēma norādīto Alternatīvo
tarifu (vai tarifu no tarifa kartītes) izlīdzina atbilstoši Aprēķinu metodes
periodiskumam.
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Piemēram: Aprēķinu metodes periodiskums ir norādīts „Gads” un Alternatīvais
tarifs (maksa gadā) ir 100.11 Ls.
Rēķins tiek izrakstīts 1x ceturksnī, kur katru ceturksni jāmaksā 25.03 Ls (100.11
Ls/4 ceturkšņi).
Lai nepārsniegtu līgumā noteikto gada maksu (25.03*4 = 100.12Ls), Izlīdzinātais
maksājums jānorāda “Jā” - tad sistēma pie pēdējā aprēķina veic salīdzināšanu pret
gada maksu un koriģē santīmus, ja ir nobīde.

Kopumā laukam Spēkā no ir pieejami pieci automātiskās aizpildes algoritmi:
· Līguma datums,
· Līguma mēneša pirmais datums,
· Līguma mēneša pēdējais datums,
· Līguma nākošā mēneša pirmais datums,
· 15.datuma princips**
Laukam Spēkā līdz arī ir pieejami pieci automātiskas aizpildes algoritmi:
· Līguma faktiskais beigu datums,
· Līguma faktiskais beigu datuma mēneša pirmais datums,
· Līguma faktiskais beigu datuma mēneša pēdējais datums,
· Līguma faktiskais beigu datuma nākošā mēneša pirmais datums,
· 15.datuma princips**
** Datumu lauku Spēkā no un Spēkā līdz aizpilde iespēj ama arī pēc tā sauktā 15.datuma principa
(piemēram, laukam Spēkā no definēj ot Līguma 15.datuma principu, j a līgums tiek noslēgts no 1.-15.mēneša
datumam, tad aprēķins tiks veikts par šo mēnesi un aprēķinu metodēm laukā Spēkā no tiks ievadīts līguma
noslēgšanas datuma mēneša 1.datums, bet j a līguma datums ir intervālā no 16. datuma līdz mēneša beigām,
tad aprēķins netiks veikts par šo mēnesi un laukā Spēkā no tiks ievadīts nākamā mēneša 1. datums).
Lai varētu izmantot šos automātiskās aizpildes algoritmus, attiecīgajam NĪP līguma dokumenta tipam jāveic
konfigurācija (Sistēma -> Uzstādīj umi -> Dokumentu tipi -> NĪP līgums (nosaukums)):
- laukam LīgMet Spēkā No aizpilde laukā Noklusētā vērtība izvēlas vienu no algoritmiem.
- laukam LīgMet Spēkā Līdz aizpilde laukā Noklusētā vērtība izvēlas vienu no algoritmiem.
Ja aizpildes algoritms nav norādīts, lauka Spēkā no vērtība jāaizpilda manuāli.
Tabula Aprēķinu skaitītāji
Šajā tabulā var izvēlēties metodei saistošos skaitītājus.
Līguma aprēķinu metodes tabula "Aprēķinu skaitītāji" ir pieejama tikai tad, kad Aprēķinu metodei atbilstoša
Apjoma aprēķinu metode ir ar veidu “Pēc skaitītāja” vai “Proporcionāli pēc skaitītāja”.
Katrā ierakstā norāda šādu informāciju:
· Kods - izvēlas ierakstu no saraksta Skaitītāji
· Spēkā no - datums, no kura aprēķina metodei ir spēkā skaitītājs
· Spēkā līdz – datums, līdz kuram aprēķinu metodei ir spēkā skaitītājs
· Tips – iespējamās vērtības Pamata /Atpakaļplūsma. Ja līguma Aprēķinu skaitītāja tips ir Atpakaļplūsma,
patēriņš pēc šis skaitītāja samazina aprēķināmā pakalpojuma kopējo daudzumu.
Darbības ar tabulas ierakstiem:
- pievienot tabulai jaunu ierakstu,

- dzēst aktīvo ierakstu,
- poga “Aizpildīt aprēķinu skaitītājus”- automātiski ielasīt līguma objekta skaitītājus ar Apjoma aprēķinu
metodē norādīto skaitītāja veidu vai pamatveidu.
- tabulas kolonnu izskats.
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Līguma aprēķinu metožu saraksta izvēlnē

pieejamas darbības:

Aizpildīt no mājas

sistēma pievieno līgumam Aprēķinu metodes, kuras reģistrētas līguma objektam
atbildošās Būves kartītē.

Aizpildīt no servisa
plāna

sistēma pievieno līgumam Aprēķinu metodes no izvēlētā Servisu plāna.

Dokumenta notikumi
Ārējo dati ielāde

darbības ar excel failiem līgumu aprēķinu metožu ielādei.

1.19.5.16 Aprēķinu skaitītāji
NĪP līguma ievadloga lappuses "Aprēķini" apakšlappusē "Aprēķinu skaitītāji" var apskatīt visus līguma metodēs
norādītos aprēķinu skaitītājus.
Tabulas dati ir pieejami tikai apskates režīmā. Atbilstošā ieraksta labošana ir iespējama no Līguma aprēķinu
metodes kartītes.

1.19.5.17 Mainīgie
NĪP līguma ievadloga lappuses "Aprēķini" apakšlappusē „Mainīgie” satur līgumam norādīto mainīgo sarakstu ar
vērtībām, kuras tiek izmantotas pakalpojumu aprēķinos.
Laika gaitā šis saraksts var tikt papildināts vai modificēts.
Mainīgo ievadei paredzēta tabula, kurā ierakstu pievieno, nospiežot F2 vai pogu
nospiežot F8 vai pogu

, bet aktīvo ierakstu dzēš,

.

Katrā ierakstā norāda šādu informāciju:
Mainīgā kods

ievadlaukus Mainīgā kods un Mainīgais aizpilda, izvēloties ierakstu no
klasifikatora Mainīgie, izvēlei tiek piedāvātas mainīgo vērtības ar tipu "Līgums".

Mainīgais

mainīgā nosaukums;
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Daudzums

mainīgā vērtība;

Spēkā no

datums, no kura mainīgais ir spēkā;

Spēkā līdz

datums, līdz kuram mainīgais ir spēkā;

Piezīmes

piezīmes brīvā veidā.

1.19.5.18 Kavējuma nauda
Lappusē "Kavējuma nauda" tiek norādīti dati kavējuma naudas aprēķinam.
Lappuse sastāv no sadaļām Aprēķins un Atbrīvojumu periodi.
Aprēķins

Ievada šādu informāciju:
Spēkā no

datums, no kura spēkā attiecīgais aprēķins;

Spēkā līdz

datums, līdz kuram spēkā attiecīgais aprēķins;

Aprēķina algoritms

no lejupvērstā saraksta izvēlas: Neaprēķina, % no summas dienā,
Konstanta summa dienā vai Konstanta summa.

Pieļaujamais kavējums
(dienās)

ja maksājums iekļaujas šajās dienās pēc apmaksas termiņa, tad
kavējuma naudas neaprēķina, ja nokavē, tad aprēķina par visām dienām,
sākot no apmaksas termiņa.

Sods

summa vai procenti, atkarībā no izvēlētā algoritma.

Soda limita veids

no lejupvērstā saraksta izvēlas: Nav uzdots, % no summas vai Summa;

Soda limits

summa vai procenti, atkarībā no izvēlētā soda limita veida;

Valūta

valūtas lauks.

Soda aprēķinu metode

izvēle no klasifikatora Soda aprēķina metodes (Pamatdati -> Līgumi ->
Soda aprēķinu metodes).

Atbrīvojumu periodi
Ievada laika periodus, kuros kavējuma nauda netiek aprēķināta.
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Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts Atbrīvojuma perioda ievadforma.

Sistēma kontrolē, vai Atbrīvojuma periods ir iekļauts kādā soda naudas aprēķinā, un tādā gadījumā to vairs
neļauj izdzēst.
Atbrīvojuma periodus iespējams anulēt, izmantojot izvēlnes
darbību Anulēt. Anulētu atbrīvojuma
periodu nevar labot. Anulētu atbrīvojuma periodu iespējams aktivizēt, izmantojot darbību Aktivizēt.
Izvēlnē
notikumi.

izvēloties darbību Dokumenta notikumi, pieejami konkrētā atbrīvojuma perioda reģistrētie

Atbrīvojuma perioda ievadforma

Aizpilda laukus:
Līgums

Līguma numurs, tiek piedāvāts automātiski;

Kods

Atbrīvojuma perioda kods;

Nosaukums

Atbrīvojuma perioda nosaukums;

Datums no

atbrīvojuma perioda sākuma datums;

Datums līdz

atbrīvojuma perioda beigu datums;
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Tips

atbrīvojuma tips, izvēlas no lejupkrītošā saraksta:
Parasts – šajā periodā klientam ir atbrīvojums no kavējuma naudas un tā
netiek aprēķināta.
VIP – šajā periodā kavējuma nauda tiek aprēķināta, bet netiek iekļauta
rēķinā.

Pamatojums

var ievadīt tekstu, kas paskaidro piešķirto atbrīvojumu.

Atbrīvojuma perioda ievadformas izvēles rūtiņa Anulēts, automātiski tiek atzīmēta, ja atbrīvojuma periods ir
anulēts.
Ja atbrīvojums no kavējumu naudas ir nepieciešams visiem dokumentiem uzdotajā atbrīvojumu periodā, tad
nospiež pogu

.

Ja atbrīvojums no kavējumu naudas ir nepieciešams tikai noteiktiem dokumentiem, tad jāatzīmē izvēles rūtiņa
Dokumenti un jāpievieno attiecīgie dokumenti Dokumentu sarakstā - kolonnā Dokuments, nospiežot
izvēlas no līguma dokumentu saraksta nepieciešamo.
Izmantojot pogu

,

, iespējams pievienot vairākus dokumentus.

Kad visi nepieciešamie dokumenti pievienoti, nospiež pogu

.

Ievadītā atbrīvojumu informācija tiks ņemta vērā kavējumu un soda naudu aprēķinā.

1.19.5.19 Saistītie dati
Lappusē Saistītie dati pieejami ar līgumu saistītie dokumenti.

Lappuse Saistītie dati sadalīta divos paneļos – kreisajā pusē hierarhiskā saraksta veidā redzami pieejamo
datu nosaukumi, bet labajā pusē redzams izvēlēto datu saraksts, kuram ir pieejamas visas sarakstu logu
standarta darbības, sk. Datu apstrādes darbības sarakstu logos. (grāmata "Lietotāja saskarne un sistēmas
uzstādījumi")
Virs hierarhiskā saraksta izvietotas pogas:
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- izvērst savilkto hierarhisko sarakstu;
- savilkt izvērsto hierarhisko sarakstu;
- atver hierarhiskajā sarakstā izvēlēto datu sarakstu atsevišķā logā;
- aktivizē sarakstu labajā panelī, pārlasot datus.

1.19.5.20 Piezīmes
Lappuse "Piezīmes" satur lielu piezīmju lauku, kurā iespējams rakstīt tekstu brīvā formā.

1.19.5.21 Papilddokumenti
Lappusē Papilddokumenti redzami līgumam piesaistīto NĪP līgumu papilddokumentu saraksts.
Jaunu saistīto dokumentu pievieno, nospiežot pogu
papilddokuments.

. Tiek atvērts ievadlogs NĪP līguma

Ievada datus laukos Numurs, Datums, Aktuāls līdz, Nosaukums, Līgums - izvēlas no NĪP līgumu saraksta.
Ievada Faila ceļu vai izvēlas uz cietā diska, izmantojot pogu
Ja nepieciešams, tad var ievadīt Piezīmes.

.

1.19.6 Patēriņa starpības sadales koeficienta aprēķins
Darbība Aprēķināt koeficientu patēriņa starpības sadalei ir pieejama NĪP Līgumu saraksta (Dokumenti ->
Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Līgumi -> NĪP Līgumi) izvēlnē Darbības.
Darbība aktivizē vedni Patēriņa starpības sadales koeficienta aprēķins, kas sarakstā iezīmētajiem
līgumiem aprēķina koeficientu un saglabā to katrā NĪP Līguma kartītē.
Koeficienta aprēķins nepieciešams, lai noteiktu līgumus, uz kuriem pārdalāma starpība, kas veidojas starp
kontrolskaitītāju uzrādīto patēriņu un patēriņu pēc individuālajiem skaitītājiem dzīvokļu īpašumos (piemēram,
ūdensapgādes pakalpojumiem).
Par sagatavošanās darbiem, kas jāveic, lai uzsāktu lietot šo funkcionalitāti, skatīt instrukcijā Ūdens patēriņa
starpības sadale.
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Par koeficienta aprēķinu skat. zemāk Kā notiek patēriņa starpības sadales koeficienta aprēķins.
Pirmajā vedņa logā Patēriņa starpības sadales koeficienta aprēķina parametri tiek norādīti parametri
aprēķinam.

● Datums No, datums līdz – aprēķina periods, kuram jāaprēķina koeficients;
● Aprēķinu metode – patēriņa sadales Aprēķina metode, pēc noklusējuma tiek piedāvāta NĪP globālajos
parametros laukā Līguma aprēķina metode norādītā aprēķinu metode. Sistēma veiks koeficienta aprēķinu
tikai tiem līgumiem, kuros aprēķina periodā ir aktīva šī Aprēķinu metode;
● Skaitītāju veids – līguma skaitītāju veids, tiek izvēlēts no saraksta Skaitītāju veidi. Ja parametra laukā ir
norādīta vērtība, sistēma analizēs tikai tos Aprēķina metodei piesaistītos aprēķinu skaitītājus, kuriem ir šis
Skaitītāju veids;
● Pieļaujamais skaitītāja verificēšanas periods pēc verifikācijas termiņa beigām (mēnešos) – tiek
norādīts mēnešu skaits, pēc noklusējuma tiek piedāvāts 3;
● Līdz mēneša beigām - izvēles rūtiņa nosaka, vai aprēķinā jāizmanto pilni mēneši līdz aprēķinātā datuma
mēneša beigām. Ja pieļaujamais skaitītāja verificēšanas perioda datums ir mēneša vidū, tad atzīmējot šo
izvēles rūtiņu, pieļaujamais skaitītāja verificēšanas perioda datums tiks uzskatīts par mēneša beigām;
● Skaitītāju rādījumu periods datums no, datums līdz – pēc noklusējuma tiek piedāvāts periods no
Aprēķina perioda sākuma datuma mīnus 2 mēneši līdz Aprēķina perioda beigu datumam;
● izvēles rūtiņa Analizēt skaitītāju klases – pēc noklusējuma nav atzīmēta. Atzīmējot šo izvēles rūtiņu, tiek
aktivizēts parametrs Klase, kura jāizvēlas viena no sistēmas piedāvātājām vērtībām.

Vedņa otrajā logā Patēriņa starpības sadales koeficienta aprēķina rezultāti tiek norādīti parametri
aprēķina rezultātu saglabāšanai.
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● Datums Spēkā no, datums Spēkā līdz – līguma mainīgā periods; pēc noklusējuma tiek piedāvāts Aprēķina
periods;
● Līguma mainīgais – aprēķinātais koeficients tiks saglabāts kā šeit norādītā mainīgā vērtība, pēc
noklusējuma tiek piedāvāts NĪP globālajos parametros laukā Līguma mainīgais norādītais mainīgais;
● izvēles rūtiņa Aprēķināt koeficientu proporcionāli dienām – pēc noklusējuma tiek piedāvāta atzīmēta.
Nospiežot pogu Sākt, tiek uzsākts aprēķins un koeficienta vērtības tiek piešķirtas tiem sarakstā izvēlētajiem
līgumiem, kas atrasti pēc norādītājiem nosacījumiem.
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Darbības izpildes beigās atsevišķajā tabulā tiek uzrādīti līgumi, kuros notikusi kļūda, veicot koeficienta
aprēķinu.
Ja atzīmēta izvēles rūtiņa Atvērt atskaiti, aprēķina rezultātus var apskatīt atskaitē Līguma aprēķinu metožu
analīze.

Kā notiek patēriņa starpības sadales koeficienta aprēķins
Sadales koeficientam ir divas vērtības: 0 (nepiedālās starpības sadalē) vai 1 (piedalās starpības sadalē).
Atkarībā no parametra Aprēķināt koeficientu proporcionāli dienām koeficienta vērtība var būt diapazonā
no 0 līdz 1.
Aprēķina sākumā katram līgumam koeficienta vērtība ir 0 (nulle). Secīgi veicot dažādas pārbaudes, sistēma
maina koeficienta vērtību tikai tad, kad līgums un tā aprēķinu skaitītāji neatbilst veiktās pārbaudes
nosacījumiem. Ja līgums neatbilst vairāku pārbaužu nosacījumiem (nav izgājis vairākas pārbaudes) par gala
vērtību tiek ņemts sliktākais rezultāts (aprēķinu periodā līgums neatbilst pārbaudes nosacījumiem maksimālo
dienu skaitu).
1. Aprēķinu skaitītāju un skaitītāju eksemplāru aktivitātes pārbaude.
Pēc parametra Aprēķinu metode un Skaitītāja veids tiek atlasīti līguma aprēķinu skaitītāji. Sistēma
analizē vai visu Aprēķina periodu (datumu parametri No, līdz) līguma metodei bijuši skaitītāji un vai katram
skaitītājam bijis aktīvs eksemplārs. Ja kaut vai vienam no skaitītājiem aprēķinu periodā nav bijis aktīvs
eksemplārs vai aprēķinu metodei aprēķinu skaitītājs ir pievienots pēc aprēķinu perioda sākuma datuma,
mainās koeficienta vērtība.
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2. Skaitītāju verifikācijas termiņa pārbaude.
Pēc parametriem Pieļaujamais skaitītāja verificēšanas periods pēc verifikācijas termiņa beigām
(mēnešos) un Līdz mēneša beigām, kā arī analizējot katram Skaitītāju eksemplāram lauku Nāk.
verifikācijas datums, sistēma pārbauda, vai visu aprēķina periodu (datumu parametri No, līdz) visi
skaitītāji uzskatāmi par verificētajiem. Ja kaut vai vienam no skaitītājiem ir iztecējis verifikācijas termiņš,
mainās koeficienta vērtība.
Ja līgumam ir viens vai vairāki Īpašnieka prombūtnes dokumenti, kuru periodi pārklājas ar aprēķina
periodu (datumu parametri No, līdz), verifikācijas termiņu pārbaude netiek veikta un koeficienta vērtība
nemainās.
3. Skaitītāju rādījumu pārbaude.
Pēc parametra Skaitītāju rādījumu periods sistēma analīzē, vai šajā periodā katram skaitītājam ir vismaz
viens noziņotais rādījums. Papildus tam sistēma pārbauda, vai līgumam ir reģistrēti Īpašnieka prombūtnes
dokumenti, saskaņā ar kuriem rādījumu analīze nenotiek.
a. Ja ir Īpašnieka prombūtnes dokuments. Pirms rādījumu pārbaudes, sistēma analizē, vai līgumam ir
viens vai vairāki Īpašnieka prombūtnes dokumenti, kuru periodi pārklājas ar aprēķina periodu (datumu
parametri No, līdz) vai analīzē periodu (parametrs Skaitītāju rādījumu periods). Ja ir prombūtnes
dokumenti, rādījumus nepārbauda un koeficienta vērtība nemainās.
b. Ja nav Īpašnieka prombūtnes dokumentu. Ja līgumam nav reģistrēti Īpašnieka prombūtnes
dokumenti, sistēma analizē katra skaitītāja rādījumus. Ja kaut vai vienam no skaitītājiem Skaitītāju
rādījumu analīzes periodā nav neviena rādījuma vai esošie rādījumi neatbilst Daudzuma tipiem
Reģistrēts daudzums, Importēts daudzums vai Pārbaudes akts, mainās koeficienta vērtība. Tomēr
sistēma analizē arī eksemplāru maiņas faktu: ja Skaitītāju rādījumu analīzes periodā skaitītājam nav
neviena rādījuma ar atbilstošo Daudzuma tipu, bet ir bijusi eksemplāru maiņa, koeficienta vērtība
nemainās.
4. Skaitītāju klases pārbaude.
Pēc parametriem Analizēt skaitītāju klases un Klase sistēma pārbauda katra skaitītāja eksemplāra klasi
(skat. Skaitītāju eksemplārs, lauks Klase). Ja kaut vai vienam no skaitītājiem ir eksemplārs, kuram nav
aizpildīts lauks Klase vai esošā vērtība ir zemākā parametra Klase vērtība, mainās koeficienta vērtība.
Aprēķinātā koeficienta vērtība tiek saglabāta līguma kartītē kā vedņa parametra Līguma mainīgais mainīgais
ar periodu, kas atbilst datumu parametriem Spēkā no, Spēkā līdz.
Ja koeficienta vērtība <1, līguma mainīgā laukā Piezīmes sistēma reģistrē šādas vērtības:
● “Nav skaitītāja” – aprēķina skaitītājam nav eksemplāra (skat.1.punktu);
● “Nav aprēķinu skaitītāju” - aprēķinu skaitītājs pievienots metodei pēc aprēķina perioda sākuma vai noņemts
pirms aprēķina perioda beigām (sk. 1.punktu)
● “Verifikācijas termiņš” – eksemplāram beidzies verifikācijas periods (skat. 2.punktu);
● “Nav rādījumu” – nav rādījumu vai ir tikai rādījumi ar daudzuma tipu Vidējais rādījums (skat. 3.punktu);
● Neatbilstoša skaitītāja klase - eksemplāram nav norādīta klase vai ir neatbilstošā klase (skat.4.punktu).
Ja koeficienta vērtība =0, sistēma aizpilda līguma mainīgā lauku Piezīmes tikai tad, ja pārbaude netika veikta:
● “Prombūtnes dokuments” - netika veikta skaitītāju verifikācijas un rādījumu pārbaude, jo aprēķina vai rādījumu
analīzes periodos ir reģistrēts Īpašnieka prombūtnes dokuments;
● Skaitītāju maiņa - netika veikta skaitītāju rādījumu pārbaude, jo skaitītājam ir konstatēts eksemplāru maiņas
fakts.
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1.20 NĪP Līgumu datu saraksti
Izvēlne: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP līgumu dati

1.20.1 NĪP līgumu pakalpojumu saņēmēji
Sarakstā NĪP līgumu pakalpojumu saņēmēji pieejami dati par visiem pakalpojumu saņēmējiem no visiem
NĪP līgumiem.
Izvēlne: Dokumenti –> Nekustamo īpašumu pārvaldība –> NĪP līgumu dati –> NĪP Līgumu pakalpoj umu
saņēmēj i.
Sarakstam NĪP līgumu pakalpojumu saņēmēji pieejamas pogas
un
, kas atver attiecīgā NIP
līguma ievadformu skatīšanās/labošanas režīmā, ja vien lietotājam ir piešķirtas skatīšanās/labošanas
tiesības uz šo NĪP līguma veidu.

1.20.2 NĪP līgumu papilddokumenti
Saraksts NĪP līgumu papilddokumenti paredzēti, lai varētu reģistrēt un piesaistīt līgumam brīdinājumus,
informācijas vēstules, vienošanās un tml. dokumentus.
Saraksts pieejams no izvēlnes Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP līgumu dati -> NĪP līgumu
papilddokumenti.
No saraksta, izmantojot pievienošanas darbību, ievadlogā NĪP līguma saistītais dokuments var reģistrēt
saistīto dokumentu.

Ievadlogā jānorāda dokumenta Numurs, Datums, Nosaukums, Aktuāls līdz - datums, līdz kuram aktuāls,
Līgums un Faila ceļš.
Iespējams ievadīt piezīmes, ja nepieciešams.
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1.20.3 NĪP līgumu aprēķinu metodes
Sarakstā NĪP līgumu aprēķinu metodes pieejami dati par aprēķinu metodēm no visiem NĪP līgumiem.
Izvēlne: Dokumenti –> Nekustamo īpašumu pārvaldība –> NĪP līgumu dati –> NĪP Līgumu aprēķinu metodes
No šī saraksta var pievienot līgumam jaunu metodi vai labot esošo.
Saraksta izvēlnē

pieejamas darbības:

Dokumenta notikumi
Ārējo dati ielāde

darbības ar excel failiem līgumu aprēķinu metožu ielādei.

1.20.4 NĪP līgumu aprēķinu skaitītāji
Sarakstā NĪP līgumu aprēķinu skaitītāji pieejami dati par līgumu metodēm piesaistītiem aprēķinu
skaitītājiem no visiem NĪP līgumiem.
Izvēlne: Dokumenti –> Nekustamo īpašumu pārvaldība –> NĪP līgumu dati –> NĪP Līgumu aprēķinu skaitītāji
No šī saraksta var atvērt uz labošanu līguma aprēķinu metodes ievadformu un labot aprēķinu skaitītāju datus.

1.21 NĪP nomas līgumi
Nomas līgums ir līgums, saskaņā ar kuru no klienta tiek nomāts NĪ objekts vai tā daļa.
NĪP nomas līgumu sarakstā (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP nomas līgumi ->
Saraksts), ir pieejami šādi sistēmā ievadītie NĪP nomas līgumi (no iekavās norādītajām izvēlnēm katram līgumu
veidam ir pieejams arī atsevišķs saraksts):
- Zemes nomas līgumi (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP nomas līgumi -> NĪP Zemes
nomas līgumi)
- Nedzīvojamo telpu nomas līgumi (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP nomas līgumi -> NĪP
Nedzīvoj amo telpu nomas līgumi).
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
un no izvēlnes izvēloties nepieciešamo līguma veidu (atbilstoši
definētajiem NĪP līgumu dokumentu tipiem).
Tiek izsaukts attiecīgais NĪP nomas līguma ievadlogs:
- Zemes nomas līguma ievadlogs, aprakstu skat. Zemes nomas līgums.
- Nedzīvojamo telpu nomas līguma ievadlogs, aprakstu skat. Nedzīvojamo telpu nomas līgums.
Darbības un līgumu pielikumi ir analoģiski kā NĪP līgumiem, skat. NĪP līgumi.

1.21.1 NĪP zemes nomas līgumi
Zemes nomas līgums ir līgums, saskaņā ar kuru no klienta tiek nomāta zeme.
Zemes nomas līgumu saraksts ir pieejams no izvēlnes Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP
nomas līgumi -> NĪP Zemes nomas līgumi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts NĪP Zemes nomas līguma ievadlogs.
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Katram līgumam ir jāievada pamatinformācija, kas ievadlogā redzama virs lappusēm:
Numurs

ievadot tiek piedāvāts kārtējais numurs no kopējās dokumentu numerācijas
sistēmas;

Gads

līguma gads;

Datums

dokumenta datums;

Numurs klienta
uzskaitē

Numurs klienta uzskaitē;

Nomnieks

NĪ objekta iznomātājs, izvēlas no kopējā Klientu saraksta;

Savs līgums

Izvēlas Jā vai Nē.

Maksātājs

NĪ objekta lietotājs.
Ja tas ir savs līgums, tad maksātājs ir pati īpašumu aģentūra un lauks nav
jāaizpilda.
Ja nav savs līgums, tad norāda maksātāju, kas ir kāda no īpašumu
aģentūras struktūrvienībām - izvēlas no Funkcionālo objektu saraksta;

NĪ Objekts

izvēlas no zemes vienību saraksta, tiek piedāvāti tie NĪ objekti, kuriem ir
pazīme Nomas;

Termiņa tips

jānorāda viens no iespējamiem tipiem: uz noteiktu laiku vai uz nenoteiktu
laiku. Ja termiņa tips ir uz noteiktu laiku, tad obligāti jāievada līguma beigu
datumu. Ja ir uzdots uz nenoteiktu laiku, tad beigu datumam jābūt tukšam.

Plānotais beigu
datums

juridiskais līguma beigu datums. Jāaizpilda atkarībā no ievadlauka Termiņa
tips vērtības.

Faktiskais beigu
datums

datums, kad faktiski beidzas līgums.
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Līguma platība

ievada platību kvadrātmetros, kura tiek nomāta.

NĪ Objekta platība ir pieejama tikai apskates režīmā, aizpildās automātiski, saskaņā ar līgumā
norādīto NĪ Objektu.
Norēķinu cikls

iespējams norādīt šādas vērtības:
- Mēnesis - norēķini notiek par katru kalendāro mēnesi, 12 reizes gadā;
- Ceturksnis - norēķini notiek par 3 kalendārajiem mēnešiem, 4 reizes gadā;
- Pusgads - norēķini notiek par 6 kalendārajiem mēnešiem, 2 reizes gadā;
- Nenoteikts - nav vienošanās par regulāru norēķinu ciklu.
Aprēķinot vidējo patēriņu, sistēma izvēlas līguma norēķinu ciklam
atbilstošos 3 periodus atpakaļ:
- Ja cikls ir Mēnesis vai Nenoteikts, tad 3 mēnešus atpakaļ,
- Ja cikls ir Ceturksnis, tad 3 ceturkšņus jeb 9 mēnešus atpakaļ,
- Ja cikls ir Pusgads, tad 3 pusgadus jeb 18 mēnešus atpakaļ.

Loga apakšējā joslā pieejami lauki:
Statuss

iespējamās vērtības: Plānots, Sagatavots, Aktīvs, Saistības izpildītas vai
Apturēts.

Slēgšanas
iemesls

Kad līgums ir beidzies, tā statuss loga statusa laukā (atrodas loga
apakšpusē) tiek uzdots Saistības izpildītas.
Aktivizējas lauks Slēgšanas iemesls, kurā ir iespējams ievadīt Slēgšanas
iemeslu. Šos datus nepieciešams norādīt, lai iegūtu statistikas datus

Atbildīgais

vārds, uzvārds, izvēlas no Atbildīgo saraksta.

Pārējo datu ievade, labošana vai apskate notiek ievadloga lappusēs:
Pamatdati
Līguma pagarinājumi
NĪO Konstruktīvie elementi
NĪO (Telpu) iekārtas
Mainīgie
Aprēķinu metodes
Aprēķinu skaitītāji
Dimensijas
Klasifikācija
Kavējumu nauda
Piezīmes
Papilddokumenti
Līguma dokumenti
Summas kontrole
Summas izmaiņas
Papildgrupas
Pakalpojumu saņēmēji
Īpašības
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1.21.2 NĪP nedzīvojamo telpu nomas līgumi
Nedzīvojamo telpu nomas līgums ir līgums, saskaņā ar kuru no klienta tiek nomātas nedzīvojamās telpas.
Nedzīvojamo telpu nomas līgumu saraksts ir pieejams no izvēlnes Dokumenti -> Nekustamo īpašumu
pārvaldība -> NĪP nomas līgumi -> NĪP Nedzīvoj amo telpu nomas līgumi
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts NĪP Nedzīv. telpu nomas līguma ievadlogs.

Katram līgumam ir jāievada pamatinformācija, kas ievadlogā redzama virs lappusēm:
Numurs

ievadot tiek piedāvāts kārtējais numurs no kopējās dokumentu numerācijas
sistēmas;

Gads

līguma gads;

Datums

dokumenta datums;

Numurs klienta
uzskaitē

numurs klienta uzskaitē

Nomnieks

NĪ objekta iznomātājs, izvēlas no kopējā Klientu saraksta;

Savs līgums

Izvēlas Jā vai Nē.

Maksātājs

NĪ objekta lietotājs.
Ja tas ir savs līgums, tad maksātājs ir pati īpašumu aģentūra un lauks nav
jāaizpilda.
Ja nav savs līgums, tad norāda maksātāju, kas ir kāda no īpašumu
aģentūras struktūrvienībām - izvēlas no Funkcionālo objektu saraksta;

Būve (ēka)

izvēlas no zemes vienību saraksta, tiek piedāvāti tie NĪ objekti, kuriem ir
pazīme Nomas;
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Termiņa tips

jānorāda viens no iespējamiem tipiem: uz noteiktu laiku vai uz nenoteiktu
laiku. Ja termiņa tips ir uz noteiktu laiku, tad obligāti jāievada līguma beigu
datumu. Ja ir uzdots uz nenoteiktu laiku, tad beigu datumam jābūt tukšam.

Plānotais beigu
datums

juridiskais līguma beigu datums. Jāaizpilda atkarībā no ievadlauka Termiņa
tips vērtības.

Faktiskais beigu
datums

datums, kad faktiski beidzas līgums.

Līguma platība

ievada līgumā nomājamo platību kvadrātmetros.
Pie saglabāšanas, ja tā nesakrīt ar detalizācijas platību kopsummu, tiek
izdots paziņojums.

Būves platība

ir pieejama tikai apskates režīmā, aizpildās automātiski, saskaņā ar līgumā
norādīto NĪ Objektu.

Norēķinu cikls

iespējams norādīt šādas vērtības:
- Mēnesis - norēķini notiek par katru kalendāro mēnesi, 12 reizes gadā;
- Ceturksnis - norēķini notiek par 3 kalendārajiem mēnešiem, 4 reizes gadā;
- Pusgads - norēķini notiek par 6 kalendārajiem mēnešiem, 2 reizes gadā;
- Nenoteikts - nav vienošanās par regulāru norēķinu ciklu.
Aprēķinot vidējo patēriņu, sistēma izvēlas līguma norēķinu ciklam
atbilstošos 3 periodus atpakaļ:
- Ja cikls ir Mēnesis vai Nenoteikts, tad 3 mēnešus atpakaļ,
- Ja cikls ir Ceturksnis, tad 3 ceturkšņus jeb 9 mēnešus atpakaļ,
- Ja cikls ir Pusgads, tad 3 pusgadus jeb 18 mēnešus atpakaļ.

Kad līgums ir beidzies, tā statuss loga statusa laukā (atrodas loga apakšpusē) tiek uzdots Saistības
izpildītas, aktivizējas lauks Slēgšanas iemesls, kurā ir iespējams ievadīt Slēgšanas iemeslu. Šos datus
nepieciešams norādīt, lai iegūtu statistikas datus.
Pārējo datu ievade, labošana vai apskate notiek ievadloga lappusēs:
Pamatdati
Līguma pagarinājumi
NĪO Konstruktīvie elementi
NĪO (Telpu) iekārtas
Mainīgie
Aprēķinu metodes
Aprēķinu skaitītāji
Dimensijas
Klasifikācija
Kavējumu nauda
Piezīmes
Papilddokumenti
Līguma dokumenti
Summas kontrole
Summas izmaiņas
Papildgrupas
Pakalpojumu saņēmēji
Īpašības
Telpas - skat. Mājas telpas
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1.21.3 NĪP kompleksais nomas līgums
NĪP kompleksais nomas līgums ir līgums, saskaņā ar kuru no klienta tiek nomāts nekustamais īpašums un
vienam līgumam iespējams piesaistīt vairākus apakšlīgumus, kur katrs apakšlīgums attiecas uz vienu konkrētu
adresi.
Izvēlne: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP nomas līgumi -> NĪP Kompleksie nomas līgumi
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek izsaukts NĪP Kompleksā nomas līguma ievadlogs.

Katram līgumam ir jāievada pamatinformācija ievadloga galvenē:
Numurs

ievadot tiek piedāvāts kārtējais numurs no kopējās dokumentu
numerācijas sistēmas;

Gads

līguma gads;

Sākuma datums

līguma sākuma datums;

Numurs klienta uzskaitē

numurs klienta uzskaitē

Klients

NĪ objekta iznomātājs, izvēlas no kopējā Klientu saraksta;

Lappusē Piesaistītie līgumi, izmantojot pievienošanas darbību
veidu, tiek ievadīti apakšlīgumi.

un izvēloties nepieciešamo nomas līguma

Pārējo datu ievade, labošana vai apskate notiek ievadloga lappusēs:
Pamatdati
Līguma pagarinājumi
NĪO Konstruktīvie elementi
NĪO (Telpu) iekārtas
Mainīgie
Aprēķinu metodes
Aprēķinu skaitītāji
Dimensijas
Klasifikācija
Kavējumu nauda
Piezīmes
Papilddokumenti
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Līguma dokumenti
Summas kontrole
Summas izmaiņas
Papildgrupas
Pakalpojumu saņēmēji
Īpašības

1.22 Objektu apsekošanas akti
Objekta apsekošanas aktā tiek fiksēts NĪ objektu fiziskais/tehniskais stāvoklis uz noteiktu datumu.
Objektu apsekošanas akts satur objektu raksturojumu sarakstus. Tas tiek veidots vienam konkrētam
nekustamā īpašuma (NĪ) objektam.
Informāciju no apsekošanas akta izmanto kā NĪ objekta papildus aprakstu, kuru attēlo gan objekta kartītē, gan
arī objekta nomas/īres līgumos.
Vienam NĪ objektam var būt vairāki apsekošanas akti, no kuriem pēdējais pēc datuma nosaka šī objekta
tekošos raksturojumus.
Pieejami arī speciāli skatītājiem paredzēti aktu veidi:
1) Skatītāju pārbaudes akts - skaitītāju rādījumu kontrolei, tiek izmantots kontroles vidējā rādījuma
aprēķināšanai.
2) Skaitītāju izmaiņu akts - lai fiksētu šādus darba uzdevuma rezultātus un izpildes faktus:
- jaunu skaitītāju uzstādīšana;
- skaitītāju noņemšana vai atslēgšana;
- skaitītāju maiņa – esošo noņemšana uz verificēšanu un citu uzstādīšana.
Lai šie dokumentu veidi būtu pieejami, iepriekš jābūt veiktai dokumentu tipu aktivizēšanai (Sistēma ->
Uzstādīj umi -> Dokumentu tipi).
Skaitītāju pārbaudes akta dokumenta tipam lappusē Lauku atribūti jāpievieno vērtība Datu avots
“Pārbaudes akts”.
Apsekošanas aktu saraksts ir pieejams no izvēlnes Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Apsekošanas akti.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
un izvēloties akta veidu:
- Objektu apsekošanas akts - tiek izsaukta ievadforma NĪ objekta apsekošanas akts
- Skaitītāju pārbaudes akts - tiek izsaukta ievadforma Skaitītāju pārbaudes akts
- Skaitītāju izmaiņu akts - tiek izsaukta ievadforma Skaitītāju izmaiņu akts
- Telpu uzkopšanas akts - tiek izsaukta ievadforma Telpu uzkopšanas akts

1.22.1 Objektu apsekošanas akts
NĪ Objekta apsekošanas akts tiek aktivizēts no Objektu apsekošanas aktu saraksta.
Katram aktam obligāti ir jāievada pamatinformācija ievadloga galvenē:
Numurs

akta numurs;

Datums

akta datums;

214

Lietotāju dokumentācija
Objekts

nekustamā īpašuma objekts, kuram tika veikta apsekošana.

Autors

atbildīgais par akta saturu (izvēle no Personu saraksta).

Statuss

akta apstrādes statuss: Sagatave , Apstiprināts.

Apsekošanas akta dokumenta tipa aprakstā (Sistēma –> Uzstādīj umu –> Dokumenti tipi –> pamatveids
“Obj ekta apsekošanas akts”) laukam Numurs var piesaistīt automātisku numeratoru, bet laukam Autors ir
iespēja norādīt vērtības aizpildes algoritmu.
Pārējo datu ievade, labošana vai apskate notiek ievadloga lappusēs: Tehniskie parametri, Iekārtas un
Piezīmes.
Ja uzreiz pēc datu saglabāšanas, nospiežot pogu

, nepieciešams izdrukāt NĪ objektu

apsekošanas aktu, pirms tam ir jāiespiež poga
(loga kreisajā apakšējā stūrī), tad tiks atvērts drukas
vadības logs. skat.Drukas vadības logs (grāmata "Lietotāja saskarne un sistēmas uzstādījumi").
Datus no vairāku apsekošanas aktu tabulām Tehniskie parametri un Iekārtas var analizēt pārskatā Objektu
apsekošanas aktu rindas.

Tehniskie parametri
Apsekošanas akta lappuse „Tehniskie parametri” attēlo datus par NĪ objekta tehnisko stāvokli.

Katrā rindā norāda šādu informāciju:
Tehniskais parametrs

lauka vērtība jāizvēlas no klasifikatora Tehniskie parametri.

Telpas Nr.

telpas numuru aizpilda, ja ir nepieciešams detalizēt informāciju pa NĪ
objekta iekštelpām.

Apraksts

laukā var brīvā tekstā ievadīt jebkuru papildu informāciju par objekta
stāvokli.

Stāvoklis

jāizvēlas viena no piedāvātajām vērtībām: Teicams, Labs,
Apmierinošs, Slikts vai Kritisks.
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Katru nākamo ierakstu sarakstam pievieno, nospiežot pogu
Aktīvo ierakstu no saraksta dzēš, nospiežot pogu

(vai F2) .

.

Iekārtas
Apsekošanas akta lappuse „Iekārtas” attēlo datus par nekustamā īpašuma objektā izmantotajām
(uzstādītajām) iekārtām.

Katrā rindā norāda šādu informāciju:
Telpas tips raksturo iekārtas atrašanās vietu, ko ievada, ierakstot vai izvēloties no saraksta;
Telpas Nr. telpas numurs, kurā ir izvietota iekārta;
Nosaukums iekārtas nosaukums, ko ievada ierakstot vai izvēloties no saraksta;
Apraksts
šajā laukā var brīvā tekstā ievadīt jebkuru informāciju par iekārtu (piemēram, marku, numuru,
ražotāju);
Stāvoklis
jāizvēlas viena no iespējamajām vērtībām: Teicams, Labs, Apmierinošs, Slikts vai Kritisks.
Katru nākamo ierakstu sarakstam pievieno, nospiežot pogu
Aktīvo ierakstu no saraksta dzēš, nospiežot pogu

(vai F2) .

.

Piezīmes
Apsekošanas akta lappuse „Piezīmes” paredzēta apsekošanas rezultātu papildus informācijas ievadei.
Ievadlaukā var ievadīt brīvā tekstā jebkuru informāciju.
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1.22.2 Skaitītāju pārbaudes akts
Objekta apsekošanas akta dokumenta veids Skaitītāju pārbaudes akts tiek aktivizēts no Objektu
apsekošanas aktu saraksta.
Ievadformas Skaitītāju pārbaudes akts galvenē aizpildīšanai pieejami lauki:
- Numurs – iespējams uzstādīt numeratoru (dokumenta pamatveids);
- Datums (noklusēti tekošais);
- Objekts – izvēle no Nekustamā īpašuma objektu saraksta;
- Autors – izvēle no Personu saraksta;
- Līgums – izvēle no NĪP līgumu saraksta;
- Klients – izvēle no Klientu saraksta;
- Statuss – Sagatave, Apstiprināts.

Lappuse Skaitītāji – tiek ielasīti uz akta datumu aktīvie skaitītāji.
Lappuses Skaitītāji sarakstā pieejamie lauki ir tikai skatāmi, izņemot laukus:
- Numurs – iespējams ievadīt numuru un atrast skaitītāja eksemplāru,
- Plombas Nr. – iespējams ievadīt plombas numuru,
- Stāvoklis – skaitītāja stāvoklis, kā vērtība tiek norādīta eksemplāra īpašība. Ja vērtība tiek mainīta, tad,
saglabājot aktu, iepriekšējā vērtība tiek slēgta ar akta datuma iepriekšējo dienu. Pārskaitījuma īpašību, kura
tiek izmantota aktos, norāda logā NĪP globālie parametri lappuses Citi parametri laukā Akti: Eksemplāra
stāvokļa īpašība.
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Poga

– labot eksemplāru, tiek aktivizēts logs Skaitītāju eksemplārs.

Izmantojot pogu
, var izsaukt skaitītāju rādījumu reģistrēšanas logu un reģistrēt ar
aktu nolasītos rādījumus. Šīm rādījumu rindām ir jāsaglabā datu avots „Akts” un rādījuma tips „Pārbaude”.
Poga

- tiek aprēķināts kontroles vidējais rādījums.

Lappusē Tīkla elementi iespējams pievienot Tīkla elementus (skat. Skaitītāji), izvēloties tos no Tīkla
elementu eksemplāru saraksta, un ievadīt Plombas numuru, reģistrēt Stāvokli.
Saglabājot aktu, ievadītās plombas numura un stāvokļa vērtības automātiski tiek saglabātas Tīkla elementa
kartītē. Tīkla elementa Stāvokļa vērtība tiek reģistrēta kā Tīkla elementa eksemplāra īpašība ar periodu, sākot
ar akta datumu.
Lappuse Darba uzdevumi paredzēta darba uzdevuma pievienošanai, izvēloties no Servisa darbu
pieteikumu saraksta.
Lappuse Darba veicēji paredzēta darba veicēju pievienošanai, izvēloties no Personu saraksta.
Lappusē Pievienotie faili iespējams pievienot dažādus failus.
Poga
- tiek atvērts Pievienotā faila ievadlogs, kurā lietotājs norāda:
Veids - failu glabātuves veids (sarakstā tiks piedāvāti Uzņēmuma datorsistēmā aprakstītās tīkla direktorijas
Sistēma -> Administrēt -> Failu glabātuves, kurās attiecīgi tiek saglabāti Horizon pievienotie faili atšķirīgos
formātos - attēli, apraksti, instrukcijas, dokumentu kopijas utt.).
Komentārs - ievada komentārus.

Lappuse Piezīmes - pieejams komentāru lauks, kurā var ierakstīt tekstu brīvā formātā.
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1.22.3 Skaitītāju izmaiņu akts
Skaitītāju izmaiņu akts paredzēts, lai fiksētu šādus darba uzdevuma rezultātus un izpildes faktus:
- jaunu skaitītāju uzstādīšana;
- skaitītāju noņemšana vai atslēgšana;
- skaitītāju maiņa – esošo noņemšana uz verificēšanu un citu uzstādīšana.
Skaitītāju izmaiņu akti pieejami Objektu apsekošanas aktu sarakstā: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu
pārvaldība -> Obj ektu apsekošanas akti -> Pievienot -> Skaitītāj u izmaiņu akts.

Ievadformas Skaitītāju izmaiņu akts galvenē aizpildīšanai pieejami lauki:
- Numurs – iespējams uzstādīt numeratoru (dokumenta pamatveids);
- Datums (noklusēti tekošais);
- Objekts – izvēle no Nekustamā īpašuma objektu saraksta;
- Autors – izvēle no Personu saraksta;
- Līgums – izvēle no NĪP līgumu saraksta;
- Klients – izvēle no Klientu saraksta;
- Statuss – Sagatave, Apstiprināts.

Lappuse Noņemtie skaitītāji paredzēta noņemto skaitītāju reģistrēšanai.
Lappuses Noņemtie skaitītāji sarakstā pieejamie lauki ir tikai skatāmi, izņemot laukus:
- Numurs – iespējams ievadīt numuru un atrast skaitītāja eksemplāru,
- Plombas Nr. – iespējams ievadīt plombas numuru.
Izmantojot pogu
, pievienošanai tiek piedāvāti skaitītāju eksemplāri, kuri atrodas aktā norādītajā NĪ objektā
un kuriem Spēkā līdz datums ir vienāds ar akta datumu vai ir tukšs.

Poga
- tiek atvērts objekta Skaitītāju eksemplāru saraksts, pievienošanai tiek piedāvāti skaitītāju
eksemplāri, kuri atrodas aktā norādītajā NĪ objektā un kuriem Spēkā līdz datums ir vienāds ar akta datumu vai
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ir tukšs. Lietotājs veic labojumus katram noņemtajam skaitītāja eksemplāram - norādot eksemplāram datumu
Spēkā līdz un Rādījums noņemot. Pēc tam noņemtos skaitītājus izvēlas un ielasa sarakstā.
Poga

- tiek pievienota rindiņa.

Poga

- tiek atvērts kolonnu iestatīšanas logs.

Poga

- tiek dzēsta iezīmētā rindiņa.

Poga

- tiek atvērts skaitītāja eksemplāra logs labošanas režīmā.

Poga
- tiek atvērts skaitītāju rādījumu logs, kur iespējams noņemtajiem
skaitītājiem ievadīt beigu rādījumus un reģistrēt skaitītāja eksemplāru noņemšanu. Pēc beigu rādījumu
ievadīšanas, nospiežot pogu Apstiprināt, uz ekrāna tiek parādīts jautājums „Vai reģistrēt eksemplāra
noņemšanu visiem sarakstā esošajiem rādījumu eksemplāriem?”. Nospiežot pogu Jā, tiek reģistrēta skaitītāja
eksemplāra noņemšana – uz ekrāna redzams paziņojums „Eksemplāra noņemšana reģistrēta vienai
apstiprinātai rādījuma rindai”.
Rezultātā Skaitītāja eksemplāram tiek aizpildīti lauki Spēkā līdz un Rādījums noņemot.

Lappuse Uzstādītie skaitītāji paredzēta uzstādīto skaitītāju reģistrēšanai.
Lappuses Uzstādītie skaitītāji sarakstā pieejamie lauki ir tikai skatāmi, izņemot laukus:
- Numurs – iespējams ievadīt numuru un atrast skaitītāja eksemplāru,
- Plombas Nr. – iespējams ievadīt plombas numuru.
Pievienojot sarakstā jaunu skaitītāja eksemplāru, izvēlei tiek piedāvāti tikai norādītajā NĪ objektā esošie
eksemplāri, kuriem datums Spēkā no ir vienāds ar akta datumu. Ja šāds skaitītāju eksemplārs piedāvātajā
sarakstā nav pieejams, tad iespējams veikt tā pievienošanu – ievadformas Skaitītāja eksemplārs laukā Numurs
tiek ievadīts nepieciešamais numurs un, nospiežot pogu
(Meklēt eksemplāru), sistēma skaitītāju
eksemplāru sarakstā meklē eksemplāru ar šādu numuru un kuram datums Spēkā no ir vēlāks nekā akta
datums. Ja šāds eksemplārs tiek atrasts, tad tiek aizpildīti ievadlauki.
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Ja skaitītāja eksemplārs automātiski netiek atrasts, tad laukā Skaitītājs nepieciešams atrast NĪ objektam
atbilstošu skaitītāju un pievienot jaunu eksemplāru, kurš pēc tam tiek pievienots aktam.

Poga
- tiek atvērts objekta Skaitītāju eksemplāru saraksts, kurā lietotājs veic papildinājumus – pievieno
jaunus skaitītājus vai esošajiem skaitītājiem jaunus eksemplārus. Šo pievienošanu var veikt arī reizē ar
noņemšanu. Pēc tam uzstādītos skaitītājus izvēlas un ielasa sarakstā.
Poga

- tiek atvērts kolonnu iestatīšanas logs.

Lappuse Pievienotie faili paredzēta failu pievienošanai.
Poga
- tiek atvērts Pievienotā faila ievadlogs, kurā lietotājs norāda:
Veids - failu glabātuves veids (sarakstā tiks piedāvāti Uzņēmuma datorsistēmā aprakstītās tīkla direktorijas
Sistēma -> Administrēt -> Failu glabātuves, kurās attiecīgi tiek saglabāti Horizon pievienotie faili atšķirīgos
formātos - attēli, apraksti, instrukcijas, dokumentu kopijas utt.).
Komentārs - ievada komentārus.

Lappusē Tīkla elementi iespējams pievienot Tīkla elementus (skat. Skaitītāji), izvēloties tos no Tīkla
elementu eksemplāru saraksta, un ievadīt Plombas numuru, reģistrēt Stāvokli.
Saglabājot aktu, ievadītās plombas numura un stāvokļa vērtības automātiski tiek saglabātas Tīkla elementa
kartītē. Tīkla elementa Stāvokļa vērtība tiek reģistrēta kā Tīkla elementa eksemplāra īpašība ar periodu, sākot
ar akta datumu. Pārskaitījuma īpašību, kura tiek izmantota aktos, norāda logā NĪP globālie parametri lappuses
Citi parametri laukā Akti: Eksemplāra stāvokļa īpašība.
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Lappusē Pievienotie faili iespējams pievienot dažādus failus.
Lappuse Piezīmes paredzēta piezīmju pievienošanai.
Lappuse Darba uzdevumi paredzēta darba uzdevuma pievienošanai, izvēloties no Servisa darbu
pieteikumu saraksta.
Lappuse Darba veicēji paredzēta darba veicēju pievienošanai, izvēloties no Personu saraksta.

1.22.4 Telpu uzkopšanas akts
Objektu uzturēšanas darbu plānošanai un veikšanai pieejams dokumenta pamatveids “Telpu uzkopšanas akts”.
Šis akta veids izmantojams, lai katrai telpu grupas telpai norādītu uzkopšanas programmu, atbildīgo lietotāju
un struktūrvienību. Uz akta datumu var reģistrēt telpai saistošos raksturojumus, kā arī redzēt vērtības no telpu
grupas pēdējā reģistrētā akta.
Objekta apsekošanas akta dokumenta veids Telpu uzkopšanas akts tiek aktivizēts no Objektu
apsekošanas aktu saraksta.

Ievadformas Telpu uzkopšanas akts galvenē aizpildīšanai pieejami lauki:
- Numurs;
- Datums;
- Telpu grupa - izvēle no saraksta Telpu grupas;
- Autors - izvēle no Personu saraksta ;
- Statuss - Sagatave, Apstiprināts.
Apsekošanas akta dokumenta tipa aprakstā (Sistēma –> Uzstādīj umu –> Dokumenti tipi –> pamatveids
“Telpu uzkopšanas akts”) laukam Numurs var piesaistīt automātisku numeratoru, bet laukam Autors ir
iespēja norādīt vērtības aizpildes algoritmu.
Telpu grupas telpu datus reģistrē tabulā “Uzkopšanas dati”
Karu nākamo ierakstu sarakstam pievieno, nospiežot pogu
Aktīvo ierakstu no saraksta dzēš, nospiežot pogu

(vai F2) .

.
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Lai pievienotu uzreiz visas akta Telpu grupas telpas, jānospiež poga
telpas”).

(“Pievienot izvēlētās telpu grupas

Tabulā “Uzkopšanas dati” ievada šādus datus:
- Telpa – izvēle no saraksta Telpas (pieejamas tikai akta galvenē norādītās Telpu grupas telpas);
- Uzkopšanas programma – izvēle no klasifikatora Uzkopšanas programmas;
- Lietotājs – izvēle no Personu saraksta;
- Struktūrvienība – izvēle no sistēmas saraksta Struktūrvienības
- Piezīmes – var ievadīt brīvā tekstā jebkuru informāciju.
Tabulā ir pieejami lauki, kuri nav labojami: papildu kolonnās var redzēt tabulā ievadāmo lauku iepriekšējās
vērtības (sistēma atlasa datus uz akta datumu no iepriekšējiem aktiem).
Tabulas datu ērtākai ievadei ir pieejama darbība “Aizpildīt rindas datus”. Parametru logā var norādīt attiecīgo
lauku vērtības, kuras tiks piešķirtas iepriekš iezīmētājām akta rindiņām.

1.23 Prombūtnes
Saraksts Prombūtnes atrodas izvēlnē Dokumenti ->Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Prombūtnes.
Sarakstā ir pieejami prombūtnes dokumenti ar šādiem pamatveidiem:
● Pamatveids Prombūtne - reģistrē dzīvokļu īres līgumiem gadījumos, kad pakalpojumu aprēķins tiek veikts
pamatojoties uz aprēķina periodā esošo iemītnieku skaitu (skat. Prombūtne).
● Pamatveids Īpašnieka prombūtne - reģistrē apsaimniekošanas līgumiem gadījumos, kad aprēķins tiek
veikts pēc patēriņa starpības sadales principa vai piemērojot vidēja patēriņa aprēķinus līguma skaitītājiem
(skat. Īpašnieka prombūtne).

1.23.1 Prombūtne
Prombūtnes dokumenti pieejami no izvēlnes Dokumenti ->Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Prombūtnes.
Lai šis dokumentu veids būtu pieejams, iepriekš jābūt veiktai dokumentu tipa aktivizēšanai (Sistēma ->
Uzstādīj umi -> Dokumentu tipi).
Dokumenta Prombūtne ievadformā norāda:
● Periods no - prombūtnes perioda sākuma datums;
● Periods līdz - prombūtnes perioda beigu datums;
● Līgums - NĪP līgums, uz kuru attiecas prombūtne;
● Iedzīvotājs vai Daudzums - ja atzīmē Iedzīvotājs, tad prombūtnē esošo iedzīvotāju jāizvēlas no līgumā
reģistrēto iedzīvotāju saraksta (sk. Līguma kartītes lappusi Iedzīvotāji). Ja atzīmē Daudzums, tad ievada
prombūtnē esošo personu skaitu.
● Pamatojums - ievada pamatojuma tekstu brīvā formā.
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Prombūtnes tiek ņemtas vērā gadījumos, kad pakalpojuma aprēķins tiek veikts, pamatojoties uz dotajā brīdī
esošo iemītnieku skaitu. Ja līgumam ir reģistrēts prombūtnes dokuments, kura periods pārklājas ar Aprēķina
periodu, atbilstoši prombūtnes perioda ilgumam un prombūtnē esošo cilvēku skaitam, tiek koriģēta sistēmas
aprēķinātā vērtība šādiem sistēmas mainīgajiem:
- Esošais iemītnieku skaits,
- Esošais iemītnieku skaits (bez skaitītāj iem),
- Prombūtnes,
- Cilvēkdienas.

1.23.2 Īpašnieka prombūtne
Īpašnieka prombūtnes dokumenti pieejami no izvēlnes Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Prombūtnes.
Lai šis dokumentu veids būtu pieejams, iepriekš jābūt veiktai dokumentu tipa aktivizēšanai (Sistēma ->
Uzstādīj umi -> Dokumentu tipi).
Dokumenta Īpašnieka prombūtne ievadformā norāda:
● Numurs - izsniegtā prombūtnes dokumenta numurs; laukam var aktivizēt automātisku numerāciju.
● Periods no - prombūtnes perioda sākuma datums;
● Periods līdz - prombūtnes perioda beigu datums;
● Līgums - NĪP līgums, uz kuru reģistrē īpašnieka prombūtnes periodu;
● Pamatojums - papildu informācija par prombūtni.
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Īpašnieka prombūtnes dokuments ietekmē Patēriņa starpības sadales koeficienta aprēķinus, kā arī vidējā
patēriņa aprēķinus līguma skaitītājiem:
● ja līgumam ir Īpašnieka prombūtnes dokumenti, kuru periodi pārklājas ar koeficienta aprēķinu mēnesi,
līguma skaitītāju verifikācijas termiņu pārbaude netiek veikta (skat. Patēriņa starpības sadales koeficienta
aprēķins).
● ja līgumam ir Īpašnieka prombūtnes dokumenti, kuru periodi pārklājas ar koeficienta aprēķina mēnesi vai
rādījumu analīzes periodu, rādījumu pārbaude netiek veikta (skat. Patēriņa starpības sadales koeficienta
aprēķins).
● ja uz vidējā daudzuma Periods līdz datumu skaitītāja līgumam ir reģistrēts Īpašnieka prombūtnes
dokuments, vidējais patēriņš līguma skaitītājiem netiek rēķināts (skat. Līgumu skaitītāju rādījumi).
Īpašnieka prombūtnes dokuments neietekmē aprēķinus pēc līgumā reģistrēto cilvēku skaita. Ja apjoma
aprēķina formulās tiek izmantoti sistēmas mainīgie Esošais iemītnieku skaits, Esošais iemītnieku skaits (bez
skaitītāj iem), Prombūtnes vai Cilvēkdienas, sistēma analizē vienīgi prombūtnes dokumentus ar pamatveidu
“Prombūtne” (skat. Prombūtne).

1.24

Operatora darba vieta

Operatora darba vieta paredzēta, lai ērti apskatītu un apstrādātu datus vienam NĪP klientam (līgumam).
Operatora darba vieta ir pieejama no izvēlnes Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Operatora
darba vieta

Loga augšējās daļas pirmajā laukā ievada informāciju, pēc kuras meklēt klientu (meklēšanas parametrus var
uzdot NĪP kontroles un vides parametros).
Ja meklēšana notiek pēc noteikta laika automātiski, tad, sākot ievadīt pirmo simbolu, atrastie ieraksti pēc
noteiktā laika (pēc noklusējuma 1 sekunde) parādās lejupvērstajā sarakstā.
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Ja meklēšana notiek manuāli, tad pēc pogas
sarakstā.

nospiešanas, atrastie ieraksti parādās lejupvērstajā

Ieraksti būs redzami attiecīgajā krāsā, atkarībā pēc kura lauka ir sameklēti ieraksti.

Laukus, attēlošanas krāsu un meklēšanas metodi iespējams mainīt logā ODV Uzstādījumi, kas pieejams,
nospiežot pogu

un atvērtajā izvēlnē izvēloties Uzstādījumi...

Atrasto datu sarakstā izvēlas nepieciešamo ierakstu un sistēma atlasa datus, kas redzami loga Operatora
darba vieta lappusēs.
Lauks Pārskata periods - norēķinu pārskata perioda sākuma un beigu datums.
Lauks Datu aktivitāte - pēc noklusēšanas tiek piedāvāts šodienas datums.
Lauks NĪO kontroles vidējais - rāda NĪ objekta kontroles vidējā patēriņa summu aktīvajiem skaitītājiem. Ja
tiek skatīts <Visi līgumi>, tad šis lauks ir tukšs.
Lauks Klienta atlikums - nospiežot pogu
datumu.
Poga

, tiek aprēķināts Klienta (NĪP abonenta) atlikums uz tekošo

aktivizē datu pārlasīšanu.

Noklikšķinot ar peli uz
, pieejama izvēlne ar darbībām:
· Apskatīt - atvērt laukā redzamā Abonenta klienta kartīšu apskatei;
· Labot - atvērt laukā redzamā klienta kartīšu labošanai;
· Jauns - pievienot jaunu NĪP klienta vai Abonenta kartīti.
Skat. NĪP klienta kartīte

Noklikšķinot ar peli uz
, pieejama izvēlne ar darbībām:
· Apskatīt - atvērt laukā redzamo līgumu apskatei;
· Labot - atvērt laukā redzamo līgumu labošanai;
· Jauns - pievienot jaunu līgumu, izvēloties tā veidu.
Meklēšanas izvēlnē Līgumi pievienots <Visi līgumi>, kuru izvēloties ir pieejamas tikai lappuses Norēķinu
pārskats un Saistītie dati, lappusēs redzamie dati tiek atlasīti pēc norādītā Abonenta par visiem līgumiem
kopā.
Meklēšanas izvēlnē Līgumi pievienoti arī NĪP Ģenerāllīgumi. Ja laukā Līgums izvēlas NĪP Ģenerāllīgumu,
tad ir pieejama tikai lappuse Līguma dati, kurā tiek rādīti dati par ģenerāllīgumu.
Skat. NĪP līgumi
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Iespējams samazināt darbību skaitu aprēķina veikšanai, ja tiek uzstādīti šādi Kontroles un vides NĪP
parametri:
- Skaitītāju atlase - Atlasīt visus sagataves statusā;
- Apjoma aprēķina atlase - Atlasīt visus sagataves statusā;
- Apjoma pārrēķina atlase - Atlasīt visus, pārrēķināt atlasot;
Operatora darba vietas darbības tādā gadījumā ir sekojošas:
1) No Operatora darba vietas lappuses Norēķinu pārskats ar peles labo pogu ir atverami ievadlogi
Skaitītāju rādījumi un Apjoma aprēķins. Atvērtajos ievadlogos aizpildās Periods un Līgums, kā arī jau
ielasītas rindas no līguma sagataves statusā.
2) Operators var veikt datu ievadi un apstiprināšanu.
3) No ievadloga Skaitītāju rādījumi, izmantojot loga apakšā pogu
Apjoma aprēķina ievadlogs.
4) No ievadloga Apjoma aprēķins, izmantojot loga apakšā pogu
aprēķins un ģenerēts rēķins.

, tiek atvērts

, tiek atvērts Maksas

Lappuse Līguma dati
ODV lappusē Līgumu dati ir apskatāma līguma informācija.
Sadaļā Līgums ir redzami līguma pamatdati.
Ja ir atlasīts NĪP līgums, nospiežot peles labo pogu, izvēlnē ir pieejama darbība Ģenerēt darba uzdevumu.

Sadaļā Iedzīvotāji ir redzams līgumā iekļautais iedzīvotāju saraksts.

Sadaļā Mainīgie ir redzams līgumā iekļauto mainīgo saraksts.
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Sadaļā Aprēķinu metodes ir redzams līgumā iekļauto aprēķina metožu saraksts.

Sadaļā Klasifikācija ir redzams kādām līgumu grupām šis līgums pieder, tas tiek norādītas tāda paša
nosaukuma atbilstošajās lappusēs Līguma kartīte.

Sadaļā Īpašības ir redzamas piešķirtās pazīmes, kas tiek norādītas tāda paša nosaukuma atbilstošajās
lappusēs Līguma kartītē.
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Lappuse Norēķinu pārskats
ODV lappusē Norēķinu pārskats redzams pa mēnešiem sadalīts norēķinu pārskats, kas tiek atlasīts no
klientu apgrozījuma.
Nospiežot pogu
, tiek parādīts otrs Saldo aprēķins, kurā iespējams filtrēt sarakstu pēc saistību dokumentu
tipiem.
Dokumentu tipus apraksta un saglabā NĪP samaksas pārskata Parametru loga lappusē "Dokumentu tipi".

Uz peles labās pogas pieejamajā izvēlnē iespējams norādīt par kādu periodu rādīt pārskatu:
- Rādīt tekošo gadu;
- Rādīt gadu;
- Rādīt divus gadus;
kā arī iespējams veikt aprēķinu vienam NĪP klientam.
Lauks Nepiesaistīto maksājumu summa - tiek rādītas nepiesaistīto maksājumu summas.

Lappuse Saistītie dati
ODV lappusē Saistītie dati pieejama informācija par attiecīgā Abonenta (Līguma) Aprēķina dinamiku,
Realizācijas dokumentiem, Prombūtnēm un NĪP Rēķiniem.
Lappuse Saistītie dati sadalīta divos paneļos – kreisajā pusē hierarhiskā saraksta veidā redzami pieejamo
datu nosaukumi, bet labajā pusē redzams izvēlēto datu saraksts, kuram ir pieejamas visas sarakstu logu
standarta darbības.
Virs hierarhiskā saraksta izvietotas pogas:
- izvērst savilkto hierarhisko sarakstu;
- savilkt izvērsto hierarhisko sarakstu;
- atver hierarhiskajā sarakstā izvēlēto datu sarakstu atsevišķā logā;
- aktivizē sarakstu labajā panelī, pārlasot datus.
Saistīto datu lappusē ir pieejami šādi datu saraksti:
Aprēķina dinamika - sarakstā ir apskatāms pārskats, kurā redzami pa periodiem sadalīti sniegto
pakalpojumu daudzumi.
Realizācija - Preču dokumenti - sarakstā tiek apkopoti visi attiecīgā perioda preču dokumenti.
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Realizācija - Maksājuma dokumenti - sarakstā tiek apkopoti visi attiecīgajā periodā veiktie maksājumu
dokumenti.
Līgumsodi
Prombūtnes - sarakstā redzamas visas attiecīgajā periodā reģistrētās prombūtnes.
NĪP Rēķini - sarakstā tiek apkopoti visi attiecīgā perioda rēķini skatīšanās režīmā.
Skaitītāji
NĪO kontrolskaitītāji
Kontaktpersonas
Aktivitātes
Objektu apsekošanas akti
Vēstuļu reģistrs - sarakstā redzama informācija par nosūtītām vēstulēm.
Realizācija - konvertācijas
Apgrozījuma dokumenti - šiem datiem atbilstošā atskaite pieejama: Atskaites -> Realizācij a -> Klientu
apgrozīj ums -> Darbības -> Apgrozīj uma dokumenti.
NĪP Servisa darbu pieteikumi
Maksājumu plāns - sarakstā redzama informācija par slēgtām vienošanām pakāpeniskai parāda apmaksai.
Maksājumu plāni pieejami Līgumu modulī.
Sociāli atbalstāmās personas - sarakstā redzama informācija par sociāli atbalstāmām personām
(skat.Sociāli atbalstāmās personas un atbrīvojumu periodi kavējuma naudas aprēķiniem).

1.24.1 ODV uzstādījumi
Logs ODV (Operatora darba vietas) uzstādījumi ir paredzēts, lai veiktu uzstādījumus meklēšanai un
ātrajiem taustiņiem.
Logs tiek aktivizēts no Operatora darba vietas loga meklēšanas lauka izvēlnes.

ODV uzstādījumi lappuse "Meklēšana"
Lappuse paredzēta, lai veiktu uzstādījumus meklēšanai.

Katram Laukam pēc kura notiek meklēšana, tiek uzdots:
Meklēšanas metode - lejupkrītošajā sarakstā izvēlas vai datus meklēt, ka tie Satur vai Sākas ar meklēšanas
laukā ievadīto simbolu vai simboliem.
Attēlošanas krāsa - kādā krāsā tiks attēloti ieraksti, kas būs atrasti pēc attiecīgā Lauka.
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Laukus sarakstam var pievienot vai noņemt un mainīt to secību, nospiežot pogu
.
Tiek atvērts kolonnu uzstādīšanas logs, kurā pieejamas darbības saraksta izskata uzdošanai.

ODV uzstādījumi lappuse "Komandas"
Lappuse paredzēta ātro taustiņu iestādīšanai darbam ODV logā.
Katrai Darbībai var uzdot ātro taustiņu kombināciju, ja iezīmē darbību un laukā Ātrās izvēles taustiņš
nospiež attiecīgo taustiņu kombināciju.

1.25 Apsaimniekošana
NĪP moduļa izvēlnē Apsaimniekošana, kas pieejama Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Apsaimniekošana ir pieejamas ar NĪ objektu apsaimniekošanu saistītā funkcionalitāte:
- Darbu plānošana:
NĪP Plānoto darbu pieteikumi - NĪP remontdarbu pieteikumu reģistrēšana;
NĪP Remontdarbu saraksti - remontdarbu sarakstu un remontdarbu titulsarakstu veidošana katram
budžeta gadam.
- Iepirkumi:
NĪP Iepirkumu pieprasījumu pieteikumi - NĪP Iepirkumu pieteikumu reģistrēšana;
NĪP Iepirkumu saraksti - iepirkumu sarakstu un iepirkumu plāna veidošana katram budžeta gadam.
- Piegādes līgumi - līgumi par piegādātajiem pakalpojumiem, konkrētiem apsaimniekošanas un uzturēšanas
darbiem.
- Pieņemšanas nodošanas akti - izpildīto apsaimniekošanas darbu reģistrēšana.
Apakšizvēlņu Darbu plānošana un Iepirkumi funkcionalitāte ir saistīta ar nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas budžeta sastādīšanu (apsaimniekošanas darbības izdevumu un ieņēmumu plānu
nekustamo īpašumu griezumā).
Budžeta sastādīšana ietver vairākus apakšprocesus:
Darbu plānošana

Apsaimniekošanas darbu saraksta sastādīšana un apstrāde.
Tā kā apsaimniekošanas budžetu ietekmē tikai remontdarbu
plānošana, tad NĪP modulī ir paredzēta tikai Remontdarbu
plānošanas procesa uzskaite (sk. NĪP Plānoto darbu pieteikumi,
NĪP Remontdarbu saraksti)
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Iepirkumu plānošana

Preču un pakalpojumu iepirkumu plānošana (nepieciešamā
daudzuma un summu analīze) pa gada mēnešiem (sk. NĪP
Iepirkumu pieprasījumu pieteikumi, NĪP Iepirkumu saraksti)

Ieņēmumu plānošana

Iepriekšējo gadu ieņēmumu analīze un prognozējamo ieņēmumu
analīze, saskaņā ar noslēgtajiem iznomāšanas un īres līgumiem.
Procesa laikā tiek veidoti un analizēti dažādi finanšu pārskati un
analītiskās atskaites:
Samaksas pārskats (Atskaites –> Nekustamo īpašumu pārvaldība
–> Aprēķiniem –> Samaksas pārskats)
Kontu apgrozījums (Atskaites –> Virsgrāmata –> Kontu
apgrozīj ums)
Līgumi, kuriem beidzas termiņš periodā (Atskaites –>
Nekustamo īpašumu pārvaldība –> Līgumiem –> Līgumi, kuriem
beidzas termiņš periodā)
Līgumu aprēķina metožu analīze (Atskaites –> Nekustamo
īpašumu pārvaldība –> Līgumiem –> Līgumu aprēķina metožu
analīze)

Izdevumu plānošana

Izmaksu par komunālajiem pakalpojumiem analīze un uz budžeta
gadu prognozējamo izdevumu plānošana.
Procesa laikā tiek veidoti un analizēti dažādi finanšu pārskati un
analītiskās atskaites:
Pieņemšanas/ nodošanas aktu objekti (Atskaites – Nekustamo
īpašumu pārvaldība – Apsaimniekošana – Pieņemšanas/ nodošanas
aktu obj ekti)

Budžeta projekta
sastādīšana

Ņemot par pamatu apstiprināto Remontdarbu titulsarakstu,
Iepirkumu plānu, kā arī datus par iepriekšējo gadu budžeta izpildes
rezultātiem, tiek veidots budžeta projekts (sk. Budžeta
aizpildīšana)

Budžeta izveide

Pēc budžeta projekta izskatīšanas un saskaņošanas (šie procesi
notiek ārpus Horizon) tiek reģistrēts apstiprinātais budžeta variants.

Budžeta izpildes reģistrēšana notiek ar Pieņemšanas Nodošanas aktiem.
Ieņēmumu izpildes reģistrēšanai tiek izmantota atskaite "Aprēķina pārskats" Atskaites –> Nekustamo
īpašumu pārvaldība –> Aprēķiniem –> Aprēķina pārskats kurā visiem aprēķināmiem pakalpojumiem uzskaita
informāciju par NĪ objektu, aprēķināmo periodu, pakalpojuma patērēto daudzumu un summu

Budžeta izpildes kontrolei tiek izmantotas atskaites:
1. Remontdarba pieteikuma un Iepirkumu pieprasījumu apstrādei tiek izmantota atskaite "Līgumu atlikumi"
Atskaites –> Līgumi –> Līgumu atlikumi:
- iepirkumu līgumu analīze, ar datiem par līguma numuru, datumu, piegādātāju, līguma sākotnējo summu un
līguma atlikumu u.c. datiem
- iespēja rezervēt uz iepirkuma līgumu akceptētās summas.
2. Apgādes rēķinu kontrolei tiek izmantota atskaite "Budžeta izlietojums"Atskaites –> Budžets –> Budžeta
izlietoj ums: iespēja redzēt atbilstošā budžeta posteņa izlietoto summu, kā arī summu, kura tiks izlietota
noslēgto iepirkumu līguma ietvaros

232

Lietotāju dokumentācija

1.25.1 Darbu plānošana
1.25.1.1 NĪP Plānoto darbu pieteikumi
Visus pārvaldnieku nosūtītos NĪ objektu remontdarbu pieprasījumus reģistrē NĪP Plānoto darbu pieteikumu
sarakstā.
Plānoto darbu pieteikums ir aptuvens konkrētā nākotnē paredzēta vienota darbu kopuma apraksts.
No Plānoto darbu pieteikumiem katram gadam tiek veidoti kopējie Remontdarbu saraksti (sk. NĪP
Remontdarbu saraksti)
No Remontdarbu saraksta reizi gadā, pirms budžeta izveides, uz šī saraksta pamata veido Remontdarbu
titulsarakstu, uz kuru pārnes izpildei apstiprināto darbu ierakstus no kopējā Remontdarbu saraksta (sk. NĪP
Remontdarbu saraksti).
NĪP Plānoto darbu pieteikumu saraksts ir pieejams no izvēlnes Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība > Apsaimniekošana -> Darbu plānošana -> NĪP Plānoto darbu pieteikumi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
pieteikums.

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs NĪP Plānotā darba

Plānotais darbs var sastāvēt no dažādiem darbiem, kas var tikt realizēti arī, slēdzot vairākus līgumus ar
dažādiem izpildītājiem.
Reģistrējot pieņemšanas nodošanas aktu, kas paredzēts plānotā darba vai tā daļējai izpildei, to iespējams
sistēmā piesaistīt plānotajam darbam.
Neplānotos darbus ir iespējams apvienot vienā plānotā darbā, kuram norāda apkalpes objektus un šiem
darbiem plānoto summu, vai arī šādiem darbiem tiek veidots piegādes līgums.
NĪP Plānotā darba pieteikuma ievadlogs
Ievadloga kopējā daļā tiek norādīts plānotā darba pieteikuma:
Kods

norāda pieteikuma numuru; ir iespējams piesaistīt automātisku
numeratoru;

Nosaukums

norāda īsu pieteikuma aprakstu;

Pieteikuma datums norāda pieteikuma datumu;
Plānotais termiņš

norāda plānotā termiņa datumu;

Iesniedzējs

NĪ pārvaldnieks vai NĪ aģentūras struktūrvienība;

Saskaņotājs

struktūrvienības atbildīgā persona, ar kuru ir saskaņots pieteikums;

Statuss

pieteikuma statuss. Iespējamās vērtības: Iepazinās, Saskaņots vai
Nesaskaņots.
Pieteikuma statuss nosaka, vai ir atļauts ielikt pieteikumā prasīto
remontdarbu kopējā Remontdarbu sarakstā.
Tikai saskaņotie pieteikumi ar statusu Saskaņots var tikt iekļauti NĪP
Remontdarbu sarakstā.
Ja pieteikuma statuss ir Saskaņots, tad jābūt aizpildītam laukam
Saskaņotājs.
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Lappuse Pamatdati

Plānotā summa – summa kopumā.
Pakalpojums - izvēlas no Pakalpojumu klasifikatora.
Iespējams aprakstīt Regularitāti un Aprakstu brīvā veidā.

Lappuse Plānotie darbi
Katrs Plānotā darba pieteikums lappusē Plānotie darbi satur darbu detalizācijas tabulu, ar vienu vai vairākām
rindām.
Vienā rindā apraksta vienu darbu vienam konkrētam NĪ objektam. NĪ un tā objekta norādīšana ir pieteikuma
ievades obligāts nosacījums.
Vienā pieteikumā var būt aprakstīti vairāku NĪO, funkcionālo objektu vai konkrētu telpu grupu plānojamie
remontdarbi.
Visus darbus apraksta, izmantojot vienoto remontdarbu klasifikatoru.

234

Lietotāju dokumentācija

Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
(vai taustiņš F2), un izvēloties nepieciešamo dokumentu tipu: NĪP
Plānotais darbs (NĪO), NĪP Plānotais darbs (Funkc. objekts) vai NĪP Plānotais darbs (Telpu iekārta).
Tiek atvērts attiecīgais ievadlogs (sk. Plānotais darbs).
Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu
(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu
(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās sarakstu logu datu apstrādes darbības. Aprakstu sk. Datu apstrādes
darbības sarakstu logos (grāmata "Lietotāja saskarne un sistēmas uzstādījumi")
Visus reģistrētos remontdarbus ir iespēja apskatīties vienlaikus atskaitē "Remontdarbi" Atskaites –>
Apsaimniekošanai –> Remontdarbi).
Ir iespēja atlasīt/sakārtot pēc pieteikuma statusiem, datumiem, pieteikuma iesniedzējiem, NĪ, adresēm u.c.
atlases kritērijiem.
Plānoto darbu pieteikumā aprakstītos darbus pārkopē uz kopējo Remontdarbu sarakstu (sk. NĪP
Remontdarbu saraksti).
Remontdarbu sarakstā var ievietot darbus tikai no pieteikumiem ar statusu Saskaņots un ar nosacījumu, ka
pats darbs vēl nav iekļauts kādā citā remontdarbu sarakstā.
Pēc iekļaušanas remontdarbu sarakstā plānoto darbu pieteikumus vairs nav iespēj ams labot.
Remontdarbu sarakstā iekļautajiem pieteikuma ierakstiem saglabājas norāde uz konkrētu sarakstu, kurā ir
iekļauts šis remontdarbs, bet remontdarbu saraksta ierakstam ir iespējams atvērt attiecīgo plānotā darba
pieteikuma formu, kas ir pieejama, izmantojot pogas
saraksti/Titulsaraksts.
Vēl pogas
atvēršanai apskatei.

izvēlnes darbību Remontdarbu

izvēlnē plānotajam darbam ir pieejamas darbības PN akta un Izmaiņu arhīva
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Lappuse Papildgrupas
Lappusē Papildgrupas plānotajam darbam tiek piešķirtas papildgrupas no Papildgrupu klasifikatoru
saraksta.

1.25.1.1.1 Plānotā darba ievadlogs

Atkarībā no izvēlētā dokumentu tipa, ievadformā mainās aizpildīšanai pieejamie lauki - skatīt attiecīgo
ievadformas aprakstu: NĪP Plānotais darbs (NĪO), NĪP Plānotais darbs (Funkc. objekts) vai NĪP Plānotais
darbs (Telpu iekārta).
Plānotais darbs var saturēt pakalpojumus, par kuriem jau ir noslēgti atbilstošie piegādes līgumi.
Šajos gadījumos norāda pozīcijai atbilstošo līgumu laukā Līgums.
Papildus tam ir jāpārbauda pieteikuma atbilstību līguma nosacījumiem un līguma faktiskajai izpildei, izmantojot
atskaiti "NĪP Apsaimniekošanas līgumu atlikumi", kas ir pieejama no izvēlnes Atskaites –> Nekustamo
īpašumu pārvaldība –> Apsaimniekošanai –> NĪP Apsaimniekošanas līgumu atlikumi vai arī šo atskaiti var
atvērt Plānotā darba ievadlogā uz peles labās pogas -> Līgumu atlikumi.
Ja pieteikumā pasūta pozīciju, kurai nav pretī aktīvā līguma, tad vēlāk šī pozīcija var tikt iekļauta kopējā
remontdarbu sarakstā.

Plānotais darbs – NĪO

Aizpildīšanai pieejami ievadlauki:
Nekustamā īpašuma
objekts

izvēlas no NĪ objektu saraksta, lauks adrese tiek aizpildīta automātiski no
NĪ objekta kartītes lauka „Adrese”

NĪO nosaukums

NĪ objekta nosaukums, tiek aizpildīts automātiski no NĪ objekta kartītes
lauka „Nosaukums”
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NĪO kopējā platība

NĪ objekta kopējā platība kvadrātmetros, tiek aizpildīta automātiski no NĪ
objekta kartītes lauka „Platība”

Ēkas apbūves laukums

ēkas apbūves laukums kvadrātmetros, tiek aizpildīts automātiski no NĪ
objekta kartītes lauka „Apbūves laukums”

Ēkas stāvu skaits

tiek aizpildīts automātiski no NĪ objekta kartītes lauka „Virszemes stāvu
skaits”

Nekustamais īpašums

Norāde uz NĪ, izvēlas no NĪ saraksta, ailē tiek attēlots kadastra numurs

Remontdarbu apraksts

izvēlas no remontdarbu klasifikatora

Līgums

līgumu norāda gadījumā, ja darbs izpildāms un plānoto remontdarbu
sarakstā nav iekļaujams

Uzsākšanas datums

norāda vēlamo uzsākšanas datumu

Daudzums

plānojamais darba apjoms

Mērvienība

daudzuma mērvienība; aizpilda ar nosacījumu, ka ir iespējams noteikt
daudzumu

Cena

vienas vienības cena, aizpilda ar nosacījumu, ka ir iespējams noteikt
daudzumu un ir norādīta mērvienība

Summa bez PVN

plānotā summa bez PVN; ja ir ievadīti daudzums un cena, tad tiek
aizpildīta automātiski (Daudzums*Cena)

Konstruktīvais elements

norāda konstruktīvo elementu

Piezīmes

papildus informācija par darbu

Ja ievadlogs tiek atvērts no Remontdarbu saraksta , tad ievadformai apakšējā daļā klāt ir nākuši klāt lauki:
Kopējā Remontdarbu sarakstā iekļautajiem pieteikumiem:
Budžeta mēnesis

atbilst pieteikumā norādītā darbu uzsākšanas datuma mēnesim;

Remontdarbu kategorija

nosaka izpildes prioritāti

Titulsarakstā iekļautajiem pieteikumiem vēl papildus ir lauks Titulsaraksta statuss - norāde par darba
iekļaušanu titulsarakstā.

Plānotais darbs – Funkcionālais objekts
Aizpildīšanai pieejami ievadlauki:
Funkcionālais objekts

izvēlas no Funkc. objektu saraksta

Nekustamais īpašums

Norāde uz NĪ, izvēlas no NĪ saraksta, ailē tiek attēlots kadastra numurs

Remontdarbu apraksts

izvēlas no remontdarbu klasifikatora

Līgums

līgumu norāda gadījumā, ja darbs izpildāms un plānoto remontdarbu
sarakstā nav iekļaujams

Uzsākšanas datums

norāda vēlamo uzsākšanas datumu
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Daudzums

plānojamais darba apjoms

Mērvienība

daudzuma mērvienība; aizpilda ar nosacījumu, ka ir iespējams noteikt
daudzumu

Cena

vienas vienības cena, aizpilda ar nosacījumu, ka ir iespējams noteikt
daudzumu un ir norādīta mērvienība

Summa bez PVN

plānotā summa bez PVN; ja ir ievadīti daudzums un cena, tad tiek
aizpildīta automātiski (Daudzums*Cena)

Konstruktīvais elements

norāda konstruktīvo elementu

Piezīmes

papildus informācija par darbu

Ja ievadlogs tiek atvērts no Remontdarbu saraksta (Remontdarbu sarakstā iekļautajiem pieteikumiem), tad
ievadformai apakšējā daļā klāt ir nākuši klāt divi lauki:
Budžeta mēnesis

atbilst pieteikumā norādītā darbu uzsākšanas datuma mēnesim;

Remontdarbu kategorija

nosaka izpildes prioritāti

Titulsarakstā iekļautajiem pieteikumiem vēl papildus ir lauks Titulsaraksta statuss - norāde par darba
iekļaušanu titulsarakstā.
Plānotais darbs – Telpu grupa
Aizpildīšanai pieejami ievadlauki:
Telpu iekārta

izvēlas no Telpu iekārtu saraksta

Nekustamais īpašums

Norāde uz NĪ, izvēlas no NĪ saraksta, ailē tiek attēlots kadastra numurs

Remontdarbu apraksts

izvēlas no remontdarbu klasifikatora

Līgums

līgumu norāda gadījumā, ja darbs izpildāms un plānoto remontdarbu
sarakstā nav iekļaujams

Uzsākšanas datums

norāda vēlamo uzsākšanas datumu

Daudzums

plānojamais darba apjoms

Mērvienība

daudzuma mērvienība; aizpilda ar nosacījumu, ka ir iespējams noteikt
daudzumu

Cena

vienas vienības cena, aizpilda ar nosacījumu, ka ir iespējams noteikt
daudzumu un ir norādīta mērvienība

Summa bez PVN

plānotā summa bez PVN; ja ir ievadīti daudzums un cena, tad tiek
aizpildīta automātiski (Daudzums*Cena)

Konstruktīvais elements

norāda konstruktīvo elementu

Piezīmes

papildus informācija par darbu

Ja ievadlogs tiek atvērts no Remontdarbu saraksta (Remontdarbu sarakstā iekļautajiem pieteikumiem), tad
ievadformai apakšējā daļā klāt ir nākuši klāt divi lauki:
Budžeta mēnesis

atbilst pieteikumā norādītā darbu uzsākšanas datuma mēnesim;

Remontdarbu kategorija

nosaka izpildes prioritāti
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Titulsarakstā iekļautajiem pieteikumiem vēl papildus ir lauks Titulsaraksta statuss - norāde par darba
iekļaušanu titulsarakstā.
1.25.1.2 NĪP Remontdarbu saraksti
NĪP Remontdarbu saraksti ir plānoto darbu grupas, kuras tiek grupētas pēc izpildes vajadzības katrā budžeta
gadā.
Katram budžeta gadam veido vismaz vienu remontdarbu sarakstu (sarakstu ar visiem plānojamajiem darbiem)
un vienu remontdarbu titulsarakstu.
Saraksti ir divu veidu:
- "parastais" kopējais Remontdarbu saraksts - budžeta gadā plānojamie NĪ objektu remontdarbu darbi.
Remontdarbi tiek pārnesti no NĪP Plānoto darbu pieteikumiem.
- Remontdarbu titulsaraksts - apstiprināto darbu saraksts, kurā ietilpst tie plānotie darbi, kuri attiecīgajā
gadā noteikti tiks izpildīti
Titulsarakstu veido reizi gadā pirms budžeta izveides, uz "parakstā" saraksta pamata. Katrs plānotais darbs
var būt tikai vienā titulsarakstā.
NĪP Remontdarbu sarakstu saraksta logs ir pieejams no izvēlnes Dokumenti -> Nekustamo īpašumu
pārvaldība -> Apsaimniekošana -> Darbu plānošana -> NĪP Remontdarbu saraksti.
Jaunu kopējo Remontdarbu sarakstu veido, nospiežot pogu
(vai taustiņš F2), un izvēloties dokumenta
tipu Remontdarbu saraksts. Tiek atvērts ievadlogs NĪP Remontdarbu saraksta ievadlogs.
Titulsarakstu var aizpildīt divos veidos:
1) izvēloties ierakstus no kopējā remontdarbu saraksta, nospiežot pogu
(vai taustiņš F2), un izvēloties
dokumenta tipu Remontdarbu titulsaraksts. Tiek atvērts ievadlogs NĪP Remontdarbu titulsaraksts (sk.
Titulsaraksta ievadlogs). Šajā gadījumā ir iespēja iezīmēt vairākus ierakstus un tos vienlaikus pārnest uz
titulsarakstu.
2) pilnībā pārkopējot Remontdarbu sarakstu no kopējā Remontdarbu saraksta, iezīmējot to sarakstā, un
pogas

izvēlnē izvēloties darbību Veidot Titulsarakstu (sk. Titulsaraksta veidošana).

Galvenais kritērij s, pēc kura darbu iekļauj titulsarakstā, ir darbam piešķirtā prioritāte j eb svarīguma
kategorij a.
Pirms kārtēj ā titulsaraksta izveides, katram darbam nosaka vai maina tā prioritāti. Tikai darbus ar
augstāko prioritāti iekļauj titulsarakstā.
Izveidoto titulsarakstu apstiprina ārpus sistēmas.
Saraksti ar statusu Slēgts ir pieejami tikai apskates režīmā, bet ar statusiem Plānots vai Aktīvs ir papildināmi
un labojami.
Tā kā uz titulsarakstu aiziet tikai daļa no plānoj amaj iem darbiem, tad kopēj ā darbu sarakstā var atrasties
pat vairākus gadu veca informācij a, kuru periodiski labo un papildina.
Lai saglabātu informāciju par remontdarbu saraksta stāvokli uz noteiktu datumu, ir iespēja kopēt sarakstus
(veidot jaunus sarakstus uz iepriekšēja saraksta pamata). Informācija par remontdarbu saraksta stāvokli uz
noteiktu datumu tiek izmantota darbu summu izmaiņu analīzei, kā arī kalpo par pamatojumu titulsarakstos
iekļautajiem datiem.
Saraksta kopēšanas rezultātā jauns saraksts satur visu informāciju no kopējamā saraksta, izņemot tās
pozīcijas, kuras tika iekļautas titulsarakstā. Jaunizveidotajam sarakstam statuss ir Plānots. Kopējamajam
sarakstam statuss automātiski nemainās.

Izvēlnē

pieejamas darbības:
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Darbības, kas saistītas ar statusa maiņu: Plānots/Aktīvs/Slēgts un Stornēt aktivizēšanu/Stornēt slēgšanu
Darbība Veidot Titulsarakstu pieejama kopējam Remontdarbu sarakstam (sk. Titulsaraksta veidošana)
Darbība Aizpildīt budžetu pieejama Titulsarakstam - automātiski pārnest (importēt) Remontdarbu
titulsarakstu budžeta pozīcijas uz budžetu (sk. Budžeta aizpildīšana).

1.25.1.2.1 Remontdarbu saraksta ievadlogs

Remontdarbu saraksta ievadlogs tiek aktivizēts no saraksta NĪP Remontdarbu saraksti.
Remontdarbu saraksta ievadloga augšējā daļā norāda:
Gads

gads, kurā ir aktuāli saraksta dati ( 4 ciparu gada ievadlauks);

Nosaukums

saraksta nosaukums (brīvs teksts);

Apakšējā daļā redzams Remontdarbu saraksta statuss, iespējamās vērtības: Plānots, Aktīvs vai Slēgts.
Remontdarbu sarakstā iekļautie pieteikumi redzami tabulā Remontdarbi.
Plānoto darbu pieteikumus remontdarbu sarakstā iekopē, izmantojot pogas
darbību Pievienot plānotos darbus (sk. Plānoto remontdarbu pievienošana).

izvēlnē pieejamo

Arī no Remontdarbu saraksta iespējams ievadīt jaunu remontdarbu, nospiežot pogu
(vai taustiņš F2), un
izvēloties nepieciešamo dokumentu tipu: NĪP Plānotais darbs (NĪO), NĪP Plānotais darbs (Funkc. objekts)
vai NĪP Plānotais darbs (Telpu iekārta). Tiek atvērts attiecīgais ievadlogs (sk. Plānotais darbs). Šiem
remontdarbiem nebūs norādes uz kādu pieteikumu.
Saraksti ar statusu Slēgts ir pieejami tikai apskates režīmā (datu labošana nav atļauta).
Saraksti ar statusu Plānots vai Aktīvs ir papildināmi un labojami.
Remontdarbu sarakstā esošo informāciju iespējams summēt, grupēt, atlasīt pēc jebkuras plānotā darba
pieteikumā norādītās informācijas.
Izmantojot pogas

izvēlnē pieejamās darbības:

Pievienot plānotos darbus

sk. Plānoto remontdarbu pievienošana

Apskatīt NĪ kartīti

tiek atvērta NĪ uzskaites kartīte, kurā iespējams apskatīties
pilnu informāciju par NĪ. Kartīte ir pieejama skatīšanās režīmā.

Apskatīt NĪO kartīti

tiek atvērta NĪ objekta uzskaites kartīte, kurā iespējams
apskatīties pilnu informāciju par NĪ objektu. Kartīte ir pieejama
skatīšanās režīmā.

Apskatīt plānotā darba
pieteikumu kartīti

atvērt Plānotā darba pieteikuma ievadlogu, kurā iespējams
apskatīties informāciju par remontdarbu pieteikumu. Kartīte ir
pieejama skatīšanās režīmā.

Izmaiņu arhīvs

skatīt izmaiņu arhīva informāciju.

PN akts

tiek atvērts PN akts
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1.25.1.2.1.1 Plānoto remontdarbu pievienošanas process

Pievienojot remontdarbus, tiek atvērts dialoga logs Darbu pievienošana.

Ja vēlas sarakstam pievienot vienas remontdarbu kategorijas darbus, tad laukā Remontdarba kategorija
jāizvēlas kategorija, ar kādu darbi tiks pievienoti remontdarbu sarakstam.
Pēc pogas
nospiešanas tiek atvērts Plānoto Remontdarbu saraksts, kurā izvēlas un iezīmē
pievienošanai nepieciešamos darbus.
Sarakstā tiek piedāvāti tie darbi, kas nav iekļauti nevienā Remontdarbu sarakstā vai Titulsarakstā.

Pēc pogas
Plānotie darbi tiks pievienoti Remontdarbu sarakstam un parādīsies ziņojums, ka
Darbs pabeigts.
Ja ir bijušas kļūdas, tad sarakstā redzami kļūdu ziņojumi.
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Nospiežot pogu

redzams Remontdarbu saraksta ievadlogs ar pievienotajiem darbiem.

1.25.1.2.2 Titulsaraksta ievadlogs

Remontdarbu titulsaraksta ievadlogs tiek aktivizēts no NĪP Remontdarbu saraksta, pievienojot jaunu
Titulsarakstu, vai arī tas izveidojas Titulsaraksta veidošanas procesā.
Titulsaraksta ievadloga augšējā daļā norāda vai ir redzams:
Gads

gads, kurā ir aktuāli saraksta dati ( 4 ciparu gada ievadlauks);

Nosaukums

saraksta nosaukums (brīvs teksts);

Apakšējā daļā redzams Titulsaraksta statuss, iespējamās vērtības: Plānots, Aktīvs vai Slēgts.
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Titulsarakstā iekļautie Remontdarbu dati pieejami tabulas veidā.
Veidojot jaunu titulsarakstu vai papildinot jau izveidotu, plānoto darbu pievienošana tiek veikta, izmantojot
pogas

izvēlnē pieejamo darbību Pievienot plānotos darbus.

Tiek atvērts dialoga logs Darbu pievienošana.

Pēc pogas
nospiešanas tiek atvērts Plānoto Remontdarbu saraksts (kopējais remontdarbu
saraksts), kurā izvēlas un iezīmē pievienošanai nepieciešamos darbus.
Sarakstā tiek piedāvāti tie darbi, kas nav iekļauti nevienā Remontdarbu sarakstā vai Titulsarakstā.
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Pēc pogas
Plānotie darbi tiks pievienoti Titulsarakstam un parādīsies ziņojums, ka Darbs
pabeigts.
Ja ir bijušas kļūdas, tad sarakstā redzami kļūdu ziņojumi.

Nospiežot pogu

redzams Titulsaraksts ar pievienotajiem darbiem.

Saraksta izvēlnē

pieejamās darbības:

Pievienot darbus

skatīt augstāk aprakstīto Darbu pievienošanas procesu.

Apskatīt NĪ kartīti

tiek atvērta NĪ uzskaites kartīte, kurā iespējams apskatīties
pilnu informāciju par NĪ. Kartīte ir pieejama skatīšanās režīmā.
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Apskatīt NĪO kartīti

tiek atvērta NĪ objekta uzskaites kartīte, kurā iespējams
apskatīties pilnu informāciju par NĪ objektu. Kartīte ir pieejama
skatīšanās režīmā.

Apskatīt plānotā darba
pieteikumu kartīti

atvērt Plānotā darba pieteikuma ievadlogu, kurā iespējams
apskatīties informāciju par remontdarbu pieteikumu. Kartīte ir
pieejama skatīšanās režīmā.

Izmaiņu arhīvs

skatīt izmaiņu arhīva informāciju.

PN akti

tiek atvērts PN akts

1.25.1.2.3 Titulsaraksta veidošanas process

Titulsarakstu veido, iezīmējot sarakstā nepieciešamo "parastā" saraksta ierakstu un izmantojot pogas
izvēlnē pieejamo darbību Veidot titulsarakstu.
Pēc darbības Veidot titulsarakstu izvēles, tiek atvērts dialoga logs Titulsaraksta veidošana.

Ja vēlas titulsarakstam pievienot vienas remontdarbu kategorijas darbus, tad ievadlaukā Remontdarbu
kategorija jāizvēlas kategorija, ar kādu darbi tiks pievienoti titulsarakstam.
Pēc pogas
nospiešanas, notiek titulsaraksta veidošanas process.
Kad tas ir beidzies, parādās dialoga nākamais logs Darbs pabeigts.
Ja ir bijušas kļūdas, tad sarakstā redzami kļūdu ziņojumi.
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Pēc pogas
nospiešanas, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Atvērt titulsarakstu (ir atzīmēta pēc
noklusēšanas), tiek atvērts izveidotais Remontdarbu titulsaraksts - jauns dokuments, uz kuru no kopējā
darbu saraksta ir pārnesti izpildei apstiprinātie darbu ieraksti (ievadloga aprakstu sk. Titulsaraksta
ievadlogs).

1.25.1.2.4 Budžeta aizpildīšana

NĪP modulī ir iespējams automātiski pārnest (importēt) Remontdarbu titulsarakstu un Iepirkumu plānu
budžeta pozīcijas uz budžetu (Pamatdati -> Budžets -> Budžetu saraksts -> Budžets).
NĪP Remontdarbu sarakstā/NĪP Iepirkumu sarakstā izvēlas budžeta veidošanai nepieciešamo
Remontdarbu titulsarakstu / Iepirkumu plānu un pogas
budžetu.

izvēlnē izvēlas darbību Aizpildīt

Pēc darbības izvēlnes tiek atvērts Budžetu saraksts, kurā izvēlas budžetu (budžetam jābūt izveidotam, sīkāku
aprakstu skatīt Budžetu saraksts grāmata "Finanšu pārskati, Budžets, PVN deklarācija").
Jāizvēlas Budžetu un tālāk notiek datu aizpilde saskaņā ar atbilstības tabulu:
Budžeta lauks

Titulsaraksta/Iepirkuma plāna lauks

Posteņa kods

Darba apraksta budžeta postenis

Periods(mēnesis)

Budžeta mēnesis

Summa

Summa

Uzskaites dimensijas Darba apraksta attiecīgās dimensijas
NĪ objekta dimensija

Ja ir aktīva NĪ objekta dimensija, aizpilda ar attiecīgā ieraksta NĪ

Datums

Titulsaraksta/Iepirkuma plāna gada pirmais datums
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1.25.2 Iepirkumi
1.25.2.1 NĪP Iepirkumu pieprasījumu pieteikumi
Visus pārvaldnieku nosūtītos preču, pakalpojumu vai to grupu iepirkumu pieprasījumus reģistrē NĪP Iepirkumu
pieprasījumu sarakstā.
NĪP iepirkumu pieprasījuma pieteikums ir aptuvens konkrēta nākotnē paredzēta vienota iepirkuma apraksts.
No Iepirkumu pieprasījumu pieteikumiem katram gadam tiek veidots Iepirkumu saraksts, sadalot summas pa
gada mēnešiem (sk. NĪP Iepirkumu saraksti)
No Iepirkumu saraksta reizi gadā, pirms budžeta izveides, uz šī saraksta pamata veido Iepirkumu plānu, uz
kuru pārnes izpildei apstiprināto iepirkumu pieprasījumu ierakstus no Iepirkumu saraksta. (sk. NĪP Iepirkumu
saraksti) ).
NĪP Iepirkumu pieprasījuma pieteikumu saraksts ir pieejams no izvēlnes Dokumenti -> Nekustamo īpašumu
pārvaldība -> Apsaimniekošana -> Iepirkumi -> NĪP Iepirkumu pieprasīj umu pieteikumi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
pieprasījuma pieteikums.

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs NĪP Iepirkumu

Ievadloga kopējā daļā tiek norādīts plānotā darba pieteikuma:
Kods

norāda pieteikuma numuru; ir iespējams piesaistīt automātisku
numeratoru;

Nosaukums

norāda īsu pieteikuma aprakstu;

Pieteikuma datums norāda pieteikuma datumu;
Plānotais termiņš

norāda plānotā termiņa datumu;

Iesniedzējs

NĪ pārvaldnieks vai NĪ aģentūras struktūrvienība;

Saskaņotājs

struktūrvienības atbildīgā persona, ar kuru ir saskaņots pieteikums;

Statuss

pieteikuma statuss. Iespējamās vērtības: Iepazinās, Saskaņots vai
Nesaskaņots.
Pieteikuma statuss nosaka, vai ir atļauts ielikt pieteikumā prasīto
iepirkumu kopējā Iepirkumu sarakstā.
Tikai saskaņotie pieteikumi ar statusu Saskaņots var tikt iekļauti kopējā
NĪP Iepirkumu sarakstā.
Ja pieteikuma statuss ir Saskaņots, tad jābūt aizpildītam laukam
Saskaņotājs.

Lappuse Apraksts
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Iespējams ievadīt iepirkuma aprakstu brīva teksta veidā.

Lappuse Iepirkuma pieprasījumi

Katrā pieprasījumā var iekļaut vienu vai vairākus iepirkuma pieprasījumus. Tie var būt vienlaikus pakalpojumi,
preces vai preču vispārējās grupas. Pieprasījums var saturēt jebkurus pakalpojumus, izņemot komunālos.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
(vai taustiņš F2) un izvēloties nepieciešamo dokumentu tipu:
Iepirkuma pieprasījums (prece), Iepirkuma pieprasījums (pakalpojums) vai NĪP Iepirkuma
pieprasījums (grupa). Tiek atvērts attiecīgais ievadlogs (sk. Iepirkuma ievadlogs).
Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu
(vai taustiņš ENTER).

(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu
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Sarakstam ir pieejamas arī pārējās sarakstu logu datu apstrādes darbības. Aprakstu sk. Datu apstrādes
darbības sarakstu logos (grāmata "Lietotāja saskarne un sistēmas uzstādījumi")

Visus reģistrētos iepirkuma pieprasījumus ir iespēja apskatīties vienlaikus atskaitē "Iepirkumu pieprasījumi"
Atskaites –> Apsaimniekošanai –> Iepirkumu pieprasīj umi
Ir iespēja atlasīt/sakārtot pēc pakalpojumu un preču grupām, pieprasījumu statusiem, datumiem, pieprasījuma
iesniedzējiem, NĪ, adresēm u.c. atlases kritērijiem.
Iepirkuma pieprasījuma pieteikumā aprakstītos iepirkumus pārkopē uz kopējo Iepirkuma sarakstu (sk. NĪP
Iepirkumu saraksti)
Iepirkumu sarakstā var ievietot pieprasījumus tikai ar statusu Saskaņots un ar nosacījumu, ka pats
pieprasījums vēl nav iekļauts kādā citā Iepirkumu sarakstā.
Pēc iekļaušanas Iepirkumu sarakstā pieteikumus vairs nav iespēj ams labot.
Iepirkumu sarakstā iekļautajiem pieteikuma ierakstiem saglabājas norāde uz konkrētu sarakstu, kurā ir
iekļauts šis iepirkuma pieprasījums, bet Iepirkumu saraksta ierakstam ir iespējams atvērt attiecīgo iepirkuma
pieprasījuma pieteikuma formu, kas ir pieejams, izmantojot pogas
pieprasījuma saraksti/Plāns.
Vēl pogas
atvēršanai apskatei.

izvēlnes darbību Iepirkuma

izvēlnē plānotajam darbam ir pieejamas darbības PN akta un Izmaiņu arhīva

1.25.2.1.1 Iepirkuma pieprasījuma ievadlogs

Atkarībā no izvēlētā dokumentu tipa, ievadformā mainās aizpildīšanai pieejamie lauki - skatīt attiecīgo
ievadformas aprakstu: Iepirkuma pieprasījums (prece), Iepirkuma pieprasījums (pakalpojums) vai NĪP
Iepirkuma pieprasījums (grupa).
Pieprasījums var saturēt preces un pakalpojumus, par kuriem jau ir noslēgti atbilstošie piegādes vai preču
iepirkuma līgumi.
Šajos gadījumos norāda pozīcijai atbilstošo līgumu laukā Līgums.
Papildus tam ir jāpārbauda pieprasījuma atbilstību līguma nosacījumiem un līguma faktiskajai izpildei,
izmantojot atskaiti "NĪP Apsaimniekošanas līgumu atlikumi", kas ir pieejama no izvēlnes Atskaites –>
Nekustamo īpašumu pārvaldība –> Apsaimniekošanai –> NĪP Apsaimniekošanas līgumu atlikumi vai arī šo
atskaiti var atvērt Iepirkuma pieprasījuma ievadlogā uz peles labās pogas -> Līgumu atlikumi.
Ja pieteikumā pasūta pozīciju, kurai nav pretī aktīvā līguma, tad vēlāk šī pozīcija var tikt iekļauta kopējā
iepirkumu sarakstā.
Katrai iepirkumu pieprasījuma pozīcijai obligāti norāda NĪ un, pēc nepieciešamības, NĪ objektu.

Iepirkuma pieprasījums – prece
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Aizpildīšanai pieejami ievadlauki:
Nomenklatūra

izvēlas no preču saraksta;

Nekustamā īpašuma
objekts

izvēlas no NĪ objektu saraksta, lauks adrese tiek aizpildīta automātiski no
NĪ objekta kartītes lauka „Adrese”;

Nekustamais īpašums

Norāde uz NĪ, izvēlas no NĪ saraksta, ailē tiek attēlots kadastra numurs;

Līgums

līgumu norāda gadījumā, ja iepirkuma pieprasījums izpildāms un
Iepirkumu sarakstā nav iekļaujams;

Daudzums

plānojamais darba apjoms;

Mērvienība

daudzuma mērvienība, tiek aizpildīta automātiski no preces/pakalpojuma
kartītes;

Cena

vienas vienības cena;

Summa bez PVN

summa bez PVN; ja ir ievadīti daudzums un cena, tad tiek aizpildīta
automātiski (Daudzums*Cena);

Piezīmes

papildus informācija par precēm.

Ja ievadlogs tiek atvērts no Iepirkumu saraksta, tad ievadformai apakšējā daļā klāt ir nākuši klāt lauki:
Kopējā Iepirkumu sarakstā iekļautajiem pieteikumiem:
Budžeta mēnesis

atbilst pieteikumā norādītā iepirkuma mēnesim;

Budžeta postenis
Kategorija

nosaka izpildes prioritāti.

Iepirkumu plānā iekļautajiem pieteikumiem vēl papildus ir lauks Iepirkuma plāna statuss - norāde par
iepirkuma iekļaušanu iepirkumu plānā.

250

Lietotāju dokumentācija

Iepirkuma pieprasījums – pakalpojums
Aizpildīšanai pieejami ievadlauki:
Nomenklatūra

izvēlas no pakalpojuma saraksta;

Nekustamā īpašuma
objekts

izvēlas no NĪ objektu saraksta, lauks adrese tiek aizpildīta automātiski no
NĪ objekta kartītes lauka „Adrese”;

Nekustamais īpašums

Norāde uz NĪ, izvēlas no NĪ saraksta, ailē tiek attēlots kadastra numurs;

Līgums

līgumu norāda gadījumā, ja iepirkuma pieprasījums izpildāms un
Iepirkumu sarakstā nav iekļaujams;

Daudzums

plānojamais darba apjoms;

Mērvienība

daudzuma mērvienība, tiek aizpildīta automātiski no preces/pakalpojuma
kartītes;

Cena

vienas vienības cena;

Summa bez PVN

summa bez PVN; ja ir ievadīti daudzums un cena, tad tiek aizpildīta
automātiski (Daudzums*Cena);

Piezīmes

papildus informācija par pakalpojumiem.

Ja ievadlogs tiek atvērts no Iepirkumu saraksta, tad ievadformai apakšējā daļā klāt ir nākuši klāt lauki:
Kopējā Iepirkumu sarakstā iekļautajiem pieteikumiem:
Budžeta mēnesis

atbilst pieteikumā norādītā iepirkuma mēnesim;

Budžeta postenis
Kategorija

nosaka izpildes prioritāti.

Iepirkumu plānā iekļautajiem pieteikumiem vēl papildus ir lauks Iepirkuma plāna statuss - norāde par
iepirkuma iekļaušanu iepirkumu plānā.

Iepirkuma pieprasījums – grupa
Aizpildīšanai pieejami ievadlauki:
Nomenklatūra

izvēlas no nomenklatūru grupu saraksta;

Nekustamā īpašuma
objekts

izvēlas no NĪ objektu saraksta, lauks adrese tiek aizpildīta automātiski no
NĪ objekta kartītes lauka „Adrese”;

Nekustamais īpašums

Norāde uz NĪ, izvēlas no NĪ saraksta, ailē tiek attēlots kadastra numurs;

Līgums

līgumu norāda gadījumā, ja iepirkuma pieprasījums izpildāms un
Iepirkumu sarakstā nav iekļaujams;

Daudzums

plānojamais darba apjoms;
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Mērvienība

daudzuma mērvienība, tiek aizpildīta automātiski no preces/pakalpojuma
kartītes;

Cena

vienas vienības cena;

Summa bez PVN

summa bez PVN; ja ir ievadīti daudzums un cena, tad tiek aizpildīta
automātiski (Daudzums*Cena);

Piezīmes

papildus informācija par preču vai pakalpojuma grupu.

Ja ievadlogs tiek atvērts no Iepirkumu saraksta, tad ievadformai apakšējā daļā klāt ir nākuši klāt lauki:
Kopējā Iepirkumu sarakstā iekļautajiem pieteikumiem:
Budžeta mēnesis

atbilst pieteikumā norādītā iepirkuma mēnesim;

Budžeta postenis
Kategorija

nosaka izpildes prioritāti.

Iepirkumu plānā iekļautajiem pieteikumiem vēl papildus ir lauks Iepirkuma plāna statuss - norāde par
iepirkuma iekļaušanu iepirkumu plānā.

1.25.2.2 NĪP Iepirkumu saraksti
Iepirkumu saraksti ir iepirkumu pieprasījumu grupas, ar mērķi grupēt tos pēc izpildes vajadzības katrā budžeta
gadā.
Saraksti ir divu veidu:
- „parastais” - budžeta gadā plānojamie iepirkumi;
- iepirkumu plāns - budžeta gadā apstiprināto iepirkumu saraksts, kurā ietilpst tie iepirkumi, kuri attiecīgajā
gadā noteikti tiks izpildīti.
NĪP Iepirkumu saraksts ir pieejams no izvēlnes Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Apsaimniekošana -> Iepirkumi -> NĪP Iepirkumu saraksti.
Jaunu kopējo Iepirkumu sarakstu veido, nospiežot pogu
(vai taustiņš F2), un izvēloties dokumenta tipu
Iepirkumu saraksts. Tiek atvērts ievadlogs Iepirkumu saraksts.
Iepirkumu plānu var aizpildīt divos veidos:
1) izvēloties ierakstus no kopējā iepirkumu saraksta, nospiežot pogu
(vai taustiņš F2), un izvēloties
dokumenta tipu Iepirkumu plāns. Tiek atvērts ievadlogs Iepirkumu plāns (sk. Iepirkuma plāna
ievadlogs). Šajā gadījumā ir iespēja iezīmēt vairākus ierakstus un tos vienlaikus pārnest uz iepirkumu plānu.
2) pilnībā pārkopējot Iepirkumu sarakstu no kopējā Iepirkumu saraksta, iezīmējot to sarakstā un pogas
izvēlnē izvēloties darbību Veidot iepirkuma plānu (sk. Iepirkuma plāna veidošana).

Saraksti ar statusu Slēgts ir pieejami tikai apskates režīmā (datu labošana nav atļauta).
Saraksti ar statusu Plānots vai Aktīvs ir papildināmi un labojami.
Tā kā uz iepirkumu plānu aiziet tikai daļa no plānoj amaj iem iepirkumiem, tad kopēj ā iepirkumu sarakstā
var atrasties pat vairākus gadu veca informācij a, kuru periodiski labo un papildina.
Lai saglabātu informāciju par iepirkuma saraksta stāvokli uz noteiktu datumu, ir iespēja kopēt sarakstus (veidot
jaunus sarakstus uz iepriekšēja saraksta pamata). Informācija par iepirkuma saraksta stāvokli uz noteiktu
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datumu tiek izmantota darbu summu izmaiņu analīzei, kā arī kalpo par pamatojumu plānos iekļautajiem
datiem.
Saraksta kopēšanas rezultātā jaunais saraksts satur visu informāciju no kopējamā saraksta, izņemot tās
pozīcijas, kuras tika iekļautas Iepirkuma plānā. Jaunizveidotajam sarakstam statuss ir Plānots. Kopējamajam
sarakstam statuss automātiski nemainās.

Izvēlnē

pieejamas darbības:

Darbības, kas saistītas ar statusa maiņu: Plānots/Aktīvs/Slēgts un Stornēt aktivizēšanu/Stornēt slēgšanu
Darbība Veidot iepirkumu plānu pieejama kopējam Iepirkumu sarakstam (sk. Iepirkumu plāna
veidošana)
Darbība Aizpildīt budžetu pieejama Iepirkumu plānam - automātiski pārnest (importēt) Iepirkumu plāna
budžeta pozīcijas uz budžetu (sk. Budžeta aizpildīšana).

1.25.2.2.1 Iepirkuma saraksta ievadlogs

Iepirkuma saraksta ievadlogs tiek aktivizēts no saraksta NĪP Iepirkumu saraksti
Iepirkumu saraksta ievadloga augšējā daļā norāda:
Gads

gads, kurā ir aktuāli saraksta dati ( 4 ciparu gada ievadlauks);

Nosaukums

saraksta nosaukums (brīvs teksts);

Apakšējā daļā redzams Iepirkuma saraksta statuss, iespējamās vērtības: Plānots, Aktīvs vai Slēgts.

Iepirkumu sarakstā iekļautie pieteikumi redzami tabulā Iepirkumi.
Iepirkumu pieteikumus sarakstā iekopē, izmantojot pogas
iepirkumus (sk. Plānoto iepirkumu pievienošana ).

izvēlnē pieejamo darbību Pievienot
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Arī no Iepirkumu saraksta iespējams ievadīt jaunu iepirkumu pieprasījumu, nospiežot pogu
(vai taustiņš
F2) un izvēloties nepieciešamo dokumentu tipu: Iepirkuma pieprasījums (prece), Iepirkuma pieprasījums
(pakalpojums) vai Iepirkuma pieprasījums (grupa). Tiek atvērts attiecīgais ievadlogs (sk. Iepirkuma
ievadlogs ). Šiem iepirkumiem nebūs norādes uz kādu pieteikumu.
Saraksti ar statusu Slēgts ir pieejami tikai apskates režīmā (datu labošana nav atļauta).
Saraksti ar statusu Plānots vai Aktīvs ir papildināmi un labojami.

Izvēlnē

pieejamās darbības:

Pievienot iepirkumus

sk. Plānoto iepirkumu pievienošana

Apskatīt NĪ kartīti

tiek atvērta NĪ uzskaites kartīte, kurā iespējams apskatīties
pilnu informāciju par NĪ. Kartīte ir pieejama skatīšanās režīmā.

Apskatīt NĪO kartīti

tiek atvērta NĪ objekta uzskaites kartīte, kurā iespējams
apskatīties pilnu informāciju par NĪ objektu. Kartīte ir pieejama
skatīšanās režīmā.

Apskatīt iepirkuma
pieteikumu kartīti

atvērt Iepirkuma pieteikuma ievadlogu, kurā iespējams
apskatīties informāciju par remontdarbu pieteikumu. Kartīte ir
pieejama skatīšanās režīmā.

Izmaiņu arhīvs

skatīt izmaiņu arhīva informāciju.

PN akts

tiek atvērts PN akts.

1.25.2.2.1.1 Plānoto iepirkumu pievienošanas process

Pievienojot iepirkumus, tiek atvērts dialoga logs Iepirkumu pievienošana.

Ja vēlas sarakstam pievienot vienas iepirkumu kategorijas iepirkumus, tad laukā Kategorija jāizvēlas
kategorija, ar kādu iepirkumi tiks pievienoti iepirkumu sarakstam.
Ievada Budžeta mēnesi, kurā preces/pakalpojumi piegādājami, un Budžeta posteni, uz kuru aiziet
plānojamā iepirkuma summa, un pēc pogas
nospiešanas tiek atvērts Plānoto Iepirkumu
saraksts, kurā izvēlas un iezīmē pievienošanai nepieciešamos iepirkumus.
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Sarakstā tiek piedāvāti tie iepirkumi, kas nav iekļauti nevienā Iepirkumu sarakstā vai Iepirkumu plānā.

Pēc pogas
Plānotie iepirkumi tiks pievienoti Iepirkumu sarakstam un parādīsies ziņojums, ka
Darbs pabeigts.
Ja ir bijušas kļūdas, tad sarakstā redzami kļūdu ziņojumi.

Nospiežot pogu

, redzams Iepirkumu saraksta ievadlogs ar pievienotajiem iepirkumiem.

1.25.2.2.2 Iepirkuma plāna ievadlogs

Iepirkumu plāna ievadlogs tiek aktivizēts no Iepirkumu saraksta, pievienojot jaunu Iepirkumu sarakstu, vai arī
tas izveidojas Iepirkumu plāna veidošanas procesā.
Titulsaraksta ievadloga augšējā daļā norāda vai ir redzams:
Gads

gads, kurā ir aktuāli saraksta dati ( 4 ciparu gada ievadlauks);

Nosaukums

saraksta nosaukums (brīvs teksts).

Apakšējā daļā redzams Iepirkumu plāna statuss, iespējamās vērtības: Plānots, Aktīvs vai Slēgts.
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Iepirkumu plānā iekļautie Iepirkumu dati pieejami tabulas veidā.
Veidojot jaunu Iepirkumu plānu vai papildinot jau izveidotu, iepirkumu pievienošana tiek veikta, izmantojot
izvēlnē

pieejamo darbību Pievienot iepirkumus.

Tiek atvērts dialoga logs Iepirkumu pievienošana.

Pēc pogas
nospiešanas tiek atvērts Plānoto Remontdarbu saraksts (kopējais remontdarbu
saraksts), kurā izvēlas un iezīmē pievienošanai nepieciešamos darbus.
Sarakstā tiek piedāvāti tie iepirkumi, kas nav iekļauti nevienā Iepirkumu sarakstā vai iepirkumu plānā.
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Pēc pogas
Iepirkumi tiks pievienoti Iepirkumu plānam un parādīsies ziņojums, ka Darbs pabeigts.
Ja ir bijušas kļūdas, tad sarakstā redzami kļūdu ziņojumi.

Nospiežot pogu

, redzams Iepirkumu plāns ar pievienotajiem iepirkumiem.

Saraksta izvēlnē

pieejamas darbības:

Pievienot iepirkumus

skatīt augstāk aprakstīto Iepirkumu pievienošanas procesu.

Apskatīt NĪ kartīti

tiek atvērta NĪ uzskaites kartīte, kurā iespējams apskatīties
pilnu informāciju par NĪ. Kartīte ir pieejama skatīšanās režīmā.

Apskatīt NĪO kartīti

tiek atvērta NĪ objekta uzskaites kartīte, kurā iespējams
apskatīties pilnu informāciju par NĪ objektu. Kartīte ir pieejama
skatīšanās režīmā.
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Apskatīt iepirkuma
pieteikuma kartīti

atvērt Iepirkuma pieteikuma ievadlogu, kurā iespējams
apskatīties informāciju par iepirkuma pieteikumu. Kartīte ir
pieejama skatīšanās režīmā.

Izmaiņu arhīvs

skatīt izmaiņu arhīva informāciju.

PN akti

tiek atvērts PN akts

1.25.2.2.3 Iepirkuma plāna veidošanas process

Iepirkuma plānu veido, iezīmējot sarakstā nepieciešamo "parastā" saraksta ierakstu un izmantojot izvēlnē
pieejamo darbību Veidot iepirkumu plānu. Iepirkumu plānā ietilpst tie iepirkumi, kuri attiecīgajā
gadā noteikti tiks izpildīti.
Pēc darbības izvēles, tiek atvērts dialoga logs Iepirkumu plāna veidošana.
Ja vēlas titulsarakstam pievienot vienas kategorijas iepirkumus, tad tas jānorāda ievadlaukā Kategorija.

Pēc pogas
nospiešanas, notiek iepirkumu plāna veidošanas process.
Kad tas ir beidzies, parādās paziņojums, ka darbs pabeigts.
Ja ir bijušas kļūdas, tad sarakstā redzami kļūdu ziņojumi.
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Pēc pogas
nospiešanas, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Atvērt iepirkumu sarakstu (ir atzīmēta pēc
noklusēšanas), tiek atvērts izveidotais Iepirkumu plāna ievadlogs, uz kuru no iepirkumu saraksta ir pārnesti
apstiprinātie iepirkumu ieraksti (sk. Iepirkumu plāna ievadlogs).

1.25.3 NĪP Piegādes līgumi
Piegādes līgumi ir līgumi, saskaņā ar kuriem komunālā pakalpojuma piegādātājs nodrošina NĪ objektu uzskaitē
esošos objektus ar pakalpojumiem, kā arī tie tiek slēgti par konkrētu darbu un uzturēšanas darbiem, kas tiek
veikti vienam vai vairākiem apkalpes objektiem.
Piegādes līgums var tikt attiecināts uz kādu plānoto darbu. Šajā gadījumā var izmantot apkalpes objektu
automātisku atlasi un piesaisti pēc plānotā darba objektu saraksta.
Visu veidu Piegādes līgumu saraksts ir pieejams no izvēlnes Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Apsaimniekošana -> NĪP Piegādes līgumi -> Saraksts.
Pieejami trīs piegādes līgumu tipi, kuriem sistēmā paredzēti arī atsevišķi sarakstu logi:
· Konstruktīvā darba līgumi,
· Uzturēšanas darba līgumi
· Pakalpojuma piegādes līgumi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
(vai taustiņš F2) un izvēloties attiecīgo piegādes līguma veidu.
Tiek atvērts attiecīgais ievadlogs, sk. nepieciešamo līgumu veidu:
NĪP Konstruktīvā darba līgumi
NĪP Uzturēšanas darba līgumi
NĪP Pakalpojuma piegādes līgumi
Reģistrējot piegādes līgumus, ir iespējams noskaidrot plānoto darbu izmaksas, kā arī var kontrolēt vai
plānotajam darbam ir jau noslēgts līgums ar piegādātāju, tādējādi uzzināt, vai šī plānotā darba izpilde ir
uzsākta un kāds ir plānotā darba beigu datums.
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1.25.3.1 NĪP Konstruktīvo darbu līgumi
Konstruktīvā darba līgumi (vienreizējie pakalpojumi) atbilst vienam konkrētam darbam, ko paredzēts veikt
noteiktā laika periodā.
Konstruktīvo darbu līgumu saraksts pieejams no izvēlnes Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Apsaimniekošana -> NĪP Piegādes līgumi -> NĪP Konstruktīvo darbu līgumi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
līgums.

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Konstruktīvā darba

Katram līgumam ir jāievada pamatinformācija, kas ievadlogā redzama virs lappusēm:
Numurs

ievadot tiek piedāvāts kārtējais numurs no kopējās dokumentu numerācijas
sistēmas;

Gads

līguma gads;

Datums

dokumenta datums;

Beigu datums

datums, kad beidzas līgums.

Numurs klienta
uzskaitē

Numurs klienta uzskaitē;

Klients

izvēlas no klientu saraksta.

Pārējā informācija izkārtota pa lappusēm.
Lappuse Informācija
Lappusē Informācija jāievada:
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Summa

ievada summu un no lejupkrītošā saraksta valūtu

Summa bez PVN

ievada summu bez PVN

PVN

tiek aprēķināts automātiski, kad ir ievadīta summa bez PVN

Sākotnējā apmaksātā
izpilde

ievada summu

Apmaksas termiņš (dienās) dienu skaits
Dokumentu robeždatums

ievada datumu

Līguma priekšmets

ievada līguma priekšmeta aprakstu

Plānotais darbs

izvēlas no Plānoto darbu saraksta

Pakalpojums

izvēlas no Pakalpojumu saraksta

Lappuse Apkalpes objekti
Lappusē Apkalpes objekti, nospiežot pogu
apkalpes objektiem.

, var pievienot izvēlētā plānotā darba objektus līguma

Lappuse Pielikumi
Lappuse Pielikumi paredzēta datu ievadei par līguma papildus dokumentiem analoģiski kā Preču
iepirkumu līgumiem no Līgumu moduļa.
Sarakstā var reģistrēt arī vienošanās, kuras saistītas ar Iepirkumu specifikācijas izmaiņām (lappusē
Iepirkumi).
Labojot iepirkumu specifikāciju vai summas sadalījumu pa dimensijām, ir iespējams piesaistīt izmaiņas
kādam no vienošanās dokumentiem.
Pielikumu tabulā norāda:
Numurs

dokumenta numurs

Datums no

datums, no kura dokuments spēkā

Datums līdz

datums, līdz kuram dokuments spēkā

Nosaukums

dokumenta nosaukums

Veids

dokumenta veids, izvēlas no Līguma dokumentu veida klasifikatora

Apraksts

papildus informācija par dokumentu brīva teksta veidā.

Nākamo pielikumu iespējams pievienot, nospiežot pogu

.

Izdzēst pielikumu iespējams, iezīmējot to un nospiežot pogu

.

Lappuse Iepirkumi
Lappuse Iepirkumi paredzēta informācijas norādīšanai par plānotajiem darbiem un iepērkamajām precēm,
kā arī iepirkuma izpildes kontroles metodes uzdošanai analoģiski kā Preču iepirkumu līgumiem no
Līgumu moduļa.
Ievadlaukā Iepirkuma izpildes kontroles metode var norādīt kontroles metodi, kas apraksta, kā jārīkojas
sistēmai gadījumos, kad iegādes dokumenta dati neatbilst līguma iepirkumu specifikācijai. Metode tiek
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izvēlēta no saraksta Līguma kontroles metodes (Pamatdati -> Līgumi -> Līguma kontroles metodes). Tiek
piedāvātas metodes ar veidu Iepirkumu kontroles metodes.
Lauku var neaizpildīt - šajā gadījumā sistēma neveiks kontroli.
Par Līguma iepirkuma kontroli skatīt Līgumu moduļa aprakstā.
Iepirkumu tabulā ievada informāciju par plānotajiem darbiem un iepērkamajām precēm:
Kods

Grupas, Nomenklatūras vai Pakalpojuma kods.
Izvēle no nomenklatūru, tāmes grupu un pakalpojumu
sarakstaNomenklatūras un pakalpojumi (sk. grāmatu "Krājumu
modulis")
Ja plānotajam iepirkumam vēl nav precīzi zināms, kāda tieši prece tiks
piegādāta, tad ir jānorāda Tāmes grupa, kurā aprakstīti iespējamie
preču veidi (sk. Tāmes grupa ).
Obligāti aizpildāmi ir lauki Cena un Daudzums.

Nosaukums

Nomenklatūras vai pakalpojuma nosaukums.

Mērvienība

Daudzuma mērvienības kods.
Tiek aizpildīts automātiski no Nomenklatūras vai pakalpojuma kartītes.

Daudzums

daudzums

Cena

Cena par vienu norādītās mērvienības vienību.

PVN %

Likmes procentu nosaka līguma cenu veids, kur ir aprakstīta klienta
PVN kategorija, un izvēlētās nomenklatūras/grupas PVN likme.
Obligāts, ja ir norādīta Cena

Summa bez PVN

Tiek aizpildīta automātiski, atkarībā no tā vai ir ievadīts Daudzums un
Cena. Aprēķinot vērtību, sistēma analizē, vai PVN ir iekļauts cenā (to
nosaka lauka Cenu veids vērtība).
Obligāts, ja ir Cena un Daudzums.

Summa

Tiek aizpildīta automātiski, atkarībā no tā vai ir ievadīts Daudzums un
Cena. Aprēķinot vērtību, sistēma analizē, vai PVN ir iekļauts cenā (to
nosaka lauka Cenu veids vērtība).
Obligāts, ja ir Cena un Daudzums.

Piegādes termiņš

Robeždatums, līdz kuram jāizpilda specifikācijas rinda. Ja lauks nav
aizpildīts, tad Piegādes termiņš ir vienāds ar Līguma beigu datumu.

Piezīmes

Papildu informācija par specifikāciju.

Finansējums:
Dimensijas

Kolonnu nosaukumi tiek aizpildīti atkarībā no sistēmas uzstādījumos
izmantojamo uzskaites dimensiju nosaukumu aprakstiem.
Ja ir Prece vai Pakalpojums, tad sākotnēji vērtība tiek aizpildīta
automātiski no nomenklatūras grupas (Nomenklatūras kartīte -> Lauks
Grupa -> Nomenklatūras grupas kartīte -> lappuse Dimensij as).

Līguma dimensija

Līguma dimensija, aizpilda no Līguma dimensiju saraksta.

PL

PL objektu dimensija, aizpilda no PL dimensiju saraksta.
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Nākamo iepirkumu iespējams pievienot, nospiežot pogu

.

Izdzēst iepirkumu iespējams, iezīmējot to un nospiežot pogu
Pieejama poga

.

- uzstādīt tabulas uzskatu (redzamās kolonnas).

Labojot esošo iepirkumu rindu, sistēma piedāvā izvēlēties, vai reģistrēt izmaiņas notikumu žurnālā.
Katrai iepirkumu tabulas rindai veidojas tās izmaiņu vēsture.
Lappuse Summas kontrole pa dimensijām
Lappuse Summas kontrole pa dimensijām paredzēta līguma summu uzskaitei analoģiski kā Preču
iepirkumu līgumiem no Līgumu moduļa.
Līguma summu iespējams sadalīt dimensijās, norādot vairāk kā vienu vienas dimensijas posteni.
Summas sadalīšana dimensijās nepieciešama, lai veiktu summas izlietojuma kontroli, neatļaujot pārsniegt
katrā postenī norādīto summas apjomu.
Šo iespēju var izmantot gadījumos, kad viens līgums tiek finansēts no vairākiem finansēšanas avotiem, vai
tā ietvaros tiek veikti darbi vairākiem projektiem, kuriem katram atvēlēta sava daļa finansējuma.
Līguma summas var sadalīt arī pa periodiem. Tabulā dotie periodi savstarpēji nedrīkst pārklāties.
Laukā Summu sadalījuma izpildes kontroles metode var norādīt kontroles metodi, kas nosaka, kā
jārīkojas sistēmai gadījumos, kad izejošā maksājuma summas sadalījums dimensijās neatbilst līguma
summas sadalījumam pa dimensijām uzdotajā periodā.
Metode tiek izvēlēta no saraksta Līguma kontroles metodes (Pamatdati -> Līgumi -> Līguma kontroles
metodes).
Tiek piedāvātas metodes ar veidu Summas sadalījuma kontrole.
Lauku var neaizpildīt - šajā gadījumā sistēma neveiks kontroli.
Par Līguma summas sadalījuma kontroli skatīt Līguma moduļa aprakstā.
Laukā Līguma finansējuma saistības var sasaistīt lappusē norādīto finansējumu ar dokumentu Līguma
finansējuma saistības, kas nodrošina līgumu nākotnes maksājumu uzskaiti zembilances reģistros, dod
iespēju izpildīt un grāmatot iepirkuma līguma finansējumu.
Laukā redzams dokumenta numurs un datums.
Blakus laukam pieejamas pogas atkarībā no dokumenta statusa un lietotāja tiesībām:
izveidot jaunu dokumentu Līguma finansējuma saistības, pieejama, ja
dokumenta nav;
labot dokumentu, pieejama, ja dokumenta statuss ir Sagatave;
apskatīt dokumentu, pieejama, ja dokuments ir Izpildīts vai Grāmatots.

Līguma summas sadalījuma tabulā norāda:
No datuma

Perioda sākuma datums

Līdz datumam

Perioda beigu datums

Dimensijas

Kolonnu nosaukumi tiek aizpildīti atkarībā no sistēmas uzstādījumos
izmantojamo uzskaites dimensiju nosaukumu aprakstiem.

Summa ar PVN

Plānotā summa, ieskaitot PVN, uz norādīto laika periodu, kas attiecas uz
norādītajām dimensiju vērtībām.

PL dimensija

izvēlas no PL objektu dimensijas vērtību saraksta

Līguma dimensija

izvēlas no līgumu dimensiju vērtību saraksta
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Nospiežot pogu

, tabulai tiek pievienota jauna rindiņa.

- dzēst tabulā iezīmēto rindiņu
Pārējo datu ievade, labošana vai apskate notiek ievadloga lappusēs, kas analoģiskas kā Zemes iznomāšanas
līgumiem:
Klasifikācija
Dimensijas
Piezīmes
Līguma dokumenti
Summas kontrole
Summas izmaiņas
Papildgrupas

1.25.3.2 NĪP Uzturēšanas darbu līgumi
Uzturēšanas darba līgumi (regulārie pakalpojumi) atbilst vienam konkrētam darbam, ko paredzēts veikt atkārtoti
ar zināmiem laika intervāliem (piemēram, atkritumu izvešana).
Uzturēšanas līgumu saraksts ir pieejams no izvēlnes Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Apsaimniekošana -> NĪP Piegādes līgumi -> NĪP Uzturēšanas darbu līgumi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
līgums.

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Uzturēšanas darba

Katram līgumam ir jāievada pamatinformācija, kas ievadlogā redzama virs lappusēm:
Numurs

ievadot tiek piedāvāts kārtējais numurs no kopējās dokumentu numerācijas
sistēmas;

Gads

līguma gads;

Datums

dokumenta datums;

Beigu datums

datums, kad beidzas līgums.

Numurs klienta
uzskaitē

Numurs klienta uzskaitē;

Klients

izvēlas no klientu saraksta.
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Pārējā informācija izkārtota pa lappusēm.

265

Lietotāju dokumentācija
Lappuse Informācija
Lappusē Informācija jāievada:
Summa

ievada summu un valūtu no lejupkrītošā saraksta

Summa bez PVN

ievada summu bez PVN

PVN

tiek aprēķināts automātiski, kad ir ievadīta summa bez PVN

Sākotnējā apmaksātā
izpilde

ievada summu,

Apmaksas termiņš (dienās) ievada dienu skaitu,
Dokumentu robeždatums

ievada datumu,

Līguma priekšmets

ievada līguma priekšmeta aprakstu

Plānotais darbs

izvēlas no Plānoto darbu saraksta

Pakalpojums

izvēlas no Pakalpojumu saraksta

Regularitāte

reižu skaits;

Regularitātes vienība

norāda regularitātes vienību : Diena, Nedēļa, Mēnesis vai Gads

Ir pap. summa
Lappuse Apkalpes objekti
Lappusē Apkalpes objekti, nospiežot pogu
apkalpes objektiem.

, var pievienot izvēlētā plānotā darba objektus līguma

Lappuse Pielikumi
Lappuse Pielikumi paredzēta datu ievadei par līguma papildu dokumentiem analoģiski kā Preču
iepirkumu līgumiem no Līgumu moduļa.
Sarakstā var reģistrēt arī vienošanās, kuras saistītas ar Iepirkumu specifikācijas izmaiņām (lappusē
Iepirkumi).
Labojot iepirkumu specifikāciju vai summas sadalījumu pa dimensijām, ir iespējams piesaistīt izmaiņas
kādam no vienošanās dokumentiem.
Pielikumu tabulā norāda:
Numurs

dokumenta numurs

Datums no

datums, no kura dokuments spēkā

Datums līdz

datums, līdz kuram dokuments spēkā

Nosaukums

dokumenta nosaukums

Veids

dokumenta veids, izvēlas no Līguma dokumentu veida klasifikatora

Apraksts

papildus informācija par dokumentu brīva teksta veidā.

Nākamo pielikumu iespējams pievienot, nospiežot pogu

.

Izdzēst pielikumu iespējams, iezīmējot to un nospiežot pogu

.

Lappuse Iepirkumi
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Lappuse Iepirkumi paredzēta informācijas norādīšanai par plānotajiem darbiem un iepērkamajām precēm,
kā arī iepirkuma izpildes kontroles metodes uzdošanai analoģiski kā Preču iepirkumu līgumiem no
Līgumu moduļa.
Ievadlaukā Iepirkuma izpildes kontroles metode var norādīt kontroles metodi, kas apraksta, kā jārīkojas
sistēmai gadījumos, kad iegādes dokumenta dati neatbilst līguma iepirkumu specifikācijai. Metode tiek
izvēlēta no saraksta Līguma kontroles metodes (Pamatdati -> Līgumi -> Līguma kontroles metodes). Tiek
piedāvātas metodes ar veidu Iepirkumu kontroles metodes.
Lauku var neaizpildīt - šajā gadījumā sistēma neveiks kontroli.
Par Līguma iepirkuma kontroli skatīt Līgumu moduļa aprakstā.
Iepirkumu tabulā ievada informāciju par plānotajiem darbiem un iepērkamajām precēm:
Kods

Grupas, Nomenklatūras vai Pakalpojuma kods.
Izvēle no nomenklatūru, tāmes grupu un pakalpojumu
sarakstaNomenklatūras un pakalpojumi (sk. grāmatu "Krājumu
modulis")
Ja plānotajam iepirkumam vēl nav precīzi zināms, kāda tieši prece tiks
piegādāta, tad ir jānorāda Tāmes grupa, kurā aprakstīti iespējamie
preču veidi (sk. Tāmes grupa ).
Obligāti aizpildāmi ir lauki Cena un Daudzums.

Nosaukums

Nomenklatūras vai pakalpojuma nosaukums.

Mērvienība

Daudzuma mērvienības kods.
Tiek aizpildīts automātiski no Nomenklatūras vai pakalpojuma kartītes.

Daudzums

Daudzums.

Cena

Cena par vienu norādītās mērvienības vienību.

PVN %

Likmes procentu nosaka līguma cenu veids, kur ir aprakstīta klienta
PVN kategorija, un izvēlētās nomenklatūras/grupas PVN likme.
Obligāts, ja ir norādīta Cena.

Summa bez PVN

Tiek aizpildīta automātiski, atkarībā no tā vai ir ievadīts Daudzums un
Cena. Aprēķinot vērtību, sistēma analizē, vai PVN ir iekļauts cenā (to
nosaka lauka Cenu veids vērtība).
Obligāts, ja ir Cena un Daudzums.

Summa

Tiek aizpildīta automātiski atkarībā no tā, vai ir ievadīts Daudzums un
Cena. Aprēķinot vērtību, sistēma analizē, vai PVN ir iekļauts cenā (to
nosaka lauka Cenu veids vērtība).
Obligāts, ja ir Cena un Daudzums.

Piegādes termiņš

Robeždatums, līdz kuram jāizpilda specifikācijas rinda. Ja lauks nav
aizpildīts, tad Piegādes termiņš ir vienāds ar Līguma beigu datumu.

Piezīmes

Papildus informācija par specifikāciju.

Finansējums:
Dimensijas

Kolonnu nosaukumi tiek aizpildīti atkarībā no sistēmas uzstādījumos
izmantojamo uzskaites dimensiju nosaukumu aprakstiem.
Ja ir Prece vai Pakalpojums, tad sākotnēji vērtība tiek aizpildīta
automātiski no nomenklatūras grupas (Nomenklatūras kartīte -> Lauks
Grupa -> Nomenklatūras grupas kartīte -> lappuse Dimensij as).
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Līguma dimensija

Līguma dimensija, aizpilda no Līguma dimensiju saraksta.

PL

PL objektu dimensija, aizpilda no PL dimensiju saraksta.

Nākamo iepirkumu iespējams pievienot, nospiežot pogu

.

Izdzēst iepirkumu iespējams, iezīmējot to un nospiežot pogu
Pieejama poga

.

- uzstādīt tabulas uzskatu (redzamās kolonnas).

Labojot esošo iepirkumu rindu, sistēma piedāvā izvēlēties - vai reģistrēt izmaiņas notikumu žurnālā.
Katrai iepirkumu tabulas rindai veidojas tās izmaiņu vēsture.
Lappuse Summas kontrole pa dimensijām
Lappuse Summas kontrole pa dimensijām paredzēta līguma summu uzskaitei analoģiski kā Preču
iepirkumu līgumiem no Līgumu moduļa.
Līguma summu iespējams sadalīt dimensijās, norādot vairāk kā vienu vienas dimensijas posteni.
Summas sadalīšana dimensijās nepieciešama, lai veiktu summas izlietojuma kontroli, neatļaujot pārsniegt
katrā postenī norādīto summas apjomu.
Šo iespēju var izmantot gadījumos, kad viens līgums tiek finansēts no vairākiem finansēšanas avotiem vai tā
ietvaros tiek veikti darbi vairākiem projektiem, kuriem katram atvēlēta sava daļa finansējuma.
Līguma summas var sadalīt arī pa periodiem. Tabulā dotie periodi savstarpēji nedrīkst pārklāties.
Laukā Summu sadalījuma izpildes kontroles metode var norādīt kontroles metodi, kas nosaka, kā
jārīkojas sistēmai gadījumos, kad izejošā maksājuma summas sadalījums dimensijās neatbilst līguma
summas sadalījumam pa dimensijām uzdotajā periodā.
Metode tiek izvēlēta no saraksta Līguma kontroles metodes (Pamatdati -> Līgumi -> Līguma kontroles
metodes).
Tiek piedāvātas metodes ar veidu Summas sadalījuma kontrole.
Lauku var neaizpildīt - šajā gadījumā sistēma neveiks kontroli.
Par Līguma summas sadalījuma kontroli skatīt Līguma moduļa aprakstā.
Laukā Līguma finansējuma saistības var sasaistīt lappusē norādīto finansējumu ar dokumentu Līguma
finansējuma saistības, kas nodrošina līgumu nākotnes maksājumu uzskaiti zembilances reģistros, dod
iespēju izpildīt un grāmatot iepirkuma līguma finansējumu.
Laukā redzams dokumenta numurs un datums.
Blakus laukam pieejamas pogas atkarībā no dokumenta statusa un lietotāja tiesībām:
izveidot jaunu dokumentu Līguma finansējuma saistības, pieejama, ja
dokumenta nav;
labot dokumentu, pieejama, ja dokumenta statuss ir Sagatave;
apskatīt dokumentu, pieejama, ja dokuments ir Izpildīts vai Grāmatots.

Līguma summas sadalījuma tabulā norāda:
No datuma

Perioda sākuma datums.

Līdz datumam

Perioda beigu datums.
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Dimensijas

Kolonnu nosaukumi tiek aizpildīti atkarībā no sistēmas uzstādījumos
izmantojamo uzskaites dimensiju nosaukumu aprakstiem.

Summa ar PVN

Plānotā summa, ieskaitot PVN, uz norādīto laika periodu, kas attiecas uz
norādītajām dimensiju vērtībām.

PL dimensija

izvēlas no PL objektu dimensijas vērtību saraksta.

Līguma dimensija

izvēlas no līgumu dimensiju vērtību saraksta.

Nospiežot pogu

, tabulai tiek pievienota jauna rindiņa.

- dzēst tabulā iezīmēto rindiņu
Pārējo datu ievade, labošana vai apskate notiek ievadloga lappusēs, kas ir analoģiskas kā Zemes
iznomāšanas līgumiem:
Klasifikācija
Dimensijas
Piezīmes
Līguma dokumenti
Summas kontrole
Summas izmaiņas
Papildgrupas

1.25.3.3 NĪP Pakalpojumu piegādes līgumi
Pakalpojuma piegādes līgums (patstāvīgie pakalpojumi) paredzēts, lai reģistrētu patstāvīga pakalpojuma
piegādi (piemēram, dabasgāzes piegāde).
Apkalpes objekti var būt tikai būve (ēka) vai zemes vienība.
Pakalpojuma piegādes līgumu saraksts pieejams no izvēlnes Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Apsaimniekošana -> NĪP Piegādes līgumi -> NĪP Pakalpoj umu piegādes līgumi
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
līgums.

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Pakalpojumu piegādes

Katram līgumam ir jāievada pamatinformācija, kas ievadlogā redzama virs lappusēm:
Numurs

ievadot tiek piedāvāts kārtējais numurs no kopējās dokumentu numerācijas
sistēmas;

Gads

līguma gads;

Datums

dokumenta datums;

Beigu datums

datums, kad beidzas līgums;

Numurs klienta

Numurs klienta uzskaitē;

Klients

izvēlas no Klientu saraksta;
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Pārējā informācija izkārtota pa lappusēm.
Lappuse Informācija
Lappusē Informācija jāievada:
Apmaksas termiņš (dienās) ievada dienu skaitu;
Dokumentu robeždatums

ievada datumu;

Kontaktpersona

izvēlas no Kontaktpersonu saraksta;

Līguma priekšmets

ievada līguma priekšmeta aprakstu brīva teksta veidā;

Plānoto darbu pieteik.

Plānoto darbu pieteikums, izvēlas no NĪP Plānoto darbu pieteikumu saraksta.
Ievada, ja bijis pieteikts plānotais darbs.

Lauku grupa, kas paredzēta ģenerāllīguma norādīšanai:
- izvēles rūtiņa Ģenerāllīgums, kuru atzīmējot, konkrētais līgums var tikt izmantots kā ģenerāllīgums,
- Ģenerāllīgums – lauks pieejams, ja līgums nav ģenerāllīgums, iespējams norādīt NĪP Pakalpojumu
piegādes līgumam ģenerāllīgumu, izvēloties to no Klientu līgumu, kuri ir ģenerāllīgumi, saraksta.
Lappuse Apkalpes objekti
Lappusē Apkalpes objekti, nospiežot pogu
, var pievienot izvēlētā plānotā darba objektus līguma
apkalpes objektiem.
Laukos Spēkā no un Spēkā līdz norāda, no kura līdz kuram datumam attiecīgais objekts ir spēkā.
Poga
- pieejamas darbības: Pievienot būves - pievienot iezīmētās mājas no māju saraksta,
Pievienot funkcionālos objektus - tiek atvērts saraksts Funkcionālie objekti, kurā iespējams iezīmēt
nepieciešamos ierakstus un pievienot tos sarakstam.
Zem tabulas labajā pusē tiek rādīts kopā atlasīto Apkalpes objektu (rindu) skaits, kreisajā pusē – kopējais
pieejamais ierakstu skaits.
Apkalpes objektu laukiem Spēkā no un Spēkā līdz iespējams uzstādīt aizpildi pēc noklusējuma NĪP
Pakalpojumu piegādes līguma Dokumenta tipā, lappusē Lauku atribūti pievienojot vērtības
Apk.objekta Spēkā No aizpilde un Apk.objekta Spēkā Līdz aizpilde ar nepieciešamo aizpildes veidu,
kuru izvēlas laukā Noklusētā vērtība.
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Lappuse Aprēķiniem
Aprakstu skat. Lappuse Aprēķiniem
Lappuse Pielikumi
Lappuse Pielikumi paredzēta datu ievadei par līguma papildus dokumentiem analoģiski kā Preču
iepirkumu līgumiem no Līgumu moduļa.
Sarakstā var reģistrēt arī vienošanās, kuras saistītas ar Iepirkumu specifikācijas izmaiņām (lappusē
Iepirkumi).
Labojot iepirkumu specifikāciju vai summas sadalījumu pa dimensijām, ir iespējams piesaistīt izmaiņas
kādam no vienošanās dokumentiem.
Pielikumu tabulā norāda:
Numurs

dokumenta numurs;

Datums no

datums, no kura dokuments spēkā;

Datums līdz

datums, līdz kuram dokuments spēkā;

Nosaukums

dokumenta nosaukums;

Veids

dokumenta veids, izvēlas no Līguma dokumentu veida klasifikatora;

Apraksts

papildus informācija par dokumentu brīva teksta veidā.

Nākamo pielikumu iespējams pievienot, nospiežot pogu

.

Izdzēst pielikumu iespējams, iezīmējot to un nospiežot pogu

.

Pārējo datu ievade, labošana vai apskate notiek ievadloga lappusēs, kas analoģiskas kā Zemes iznomāšanas
līgumiem:
Klasifikācija
Dimensijas
Piezīmes
Līguma dokumenti
Summas kontrole
Summas izmaiņas
Papildgrupas
Īpašības
1.25.3.3.1 Lappuse Aprēķiniem

Lappusei "Aprēķiniem" pieejamas apakšlappuses "Aprēkinu metodes" un "Apjoma aprēķinu metodes".
Apakšlappuse „Aprēķinu metodes” paredzēta funkcionalitātei ar Aprēķinu metodēm un to izmantošanu
Pieņemšanas-nodošanas aktos.

Apakšlappuse "Apjoma aprēķinu metodes" paredzēta funkcionalitātei ar Apjoma aprēķinu metodēm un to
izmantošanu speciālā PN akta pamatveidā "NĪP Pieņemšanas-nodošanas akts" (skat. NĪP Pieņemšanasnodošanas akts).
Atkarībā no tā, kura funkcionalitāte tiks izmantota, nevajadzīgās apakšlappuses rādīšanu iespējams atslēgt NĪP Pakalpojuma piegādes līguma Dokumenta tipā lappusē Lauku atribūti jāpievieno lauku atribūts
Aprēķina metožu veids, kuram jānorāda nepieciešamā vērtība:
- Aprēķinu metodes, ja vēlas redzēt tikai apakšlappusi Aprēķinu metodes,
- Apjoma aprēķina metodes, ja vēlas redzēt tikai apakšlappusi Apjoma aprēķinu metodes.
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Apakšlappuse Aprēķinu metodes
Apakšlappuse „Aprēķinu metodes” satur līgumam norādīto pakalpojumu piegādes maksas aprēķina metožu
sarakstu.
Aprēķina metožu ievadei paredzēta tabula, kurā ierakstu pievieno, nospiežot F2 vai pogu
ierakstu dzēš, nospiežot F8 vai pogu

, bet aktīvo

.

Katrā ierakstā norāda šādu informāciju:
Aprēķina metodes kods Ievadlauku aizpilda izvēloties ierakstu no klasifikatora saraksta
Aprēķinu metodes.
Nosaukums

tiek aizpildīts kopīgi ar iepriekšējā lauka aizpildi;

Spēkā no

datums, no kura aprēķina metode ir spēkā;

Spēkā līdz

datums, līdz kuram aprēķinu metode ir spēkā;
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Periodu skaits

periodu skaits;

Alternatīvais tarifs

iespējams norādīt tarifu, kas aizvieto metodē norādīto;

Tarifs

tiek aizpildīts automātiski, ievadot aprēķina metodi.

Pakalpojums

tiek aizpildīts automātiski, ievadot aprēķina metodi.

Apakšlappuse Apjoma aprēķinu metodes
Apakšlappusē "Apjoma aprēķina metodes" laukā Aprēķināt iespējams norādīt Apjoma aprēķinu metodes
pielietojumu – vai šī metode tiek izmantota apkalpes objekta Daudzuma vai Summas aprēķinam NĪP
Pieņemšanas-nodošanas aktā (skat. NĪP Pieņemšanas-nodošanas akts).

1.25.4 Pieņemšanas nodošanas akti
Pieņemšanas-nodošanas akti paredzēti izpildīto apsaimniekošanas darbu reģistrēšanai.
Pieņemšanas-nodošanas akti nodrošina detalizētu uzskaiti pa atsevišķiem darbu veidiem un NĪ objektiem,
PN akta ievadlogā iespējams aprēķināt un saglabāt aprēķina tarifus, kuri tiek rēķināti pēc piegādātāju
piestādītajiem rēķiniem.
Ar šo aktu palīdzību veiktā uzskaite ir nepieciešama apsaimniekošanas plānu izpildes kontrolei.
Pieņemšanas-nodošanas aktu saraksts pieejams no izvēlnes Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Apsaimniekošana -> Pieņemšanas-nodošanas akti.
Sarakstā redzamās informācijas daudzums ir atkarīgs no sarakstam pielietotā filtra un izskata.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
(vai taustiņš F2) un izvēloties nepieciešamo dokumenta tipu
(attiecīgajiem dokumentu tipiem jābūt aprakstītiem Sistēma -> Uzstādīj umi -> Dokumentu tipi):
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- Pieņemšanas nodošanas akts, tiek atvērts ievadlogs Pieņemšanas nodošanas akts (skat. Pieņemšanas
nodošanas akts).
- Pieņemšanas nodošanas akts (Iepirkumi), tiek atvērts ievadlogs Pieņemšanas nodošanas akts (Iepirkumi)
(skat. Pieņemšanas nodošanas akts (Iepirkumi))
- Pieņemšanas nodošanas akts (Remontdarbi), tiek atvērts ievadlogs Pieņemšanas nodošanas akts
(Remontdarbi) (skat. Pieņemšanas nodošanas akts (Remontdarbi)).
- Pieņemšanas nodošanas akts (Rindiņa), tiek atvērts ievadlogs Pieņemšanas nodošanas akts (Rindiņa)
(skat. Pieņemšanas nodošanas akta (Rindiņa) ievadlogs).
- NĪP Pieņemšanas-nodošanas akts, tiek atvērts ievadlogs NĪP Pieņemšanas nodošanas akts (skat. NĪP
Pieņemšanas-nodošanas akts).

1.25.4.1 Pieņemšanas nodošanas akta ievadlogs
Pieņemšanas-nodošanas akts tiek aktivizēts no saraksta Pieņemšanas nodošanas akti.

Pieņemšanas-nodošanas akta ievadloga galvenē pieejami lauki:
Numurs

iespējams norādīt dokumenta numuru. Dokumenta tipā laukam iespējams norādīt
automātisko numeratora izveidi.

Datums

akta datums (darbu pieņemšanas datums).

Valūta

dokumenta valūta;

Apsaimniekošanas
līgums

iespēja norādīt līgumu, ja darbs tika veikts kāda līguma ietvaros:apsaimniekošanas
līguma Nr. un tips, izvēlas no Apsaimniekošanas līgumu saraksta;

Klients

tiek aizpildīts automātiski no izvēlētā līguma;

Datums no

pakalpojumu sniegšanas sākuma datums;
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Datums līdz

pakalpojumu sniegšanas beigu datums;

Aprēķinu metode

iespējams norādīt aprēķina metodi no aprēķina metožu saraksta. Noklusēti tiek
atvērts saraksts, kurš filtrēts pēc līguma aprēķinu metodēm, bet atceļot filtru,
iespējams apskatīt visas aprēķinu metodes. Laukā iespējams norādīt jebkuru
aprēķina metodi.
Ja līgumā ir norādīta viena metode, lauka vērtība tiks aizpildīta automātiski.
(Piegādes līguma aprēķinu metodē jābūt norādītam mājas skaitītājam).

Pārējā informācija tiek ievadīta lappusēs Objekti un Apraksts.
Lappuse Objekti
Lappusē "Objekti" jāaizpilda detalizācijas tabula, kurā reģistrē faktiski izpildītos pakalpojumus pa konkrētiem
NĪ objektiem.
Vienā aktā var būt reģistrēti vairāki pakalpojumi vairākiem NĪ objektiem.

Izmantojot pogu
līguma.

, iespējams automātiski tabulā ielasīti apkalpes objektus no izvēlētā Apsaimniekošanas

Katru nākamo jauno tukšo ierakstu tabulai pievieno, nospiežot pogu
Aktīvo ierakstu dzēš, nospiežot pogu

(vai F2).

.

Laukā Tarifs aprēķiniem iespējams norādīt apkalpes objekta tarifu no tarifu aprēķinu saraksta. Lauka vērtība
tiek automātiski aizpildīta, ja līguma apkalpes objektam norādīts tarifs.
Importējot datus no Excel formāta veidnes, lauka vērtība tiks aizpildīta ar veidnes datiem. Ja veidnē netiks
norādīts tarifs aprēķiniem, tad lauka vērtība tiks aizpildīta ar līguma apkalpes objektam norādīto tarifu.
Zem tabulas redzami lauki:
Ierakstu skaits – informatīvs lauks, kurš parāda kopējo rindu skaitu.
Daudzums kopā - informatīvs lauks, kurš parāda visu rindu kopējo daudzumu.
Summa kopā – informatīvs lauks, kurš parāda visu rindu kopsummu.
Vēl pieejamas pogas:
kolonnu izskats;
aprēķināt objektu summas, izmanto automātiskai summu sadalei pēc līgumā norādītās aprēķina
metodes.
Lai izmantotu šo iespēju, Pieņemšanas nodošanas aktā norādītajam Pakalpojumu piegādes
līgumam lappusē Apkalpes objekti jābūt piesaistītiem objektiem un lappusē Aprēķina
metodes jābūt pievienotai aprēķina metodei, kas apraksta formulu kā jāsadala summas.
Veidojot pieņemšanas nodošanas aktu, pēc objektu pievienošanas, nospiež pogu
.
Tiek atvērts Pavadzīmju un rēķinu rindu saraksta logs, no kura jāizvēlas nepieciešamais
rēķins, kura summa jāsadala pa apkalpes objektiem:
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Pēc pogas Izvēlēties nospiešanas, summa tiks sadalīta pa apkalpes objektiem, izmantojot
līgumā norādīto aprēķina metodi:

Aprēķināt tarifus. Nospiežot pogu tiek palaists aprēķins, kas aprēķina tarifu vērtību
(Tarifs=Summa/Daudzums) un saglabāts laukā Tarifs.
Saglabāt tarifus. Nospiežot pogu, izrēķinātie tarifi tiek saglabāti kā Aprēķina tarifi.
Saglabāti tiek tikai tie tarifi, kuriem Aprēķinu metodē laukā Tarifs no piegādes ir uzdota vērtība
Jā, Saistītā aprēķinu metode - vienāda PN akta Aprēķina metodi un Apkalpes objekts ir
vienāds ar PN akta NĪ objekta rindu. Aprēķinu metodes Tarifam tiek pievienota jauna rinda ar
datumu, kas uzdots PN akta kopējās daļas laukā Datums no.
Ja tarifs ir veiksmīgi saglabāts, par to tiek izdots paziņojums loga apakšējā daļā.
sadalīt summu proporcionāli rindu skaitam;
sadalīt summu pēc daudzuma.
nospiežot pogu, kolonna Summa automātiski tiek aizpildīta ar ievadīto Daudzuma un Tarifa
reizinājumu.

Lappuse Apraksts
Lappuse satur lielu teksta lauku, kurā iespējams ievadīt aprakstu brīvā teksta formā.
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1.25.4.2 Pieņemšanas nodošanas akta (Iepirkumi) ievadlogs
Pieņemšanas-nodošanas akts (Iepirkumi) tiek aktivizēts no saraksta Pieņemšanas nodošanas akti.

Ievadloga galvenē aizpildīšanai pieejami lauki:
Numurs

iespējams norādīt dokumenta numuru. Dokumenta tipā laukam
iespējams norādīt automātisko numeratora izveidi.

Datums

akta datums (darbu pieņemšanas datums).
Akta datums var atšķirties no rēķina datuma.

Valūta

dokumenta valūta

Apsaimniekošanas
līgums

iespēja norādīt līgumu, ja darbs tika veikts kāda līguma
ietvaros:apsaimniekošanas līguma Nr. un tips, izvēlas no
apsaimniekošanas līgumu saraksta;

Klients

aizpildās automātiski no izvēlētā līguma;

Iepirkuma pieteikums pieteikuma numurs, izvēlas no iepirkuma pieteikumu saraksta.
Pārējā informācija tiek ievadīta lappusēs Objekti un Apraksts - satur lielu teksta lauku, kurā iespējams ievadīt
aprakstu brīvā teksta formā.
Lappuse Objekti
Lappusē "Objekti" jāaizpilda detalizācijas tabula, kurā reģistrē faktiski izpildītos iepirkumus pa konkrētiem NĪ
objektiem.
Vienā aktā var būt reģistrēti vairāki iepirkumi vairākiem NĪ objektiem.

Izmantojot pogu
, iespējams automātiski tabulā ielasīti apkalpes objektus no izvēlētā Iepirkuma
pieteikuma.
Aizpildot aktu, tiek izmantota sistēmā reģistrētā informācija: Iepirkuma pieprasījumi un tiem piesaistītie NĪ
objekti.
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Detalizētā informācija par iepirkumu: Iepirkuma pieprasījuma kods, nosaukums, pamatveids un summa
tiek aizpildīta automātiski (iespējams salīdzināt šos datus ar rēķinā norādīto informāciju).
Tabulas rindiņas laukā Iepirkuma pieprasījuma kods tiek ievadīts Iepirkuma pieprasījums.
Katru akta rindu ir iespējams sasaistīt ar rēķina rindu laukā Dokumenta pakalpojuma kods.
Zem tabulas redzami lauki:
Ierakstu skaits – informatīvs lauks, kurš parāda kopējo rindu skaitu.
Daudzums kopā - informatīvs lauks, kurš parāda visu rindu kopējo daudzumu.
Summa kopā – informatīvs lauks, kurš parāda visu rindu kopsummu.
Katru nākamo jauno tukšo ierakstu tabulai pievieno, nospiežot pogu
Aktīvo ierakstu dzēš, nospiežot pogu

(vai F2) .

.

Kolonnu izskatu iespējams uzstādīt, izmantojot pogu

.

sadalīt summu proporcionāli rindu skaitam;
sadalīt summu pēc daudzuma;
nospiežot pogu, kolonna Summa automātiski tiek aizpildīta ar ievadīto Daudzuma un
Tarifa reizinājumu.

1.25.4.3 Pieņemšanas nodošanas akta (Remontdarbi) ievadlogs
Pieņemšanas-nodošanas akts (Remontdarbi) tiek aktivizēts no saraksta Pieņemšanas nodošanas akti.

Ievadloga galvenē aizpildīšanai pieejami lauki:
Numurs

iespējams norādīt dokumenta numuru. Dokumenta tipā laukam
iespējams norādīt automātisko numeratora izveidi.
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Datums

akta datums (darbu pieņemšanas datums).
Akta datums var atšķirties no rēķina datuma.

Valūta

dokumenta valūta.

Apsaimniekošanas
līgums

iespēja norādīt līgumu, ja darbs tika veikts kāda līguma
ietvaros:apsaimniekošanas līguma Nr. un tips, izvēlas no
apsaimniekošanas līgumu saraksta.

Klients

tiek aizpildīts automātiski no izvēlētā līguma.

Plānoto darbu
pieteikums

pieteikuma numurs, izvēlas no plānoto darbu pieteikumu saraksta.

Pārējā informācija tiek ievadīta lappusēs Objekti un Apraksts - satur lielu teksta lauku, kurā iespējams ievadīt
aprakstu brīvā teksta formā.
Lappuse Objekti
Lappusē "Objekti" jāaizpilda detalizācijas tabula, kurā reģistrē faktiski izpildītos darbus pa konkrētiem NĪ
objektiem.
Vienā aktā var būt reģistrēti vairāki darbi vairākiem NĪ objektiem.

Izmantojot pogu
, iespējams automātiski tabulā ielasīti apkalpes objektus no izvēlētā Plānoto darbu
pieteikuma.
Aizpildot aktu, tiek izmantota sistēmā reģistrētā informācija: plānotie remontdarbi un tiem piesaistītie NĪ
objekti.
Detalizētā informācija par remontdarbu: lauki Remontdarba kods, nosaukums, pamatveids un summa tiek
aizpildīta automātiski (iespējams salīdzināt šos datus ar rēķinā norādīto informāciju).
Tabulas rindiņas laukā Remontdarba kods tiek ievadīts plānotais Remontdarbs.
Katru akta rindu ir iespējams sasaistīt ar rēķina rindu laukā Dokumenta pakalpojuma kods.
Zem tabulas redzami lauki:
Ierakstu skaits – informatīvs lauks, kurš parāda kopējo rindu skaitu.
Daudzums kopā - informatīvs lauks, kurš parāda visu rindu kopējo daudzumu.
Summa kopā – informatīvs lauks, kurš parāda visu rindu kopsummu.
Katru nākamo jauno tukšo ierakstu tabulai pievieno, nospiežot pogu
Aktīvo ierakstu dzēš, nospiežot pogu

(vai F2) .

.

Kolonnu izskatu iespējams uzstādīt, izmantojot pogu

.

sadalīt summu proporcionāli rindu skaitam;
sadalīt summu pēc daudzuma.
nospiežot pogu, kolonna Summa automātiski tiek aizpildīta ar ievadīto Daudzuma un
Tarifa reizinājumu.
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1.25.4.4 Pieņemšanas nodošanas akta (Rindiņa) ievadlogs
Pieņemšanas - nodošanas aktā (Rindiņa) iespējams sadalīt rēķina rindas summu proporcionāli
daudzumam.

Pieņemšanas-nodošanas akta (Rindiņa) ievadloga galvenē pieejami lauki:
Numurs

iespējams norādīt dokumenta numuru. Dokumenta tipā laukam iespējams
norādīt automātisko numeratora izveidi.

Datums

akta datums (darbu pieņemšanas datums).

Valūta

dokumenta valūta;

Apsaimniekošanas
līgums

iespēja norādīt līgumu, ja darbs tika veikts kāda līguma
ietvaros:apsaimniekošanas līguma Nr. un tips, izvēlas no Apsaimniekošanas
līgumu saraksta;

Klients

tiek aizpildīts automātiski no izvēlētā līguma;

Datums no

pakalpojumu sniegšanas sākuma datums;

Datums līdz

pakalpojumu sniegšanas beigu datums;

Pavadzīmes vai rēķina
rinda

izvēlas attiecīgo dokumenta rindiņu no Pavadzīmju un rēķinu rindu
saraksta;

Summa

laukā Summa automātiski tiek ielasīta rindas summa.
Nospiežot pogu
Izmantojot pogu
skaitam.

, summa tiek sadalīta pēc daudzumiem.
iespējams sadalīt summu proporcionāli objektu

Lauku grupā Aprēķināt pieejami lauki:
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Daudzums – iespējams norādīt aprēķina metodi daudzuma aprēķiniem no aprēķina metožu saraksta. Poga
- daudzuma aprēķins.
Summa – iespējams norādīt aprēķina metodi summas aprēķiniem no aprēķina metožu saraksta. Poga
summu aprēķins.

-

Ja līgumā norādīta viena aprēķinu metode, tad noklusēti tā tiek ielasīta laukā Daudzums.
Ja līgumā ir norādītas vairākas metodes, nepieciešams manuāli izvēlēties aprēķina metodes.
Pārējā informācija tiek ievadīta lappusēs Objekti un Apraksts.

Lappuse Objekti
Lappusē Objekti pievieno objektus, ievada katram Daudzumu un, blakus galvenes laukam Summa nospiežot
pogu
, summa tiek sadalīta pēc daudzumiem. Izmantojot pogu
proporcionāli objektu skaitam.
Izmantojot pogu
līguma.

iespējams sadalīt summu

, iespējams automātiski tabulā ielasīti apkalpes objektus no izvēlētā Apsaimniekošanas

Katru nākamo jauno tukšo ierakstu tabulai pievieno, nospiežot pogu
Aktīvo ierakstu dzēš, nospiežot pogu

(vai F2).

.

Laukā Tarifs aprēķiniem iespējams norādīt apkalpes objekta tarifu no tarifu aprēķinu saraksta. Lauka vērtība
tiek automātiski aizpildīta, ja līguma apkalpes objektam norādīts tarifs.
Importējot datus no Excel formāta veidnes, lauka vērtība tiks aizpildīta ar veidnes datiem. Ja veidnē netiks
norādīts tarifs aprēķiniem, tad lauka vērtība tiks aizpildīta ar līguma apkalpes objektam norādīto tarifu.
Zem tabulas redzami lauki:
Ierakstu skaits – informatīvs lauks, kurš parāda kopējo rindu skaitu.
Daudzums kopā - informatīvs lauks, kurš parāda visu rindu kopējo daudzumu.
Summa kopā – informatīvs lauks, kurš parāda visu rindu kopsummu.
Vēl pieejamas pogas:
kolonnu izskats;
Aprēķināt tarifus. Nospiežot pogu tiek palaists aprēķins, kas aprēķina tarifu vērtību
(Tarifs=Summa/Daudzums) un saglabāts laukā Tarifs.
Saglabāt tarifus. Nospiežot pogu, izrēķinātie tarifi tiek saglabāti kā Aprēķina tarifi.
Saglabāti tiek tikai tie tarifi, kuriem Aprēķinu metodē laukā Tarifs no piegādes ir uzdota vērtība
Jā, Saistītā aprēķinu metode - vienāda PN akta Aprēķina metodi un Apkalpes objekts ir
vienāds ar PN akta NĪ objekta rindu. Aprēķinu metodes Tarifam tiek pievienota jauna rinda ar
datumu, kas uzdots PN akta kopējās daļas laukā Datums no.
Ja tarifs ir veiksmīgi saglabāts, par to tiek izdots paziņojums loga apakšējā daļā.
nospiežot pogu, kolonna Summa automātiski tiek aizpildīta ar ievadīto Daudzuma un Tarifa
reizinājumu.

Lappuse Apraksts
Lappuse satur lielu teksta lauku, kurā iespējams ievadīt aprakstu brīvā teksta formā.
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1.25.4.5 NĪP Pieņemšanas-nodošanas akts
Pieņemšanas-nodošanas akta dokumenta pamatveids NĪP Pieņemšanas-nodošanas akts ir jauns, uzlabots
Pieņemšanas-nodošanas akts, kas pieejams sākot no Horizon 455.versijas.

NĪP Pieņemšanas-nodošanas akta ievadformas galvenē, atšķirībā no parastā PN akta (skat. Pieņemšanas
nodošanas akta ievadlogs), nav pieejama Aprēķinu metode, bet tās vietā ir pieejami lauki Daudzums un
Summa, kuros no izvēlētā NĪP Pakalpojuma piegādes līguma lappuses Aprēķiniem apakšlappuses
Apjoma aprēķina metodes (skat. Lappuse Aprēķiniem) sistēma ielasa pirmās sarakstā atrodamās apjoma
aprēķina metodes (metožu darbības periodam jāatbilst PN akta periodam):
- laukā Daudzums ielasa to metodi, kurai laukā Aprēķināt norādīts Daudzums,
- laukā Summa ielasa to metodi, kurai laukā Aprēķināt norādīts Summa.
Ja nepieciešams, šo lauku vērtības var mainīt, no piedāvātā saraksta izvēloties citu atbilstošu Apjoma
aprēķina metodi (piemēram, gadījumos, kad līgumā ir definētas vairākas alternatīvas metodes).
Lai NĪP Pieņemšanas-nodošanas akta lappusē Objekti aktivizētu daudzuma vai summas aprēķinus pa
apkalpes objektiem, tiek izmantota laukiem Daudzums vai Summa blakus esošā poga
vērtības atbilstoši tiek ierakstītas kolonnā Daudzums vai Summa.

- aprēķinātās

NĪP Pieņemšanas-nodošanas akta ievadformas galvenē pieejama izvēles rūtiņa Rādīt NĪP rēķinos, kas
jāatzīmē, ja vēlas NĪP rēķinu izdrukā attēlot datus no PN akta rindiņām (Dokumenta tipā ir iespējams uzstādīt
Rādīt NĪP rēķinos noklusēto vērtību – Jā/Nē).
Pārējā informācija tiek ievadīta ievadformas lappusēs:
- Objekti - skat. Lappuse Objekti.
- Apraksts - lappuse satur lielu teksta lauku, kurā iespējams ievadīt aprakstu brīvā teksta formā.
- Summu sadalījums pa mājām - skat.Lappuse Summas sadalījums pa objektiem.
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1.25.4.5.1 Lappuse Objekti

Lai NĪP Pieņemšanas-nodošanas akta lappusē Objekti aktivizētu daudzuma vai summas aprēķinus pa
apkalpes objektiem, tiek izmantota laukiem Daudzums vai Summa blakus esošā poga
vērtības atbilstoši tiek ierakstītas kolonnā Daudzums vai Summa.

- aprēķinātās

NĪP Pieņemšanas-nodošanas akta ievadformas lappuses Objekti sarakstam pieejamas kolonnas Rēķina
numurs, Rēķina datums, Rēķina summa, Rēķina daudzums, lai būtu iespējams norādīt informāciju par
piegādātāja piestādītā rēķina atšifrējumu. Šie lauki pieejami arī PN akta Excel veidnē.
Tarifs aprēķiniem – iespējams norādīt apkalpes objekta tarifu no tarifu aprēķinu saraksta. Lauka vērtība tiek
automātiski aizpildīta, ja līguma apkalpes objektam norādīts tarifs. Importējot datus no Excel formāta veidnes, lauka
vērtība tiks aizpildīta ar veidnes datiem. Ja veidnē netiks norādīts tarifs aprēķiniem, tad lauka vērtība tiks aizpildīta ar
līguma apkalpes objektam norādīto tarifu.

Aprēķinātais un saglabātais tarifs katram apkalpes objektam tiek saglabāts aktā norādītajā NĪP Pakalpojumu
piegādes līguma lappusē Apkalpes objekti laukā Tarifi aprēķiniem norādītajā Tarifa kartītē.
Zem tabulas redzami lauki:
Ierakstu skaits – informatīvs lauks, kurš parāda kopējo rindu skaitu.
Daudzums kopā - informatīvs lauks, kurš parāda visu rindu kopējo daudzumu.
Summa kopā – informatīvs lauks, kurš parāda visu rindu kopsummu.
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Pirms tarifa vērtību saglabāšanas sistēma pārbauda, vai eksistē apkalpes objekti, kuriem aprēķinātā tarifa
vērtība ir nulle. Ja tādi ir, tad tiek parādīts paziņojums: "Aktā ir apkalpes objekti, kuriem Tarifa vērtība vienāda
ar nulli. Vai saglabāt tarifu nulles vērtības?” Iespējams izvēlēties atbildi “Jā”, “Nē” vai “Atcelt”.
NĪP Pieņemšanas-nodošanas akta Dokumenta tipā iespējams norādīt, vai aprēķini jāveic pēc NĪO datiem vai
pēc PN aktam piesaistītā dokumenta, pievienojot lauka atribūtu Aprēķini jāveic ar atbilstošu lauka vērtību:
- ja tiek norādīts “Pēc NĪO datiem” – aprēķini tiek veikti, izmantojot līguma Apjoma aprēķina metodes,
- ja tiek norādīts “Pēc aktam piesaistītā dokumenta” – aprēķini tiek veikti pēc aktam piesaistīto pavadzīmju un
rēķinu datiem, izmantojot pogas

,

un

.
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Ja uzstādīts Aprēķini jāveic “Pēc NĪO datiem”, tad PN akta ievadformā redzamas tikai apjoma aprēķinu
metodes.
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Ja uzstādīts Aprēķini jāveic “Pēc aktam piesaistītā dokumenta”, tad PN akta ievadformā redzamas tikai
pogas

,

un

.

1.25.4.5.2 Lappuse Summas sadalījums pa objektiem

NĪP Pieņemšanas-nodošanas akta lappusē Summu sadalījums pa mājām iespējams sadalīt
Funkcionālo objektu summas pa Funkcionālo objektu sastāvā esošajām unikālajām Nekustamo īpašumu
objektu mājām.
Lai sadalītu funkcionālajam objektam piesaistīto summu pa mājām, sistēma veic aprēķinu par māju, kuras
telpu grupa iekļauta pieņemšanas-nodošanas akta norādītajā Funkcionālā objekta sastāvā.
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Pieņemšanas-nodošanas aktā nepieciešams norādīt funkcionālo objektu, objekta kodu, daudzumu, summu un
pēc nepieciešamības rēķina numuru un rēķina datumu.
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Lappusē Summu sadalījums pa mājām nepieciešams norādīt Apjoma aprēķina metodi, kurā izmantots
summēšanas nosacījums „FO māja kopā” un parametrs, pēc kā aprēķināt daudzumu (dzīvokļu skaits, platība
u.c.).

Nospiežot pogu Sadalīt akta objektu summas pa mājām, tiek veikts aprēķins, kura rezultātā rindas tiek
aizpildītas ar datiem un katrai mājai tiek aprēķināts daudzums un summa. Funkcionālo objektu summu
sadalījums pa mājām tiek veikts proporcionāli aprēķinātajam daudzumam. Ja pieņemšanas-nodošanas aktā ir
norādīti gan Funkcionālie objekti, gan NĪO, summu sadalījuma pa mājām tabulā tiek attēlotas visas objektu
rindas, bet NĪO objektu rindām netiek veikts aprēķins.
Ja aprēķins veikts neveiksmīgi, parādās kļūdas paziņojums par problemātiskajām rindām.
Ja aprēķina rezultātā lauku Aprēķinātais daudzums un Summa vērtība vienāda ar nulli, rindas tiek izceltas
sarkanā krāsā.
Lappuses apakšdaļā pieejami summu lauki FO summa kopā un Summa kopā, kas nepieciešami datu
salīdzināšanai starp kopsummu no lappuses Objekti un lappuses Summu sadalījums pa mājām rindām.
Lauki ir informatīvi un parāda, vai kopsumma pa visiem Funkcionālajiem objektiem ir vienāda ar kopsummu pa
mājām. Ja summas nav vienādas, tad nav iespējams ģenerēt apgādes rēķinu.
Nospiežot pogu Ģenerēt apgādes rēķinu, atvērsies Apgādes rēķinu ģenerēšanas vedņa pirmais logs.

288

Lietotāju dokumentācija

Logā iespējams norādīt:
- Dokumenta tipu;
- Datumu – noklusēti tiek rādīts akta datums, iespējams manuāli ievadīt nepieciešamo datumu;
- Rēķina numuru (No akta rindiņām) – tiek skatīts akta lauks Rēķina numurs, un tiek ģenerēti tik rēķini,
cik unikālo rēķinu numuru ir akta rindiņās;
- Rēķina numuru (Manuāli/Ar numeratoru) – tiek ģenerēts viens rēķins ar lietotāja ievadīto numuru vai pēc
apgādes rēķina dokumenta tipa numeratora;
- Atvērt noģenerēto apgādes rēķinu sarakstu.
Spiežot pogu Turpināt, tiek veikta rēķinu ģenerēšana un parādās paziņojums par veiksmīgu vai neveiksmīgu
rēķinu izveidi.
Neveiksmīgas rēķinu ģenerēšanas paziņojumā tiek attēlota informācija par problemātiskajām rindām.
Veiksmīga procesa rezultātā tiek izveidoti apgādes rēķini (viens vai vairāki), atkarībā no akta rindiņu
informācijas par apgādes rēķiniem.
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Rindām, kurām ir uzģenerēti apgādes rēķini ar summu sadalījumu pa mājām, lappusē Objekti ir ierobežota
datu labošana.
Lappusē Summu sadalījums pa mājām spiežot pogu Apskatīt dokumentus, atveras izveidoto apgādes
rēķinu saraksts, kurā iespējams apskatīt, labot un dzēst rēķinus.
Dzēšot uzģenerētos rēķinus no apgādes rēķinu saraksta, sasaiste ar pieņemšanas-nodošanas aktu arī tiek
dzēsta un pieņemšanas-nodošanas akta rindām iespējams veikt atkārtotu rēķinu ģenerēšanu.
Izveidotajā Apgādes rēķinā no pieņemšanas-nodošanas akta tiek kopētas vērtības no laukiem:
- Numurs;
- Datums;
- Klients;
- Rindiņas pakalpojums;
- Rindiņas pakalpojuma daudzums;
- Rindiņas pakalpojuma cena un summa;
- Rindiņas objektu dimensija ar vērtību no kolonnas “Māja”.

1.26 NĪP Servisa darbu pieteikums
NĪP Servisa darba pieteikumi pieejami: Dokumenti -> Servisa darbi -> Pieteikumi.
Lai šis dokumentu veids būtu pieejams, iepriekš jābūt veiktai dokumentu tipa aktivizēšanai (Sistēma ->
Uzstādīj umi -> Dokumentu tipi).
Pievienojot jaunu NĪP Servisa darbu pieteikumu, tiek aktivizēta ievadforma NĪP Servisa darbu pieteikums,
kur daļa no norādāmās informācijas ir analoģiska parastajam Servisu darbu pieteikumam, bet ir pieejami
šādi papildinājumi:
- ievadformas galvenē pieejami lauki Nekustamā īpašuma objekts, kas ir obligāti aizpildāms un lauks
Aktivitātes veids, kuram pieteikuma dokumenta tipā lauka atribūtos iespējams norādīt noklusēto vērtību.
- lappuse Skaitītāji - iespējams pievienot skaitītājus, izvēloties tos no NĪ Objekta skaitītāju un tīkla elementu
saraksta. Ja pieteikumā ir norādīts līgums, pēc noklusējuma tiek piedāvāti šī līguma skaitītāji. Ja līgums nav
norādīts, tad tiek piedāvāti visi NĪ objekta skaitītāji.
- lappusē Tīkla elementi iespējams pievienot tīkla elementus, izvēloties tos no Tīkla elementu eksemplāru
saraksta.
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- lappuse NĪP Akti - sarakstā pieejami darba izpildes rezultātu apliecinošie ziņojumi un akti par skaitītāju
pārbaudi, maiņu u.c. no aktu saraksta. Veidojot jaunu aktu, automātiski tiek aizpildīts ne tikai NĪ objekts, bet
arī Līgums un Klients.
- lappuse Saistītie pieteikumi - iespējams norādīt citus servisa darbu pieteikumus kā saistītos pieteikumus.
- lappuse Aktivitātes - saistītās aktivitātes, pēc noklusējuma tiek piedāvātas pieteikuma dokumenta tipā
norādītā aktivitātes veida aktivitātes. Ja Aktivitātes veids nav norādīts, tad tiek piedāvātas visas aktivitātes.
- lappusē Brigādes pieejama kolonna Atbildīgais darbinieks, kurā, atzīmējot izvēles rūtiņu, var norādīt
brigādes atbildīgo.

- lappusē Piesaistītie faili iespējams pievienot failus.
- laukam Statuss pieejams statuss „Sagatave” – pieteikumi ar šo statusu vēl netiek nodoti risināšanai un tos
var vēl papildināt.

NĪ Objekta kartītes lappusē Saistītie dati pieejams NĪP Servisa darbu pieteikumu datu saraksts.
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Darba uzdevuma ģenerēšana
NĪP Servisa darba pieteikumu iespējams ģenerēt no šādiem sarakstiem:
- No Skaitītāju rādījumu reģistrēšanas loga – nospiežot pogu

- ģenerēt darba uzdevumu.
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- No Operatora darba vieta – ja ir atlasīts NĪP līgums, peles labās pogas izvēlnē pieejama darbība Ģenerēt
darba uzdevumu.
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- No atskaites NĪ objektu skaitītāji (Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪ obj ektu skaitītāj i) –

izvēlnē

pieejama darbība Ģenerēt darba uzdevumu.

- No saraksta Klientu kontaktu aktivitātes (Pamatdati -> Klienti -> Aktivitātes) - izvēlnē
pieejama darbība Ģenerēt darba uzdevumu.
Pēc ģenerēšanas darbības aktivizēšanas, tiek uzģenerēts NĪP servisa darba pieteikums: Dokumenti ->
Servisa darbi -> Pieteikumi.

1.27 Vides dati
1.27.1 Piesārņojuma izpētes
Piesārņojuma izpētes tiek veiktas zemes vienībām, un to veic Klients uz noslēgtā Līguma pamata.
Izpētes tiek veidotas kā dokumenti, kas pieejami no izvēlnes Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Vides dati -> Piesārņoj uma izpētes.
Jaunu izpēti ievada, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Piesārņojuma izpētes.

Par piesārņojumu izpēti jāievada šādi dati:
Datums

pētījuma datums;

Līgums

norāde uz sistēmā reģistrēto līgumu ar izpētes veicēju, izvēlas no Klientu
līgumu saraksta;

Klients

lauks tiek aizpildīts automātiski saskaņā ar izvēlēto līgumu;

Zemes vienība

izvēlas no Zemes vienību saraksta;

Piezīmes

papildus informācija par pētījumu (brīva teksta lauks ).
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Tabulā Piesārņojuma izpētes urbumi ir iespējams reģistrēt ierīkotās izpētes urbumus.
Katram urbumam ievada:
Numurs

urbuma kārtas numurs (numurs ir unikāls objekta ietvaros);

Koordināte X

izvietojuma koordināte X;

Koordināte Y

izvietojuma koordināte Y.

Katru nākamo ierakstu sarakstam pievieno, nospiežot pogu
Aktīvo ierakstu no saraksta dzēš, nospiežot pogu

(vai F2) .

.

Par urbumiem tiek uzkrāta statistika un ir pieejama atskaite Piesārņojuma izpētes urbumi.

1.27.2 Dabas pētījumi
Dabas pētījums tiek veikts ne biežāk kā reizi desmit gados, tāpēc svarīgi uzkrāt informāciju par katrā dabas
pētījumā veikto.
Dabas pētījumu veic pētījuma veicējs (kāds klients) Zemes vienībai uz noslēgtā līguma pamata.
Dabas pētījuma rezultātā tiek iegūts biotopu saraksts konkrētais zemes vienībai.
Dabas pētījumi tiek veidoti kā dokumenti, kas pieejami no izvēlnes Dokumenti -> Nekustamo īpašumu
pārvaldība -> Vides dati -> Dabas pētīj umi.
Jaunu dabas pētījumu ievada, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Dabas pētījums.
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Par dabas pētījumu ievada šādus datus:
Datums

pētījuma datums;

Dabas vērtība

norāde par dabas vērtību, izvēlas no lejupkrītošā saraksta: Ir vai Nav;

Līgums

norāde uz sistēmā reģistrēto līgumu ar izpētes veicēju, izvēlas no Klientu
līgumu saraksta;

Klients

lauks tiek aizpildīts automātiski saskaņā ar izvēlēto līgumu;

Zemes vienība

izvēlas no Zemes vienību saraksta;

Piezīmes

papildus informācija par pētījumu (brīva teksta veidā).

Ja ir dabas vērtība (vērtība Ir laukā Dabas vērtība), tad tabulā Biotopi var ievadīt detalizētu dabu aprakstošo
informāciju:
Biotops

biotopa kods (izvēle no biotopu klasifikatora);

Platība

biotopa platība kvadrātmetros;

Flora

floras sugu skaits;

Fauna

faunas sugu skaits;

Piezīmes

papildus informācija par biotopu (brīva teksta veidā).

Katru nākamo ierakstu sarakstam pievieno, nospiežot pogu
Aktīvo ierakstu no saraksta dzēš, nospiežot pogu

(vai F2) .

.

1.27.3 Meža inventarizācijas
Zemes vienības uzskaites kartītē ir dati par mežaudzes platību, vērtību un tās noteikšanas datumu, tomēr vides
uzskaites nolūkiem tiek veikta atsevišķa inventarizācija, kuras rezultātā noteic jaunās mežaudzes platību.
Inventarizācijas veic mežniecība uz noslēgto līgumu pamata un NĪP tās ir iespējams reģistrēt: Dokumenti ->
Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Vides dati -> Meža inventarizācij as.
Jaunu meža inventarizāciju ievada, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Meža inventarizācija.
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Par meža inventarizāciju jāievada šādi dati:
Datums

inventarizācijas datums;

Līgums

norāde uz sistēmā reģistrēto līgumu ar inventarizācijas veicēju, izvēlas no
Klientu līgumu saraksta;

Klients

lauks tiek aizpildīts automātiski saskaņā ar izvēlēto līgumu;

Zemes vienība

izvēlas no Zemes vienību saraksta;

Lappusē Platības ievada datus par platībām kvadrātmetros šādos ievadlaukos: Meža zemes platība,
Mežaudzes platība, Jaunaudzes platība, NĪ nodokļa platība, Mežaudzes vērtība un valūta.
Lappusē Piezīmes var ievadīt papildus informāciju par inventarizāciju (brīva teksta lauks).

1.28 NĪP atskaites
1.28.1 Līgumu atskaites
1.28.1.1 Noslēgtie dzīvokļu īres līgumi par periodu
Atskaitē "Noslēgtie īres līgumi par periodu" atlasa visus īres līgumus, kuru datums atbilst atskaites periodam.
Ir iespējams apskatīt atlasīto līgumu kartītes un saistītos dokumentus.
Atskaite ir pieejama izvēlnē: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Līgumiem -> Noslēgtie īres līgumi
par periodu
Atskaites sagatavošanas gaita ir līdzīga kā lielākai daļai ar šo sistēmu sagatavojamajām atskaitēm.
Pirms datu atlases atskaitei ir jāaizpilda parametru ievadlogs.

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk. Atskaites parametru logs .
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:
· nospiežot pogu Labi, atvērt saraksta logu, kurā būs redzama atlasītā informācija. Sarakstam var mainīt
izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos griezumos.
Atskaites izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.
·

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.
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Drukas vadības logā standarta atskaites izdrukāšanai jāizvēlas izdrukas forma "Noslēgtie dzīvokļu īres līgumi
par periodu".
Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu sk. Drukas vadības logs .
1.28.1.2 Iedzīvotāju pierakstu vēsture
Atskaite "Iedzīvotāju pierakstu vēsture" ir kopsavilkums no īres līgumu datiem par iedzīvotāju pierakstīšanos un
izrakstīšanos dotajā periodā.
Atskaite ir pieejama izvēlnē: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Līgumiem -> Iedzīvotāj u
pierakstu vēsture
Atskaites sagatavošanas gaita ir līdzīga kā lielākai daļai ar šo sistēmu sagatavojamām atskaitēm.
Tiek atvērts saraksta logs, kurā būs redzama atlasītā informācija.
Sarakstam var mainīt izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos
griezumos.
Atskaites izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.
Nospiežot pogu Uz druku tiek izsaukts drukas vadības logs, lai izdrukātu atskaiti.
Drukas vadības logā standarta atskaites izdrukāšanai jāizvēlas izdrukas forma.
Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu sk. Drukas vadības logs .

1.28.1.3 Līgumi, kuriem beidzas termiņš periodā
Atskaitē "Līgumi, kuriem beidzas termiņš periodā" atlasa visus līgumus, kuru plānotais beigu datums atbilst
atskaites periodam.
Ir iespējams apskatīt atlasīto līgumu kartītes un saistītos dokumentus.
Atskaite ir pieejama izvēlnē: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Līgumiem -> Līgumi, kuriem
beidzas termiņš periodā
Atskaites sagatavošanas gaita ir līdzīga kā lielākai daļai ar šo sistēmu sagatavojamajām atskaitēm.
Pirms datu atlases atskaitei ir jāaizpilda parametru ievadlogs.

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk. Atskaites parametru logs.
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:

298

Lietotāju dokumentācija
·

nospiežot pogu Labi, atvērt saraksta logu, kurā būs redzama atlasītā informācija. Sarakstam var mainīt
izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos griezumos.
Atskaites izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.

·

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.

Drukas vadības logā standarta atskaites izdrukāšanai jāizvēlas izdrukas forma "Līgumi, kuriem beidzas termiņš
periodā".
Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu sk. Drukas vadības logs .

1.28.1.4 Telpas, kurām nav aktīvo līgumu uz uzdoto datumu
Atskaitē "Telpas, kurām nav aktīvo līgumu uz doto datumu" atlasa tās telpu grupu kartītes, kuras nav iekļautas
nevienā īres līgumā uz norādīto datumu.
Ir iespējams apskatīt objekta kartīti.
Atskaite ir pieejama izvēlnē: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Līgumiem -> Telpas, kurām nav
aktīvo līgumu uz doto datumu
Atskaites sagatavošanas gaita ir līdzīga kā lielākai daļai ar šo sistēmu sagatavojamajām atskaitēm.
Pirms datu atlases atskaitei ir jāaizpilda parametru ievadlogs.

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk. Atskaites parametru logs .
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:
· nospiežot pogu Labi, atvērt saraksta logu, kurā būs redzama atlasītā informācija. Sarakstam var mainīt
izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos griezumos.
Atskaites izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.
·

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.

Drukas vadības logā standarta atskaites izdrukāšanai jāizvēlas izdrukas forma "Telpas, kurām nav aktīvo
līgumu uz doto datumu".
Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu sk. Drukas vadības logs .
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1.28.1.5 Līguma aprēķinu metožu analīze
Atskaite "Līguma aprēķinu metožu analīze" ir pieejama izvēlnē:
Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Līgumiem -> Līguma aprēķinu metožu analīze
Atskaites sagatavošanas gaita ir līdzīga kā lielākai daļai ar šo sistēmu sagatavojamajām atskaitēm.
Pirms datu atlases atskaitei ir jāaizpilda parametru ievadlogs.

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk. Atskaites parametru logs .
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:
· nospiežot pogu Labi, atvērt saraksta logu, kurā būs redzama atlasītā informācija. Sarakstam var mainīt
izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos griezumos.
Atskaites izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.
·

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.

Drukas vadības logā standarta atskaites izdrukāšanai jāizvēlas izdrukas forma.
Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu sk. Drukas vadības logs .

1.28.1.6 Līgumi ar neizrakstītiem rēķiniem
Atskaite “Līgumi ar neizrakstītiem rēķiniem” pieejama izvēlnē: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Līgumiem -> Līgumi ar neizrakstītiem rēķiniem.
Atskaite paredzēta, lai būtu iespējams kontrolēt, vai līgumiem, kuriem ir jāizraksta rēķini, tie ir izrakstīti.
Atskaites parametru logā tiek uzdots laika periods (veselos mēnešos).
Atskaites sarakstā tiks atlasīti līgumi ar neizrakstītiem rēķiniem uzdotajā laika periodā (pēc aprēķinu metodēm
līgumos tiek analizēta rēķinu veidošanas nepieciešamība).
Izvēlnē
saraksts.

pieejamas darbības: Apskatīt līgumu un Līguma aprēķinu metodes aprēķina ierakstu

1.28.1.7 Līgumiem piešķirtās papildgrupas
Atskaite „Līgumiem piešķirtās papildgrupas” pieejama no izvēlnes Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība
-> Līgumiem -> Līgumiem piešķirtās papildgrupas.
Atskaitē redzami līgumi ar tiem piešķirtajām papildgrupām.
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1.28.2 Aprēķinu atskaites
1.28.2.1 Aprēķinu pārskats
Atskaite "Aprēķina pārskats" ir par veiktajiem aprēķiniem norādītajā periodā (apjoma reģistrēšanu, maksas
aprēķinu, rēķinu ģenerēšanu) un to statusiem:
Apstiprināts – ir apstiprināts ieraksta apj oma aprēķina logā, bet nav veikts maksas aprēķins.
Neizrakstīts – ir veikts aprēķins, bet aprēķina rezultāts nav iekļauts rēķinā.
Rēķinā – daļa no aprēķinātā daudzuma ir iekļauta rēķinā.
Slēgts – aprēķina ieraksti pilnā apj omā ir iekļauti rēķinā.
Izskatā pievienojami dati par klientu, līgumu, pakalpojumu.
Atskaite ir pieejama no izvēlnes: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Aprēķina
pārskats.
Atskaites sagatavošanas gaita ir līdzīga kā lielākai daļai ar šo sistēmu sagatavojamām atskaitēm. Pirms datu
atlases atskaitei ir jāaizpilda parametru ievadlogs.

Parametru loga vispārīgu aprakstu skat. Atskaites parametru logs.
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:
· nospiežot pogu Labi, atvērt saraksta logu, kurā būs redzama atlasītā informācija. Sarakstam var mainīt
izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos griezumos.
Atskaites izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.
·

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.

Drukas vadības logā standarta atskaites izdrukāšanai jāizvēlas izdrukas forma "Aprēķina pārskats".
Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu skat. Drukas vadības logs .
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1.28.2.2 Aprēķinu dinamika
Atskaitei "Aprēķina dinamika" informācija ir analoga atskaitei "Aprēķina pārskats", tikai datus ir iespējams
redzēt dinamikā: dalītus pa periodiem (mēnešiem, ceturkšņiem, gadiem).
Atskaite ir pieejama no izvēlnes: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem- > Aprēķina
dinamika
Atskaites sagatavošanas gaita ir līdzīga kā lielākai daļai ar šo sistēmu sagatavojamajām atskaitēm.
Pirms datu atlases atskaitei ir jāaizpilda parametru ievadlogs.

Parametru loga vispārīgu aprakstu skat. Atskaites parametru logs .
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:
· nospiežot pogu Labi, atvērt saraksta logu, kurā būs redzama atlasītā informācija. Sarakstam var mainīt
izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos griezumos.
Atskaites izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.
·

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.

Drukas vadības logā standarta atskaites izdrukāšanai jāizvēlas izdrukas forma "Aprēķina pārskats".
Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu skat. Drukas vadības logs .
1.28.2.3 Samaksas pārskats
Atskaite "Samaksas pārskats" rāda pa līgumiem izvērstus klientu sākuma/beigu atlikumus un apgrozījumus
(rēķinu un maksājumu summas) norādītajā periodā.
Izskatam pievienojot datus par saistību un/vai apmaksas dokumentiem, iespējams iegūt plašu informāciju par
piestādītajiem rēķiniem un to apmaksu.
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Pievienojot kolonnas Nepiesaistīts maksājums un Saistību summa, iespējams redzēt brīvos, nepiesaistītos
maksājumus.
Jāņem vērā, ka atskaite balstās uz rēķinos norādītajiem līgumiem, un rēķins tiek uzskatīts par apmaksātu tikai
tad, ja tam ir piesaistīts maksājums.
Atskaite ir pieejama no izvēlnes: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Samaksas
pārskats.
Atskaites sagatavošanas gaita ir līdzīga kā lielākai daļai ar šo sistēmu sagatavojamajām atskaitēm.
Pirms datu atlases atskaitei ir jāaizpilda parametru ievadlogs, lappuse "Filtrs".

Aprēķins pēc apmaksas termiņa - atzīmējot izvēles rūtiņu, pārskatam tiks atlasīti rēķini, kuriem uzdotajā
laika intervālā ir apmaksas termiņš.

Lappuse "Dokumentu tipi" ir paredzēta dokumentu tipu komplektu aprakstīšanai Saldo aprēķinam, kurā
iespējams filtrēt sarakstu pēc saistību dokumentu tipiem.
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Parametru loga vispārīgu aprakstu sk. Atskaites parametru logs .
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:
· nospiežot pogu Labi, atvērt saraksta logu, kurā būs redzama atlasītā informācija. Sarakstam var mainīt
izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos griezumos.
Saraksta loga pogas
izvēlnē ir pieejama darbība Atvērt apgrozījumu veidojošo
dokumentu sarakstu.
Atskaites izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.
·

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.

Drukas vadības logā standarta atskaites izdrukāšanai jāizvēlas izdrukas forma "Samaksas pārskats".
Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu sk. Drukas vadības logs .

1.28.2.4 Samaksas dinamika
Atskaitei "Samaksas dinamika" informācija ir analoga atskaitei "Samaksas pārskats", tikai datus ir iespējams
redzēt dinamikā: dalītus pa periodiem (mēnešiem, ceturkšņiem, gadiem).
Atskaite ir pieejama no izvēlnes: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Samaksas
dinamika.
Atskaites sagatavošanas gaita ir līdzīga kā lielākai daļai ar šo sistēmu sagatavojamajām atskaitēm.
Pirms datu atlases atskaitei ir jāaizpilda parametru ievadlogs.
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Parametru loga vispārīgu aprakstu sk. Atskaites parametru logs .
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:
· nospiežot pogu Labi, atvērt saraksta logu, kurā būs redzama atlasītā informācija. Sarakstam var mainīt
izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos griezumos.
Atskaites izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.
·

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.

Drukas vadības logā standarta atskaites izdrukāšanai jāizvēlas izdrukas forma "Samaksas dinamika".
Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu sk. Drukas vadības logs .
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1.28.2.5 Kopsavilkums pa NĪ objektiem
Atskaite ir pieejama no izvēlnes: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Kopsavilkums
pa obj ektiem.

Parametru loga vispārīgu aprakstu skat. Atskaites parametru logs .
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:
· nospiežot pogu Labi, atvērt saraksta logu, kurā būs redzama atlasītā informācija. Sarakstam var mainīt
izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos griezumos.
Atskaites izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.
·

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.

Drukas vadības logā standarta atskaites izdrukāšanai jāizvēlas izdrukas forma.
Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu skat. Drukas vadības logs .
Izvēlnē

pieejama darbība: Līguma dokumenti.

1.28.2.6 Apjoma aprēķina rindas
Atskaitē Apjoma aprēķina rindas iespējams redzēt sarakstu ar NĪ objektiem, kuriem nav paziņots patēriņš
pēdējā norēķinu periodā, vai paziņotais patēriņš netika izmantots aprēķinā (apjoma aprēķins nav bijis).
Atskaite ir pieejama no izvēlnes: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Apj oma
aprēķina rindas.
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Atskaites parametru logā pieejama izvēles rūtiņa tikai līgumi bez paziņotiem rādījumiem, kas nodrošina
iespēju atlasīt līgumus, kuriem norādītajā laika periodā nav reģistrēts neviens skatītāju rādījums ar daudzuma
tipu “Reģistrēts rādījums” vai “Importēts daudzums”.
Parametru loga vispārīgu aprakstu skat. Atskaites parametru logs .
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:
· nospiežot pogu Labi, atvērt saraksta logu, kurā būs redzama atlasītā informācija. Sarakstam var mainīt
izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos griezumos.
Atskaites izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.
·

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.

Drukas vadības logā standarta atskaites izdrukāšanai jāizvēlas izdrukas forma.
Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu skat. Drukas vadības logs .

Atskaitē katrai līguma aprēķina metodei tiek rādītas apjoma aprēķina rindas. Gadījumos, kad aprēķins nav
bijis, vai skaitītāju rādījumi uzdotajā periodā nav reģistrēti, tiek attēlotas tukšas ailes.
Atskaites saraksta izvēlnē
pieejamas darbības:
- Apskatīt līgumu – tiek atvērta apjoma ieraksta līguma ievadforma skatīšanās režīmā,
- Atvērt līgumu skaitītāju rādījumus – tiek atvērts logs Līgumu skaitītāju rādījumi, kur pēc noklusējuma
filtra daļā laukā Periods no – līdz tiek piedāvāts atskaites periods, laukā Īres/nomas līgums tiek piedāvāts
apjoma ieraksta līgums.
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1.28.2.7 NĪP rēķinu rindas
Atskaite "NĪP rēķinu rindas" ir pieejama no izvēlnes: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Aprēķiniem -> NĪP rēķinu rindas.

Parametru loga vispārīgu aprakstu skat. Atskaites parametru logs .
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:
· nospiežot pogu Labi, atvērt saraksta logu, kurā būs redzama atlasītā informācija. Sarakstam var mainīt
izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos griezumos.
Atskaites izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.
·

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.

Drukas vadības logā standarta atskaites izdrukāšanai jāizvēlas izdrukas forma.
Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu skat. Drukas vadības logs .
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1.28.2.8 Tarifu likmes
Atskaite "Tarifu likmes" ir pieejama no izvēlnes: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem ->
Tarifu likmes.

Parametru loga vispārīgu aprakstu skat. Atskaites parametru logs .
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:
· nospiežot pogu Labi, atvērt saraksta logu, kurā būs redzama atlasītā informācija. Sarakstam var mainīt
izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos griezumos.
Atskaites izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.
·

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.

Drukas vadības logā standarta atskaites izdrukāšanai jāizvēlas izdrukas forma.
Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu skat. Drukas vadības logs .

1.28.2.9 Mājas aprēķinu pārskats
Pārskats “Mājas aprēķinu pārskats”, kurā iespējams redzēt mājas mainīgo vērtības uz noteiktu datumu
pieejams izvēlnē: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Māj as aprēķinu pārskats.
Atskaites parametru logā iespējams norādīt atlases parametrus:
- Periods no – līdz (obligāti norādāms, pēc noklusējuma tiek piedāvāts tekošais mēnesis);
- Būve - izvēle no saraksta Būves (neobligāts);
- Adrese - norāda adresi, mājas tiks atlasītas pēc piederības norādītajai adresei (neobligāts);
- Funkcionālais objekts - izvēle no saraksta "Funkcionālie objekti" (neobligāts).
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Atskaitē tiek atlasītas mājas, kurās ir norādīti mainīgie ar pazīmi Rādīt atskaitēs.
Atskaites izskatā katram mainīgajam ir pieejama atsevišķa lauku grupa.
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1.28.3 Apsaimniekošanas atskaites
1.28.3.1 Piegādes līgumu objekti
Atskaite "Piegādes līgumu objekti" pieejama no izvēlnes Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Apsaimniekošanai -> Piegādes līgumu obj ekti.
Atskaites "Piegādes līgumu objekti" mērķis ir parādīt visus piegādes līgumos reģistrētos apkalpes objektus.
Atskaites sagatavošanas gaita ir līdzīga kā lielākai daļai ar šo sistēmu sagatavojamām atskaitēm. Pirms datu
atlases atskaitei ir jāaizpilda parametru ievadlogs.

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk. Atskaites parametru logs .
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:
· nospiežot pogu Labi, atvērt saraksta logu, kurā būs redzama atlasītā informācija. Sarakstam var mainīt
izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos griezumos.
Atskaites izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.
·

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.

Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu sk. Drukas vadības logs .

1.28.3.2 Funkcionālo objektu sastāvs
Atskaite "Funkcionālo objektu sastāvs"attēlo visus FO sastāva objektus, kas ir spēkā atskaites periodā.
Atskaite pieejama izvēlnē: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektiem -> Funkcionālo obj ektu
sastāvs.
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1.28.3.3 Plānoto darbu objekti
Atskaite "Plānoto darbu objekti" pieejama no izvēlnes Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Apsaimniekošanai -> Plānoto darbu obj ekti
Atskaites sagatavošanas gaita ir līdzīga kā lielākai daļai ar šo sistēmu sagatavojamām atskaitēm. Pirms datu
atlases atskaitei ir jāaizpilda parametru ievadlogs.

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk. Atskaites parametru logs .
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:
· nospiežot pogu Labi, atvērt saraksta logu, kurā būs redzama atlasītā informācija. Sarakstam var mainīt
izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos griezumos.
Atskaites izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.
·

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.

Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu sk. Drukas vadības logs .

1.28.3.4 Remontdarbi
Atskaite "Remontdarbi" pieejama no izvēlnes Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Apsaimniekošanai -> Remontdarbi.
Atskaitē "Remontdarbi" ir iespējams apskatīties vienlaikus visus reģistrētos remontdarbus no visiem
pieteikumiem.
Katram remontdarbam ir atzīme par iekļaušanu kopējā remontdarbu sarakstā. Sistēma nodrošina iespēju
atlasīt/sakārtot datus pēc šīs pazīmes.
Katram remontdarbam atskaitē ir pieejama informācija par atbilstošo pieteikumu. Atskaitē ir iespēja
atlasīt/sakārtot remontdarbus pēc pieteikumu statusiem, datumiem, pieteikuma izsniedzējiem.
Atskaites sagatavošanas gaita ir līdzīga kā lielākai daļai ar šo sistēmu sagatavojamām atskaitēm. Pirms datu
atlases atskaitei ir jāaizpilda parametru ievadlogs.
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Parametru loga vispārīgu aprakstu sk. Atskaites parametru logs .
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:
· nospiežot pogu Labi, atvērt saraksta logu, kurā būs redzama atlasītā informācija. Sarakstam var mainīt
izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos griezumos.
Atskaites izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.
·

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.

Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu sk. Drukas vadības logs .

1.28.3.5 Pieņemšanas/nodošanas aktu objekti
Atskaite "Pieņemšanas/nodošanas aktu objekti" pieejama no izvēlnes Atskaites -> Nekustamo īpašumu
pārvaldība -> Apsaimniekošanai -> Pieņemšanas/nodošanas aktu obj ekti.
Atskaites "Pieņemšanas/nodošanas aktu objekti" mērķis ir parādīt uzdotā perioda laikā (piemēram, pa gada
atsevišķiem mēnešiem) apgādes rēķinos piestādīto maksu par pakalpojumiem bez PVN un kopā ar PVN.
Informācija ir attēlota NĪ objektu griezumā.
Atskaites sagatavošanas gaita ir līdzīga kā lielākai daļai ar šo sistēmu sagatavojamām atskaitēm. Pirms datu
atlases atskaitei ir jāaizpilda parametru ievadlogs.
Jānorāda datumu intervāls Datums no - līdz.
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Parametru loga vispārīgu aprakstu sk. Atskaites parametru logs .
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:
· nospiežot pogu Labi, atvērt saraksta logu, kurā būs redzama atlasītā informācija. Sarakstam var mainīt
izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos griezumos.
Atskaites izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.
·

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.

Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu sk. Drukas vadības logs .

1.28.3.6 NĪP Iepirkumu pieprasījumi
Atskaite "NĪP Iepirkumu pieprasījumi" pieejama no izvēlnes Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Apsaimniekošanai -> NĪP Iepirkumu pieprasīj umi.
Atskaitē "NĪP Iepirkumu pieprasījumi" ir iespējams apskatīties visas reģistrētās preces un pakalpojumus no
visiem iepirkumu pieprasījumiem.
Katrai precei vai pakalpojumam ir piesaistīta informācija par atbilstošo pieprasījumu.
Atskaite nodrošina iespēju atlasīt/sakārtot ierakstus pēc pieprasījumu statusiem, datumiem, izsniedzējiem, kā
arī ir iespēja grupēt ierakstus pēc pakalpojumu un preču grupām, aprēķinot katrai grupai kopējo summu.
Atskaites sagatavošanas gaita ir līdzīga kā lielākai daļai ar šo sistēmu sagatavojamām atskaitēm. Pirms datu
atlases atskaitei ir jāaizpilda parametru ievadlogs.
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Parametru loga vispārīgu aprakstu sk. Atskaites parametru logs .
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:
· nospiežot pogu Labi, atvērt saraksta logu, kurā būs redzama atlasītā informācija. Sarakstam var mainīt
izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos griezumos.
Atskaites izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.
·

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.

Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu sk. Drukas vadības logs .

1.28.3.7 NĪP Apsaimniekošanas līgumu atlikumi
Atskaite "NĪP Apsaimniekošanas līgumu atlikumi" pieejama no izvēlnes Atskaites -> Nekustamo īpašumu
pārvaldība -> Apsaimniekošanai -> NĪP Apsaimniekošanas līgumu atlikumi.
Atskaitē "NĪP Apsaimniekošanas līgumu atlikumi" ir iespēja redzēt līguma kopējo summu, uz līgumu
rezervētās, iztērētās summas un pieejamās summas (bez PVN). Ir iespēja apskatīt arī Rezervētās summas
pamatojumu – attiecīgo plānoto darbu pieteikumu vai iepirkuma pieprasījuma pieteikumu, kā arī Iztērētās
summas pamatojumu – attiecīgo reģistrēto pieņemšanas/nodošanas aktu.
Atskaites sagatavošanas gaita ir līdzīga kā lielākai daļai ar šo sistēmu sagatavojamām atskaitēm. Pirms datu
atlases atskaitei ir jāaizpilda parametru ievadlogs.
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Parametru loga vispārīgu aprakstu sk. Atskaites parametru logs .
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:
· nospiežot pogu Labi, atvērt saraksta logu, kurā būs redzama atlasītā informācija. Sarakstam var mainīt
izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos griezumos.
Atskaites izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.
·

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.

Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu sk. Drukas vadības logs .

1.28.3.8 Pavadzīmju un rēķinu rindas
Atskaite Pavadzīmju un rēķinu rindas pieejama izvēlnē: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Apsaimniekošanai -> Pavadzīmj u un rēķinu rindas.
Pavadzīmju un rēķinu rindu atlasei filtra logā iespējams norādīt atlases parametrus: periodu, kurā ietilpstošo
pavadzīmju/rēķinu rindas atlasīt, Klientu un Dokumenta noliktavu.
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Pavadzīmju un rēķinu rindu atskaites sarakstā vienkopus pieejamas visu ievadīto pavadzīmju un rēķinu
dokumentu rindas.
Sarakstā iespējams redzēt, kuriem apgādes rēķiniem rindās ir norādīta NĪO dimensija un kuriem tās nav, un to
summas var sadalīt tikai ar PN aktiem, izmantojot izvēlnes

darbību Ģenerēt PN aktu.

Jāizvēlas, kāda veida dokumentu veidot un tiek aktivizēta tā ģenerēšana. No konkrētā rēķina uz PN aktu tiek
automātiski pārnesta informācija par līgumu (piegādes līgumu), klientu, datumu un aprēķina metodi (ja līgumā
norādīta tikai viena). Rindu informācija jāaizpilda manuāli.
Atskaites saraksta izskatā var uzstādīt kolonnas ar PN akta informāciju un vai PN akts ir izveidots.

1.28.4 Līgumu bilances šabloni
Nomas maksu ministriju un citu valsts institūciju valdījumā esošajās ēkās aprēķina saskaņā ar LR MK
1995.gada 28.novembra noteikumiem Nr.365 "Kārtība kādā aprēķināma nomas maksa par nedzīvojamo telpu
izmantošanu ministriju un citu valsts institūciju valdījumā esošajās ēkās”.
Saskaņā ar šiem noteikumiem, nomas maksu ietekmē iznomājamo telpu platība, fiziskais stāvoklis,
uzturēšanas izdevumi, objekta kadastrālā vērtība utt.
Nomas maksu ietekmē arī mērķis, ar kuru tiek paredzēts izmantot iznomājamo platību.
Tādējādi katram līgumam nomas maksu sastāda vairāki posteņi, kas veido gala vērtību.
Nomas maksas noteikšanai, saskaņā ar MK noteikumiem, un atskaites, kas ir līguma pielikums ar nomas
maksas aprēķina detalizāciju (visu aprēķina posteņu apraksts), kas pamato līgumā norādīto nomas maksu,
izdrukāšanai, tiek izmantots Līgumu bilances aprēķins.
Lai atskaiti varētu sagatavot, vispirms ir jābūt izveidotam Līguma bilances šablonam, kurā ir ierakstītas
aprēķinu ietekmējošās vērtības un formulas katra posteņa aprēķinam.
Pēc nomas maksas aprēķina Sistēma automātiski nelabo līgumā norādīto maksu par iznomāšanas
pakalpojumu.
Lietotājs var vairākas reizes labot aprēķina parametrus un veikt aprēķinus, bet nemainīt līgumā atrunāto maksu
par iznomāšanu.

1.28.4.1 Līguma bilances šablons
Līguma bilances šablonā tiek norādīts veids, kādā jāattēlo dati Līgumu bilances aprēķinam.
Līguma bilances šablons ir tabula, kurā ir ierakstītas aprēķinu ietekmējošās vērtības un formulas katra posteņa
aprēķinam.
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Līguma bilances šablonu saraksts pieejams no izvēlnes Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Līguma bilances šabloni -> Līguma bilances šablons.

Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
šablons.

(vai taustiņš F2). Tiek atvērts ievadlogs Līguma bilances

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu
(vai taustiņš F3), un skatīt datus, nospiežot pogu
(vai taustiņš ENTER).
Sarakstam ir pieejamas arī pārējās sarakstu logu datu apstrādes darbības. Aprakstu sk. Datu apstrādes
darbības sarakstu logos

Līguma bilances šablona ievadlogs
Ievadloga kopējā daļā jāievada šablona Kods un Nosaukums.
Lappuse Rindas

Lappusē Rindas katrai atskaites rindai uzdod rindas kodu, nosaukumu, rindas tipu (parasta, summējoša)
un izdrukas formāts (posteņa summa, 1.starpsumma, 2.starpsumma utt.). Rindā ar tipu „Parasta” nevar
attēlot posteņus ar izvērsumu. Izdrukas formāta norādīšana palīdz vizuāli noformēt pārskatu.
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Lappuse Kolonnas
Lappusē Kolonnas katrai atskaites kolonnai uzdod kodu, nosaukumu, tipu un formulu.

Lappuse Dati
Kad rindas un kolonas ir norādītas, lappusē Dati tiek aprakstīti attēlojamie dati (Lappusē Dati redzamas
lappusē Rindas norādītās attēlojamās datu rindas un lappusē Kolonas uzdotās attēlojamās datu kolonas),
izmantojot formulas, konstantes un filtrus, kas pieejamas, nospiežot pogu
tabulas laukos Līguma telpas
un Filtrs.

319

Lietotāju dokumentācija

1.28.4.2 Līgumu bilances aprēķini
Līgumu bilances aprēķini ir pieejami no izvēlnes Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Līgumu
bilances šabloni -> Līgumu bilances aprēķini.
Lai varētu izveidot Līgumu bilances summas aprēķinus:
1. Jābūt aizpildītam NĪP Līgumu lappuses Līgumi dokumenti sarakstam Bilances posteņu summas.
2. Jāizveido Līgumu bilances šablons.

Jaunu Līguma bilances aprēķinu pievieno, izmantojot pievienošanas darbību.
Tiek atvērts Līguma bilances aprēķina ievadlogs.
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Ievadlogā Līguma bilances aprēķins jāievada:
periods Datums no-līdz, par kādu tiks aprēķināta bilance;
Līgums – izvēlas līgumu no saraksta un jāpiesaista izveidotais līguma Bilances šablons.

Līguma bilanci aprēķina, izmantojot saraksta loga pogas
darbību Aprēķināt Līguma bilanci,
bet aprēķina rezultātus iespējams skatīt, izmantojot darbību Aprēķina rezultāts.

1.28.4.3 Bilances posteņi līgumiem
Atskaite par tāmju kopsavilkumiem Bilances posteņi līgumiem pieejama no izvēlnes Atskaites
Nekustamo Īpašumu Pārvaldība -> Līguma bilances šabloni - > Bilances posteņi līgumiem.

->

1.28.5 Objektiem
1.28.5.1 NĪO saistītie pamatlīdzekļi
Atskaite veidojas no sasaistītajām Nekustamo īpašumu objektu un Pamatlīdzekļu kartītēm.
Vienā sarakstā redzami gan dati no Pamatlīdzekļa kartītes (piem., bilances konti, vērtības, nolietojums u.tml.),
gan no NĪ objekta kartītes (kadastra apzīmējums, kadastra vērtība, platības u.tml.).
Atskaite ir pieejama no izvēlnes: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektiem -> NĪO saistītie
pamatlīdzekļi.
Atskaites sagatavošanas gaita ir līdzīga kā lielākai daļai ar šo sistēmu sagatavojamajām atskaitēm.
Pirms datu atlases atskaitei ir jāaizpilda parametru ievadlogs.

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk. Atskaites parametru logs .
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:
· nospiežot pogu Labi, atvērt saraksta logu, kurā būs redzama atlasītā informācija. Sarakstam var mainīt
izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos griezumos.
Atskaites izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.
·

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.
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Drukas vadības logā standarta atskaites izdrukāšanai jāizvēlas izdrukas forma "PL inventarizācijas saraksts".
Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu sk. Drukas vadības logs .

1.28.5.2 Objektu platību statistika
Atskaitē "Ēku platību statistika" uz uzdoto datumu tiek analizētas iznomājamās platības - tiek atlasītas visas
aktīvās ēkas kartītes un katrai mājai summētas platības pa līgumu veidiem.
Atskaite ir pieejama no izvēlnes Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektiem -> Obj ektu platību
statistika.
Atskaites sagatavošanas gaita ir līdzīga kā lielākai daļai ar šo sistēmu sagatavojamām atskaitēm. Pirms datu
atlases atskaitei ir jāaizpilda parametru ievadlogs.

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk. Atskaites parametru logs .
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:
· nospiežot pogu Labi, atvērt saraksta logu, kurā būs redzama atlasītā informācija. Sarakstam var mainīt
izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos griezumos.
Atskaites izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.
·

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.

Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu sk. Drukas vadības logs .

1.28.5.3 Privatizētās telpu grupas
Atskaitē atlasa norādītajā periodā privatizētās telpu grupas pēc objekta kartītē aizpildītā datuma Privatizēts.
Sarakstā pieejami arī dati par īpašumu, kurā šī telpu grupa iekļauta, kā arī citiem objektiem (piem., zemes
domājamo daļu), kas ir šī īpašuma sastāvdaļa.
Atskaite ir pieejama no izvēlnes: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektiem -> Privatizētās
telpu grupas.
Atskaites sagatavošanas gaita ir līdzīga kā lielākai daļai ar šo sistēmu sagatavojamajām atskaitēm.
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Pirms datu atlases atskaitei ir jāaizpilda parametru ievadlogs.

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk. Atskaites parametru logs .
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:
· nospiežot pogu Labi, atvērt saraksta logu, kurā būs redzama atlasītā informācija. Sarakstam var mainīt
izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos griezumos.
Atskaites izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.
·

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.

Drukas vadības logā standarta atskaites izdrukāšanai jāizvēlas izdrukas forma.
Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu sk. Drukas vadības logs .

1.28.5.4 Objektu statistika par labiekārtojumiem
Atskaite "Objektu statistika par labiekārtojumiem" atlasa un grupē objektus pēc to kartītēs atzīmētajiem
labiekārtojumiem.
Atskaite pieejama izvēlnē: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektiem -> Obj ektu statistika
par labiekārtoj umiem.
Atskaites sagatavošanas gaita ir līdzīga kā lielākai daļai ar šo sistēmu sagatavojamajām atskaitēm.
Pirms datu atlases atskaitei ir jāaizpilda parametru ievadlogs.

323

Lietotāju dokumentācija

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk. Atskaites parametru logs .
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:
· nospiežot pogu Labi, atvērt saraksta logu, kurā būs redzama atlasītā informācija. Sarakstam var mainīt
izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos griezumos.
Atskaites izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.
·

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.

Drukas vadības logā standarta atskaites izdrukāšanai jāizvēlas izdrukas forma.
Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu sk. Drukas vadības logs .
.
1.28.5.5 Apgrūtinājumi
Izvēlne: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektiem -> Apgrūtināj umi.
1.28.5.6 Objektiem piešķirtās papildgrupas
Izvēlne: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektiem -> Obj ektiem piešķirtās papildgrupas.
1.28.5.7 NĪ sastāvs
No atskaites "NĪ sastāvs", attiecīgi uzstādot atskaites saraksta izskatu, iespējams sagatavot atskaites:
- "Nekustamo īpašumu saraksts",
- "Nekustamo īpašumu objektu saraksts".
Atskaite "NĪ sastāvs"pieejama izvēlnē: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektiem -> NĪ
sastāvs.
Pirms datu atlases atskaitei ir jāaizpilda parametru ievadlogs.
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Parametru loga vispārīgu aprakstu sk. Atskaites parametru logs .
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:
· nospiežot pogu Labi, atvērt saraksta logu, kurā būs redzama atlasītā informācija. Sarakstam var mainīt
izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos griezumos un
sagatavot atskaites "Nekustamo īpašumu saraksts" un "Nekustamo īpašumu objektu saraksts". Atskaites
izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.
·

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.

Drukas vadības logā standarta atskaites izdrukāšanai jāizvēlas izdrukas forma.
Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu sk. Drukas vadības logs .
Atskaitē dati par Īpašnieku, Valdītāju un Lietotāju tiek attēloti atsevišķās kolonnās, kas atskaites
sarakstam pievienojamas, nospiežot pogu izskats

.

1.28.5.8 Zemes lietošanas mērķa piesaistes zemei
Izvēlne: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektiem -> Zemes lietošanas mērķa piesaistes
zemei.
1.28.5.9 Zemes lietošanas veida piesaistes zemei
Izvēlne: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektiem -> Zemes lietošanas veida piesaistes
zemei.
1.28.5.10 Dabas pētījuma biotopi
Izvēlne: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektiem -> Dabas pētīj umu biotopi.
1.28.5.11 Piesārņojuma izpētes urbumi
Atskaitē Piesārņojuma izpētes urbumi redzama informācija par izpētes urbumiem periodā.
Atskaite pieejama izvēlnē: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektiem -> Piesārņoj uma izpētes
urbumi.
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1.28.5.12 Objektu patēriņa uzskaite
Izvēlne: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektiem -> Obj ektu patēriņa uzskaite.
1.28.5.13 Objektiem piesaistītie līgumi
Atskaitē Objektiem piesaistītie līgumi tiek parādīts objektu saraksts un par šo objektu noslēgtais līgums,
kas ir spēkā atskaites datumā.
Ja par vienu objektu ir vairāki līgumi, tad šim objektam atskaitē redzamas vairākas rindiņas atbilstoši līgumu
skaitam.
Ja objektam nav neviena līguma, tad šim objektam atskaitē līguma datu kolonnas ir tukšas.
Atskaite pieejama izvēlnē: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektiem -> Obj ektiem
piesaistītie līgumi.
Atskaites saraksta izskatā ir pieejami visi lauki par objektu un līgumu.
Atskaites filtra logā iespējams norādīt kādus datus atlasīt:
- ja norāda Datumu, tad tiks atlasīti līgumi, kas ir spēkā norādītajā datumā,
- ja atzīmē izvēles rūtiņu Rādīt visu objektus un līgumus, tad tiek rādīti visi objekti un līgumi, kādi ir sistēmā.
Iespējams norādīt Adresi, ja nepieciešams atlasīt objektus, kas pieder noteiktai adresei.

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk. Atskaites parametru logs .
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:
· nospiežot pogu Labi, atvērt saraksta logu, kurā būs redzama atlasītā informācija. Sarakstam var mainīt
izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos griezumos.
Atskaites izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.
·

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.

Drukas vadības logā standarta atskaites izdrukāšanai jāizvēlas izdrukas forma.
Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu sk. Drukas vadības logs .
No atskaites saraksta iespējams apskatīt izvēlētā ieraksta NĪP līgumu un NĪ objekta kartīti, izmantojot
izvēlnes
- Apskatīt līgumu;
- Apskatīt objektu.

darbības:
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1.28.5.14 Objektu pakalpojumu analīze
Atskaitē Objektu pakalpojumu analīze tiek attēlots NĪ objektu saraksts, kas izvērsts pa tam piesaistītajiem
pakalpojumiem un atskaites periodā piestādītie pakalpojumi šim objektam - no debitoru dokumentiem (NĪP
rēķini, Kredītrēķini, rēķini par pakalpojumiem).
Atskaite pieejama izvēlnē: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektiem -> Obj ektu pakalpoj umu
analīze.

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk. Atskaites parametru logs .
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:
· nospiežot pogu Labi, atvērt saraksta logu, kurā būs redzama atlasītā informācija. Sarakstam var mainīt
izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos griezumos.
Atskaites izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.
·

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.

Drukas vadības logā standarta atskaites izdrukāšanai jāizvēlas izdrukas forma.
Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu sk. Drukas vadības logs .

Ja atskaites ailes ir tukšas, pakalpojums nav piestādīts.
Ja vienam objektam ir vairāki pakalpojumi, tad šim objektam atskaitē redzamas vairākas rindiņas atbilstoši
pakalpojumu skaitam.
Ja objektam nav neviena pakalpojuma, tad šim objektam atskaitē pakalpojumu datu kolonnas ir tukšas.

1.28.5.15 Objektu apsekošanas aktu rindas
Atskaitē Objektu apsekošanas aktu rindas tiek attēloti dati no Objektu apsekošanas aktu tabulām
Tehniskie parametri un Iekārtas.
Atskaitē var analizēt vairāku objektu stāvokli tehnisko parametru vai iekārtu griezumā.
Atskaite pieejama izvēlnē: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektiem -> Obj ektu
apsekošanas aktu rindas
Atskaites sagatavošanas gaita ir līdzīga kā lielākai daļai ar šo sistēmu sagatavojamām atskaitēm. Pirms datu
atlases atskaitei ir jāaizpilda parametru ievadlogs.
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- Datums no, līdz – periods, par kuru jāatlasa Objektu apsekošanas akti;
- NĪO – konkrēts NĪ objekts (izvēle no saraksta Nekustāmo īpašumu objekti);
- NĪO adrese – iespēja norādīt adresi, ja nepieciešams atlasīt objektus, kas pieder noteiktai adresei;
- Rindas tips – iespējamās vērtības: Visas, Tehniskie parametri vai Iekārtas.

Parametru loga vispārīgu aprakstu skat. Atskaites parametru logs .
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:
· nospiežot pogu Labi, atvērt saraksta logu, kurā būs redzama atlasītā informācija. Sarakstam var mainīt
izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos griezumos.
Atskaites izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.
· nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.
Drukas vadības logā standarta atskaites izdrukāšanai jāizvēlas izdrukas forma.
Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu skat. Drukas vadības logs .

1.28.5.16 Telpu grupu sastāvs
Atskaites Telpu grupu sastāvs pamatā ir saraksts no Telpu grupu uzmērīšanas lietas tabulas Telpas (skat.
Telpu grupas kartītes lappusi Uzmērīšanas lieta). Par katru telpu tiek attēloti dati no Telpu grupas kartītes, kā
arī informācija no pēdējā Telpu uzkopšanas akta uz pārskata datumu.
Ar pārskata datu palīdzību paredzēts analizēt telpu datus dažādu raksturojumu griezumā, piemēram, pa telpu
grupu adresēm, telpu lietotājiem, uzkopšanas programmām utt.
Pārskata sarakstā, izsaucot saraksta darbību “Telpas uzkopšanas aktu rindas”,
apskatīties visas aktu rindas līdz pārskata datumam.

katrai telpai ir iespēja

Atskaite pieejama izvēlnē: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektiem -> Telpu grupu sastāvs.
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1.28.6 Skaitītājiem
1.28.6.1 Līgumu skaitītāju rādījumi
Atskaite Līgumu skaitītāju rādījumi ļauj analizēt visus sistēmā ievadītos skaitītāju rādījumus.
Izvēlne: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Skaitītāj iem -> Līgumu skaitītāj u rādīj umi.

Tiek atlasīti skaitītāju rādījumi par atskaites periodu atbilstoši uzdotajiem atlases nosacījumiem.
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Atskaites sarakstam izvēlnē
pieejamas darbības:
Līgumu skaitītāju rādījumi – tiek atvērts logs Līgumu skaitītāju rādījumi ar norādītu periodu, kas ir vienāds ar
atskaites periodu, un skaitītāja eksemplāru, kas ir vienāds ar atskaites rindas eksemplāru. Šajā logā
iespējams veikt labojumus.
Skaitītāja kartīte – tiek atvērta Skaitītāja kartīte skatīšanās režīmā.
Skaitītāju rādījumu ievades notikumi – tiek parādīts skaitītāju ievades notikumu saraksts.
Ģenerēt darba uzdevumu – tiek aktivizēts darba uzdevuma ģenerēšanas vednis.

1.28.6.2 NĪ Objektu skaitītāji
Atskaite NĪ Objektu skaitītāji paredzēta objektu skaitītāju datu analīzei.
Atskaitē var redzēt datus par objektu skaitītājiem: kāds ir skaitītājs, tā objekts (NĪO vai FO), vai skaitītājam ir līgums
(viens vai vairāki), sistēmas aprēķinātos datus patēriņa kontrolei, kā arī var redzēt skaitītāja eksemplāru datus:
eksemplāra aprakstu un datus par pēdējo rādījumu.

Patēriņa kontrole pēc fakta tiek veikta, izmantojot atskaiti NĪ Objektu skaitītāji, skat.Patēriņa kontrole
Izvēlne: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Skaitītāj iem -> NĪ Obj ektu skaitītāj i.
Parametru logā iespējams norādīt šādus atlases kritērijus:
- Periods no, līdz – atskaites periods, jānorāda obligāti, tiks atlasīti skaitītāji, kuriem Spēkā no – līdz periods atbilst
atskaites periodam,
- Adrese – tiek piedāvāts sameklēt adresi, tiks atlasīti visi skaitītāji, kuri atrodas norādītajā adresē, ievērojot adreses
hierarhiju (piemēram, skaitītāji no visiem objektiem, kuri atrodas izvēlētajā ielā),
- Skaitītāju veids – tiek piedāvāta izvēle no saraksta Skaitītāju veidi,
- NĪ objekts – tiek piedāvāta izvēle no saraksta Nekustamā īpašuma objekti.
Ja tiek atzīmēta izvēles rūtiņa Iekļaut tiešas piederības objektus, tiks atlasīti norādītā NĪ objekta sastāvā esošo
objektu skaitītāji (NĪO ar tipu Būve (ēka) gadījumā tiks iekļauti mājas telpu grupu skaitītāji),
Funkcionālais objekts – tiek piedāvāta izvēle no saraksta Funkcionālie objekti.
Ja tiek atzīmēta izvēles rūtiņa Iekļaut tiešas piederības objektus, tiks atlasīti FO sastāvā esošo objektu skaitītāji,
Ja tiek atzīmēta izvēles rūtiņa Tikai skaitītāji bez paziņotiem rādītājiem, tad tiks atlasīti tie skaitītāji, kuriem atskaites
periodā Nolasītajos rādījumos nav pieejams neviens rādījums ar daudzuma tipu Reģistrēts/Importēts,
Ja tiek atzīmēta izvēles rūtiņa Kontrolskaitītāji, tiks atlasīti tikai skaitītāji ar pazīmi “Kontrolskaitītājs”.
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Saraksta loga pogas
izvēlnē ir pieejama darbības:
- Ģenerēt darba uzdevumu;
- Apskatīt objekta darba uzdevumu sarakstu;
- Apskatīt objekta apsekošanas aktu sarakstu.
- Apskatīt skaitītāja kartīti - atver Skaitītāja kartīti apskates režīmā;
- Nolasītie rādījumi - atver ievadformu Nolasītie rādījumi ar uzdotiem perioda un skaitītāja eksemplāra
parametriem labošanas režīmā. Darbība pieejama tikai tad, ja NĪP Globālajos parametros lappusē Aprēķinu
parametri laukā Skaitītāju rādījumu uzskaite ir uzdots “Nolasītie rādījumi” (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu
pārvaldība -> NĪP globālie parametri -> lappuse Aprēķinu parametri ->Skaitītāju rādījumu uzskaite);
- Kontrolskaitītāju rādījumi - atver ievadformu Kontrolskaitītāju rādījumi ar uzdotiem perioda un skaitītāja
parametriem labošanas režīmā;
- Skaitītāja līgumi - atver sarakstu NĪP līgumi ar atlasītiem līgumiem, kuros aprēķina skaitītājs atbilst atskaites
rindai.
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1.28.6.3 NĪ objektu skaitītāju dinamika
Izvēlne: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Skaitītāj iem -> NĪ Obj ektu skaitītāj u dinamika.
1.28.6.4 Skaitītāji, kuriem nepieciešama verifikācija
Atskaite Skaitītāji, kuriem nepieciešama verifikācija pieejama no izvēlnes Atskaites -> Nekustamo
īpašumu pārvaldība -> Skaitītāj iem -> Skaitītāj i, kuriem nepieciešama verifikācij a.
Atskaites "Skaitītāji, kuriem nepieciešama verifikācija" mērķis ir parādīt uzdotajā periodā tos skaitītājus,
kuriem nepieciešama verifikācija.
Atskaites parametru logā jāievada Laika periods, par kuru tiks atlasīti tie skaitītāji, kuriem būs norādīts
Nākošās verifikācijas datums, kas iekrīt šajā laika periodā.

1.28.6.5 Skaitītāju aktu rindas
Izvēlne: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Skaitītāj iem -> Skaitītāj u aktu rindas.

1.28.7 Īpašnieku un valdītāju saraksts
Atskaitē "Īpašnieku un valdītāju saraksts" tiek atlasīti klienti, kas norādīti kā īpašnieki un/vai valdītāji Zemes un
būvju īpašumu vai Dzīvokļu īpašumu kartītēs.
Izmantojot pogu Darbības ir apskatāms to īpašumu un arī NĪ objektu saraksts, kuriem dotais klienta ir norādīts
kā īpašnieks vai valdītājs.
Atskaite ir pieejama no izvēlnes: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Īpašnieku un valdītāj u
saraksts.
Atskaites sagatavošanas gaita ir līdzīga kā lielākai daļai ar šo sistēmu sagatavojamajām atskaitēm.
Pirms datu atlases atskaitei ir jāaizpilda parametru ievadlogs.
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Parametru loga vispārīgu aprakstu skat. Atskaites parametru logs .
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:
· nospiežot pogu Labi, atvērt saraksta logu, kurā būs redzama atlasītā informācija. Sarakstam var mainīt
izskatu, pievienojot vai noņemot redzamās ailes, kas dod iespēju redzēt datus dažādos griezumos.
Atskaites izdrukāšanai no saraksta loga jāizmanto drukāšanas darbība, kas izsauks drukas vadības logu.
·

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.

Drukas vadības logā standarta atskaites izdrukāšanai jāizvēlas izdrukas forma "Klienti".
Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu skat. Drukas vadības logs .
.

1.29 Izmaiņu arhīvs
Ja ievadlogā tiek laboti dati, kuriem paredzēts uzkrāt Izmaiņu arhīvu, tad tiek izsaukts Izmaiņu reģistrācijas
ievadlogs un visas reģistrētās izmaiņas vēlāk ir redzamas Reģistrēto izmaiņu sarakstā jeb Izmaiņu arhīvā,
kas parasti ir pieejams no attiecīgā saraksta ar izvēlnes

darbību Izmaiņu arhīvs.

Izmaiņu reģistrācijas ievadlogs tiek izsaukts gadījumā, ja ievadlogā tiek laboti svarīgi dati (piemēram, NĪ
objektu kartītē, mainot vērtības laukos Kadastrālā vērtība, Tirgus vērtība, Tirgus vērtības noteikšanas
datums un Adrese), kuriem sistēmā ir paredzēts uzkrāt izmaiņu arhīvu (piemēram, NĪ objektu kartītē, mainot
vērtības laukos Kadastrālā vērtība, Tirgus vērtība, Tirgus vērtības noteikšanas datums un Adrese).
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Ievadloga laukā Reģistrētas izmaiņas šādiem laukiem ir redzams, kuros laukos veikti labojumi.
Lauku grupā Darbība ar piedāvāto izvēles pogu palīdzību jānorāda, kāda tipa izmaiņas vēlaties veikt:
Labot pašreizējos
datus

iespēju izmanto, ja jālabo pašreizējie dati, nesaglabājot to iepriekšējo
stāvokli;

Veidot jaunu versiju iespēju jānorāda, ja izmaiņas būs spēkā tikai no kāda konkrēta datuma,
kuru jānorāda ievadlaukā - veidosies jauna apraksta versija, kas būs
spēkā no norādītā datuma.
Ja nepieciešams, tad atzīmē izvēles rūtiņu Mainītos laukus labot arī
visās vēlākajās versijās.

Labot esošu versiju

iespēju jānorāda, ja vēlaties labot kādu no jau esošajām apraksta
versijām, kuru var izvēlēties no blakus esošā ievadlauka ar bultiņu.
Automātiski ir atzīmēta izvēles rūtiņa Mainītos laukus labot arī visās
vēlākajās versijās.

Kad vajadzīgā izvēle ir norādīta, darbību apstiprina ar pogu

vai atceļ ar pogu

.
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1.30 Brīdinājumi
Brīdinājumi ir paredzēti, lai varētu veikt papildu (pastiprinātu) kontroli NĪP līgumiem un Skaitītājiem.
Brīdinājumi ziņo par tādām datu izmaiņām, kuras ir īpaši svarīgas, brīdinājuma ziņojumi tiek saglabāti un
informāciju var apstrādāt vēlāk vēlamajā laikā.
Par Brīdinājumiem sīkāk skatīt RVS Horizon Palīga sadaļas Uzņēmuma apraksts nodaļu Brīdinājumi.

1.31 Objektu bilances
1.31.1 Bilances posteņi
Sistēmā Horizon apsaimniekojamam NĪ objektam var reģistrēt ārpus sistēmas aprēķinātos dažādu veidu
izcenojumus un summas. Tā kā šādu vērtību var būt ļoti daudz, šim nolūkam jāveido uzskaites pozīciju jeb
posteņu saraksts, kurā tiks reģistrētas uzskaitei nepieciešamās summas.
Saraksts Bilances posteņi ir pieejams no izvēlnes: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektu
bilancēm -> Bilances posteņi.
Ievadformā Bilances postenis katram Bilances postenim jāaizpilda vērtības laukos Kods un Nosaukums, kā
arī var norādīt noklusētās vērtības posteņa summu laukiem (summu lauku pieejamību un to nosaukumus
nosaka Bilances posteņu apraksti)
Bilances posteņu sarakstu izmanto, reģistrējot summas uz konkrētiem objektiem (skat. Bilances posteņu
summas), kā arī Objektu bilances aprēķinos (skat. Objektu bilances šabloni un Objektu bilances aprēķini).

1.31.2 Bilances posteņu apraksti
Saraksts Bilances posteņu apraksti ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Obj ektu bilancēm -> Bilances posteņu apraksti.
Katram objekta bilances postenim ir iespējams norādīt maksimums septiņas skaitliskās vērtības jeb summu
kolonas (piemēram: plānotā summa, faktiskā summa, izcenojums par kv.m. u.tml.).
Sarakstā Bilances posteņu apraksti var labot šo septiņu ierakstu laukus Kods un Nosaukums, kā arī izvēles
rūtiņu Aktīvs. Jaunu ierakstu pievienošana vai dzēšana nav atļauta.
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Bilances posteņu apraksts ietekmē sarakstus Bilances posteņi un Bilances posteņu summas - definējot
bilances posteņus vai reģistrējot posteņu summas uz konkrētu objektu, sistēma attēlo un piedāvā ievadīt tikai
tās summas, kurām sarakstā Bilances posteņu apraksti ir atzīmēta izvēles rūtiņa Aktīvs.

1.31.3 Bilances posteņu summas
Konkrētam NĪ objektam bilances summas var reģistrēt sarakstā Bilances posteņu summas, kas ir pieejams:
- no izvēlnes Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektu bilancēm -> Bilances posteņu summas,
- NĪ objekta kartītes lappusē Saistītie dati.
Ievadfomā Bilances posteņu summas obligāti jānorāda NĪ objekts un reģistrējamo summu Spēkā no
datums.
Bilances posteņus iespējams pievienot ar pogu Kopēt posteņus no saraksta, vai izmantojot Excel veidnes saraksta Bilances posteņu summas darbību Ārējo datu ielāde.
Ja bilances postenim ir noteiktas noklusētās vērtības, tās automātiski tiks nolasītas (skat. Bilances posteņi un
Bilances posteņu apraksti).
Bilances posteņu summas izmanto mājas bilances aprēķinos (skat. Objektu bilances šabloni un Objektu
bilances aprēķini).
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1.31.4 Bilances sākuma komplekta imports
Darbība Sākuma komplekta imports ir pieejama no izvēlnes:
Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektu bilancēm -> Bilances sākuma komplekta imports.
Ar šīs darbības palīdzību sistēmā tiek importēta sākotnējā konfigurācija, kas dod iespēju vienkāršotā veidā
nonākt līdz gatavam rezultātam - divām izdrukājamām atskaitēm:
1) Plānotā tāme gadam,
2) Faktiskais ieņēmumu un izdevumu pārskats gadam.
Tālāk iespējams šo sākuma komplektu brīvi papildināt un pārveidot atbilstoši saviem uzskaites principiem
objektu pārvaldīšanā.
Sākuma komplektu iespēj ams importēt, j a sistēmā nav izveidots neviens Bilances postenis.
Darbības rezultātā sistēmā tiek automātiski importēta šāda konfigurācija:
1) Bilances posteņu apraksti - tiek piešķirti jauni nosaukumi esošajiem aprakstiem.
2) Bilances posteņi - tiek izveidots jauns posteņu saraksts.
3) Mainīgais - tiek izveidots jauns mainīgais “Muzkr: Mājas uzkrājums”.
4) Izdrukas - atskaitei “Objektu bilances aprēķina rezultāti no saraksta” tiek pievienotas divas jaunas izdrukas
formas.
5) Šabloni - tiek pievienoti divi jauni objektu bilances šabloni ar formulām.
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1.31.5 Objektu bilances šabloni
Sistēmā Horizon var veidot dažādus pārskatus objektu apsaimniekošanas un uzturēšanas darbu ieņēmumu un
izdevumu summu analīzei. Tie varētu būt pārskati, kurus paredz normatīvi akti (piemēram, "Mājas
apsaimniekošanas un uzturēšanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāme" vai "Mājas apsaimniekošanas
un uzturēšanas darbu faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats"), kā arī jebkuri citi, kas nepieciešami ar
objektu saistītās darbības analīzei.
Atkarībā no uzņēmuma uzskaites īpatnībām un sistēmas konfigurācijas, objektam saistošās summas var būt
reģistrētas dažādos veidos. Kā rezultātā, pārskati var saturēt informāciju no dažādiem datu avotiem, piemēram,
no objekta kartītes, objekta pieņemšanas nodošanas aktiem, ražošanas uzdevumiem, virsgrāmatas vai
realizācijas atskaitēm utt. Atkarībā no pārskata nolūka, tam var būt nepieciešama sava struktūra (izskats) un
izdrukas forma. Lai būtu iespējams vienlaikus izmantot dažādu veidu pārskatus, nepieciešams katram
pārskata veidam aprakstīt kādām rindām un kolonnām jābūt pārskatā, kā jāaprēķina katra pārskata aile un ar
kādu izdrukas formu jādruka pārskata rezultāti. Šim nolūkam jāveido Objektu bilances šabloni.
Šablonu saraksts pieejams no izvēlnes: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektu bilances ->
Obj ektu bilances šabloni.
Šablonus izmanto veicot bilances aprēķinus – skat. Objektu bilances aprēķini.
Viens šablons nosaka pārskata izskatu un pārskata summu aprēķina veidus. Tas var būt piemērots vairākiem
objektiem aprēķinos par dažādiem periodiem.

Objektu bilances šablona ievadlogs
Vienu šablonu identificē ar Kodu un Nosaukumu. Šie lauki jāaizpilda obligāti.
Papildus šablonam var izvēlēties izdrukas formu, ar kuru pēc noklusējuma jādrukā pārskats, un faila
nosaukumu šīs izdrukas saglabāšanai norādītajā failu glabātuvē.
Objektu bilances šablona ievadformā ir četras tabulas, kas izvietotas atsevišķās lappusēs.
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Tabula Rindas
Tabulā Rindas apraksta kādām jābūt pārskata rindām (posteņiem) un norāda vai nepieciešams summēt
pārskata rindas, veidojot vienu vai vairākus summējošās rindas.

Kods

rindas kods (numurs vai teksts līdz 30 simboliem).

Nosaukums

rindas nosaukums (pārskata posteņa nosaukums).

Tips

iespējamās vērtības: Parasta; Summējoša.

Izdrukas formāts

iespējamās vērtības: posteņa summa, 1.starpsumma, 2.starpsumma utt. Izdrukas
formāta norādīšana palīdz vizuāli noformēt pārskatu.

Formula

lauks pieejams tikai rindām ar tipu “Summējoša”. Formulu var ierakstīt tieši tabulas
rūtiņā vai ar daudzpunktu pogu atvērt teksta lodziņu formulas ierakstīšanai. Formulas
veidošanā var izmantot vienīgi funkciju ROW('X'), kur X ir rindas kods, un
matemātiskas darbības, piemēram, ROW(‘R1’) + ROW(‘R2’) - ROW(‘R3’).
Skat. Formulu saraksts

Tabula Kolonnas
Tabulā Kolonnas apraksta kādām jābūt pārskata kolonnām (vienas rindas vērtības var attēlot vairākās
kolonnās) un norāda vai nepieciešams summēt vienas rindas kolonnu vērtības, veidojot summējošās kolonnas.
Kods

kolonnas kods (numurs vai teksts līdz 30 simboliem).

Nosaukums

kolonnas nosaukums.

Tips

iespējamās vērtības: Parasta kolonna; Summējoša kolonna; Fiksēts teksts.

Formula

lauks pieejams tikai rindām ar tipu “Summējoša kolonna” vai “Fiksēts teksts”. Formulu var
ierakstīt tieši tabulas rūtiņā vai ar daudzpunktu pogu atvērt teksta lodziņu.
Ja Tips ir “Summējoša kolonna” formulas veidošanā var izmantot vienīgi funkciju COL('X'), kur
X ir kolonnas kods, un matemātiskas darbības, piemēram, COL(‘K1’) + COL(‘K2’).
Skat. Formulu saraksts
Ja rindas tips ir “Fiksēts teksts” laukā “Formula” var ierakstīt tekstu, kurā būs pārskata rindas
papildu informācija vai paskaidrojošs teksts.
Piezīme: izdrukas formā nav obligāti jāattēlo visas kolonnas, dažas no tām var palikt pārskata
rezultātu analīzei uz ekrāna.
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Tabula Dati
Tabulas Dati saturs veidojās atbilstoši datiem tabulās Rindas un Kolonnas: tabulas rindās var redzēt visas
rindas no tabulas Rindas, bet tabulas kolonnas atbilst tabulā Kolonnas aprakstītajām kolonnām.

Tabulā Dati var aprakstīt formulas summu aprēķinam pārskata nesummējošām rindām un kolonnām (rindas ar
tipu “Parasta” vai kolonnas ar tipu “Parasta kolonna”). Izteiksmi ieraksta tieši tabulas rūtiņā vai ar daudzpunktu
pogu atvērt teksta lodziņu. Izteiksmes aprakstam var izmantot Formulas un Konstantes.
Ja tabulas aile nav labojama, tas nozīmē ka tai jau aprakstīta summēšanas formula (skat. Tabulas Rindas vai
tabulas Kolonnas lauku Formula).
Pilnu formulu sarakstu skat. Formulu saraksts
Tabula Mainīgie
Tabulas Mainīgie saturs veidojās atbilstoši datiem tabulās Rindas un Kolonnas: tabulas rindās var redzēt
visas rindas no tabulas Rindas, bet tabulas kolonnas atbilst tabulā Kolonnas aprakstītajām kolonnām.
Tabulā Mainīgie var norādīt mājas mainīgos, kuros jāsaglabā pārskata noteiktās vērtības, neatkarīgi no tā,
kādā veidā tās tika izrēķinātas (ar formulu vai summējot pārskata atbilstošās rindas vai kolonnas).
Ja tabulā Mainīgie ir norādīti mainīgie, veicot aprēķinu pēc šī šablona, sistēma saglabās aprēķinātās vērtības
aprēķināmā objekta kartītes tabulā Mainīgie ar periodu (Spēkā no un Spēkā līdz), kas atbilst pārskata
aprēķina periodam.

1.31.5.1 Formulu saraksts
Posteņa precīza summa
PSO('B1102', 'SUM5')

Laukā Postenis ielasās Bilances posteņi, piemēram B1102 (Bilances posteņa kods).
Laukā Summas ielasās Bilances posteņu apraksti, piemēram SUM5.
Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektu kartiņām -> Bilances posteņu summas.
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Objektu bilances aprēķinu rezultātā tiek ielasīta formulā norādītā posteņa attiecīgā summa. Skaitlis tiek
noapaļots līdz 2 zīmēm aiz komata.

Posteņa apaļota summa
ASO('B1102', 'SUM5')
Risinājums līdzīgs kā Posteņa precīza summa. Skaitlis tiek noapaļots līdz veseliem skaitļiem (bez cipariem
aiz komata).

Izdevumi pēc pakalpojuma
IzP('754')
Laukā Pakalpojums ielasās Pakalpojums no klasifikatora.

Dati ielasās Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Apsaimniekošanai -> Pieņemšanas/nodošanas
aktu obj ekti.

Ieņēmumi pēc pakalpojuma
IeP('754')
Laukā Pakalpojums ielasās Pakalpojums no klasifikatora.

Dati ielasās no Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Aprēķina pārskats.
Pakalpojuma filtrēšanai tiek izmantota kolona Pakalpojums <Pak>

Objekta dati
ObjD('Virszemes stāvu sk.')
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Datus ielasa no NĪO kartītes.

Objekta īpašības
ObjI('012')

Datus ielasa no NĪO īpašībām.
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Kontu apgrozījuma summa objektam
ObjDimA('717', 'DB s.s.')
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Kontu apgrozījuma summa
KontApgr('717', 'DB s.s.')

Dati tiek ielasīti par visu konta apgrozījumu neņemot vērā NĪO dimensiju.

Klientu apgrozījums
KLApgr('APS', 'Val.PV.Apgr.Debets')

Laukā Norēķinu grupa ielasās Pamatdati -> Klienti -> Norēķinu grupas.
Dati Atskaites -> Realizācij a -> Klientu apgrozīj ums.

Klientu apgrozījums (nedalāms pa mēnešiem)
KLApgrNed('APS', 'Val.PV.Apgr.Debets')

344

Lietotāju dokumentācija

Ja Objektu bilances aprēķinā tiek norādīts "Sadalīt pa mēnešiem", tad izmantojot šo formulu netiks dalīts.

Saražotā produkcija
SarazotaPr('APS', '', '', '', '', '', '', '')

Atlasei tiek izmatota tikai tā dimensija, kuru pirmo atrod.
Pamatdati -> Ražošana -> Brigādes.

Kontu apgr. summa objektam ar dimensijām
DimDimA('717', 'DB apgr.', '', '', '', 'aizk-2', '', '', '')
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Līdzīgi kā Kontu apgrozījumu summa objektam tikai ar iespējām filtrēt dimensijas.
Atlasei tiek izmatota tikai tā dimensija, kuru pirmo atrod.

Kontu apgrozījuma summa ar dimensijām
DKApgr('717', 'DB apgr.', '', 'sanit.', '', '', '', '', '')

Līdzīgi kā Kontu apgrozījumu summa tikai ar iespējām filtrēt dimensijas.
Atlasei tiek izmatota tikai tā dimensija, kuru pirmo atrod.

Mājas dzīvokļu dati
MDzD('Dzīvokļu skaits')
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Dati - Visu telpu grupu datu summa

Mājas dzīvokļu īpašības
MDzI('Sl_dziv')

Datus ielasa no telpu grupu īpašībām

Mēnešu skaits
MenesuSk()

Mēnešu skaits aprēķina periodā.

Mainīgais
Mainigais('IKāpTSk')

Bilances aprēķins ielasa tikai Mainīgo noklusētās vērtības.
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Kopsavilkums pa objekta dimensijām
NsODim('','Visi koeficienti' )

1.31.6 Objektu bilances aprēķini
Lai varētu veikt objektu bilances summu aprēķinus, nepieciešams, lai sistēmā būtu izveidots vismaz viens
šablons, skat. Objektu bilances šabloni.
Atšķirībā no parējām moduļa atskaitēm Objektu bilances pārskats ir jāaprēķina. Šim nolūkam jāizveido
Objekta bilances aprēķina dokuments, kuram jāizpilda Darbība “Aprēķināt”. Pārskata aprēķina rezultāti tiek
saglabāti sistēmā un nemainās, kamēr netiks pārrēķināti.
Objektu bilances summas aprēķini ir pieejami no izvēlnes:
Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektu bilances -> Obj ektu bilances aprēķini.
Sarakstam pieejamas Darbības:
- Aprēķināt objektu bilanci - aprēķināt/pārrēķināt objekta bilanci.
- Slēgt - slēgt aprēķina dokumentu. Ja aprēķina dokumentam piesaistītājā šablonā ir norādīta pārskata
izdrukas forma un faila nosaukumu šīs izdrukas saglabāšanai failu glabātuvē, slēdzot aprēķina dokumentu
sistēma izveidos atbilstošo failu, kuru var apskatīt aprēķināmā objekta kartītes tabulā “Pievienotie faili”.
- Atslēgt - atslēgt aprēķina dokumentu.
- Aprēķins vairākiem objektiem - pārskata aprēķins viena tipa (Nekustamā īpašuma objekts,
Funkcionāliem objekts vai Nekustamais īpašums) vairākiem objektiem.
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Objektu bilances aprēķina ievadlogs

Ievadlogā aizpildīšanai pieejami lauki:
-

Datums no - līdz - periods, par kādu jāaprēķina pārskats.
Sadalīt pa mēnešiem - atzīme, kura nosaka kā veikt pārskata summu aprēķinus: par veselu pārskata
periodu vai summējot perida katra atsevišķa mēneša summas.
Objekta tips - iespējams izvēlēties vienu no vērtībām: Nekustamā īpašuma objekts, Funkcionāls objekts
vai Nekustamais īpašums.
Objekts - laukā tiks piedāvāts izvēlēties vērtību no Objekta tipam atbilstošā saraksta.
Bilances šablons - jāizvēlas šablons no saraksta Objektu bilances šabloni.
Piezīmes - var pievienot komentārus.

NĪO bilanci aprēķina, izmantojot pogu Aprēķināt. Aprēķina rezultāti būs redzami zemāk sarakstā Objektu
bilances aprēķinu ieraksti.
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1.31.7 Objektu bilances aprēķinu ieraksti
Atskaite "Objektu bilances aprēķinu ieraksti" pieejama izvēlnē: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Obj ektu bilances -> Obj ektu bilances aprēķinu ieraksti.
Atskaitē iespējams redzēt objektu bilances aprēķinu ierakstus, kuri veidoti pēc konkrēta Objektu bilances
šablona.
Atskaites parametru logā jānorāda laika periods Datums no - līdz, Objektu bilances šablons, kā arī ir
iespējams izvēlēties konkrētu objektu.
Atskaite izmantojama šādiem nolūkiem:
- Nepieciešams apskatīt viena objekta visus aprēķinus noteiktajā periodā (piemēram, ikmēneša aprēķinus
gada laikā),
- Nepieciešams apskatīt periodā aprēķinātās viena vai dažu posteņu summas visiem objektiem.

1.31.8 Objektu bilances aprēķinu kopsavilkums
Atskaite "Objektu bilances aprēķinu kopsavilkums" pieejama izvēlnē: Atskaites -> Nekustamo īpašumu
pārvaldība -> Obj ektu bilances -> Obj ektu bilances aprēķinu kopsavilkums.
Tā ir summējoša atskaite, kura atvasināta no Objektu bilances aprēķinu ieraksti.
Pārskatu paredzēts izmantot gadījumos, kad jāanalizē aprēķinu rezultātus lielam ierakstu skaitam bez papildu
detalizācijas.
Atskaite izmantojama šādiem nolūkiem:
- Nepieciešams apskatīt viena objekta visus aprēķinus noteiktajā periodā (piemēram, ikmēneša aprēķinus
gada laikā),
- Nepieciešams apskatīt periodā aprēķinātās visu posteņu summas visiem objektiem.

1.31.9 NĪO bilances posteņu summas
Atskaite "NĪO bilances posteņu summas" pieejama izvēlnē: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Obj ektu bilances -> NĪO bilances posteņu summas.
Šajā atskaitē var analizēt visu objektu reģistrētas bilances posteņu summas - skat. Bilances posteņu
summas.
Atskaite izmantojama šādiem nolūkiem:
- Nepieciešams apskatīt viena objekta visas reģistrētas posteņu summas (pa vairākiem periodiem).
- Nepieciešams apskatīt konkrētā periodā reģistrētās viena posteņa summas vairākiem vai visiem objektiem.
- Nepieciešams summēt konkrētā periodā reģistrētās viena posteņa summas vairākiem visiem objektiem.

1.31.10 Darba samaksas kopsavilkums uz NĪO
Atskaite "Darba samaksas kopsavilkums uz NĪO" pieejama izvēlnē: Atskaites -> Nekustamo īpašumu
pārvaldība -> Obj ektu bilances -> Darba samaksas kopsavilkums uz NĪO.

Par atskaites sagatavošanu skatīt instrukcijā Darba samaksas pārskats pa objektu dimensijām.
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1.32 NĪP moduļa papildus instrukcijas
1.32.1 Darba samaksas pārskats pa objektu dimensijām
Darba samaksas pārskats pa objektu dimensijām ir speciāla atskaite NĪP modulī, kurā tiek izmantoti dati no
Algu moduļa.
Lai šī funkcionalitāte būtu pieejama, jābūt iegādātai Horizon licencei „Nekustamo īpašumu uzskaite 2000
uzskaites objektiem”.
Konfigurēšana
Uzskaites parametros jābūt aktivizētai NĪO Objektu dimensijai:
Sistēma -> Uzstādīj umi -> Uzskaites parametri -> Lappuse Dimensij as -> Obj ektu dimensij as.

Objektu dimensiju aprakstīšana algu modulī
Lai strādātu ar Objektu dimensijām, vispirms jāapraksta dimensiju koeficienti, piemēram, darba algas
koeficienti teritorijai, darba algas koeficienti iekštelpām.
Izvēlne: Pamatdati –> Personāla uzskaite –> Personu amatu datiem –> Obj ektu dimensij as.

Izveido Objekta kartīti ar nepieciešamo objektu sarakstu un katram objektam norāda atbilstošos koeficientus.
Izvēlne: Pamatdati –> Personāla uzskaite –> Personu amatu dati –> Saistītie dati –> Obj ekti.
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Visu izveidoto Objektu sarakstu var redzēt: Pamatdati –> Personāla uzskaite –> Personu amatu datiem –>
Obj ekti.
Konfigurācijas apraksts
Lai varētu veidot atskaiti NĪP, nepieciešams izveidot konfigurācijas aprakstu.
Izvēlne: Sistēma -> Datu apmaiņa -> Konfigurācij as apraksti.
Lappusē Ienākuma veidi jānorāda visi tie ienākuma veidi, kuri ir iekļauti algas aprēķinā un nepieciešams
veidot Objektu bilances aprēķinu.

Lappusē Samaksas veidi jānorāda visi tie samaksas veidi, kuri ir iekļauti algas aprēķinā un nepieciešami
veidojot Objektu bilances aprēķinu.
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Objektu bilances šablona veidošana
Jāizveido Objektu bilances šablons.
Izvēlne: Atskaites –> Nekustamo īpašumu pārvaldība –> Obj ektu bilances -> Obj ektu bilances šabloni.
Lappusē Rindas - Rindas nosaukums – rindas nosaukums, kas tiks attēlots NĪO bilances aprēķinā.
Lappusē Kolonnas - Kolonnas nosaukums – kolonnas nosaukums, kas tiks attēlots NĪO bilances aprēķinā.
Lappusē Dati – izveidotajai kolonnai no lappuses Kolonnas konfigurācijas aprakstā lauka vērtībai jābūt
Kopsavilkums pa obj ekta dimensij ām, lai NĪO bilances aprēķinā redzētu objekta kopsummu.
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Aprēķins
Lai varētu iegūt datus NĪO bilances aprēķiniem par darba samaksu, iepriekš jāveic darba samaksas aprēķins:
Dokumenti –> Algas –> Algas aprēķins.
Atskaite darba samaksai periodā uz NĪO tiek sagatavota no izvēlnes: Atskaites -> Nekustamo īpašumu
pārvaldība -> Obj ektu bilances -> Darba samaksas kopsavilkums uz NĪO.
Atskaite sagrupē aprēķina rezultātus pa Personu amatu datiem un Objektu dimensiju ierakstiem, sadalot
bruto summu atbilstoši objektu dimensiju koeficientiem, kas aprakstīti Personu amatu datu kartītē.
Atskaitē var redzēt kopsummu vienam objektam.

1.32.2 Patēriņa kontrole
NĪP modulī ir pieejama funkcionalitāte, kas ļauj definēt patēriņa kontroles nosacījumus, pēc kuriem, ievadot
jaunu patēriņa ierakstu, tiek pārbaudīta atbilstība šiem kritērijiem.
1. Lai patēriņa kontroles funkcionalitāte būtu pieejama, NĪP Globālo parametru loga lappusē Citi parametri
jāatzīmē izvēles rūtiņa Patēriņa kontrole pie rādījumu ievadīšanas.

2. Patēriņa kontroles nolūkiem paredzēts klasifikators Patēriņa grupas: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu
pārvaldība -> Aprēķiniem -> Patēriņa grupas.
Katrai patēriņa grupai tiek definēts pieļaujamais svārstību apgabals. Saglabājot datus, sistēma kontrolē, lai
minimālās un maksimālās robežas nepārklājas starp grupām.
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Pievienojot jaunu Patēriņa grupu ievadformā jānorāda:
Kods

patēriņa grupas kods.

Nosaukums

patēriņa grupas nosaukums.

Min. robeža

patēriņa grupas minimālā robeža.

Max. robeža

patēriņa grupas maksimālā robeža.

Pastāv divas iespējas kā kontrolēt svārstības: norādot pieļaujamo svārstību apgabalu procentos
(+/- no skaitītāja kontroles vidējā) vai kā pozitīvu patēriņu. Vienlaicīgi var būt norādīta tikai viena
no šīm iespējām.
Pieļaujamais
svārstību apgabals %

norāda procentus, ja pieļaujamais svārstību apgabals tiek
definēts kā procenti (+/- ) no skaitītāja kontroles vidējā, lauku
iespējams aizpildīt, ja nav atzīmēta izvēles rūtiņa Pozitīvs
patēriņš.

Pozitīvs patēriņš

atzīmē izvēles rūtiņu, ja pieļaujamais svārstību apgabals tiek
definēts kā jebkurš pozitīvs patēriņš. Ja ir atzīmēta šī izvēles
rūtiņa, tad nevar norādīt svārstību procentus.

Piezīmes

iespējams ievadīt komentārus brīva teksta veidā.

3. Patēriņa grupa automātiski tiek piesaistīta Skaitītāja kartītei lappusē Patēriņa kontrole (Pamatdati ->
Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Obj ektu kartītēm -> Skaitītāj i), kad skaitītājam tiek rēķināts kontroles
vidējais patēriņš – tiek salīdzināts aprēķinātais vidējais patēriņš ar patēriņa grupu svārstību apgabaliem un
skaitītājam tiek piešķirta tā patēriņa grupa, kurā svārstību apgabalā tas ietilpst. Ja nevienā no grupām nav tāda
apgabala, tad patēriņa grupa netiek piešķirta.
Ja kontroles vidējo datu trūkuma dēļ sistēma nevar aprēķināt kontroles vidējo patēriņu, tad tas jāizrēķina un
jāievada manuāli. Lai ievadlauki būtu pieejami ievadīšanai manuāli, jāatzīmē izvēles rūtiņa Manuāli ievadīts.
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4. Ievadot un saglabājot jaunu patēriņa ierakstu (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nolasītie
rādīj umi un Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Līgumu skaitītāj u rādīj umi), tiek veikta pārbaude
un gadījumā, ja patēriņš neatbilst definētajiem kritērijiem, tiek parādīts brīdinājums un attiecīgais ieraksts
iekrāsots:
- ja rādījumam ir negatīvs daudzums, tad rinda vienmēr tiek iekrāsota sarkanā krāsā;
- ja rādījumam daudzums ir lielāks vai vienāds ar nulli, tad:
- ja Patēriņa grupai ir atzīmēta izvēles rūtiņa Pozitīvs patēriņš, rinda netiek iekrāsota,
- ja Patēriņa grupai ir norādīts Pieļaujamā svārstību apgabala %, tad rinda tiek iekrāsota tumši
dzeltenā krāsā, ja daudzums ir ārpus pieļaujamām robežām.
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5. Patēriņa kontrole ņem vērā, par kādu laika periodu ir reģistrēts patēriņš. Tiek uzskatīts, ka Kontroles vidējā
vērtība ir noteikta par 30 dienām.
Analizējot ievadītā patēriņa atbilstību kontroles vidējam, tiek analizēts dienu skaits starp rādījuma datumu un
iepriekšējā rādījuma datumu:
- ja Datums - Pēdējā rādījuma datums ir vienāds ar 30 dienām, skaitītāja Kontroles vidējais netiek
pārrēķināts;
- ja Datums - Pēdējā rādījuma datums ir mazāks vai lielāks par 30 dienām, skaitītāja Kontroles vidējais tiek
pārrēķināts atbilstoši patēriņa periodam: kontroles vidējais tiek reizināts ar dienu koeficientu (dienu skaitu
patēriņa periodā dalītu uz 30).

6. Kontrole pēc fakta tiek veikta, izmantojot atskaiti NĪ Objektu skaitītāji (Atskaites -> Nekustamo īpašumu
pārvaldība -> Skaitītāj iem -> NĪ Obj ektu skaitītāj i), atskaites saraksta izskatā izliekot kolonnu Patēriņa
kontrole no kolonnu grupas „Patēriņa kontrole”.

1.32.3 Ūdens patēriņa starpības sadale
Sakarā ar izmaiņām likumdošanā: Ministru kabineta noteikumi Nr. 817 (Rīgā 2013. gada 17. septembrī),
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr. 1013 «Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma
lietošanu» (stājās spēkā 2013. gada 1. oktobrī), kur viena no izmaiņām nosaka Ūdens patēriņa starpības
aprēķina kārtību – ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp dzīvokļiem,
pieejama jauna funkcionalitāte ūdens patēriņa starpības sadalīšanai uz mainīgu dzīvokļu skaitu.
1. Pirms ūdens patēriņa starpības sadales funkcionalitātes lietošanas uzsākšanas tiek definēti:
1) Līguma mainīgais ūdens patēriņa starpības sadales koeficienta vērtībai.
2) Līguma aprēķina metode – aprēķina metode, pēc kuras tiks veikts ūdens starpības sadales aprēķins.
3) NĪP globālajos parametros lappusē Aprēķinu parametri (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība > NĪP
Globālie parametri -> Lappuse Aprēķinu parametri) parametru grupā Ūdens patēriņa starpības sadale tiek
norādīti parametri:
- Līguma mainīgais – tiek piedāvāta izvēle no saraksta Mainīgie (sarakstā pieejami Mainīgie ar tipu
„Līgums”), no kura izvēlas iepriekš aprakstīto Līguma mainīgo,
- Līguma aprēķina metode – tiek piedāvāta izvēle no Aprēķinu metožu saraksta, no kura izvēlas iepriekš
aprakstīto Līguma aprēķinu metodi.
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2. NĪP Līgumu saraksta izvēlnē pieejama darbība Aprēķināt koeficientu patēriņa starpības sadalei – tiek
aktivizēts vednis Patēriņa starpības sadales koeficienta aprēķins, kurš sarakstā iezīmētajiem līgumiem
aprēķina koeficientu un saglabā to NĪP Līguma kartītē, ja vien līgumam izpildās vednī norādītie parametri.

Par darbības vedņa loga parametriem skat.Patēriņa starpības sadales koeficienta aprēķins.
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3. Pēc patēriņa starpības sadales koeficienta aprēķināšanas datu analīzei tiek izmantota atskaite Līguma
aprēķinu metožu analīze (Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Līgumiem -> Līguma aprēķinu
metožu analīze), kas ir papildināta ar mainīgā vērtību uz atskaites perioda sākumu Ūdens patēriņa sadale
(iepriekšējā vērtība), un iespējams salīdzināt ar iegūto mainīgo vērtību atskaites periodā.

1.32.4 Mājas mainīgie pa Funkcionālajiem objektiem
Horizon 455.versijā veikti papildinājumi, lai varētu aprēķināt patēriņu no mājas telpu grupām, kas iekļautas
funkcionālā objekta sastāvā.
1. Aprēķina veida aprakstā, pievienojot Aprēķina veida rindu, iespējams izmantot Summēšanas nosacījuma veidu
“FO māja kopā” (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Aprēķinu veidi), saskaņā ar kuru
summēšanai tiks atlasītas nevis mājas visas telpu grupas, bet tikai tās telpu grupas, kuras ir funkcionālā objekta
sastāvā.

2. Būves (ēkas) kartītes lappusē Mainīgie laukos FO kods un FO nosaukums iespējams norādīt mainīgā sasaisti ar
funkcionālo objektu. Vienu un to pašu mainīgo par vienu un to pašu periodu var izmantot dažādiem funkcionālajiem
objektiem.
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3. Būves (ēkas) kartītes lappusē Mājas aprēķinu metodes vienai un tai pašai Apjoma aprēķina metodei var
izmantot vienu un to pašu mainīgo, bet jābūt norādītiem atšķirīgiem funkcionālajiem objektiem.
Ja Apjoma aprēķinu metodei ir piesaistīta aprēķina formula ar summēšanas nosacījumu “FO”, “FO kopā” vai “FO
mājai kopā”, tad obligāti jābūt aizpildītai kolonnai Funkcionālais objekts, kurā norāda konkrētu funkcionālo objektu,
izvēloties no piedāvātā Funkcionālo objektu saraksta.
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4. Veicot Mājas apjoma aprēķinu (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Māj as apj oma aprēķins), ja
aprēķina veidā norādīta summēšana "FO māja kopā", tad summēšanai tiks atlasītas tikai tās telpu grupas, kuras
iekļautas aprēķina metodei piesaistītajā funkcionālajā objektā. Aprēķina rezultāts tiks saglabāts Būves (ēkas)
kartītes lappusē Mainīgie: mainīgā vērtība atbilstoši funkcionālajam objektam.

5. Mājas mainīgos pa funkcionālajiem objektiem iespējams izmantot NĪP līgumu aprēķinos.
5.1. Aprēķinu metodes ievadformai pieejama izvēles rūtiņa Aprēķins pa FO (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu
pārvaldība -> Aprēķiniem -> Aprēķinu metodes).

Ievadot jaunu vai labojot esošu Aprēķinu metodi, izvēles rūtiņa Aprēķins pa FO tiek atzīmēta automātiski:
- ja tiek norādīta Apjoma aprēķina metode, kuras formula satur saskaitāmos "FO", "FO kopā" vai "FO māja
kopā",
- ja tiek norādīts Tarifs ar tipu "Likmes pa FO".
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Ja kaut kādu iemeslu dēļ augstāk minētie nosacījumi izpildās, bet atzīme ir noņemta, tad, saglabājot datus,
tiks parādīts kļūdas paziņojums un datus nebūs iespējams saglabāt.
Ja Apjoma aprēķina metodē tiek izmantoti mājas mainīgie, kuriem vērtības tiks reģistrētas dalījumā pa FO, Aprēķina
metodei jābūt ir pazīmi Aprēķins pa FO

5.2. NĪP līguma kartītei lappusē Aprēķinu metodes pieejami lauki FO kods un FO nosaukums, kurā iespējams
norādīt funkcionālo objektu (Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Līgumi), izvēloties no piedāvātā
Funkcionālo objektu saraksta, kurā pieejami līguma NĪ objektam saistoši funkcionālie objekti.
Ja pievienotajai Aprēķinu metodei ir pazīme Aprēķins pa FO, tad obligāti jābūt norādītam funkcionālajam objektam.

Veicot aprēķinus ar aprēķinu metodēm, kuras satur "FO", "FO kopā" vai "FO māja kopā", aprēķini tiek veikti uz
līgumā norādīto funkcionālo objektu.

362

Lietotāju dokumentācija

1.32.5 Sociāli atbalstāmās personas un atbrīvojumu periodi kavējuma naudas
aprēķiniem
No Horizon 455.versijas ir pieejama funkcionalitāte, kas nodrošina iespējas:
1) reģistrēt datus par sociāli atbalstāmām personām, kurām uz noteiktu laika periodu ir piešķirts
maznodrošinātā vai trūcīgā statuss;
2) veidot atbrīvojumu periodus kavējuma naudas aprēķiniem NĪP līgumiem, kuros sociāli atbalstāmās personas
ir reģistrētas kā NĪP abonenti vai Iedzīvotāji.
1. Lai varētu izmantot šo funkcionalitāti, Uzskaites parametru (Sistēma -> Uzstādīj umi -> Uzskaites
parametri) lappusē Līgumi jānoņem atzīme izvēles rūtiņai Atbrīvojuma periodu pārklāšanās kontrole (pēc
noklusējuma kontrole ir ieslēgta), jo atbrīvojumu periodi šajā gadījumā var pārklāties.
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2. NĪP globālo parametru logā (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP globālie parametri)
lauku grupā Sociāli atbalstāmās personas pieejama parametru grupa Sociāli atbalstāmās personas, kurā
aizpildīšanai pieejami lauki:
· Atbrīvojuma perioda dokumenta tips – jānorāda dokumenta tipa veids, ar kuru NĪP līgumam veidosies
atbrīvojuma periods atbilstoši maznodrošinātā/trūcīgā statusa darbības periodam,
· izvēles rūtiņa Automātiski veidot atbr. periodu jāatzīmē, lai, reģistrējot sociāli atbalstāmo personu,
automātiski izveidotos NĪP līguma atbrīvojuma periods.

364

Lietotāju dokumentācija

3. Pieejams saraksts Sociāli atbalstāmās personas, kas paredzēts no pašvaldības sociālā dienesta
saņemto datu reģistrēšanai par personām, kam piešķirts maznodrošinātā vai trūcīgā statuss: Pamatdati ->
Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Sociāli atbalstāmās personas.

4. Sociāli atbalstāmās personas saraksta datus var papildināt:
1) manuāli, veicot jauna ieraksta pievienošanas darbību
persona,

un aizpildot datus ievadformā Sociāli atbalstāmā
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2) ielādējot datus no Excel veidnes, izmantojot saraksta izvēlnē
pieejamās darbības Ārējo datu
ielādei,
3) importējot un apstrādājot datus, kas tiek saņemti no SOPA (Sociālās palīdzības administrēšanas
lietojumprogramma), izmantojot izvēlnē

pieejamo darbību Ielādēt failu no SOPA.

5. Manuāli aizpildot ievadformu Sociāli atbalstāmā persona, pieejami lauki:
- Periods no, Periods līdz – piešķirtā statusa darbības periods.
- Statuss – piešķirtais statuss, izvēlei tiek piedāvāts “Maznodrošināts” (pēc noklusējuma) vai “Trūcīgs”.
- Izvēles rūtiņa Izveidots atbrīvojuma periods ir neaktīva, to sistēma aizpildīs automātiski, kad tiks izveidots
atbrīvojuma periods.
- Līgums – līgums, kurā sociāli atbalstāmā persona ir reģistrēta kā līguma klients vai iedzīvotājs.
- Abonents – NĪP abonents. Ja aizpildīts lauks Līgums, vērtība automātiski aizpildās ar līguma klientu.
- Izvēles rūtiņa Ir iedzīvotājs – jāatzīmē, ja statuss tiek piešķirts iedzīvotājam, pretējā gadījumā statuss tiek
piešķirts NĪP abonentam (līgumslēdzējam).
- Iedzīvotājs – iedzīvotājs, kuram piešķirts statuss, lauks pieejams aizpildīšanai, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa
“Ir iedzīvotājs”.
- Pamatojums – iespējams norādīt papildu informāciju brīva teksta veidā.
- Nākamā lauku grupa manuālai aizpildīšanai nav pieejama, tā paredzēta datu importam no SOPA.
- Laukos Klienta statuss un Līguma statuss automātiski ir norādīts “Lietotāja izvēlēts”.
- Izvēles rūtiņa Apstiprināt pēc noklusējuma ir atzīmēta, kas norāda, ka, saglabājot datus, ieraksts tiks
apstiprināts un būs spēkā esošs.

Vienai un tai pašai personai konkrētā līguma ietvaros sociāli atbalstāmas personas periodi var pārklāties saglabājot datus, būs redzams brīdinājums, bet datus ļaus saglabāt.
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Netiks atļauts saglabāt divus pilnīgi vienādus periodus - būs redzams kļūdas paziņojums un dati netiks
saglabāti.

Saglabājot datus, ja ir uzstādīts NĪP globālais parametrs, ka jāveic automātiska atbrīvojumu periodu
veidošana, norādītajam NĪP līgumam tiks izveidots atbrīvojuma periods atbilstoši maznodrošinātā/trūcīgā
statusa darbības periodam.

Pēc atbrīvojuma perioda izveidošanas ievadformai Sociāli atbalstāmā persona automātiski tiek atzīmēta
izvēles rūtiņa Izveidots atbrīvojuma periods.
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Ja ir piesaistīts atbrīvojuma periods, tad Sociāli atbalstāmā personas ievadformā nevar labot Līgumu un
piesaistītās personas Abonents un Iedzīvotājs, bet var labot Periodu, Statusu un Pamatojumu.
6. Veicot no SOPA saņemto datu importu, tiek aktivizēts parametru logs.
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Parametru logā tiek piedāvāts norādīt:
- laukā Fails – jānorāda importa .csv failu.
- izvēles rūtiņa Meklēt datus pēc noklusējuma ir atzīmēta, kas nozīmē, ka tiks izpildīta arī datu meklēšanas
darbība. Ja atzīme tiek noņemta, tad šī darbība netiks izpildīta.
- izvēles rūtiņa Apstiprināt importētos datus pēc noklusējuma ir atzīmēta, kas nozīmē, ka tiks izpildīta arī
importēto datu apstiprināšanas darbība. Ja atzīme tiek noņemta, tad šī darbība netiks izpildīta.
Nospiežot pogu Veikt ielādi, tiks aktivizēta .csv faila ielāde, vienlaicīgi meklējot, vai sistēmā jau ir pieejami
dati par personām, un, ja Horizon tiks atrasti atbilstošie dati, tad tiks veikta kartītes apstiprināšana.
Ja šīs darbības tiek sekmīgi izpildītas, tad visi csv faila vienas rindas dati tiek ielasīti ievadformas Sociāli
atbalstāmā persona laukā Importa dati, ar datiem tiek aizpildīti lauki Personas kods, Statuss, Vārds,
uzvārds, Periods no – līdz, ar atbilstošajiem Horizon datiem tiek aizpildīta ievadformas augšējā daļa, tiek
aizpildīti lauki Klienta statuss, Līguma statuss ar atbilstošiem statusiem un izvēles rūtiņa Apstiprināt ir
atzīmēta.
Ja ir uzstādīts NĪP globālais parametrs, ka jāveic automātiska atbrīvojumu periodu veidošana, atbilstošajiem
NĪP līgumiem tiks izveidoti atbrīvojuma periodi (tāpat kā manuāli aizpildot datus).
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Ja nebūs izdevies sameklēt atbilstošus Horizon datus, tad lauki, kas atrodas ievadformas augšējā daļā, netiks
aizpildīti.
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Automātiski neaizpildītās kartītes iespējams apstrādāt divos veidos:
1) manuāli aizpildīt katru kartīti, par pamatu ņemot importa informāciju. Atverot neaizpildīto Sociāli
atbalstāmās personas kartīti labošanas režīmā, sistēma neļaus saglabāt datus, kamēr tie netiks aizpildīti;
Ja lietotājs labo kartītes datus, tad sistēma maina Klienta statusu vai Līguma statusu uz "Lietotāja izvēlēts"–
ja atbilstošo lauku vērtības tika mainītas manuāli.
2) iezīmēt ierakstus sarakstā un aktivizēt saraksta darbību Meklēt un apstiprināt datus.
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Izmantojot darbību Meklēt un apstiprināt datus, sarakstā iezīmētajiem ierakstiem tiek sameklēti atbilstošie
Horizon dati un aizpildīti ievadformas Sociāli atbalstāmā persona augšējas daļas lauki, kā arī tiek
apstiprināti kartītes dati - tiek automātiski atzīmēta izvēles rūtiņa Apstiprināt. Darbība apstrādā tikai tos
dokumentus, kuriem Klienta statuss ir “Nav atrasts" un/vai Līguma statuss ir "Nav atrasts".
Izmantojot darbību Apstiprināt datus, sarakstā iezīmētajiem ierakstiem tiek automātiski atzīmēta izvēles
rūtiņa Apstiprināt. Darbība apstrādā tikai tos dokumentus, kuros nav atzīmēta izvēles rūtiņa Apstiprināts.
Apstiprinot dokumentus, sistēma pārbauda lauku vērtības un periodu pārklāšanos. Ja sociāli atbalstāmās
personas periods jau eksistē, apstiprināmais dokuments tiek dzēsts. Sistēma katras rindas apstrādes beigās
apstiprina dokumentu - atkarībā no rezultāta vai nu saglabā jaunu dokumentu, vai nesaglabā un pāriet pie
nākamās rindas apstrādes.
7. Lai manuāli veiktu kavējumu naudas atbrīvojuma periodu veidošanu līgumiem, kuriem ir reģistrētas sociāli
atbalstāmās personas, Sociāli atbalstāmo personu sarakstā jāatzīmē attiecīgie ieraksti un saraksta izvēlnē
jāizvēlas darbība Veidot atbrīvojuma periodus.

Rezultātā katrai iezīmētajai Sociāli atbalstāmās personas kartītei tiks piesaistīts atbilstošs NĪP līguma
atbrīvojuma periods ar NĪP parametros uzdoto dokumenta tipu.
Ja vienam NĪP līgumam ir vairākas sociāli atbalstāmās personas, tad katrai tiks piesaistīts viens un tas pats
līguma atbrīvojuma periods.
Sistēma veidos atbrīvojumu periodus tikai tiem Sociāli atbalstāmās personas tabulas ierakstiem, kuriem vēl
nav sasaistes ar atbrīvojuma periodiem.
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Ja ierakstam jau ir piesaistīts atbrīvojuma periods, tas tiks pārbaudīts, vai atbilst statusa periodam, un
nepieciešamības gadījumā atbrīvojuma perioda datumi tiks laboti.
Ja sociāli atbalstāmās personas statusa periodam vēl nav piesaistīts NĪP līguma atbrīvojuma periods, tad
sistēma pārbauda, vai NĪP līgumam jau ir izveidots atbrīvojuma periods:
- ja tāds atbrīvojuma periods jau eksistē, tad sociāli atbalstāmai personai tiks pievienots šis atbrīvojuma
periods,
- ja tāds atbrīvojuma periods neeksistē, tad sistēma veido jaunu atbrīvojuma periodu.
Ja sociāli atbalstāmās personas statusa periodam jau ir piesaistīts NĪP līguma atbrīvojuma periods, tad
sistēma pārbauda, vai šis atbrīvojuma periods atbilst statusa periodam:
- ja perioda datumi nesakrīt, tad tiek labots atbrīvojuma periods (ja viens atbrīvojuma periods piesaistīts
vairākām sociāli atbalstāmām personām, periods tiek labots atbilstoši garākajam periodam),
- ja perioda datumi sakrīt, tiek uzskatīts, ka atbrīvojuma periods ir atbilstošs.
8. Dzēšot Sociāli atbalstāmās personas kartīti, ja tai ir piesaistīts atbrīvojuma periods un šis atbrīvojuma
periods ir piesaistīts vēl citām Sociāli atbalstāmām personām, šo konkrēto kartīti ir iespējams dzēst.
Ja kartītei piesaistīts atbrīvojuma periods un tā ir vienīgā Sociāli atbalstāmā persona, kurai ir šis atbrīvojuma
periods, pirms dzēšanas redzams paziņojums: “Kartītei ir piesaistīts atbrīvojuma periods! Līdz ar kartītes
dzēšanu tiks dzēsti arī līguma AP. Vai turpināt?”.
Ja tiek atbildēts Jā, tad kartīte un tai piesaistītais atbrīvojuma periods tiek dzēsts vai tam tiek piešķirts statuss
“Anulēts”, ja atbrīvojuma periods jau ir izmantots kavējumu aprēķinos. Ja tiek atbildēts Nē, tad kartītes
dzēšana tiek atcelta.

9. Līgumu modulī izveidots atsevišķs saraksts Atbrīvojumu periodi, kurā pieejami arī NĪP līgumu atbrīvojumu
periodi: Dokumenti -> Līgumi -> Atbrīvojuma periodi.
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Ja ir pieejama NĪP licence, tad sarakstam Atbrīvojuma periodi izskatā ir pieejama lauku grupa NĪP līguma
papilddati, lai varētu apskatīt saistošo informāciju no NĪP līgumiem.

10. Dati par sociāli atbalstāmajām personām pieejami:
- NĪP līgumu sarakstam izskatā pieejama lauku grupa Sociāli atbalstāmā persona.
Līgumam vienmēr tiks attēlota tikai viena Sociāli atbalstāmā persona - sistēma primāri attēlos ieraksta rindu ar
tipu "Abonents", kam ir lielākais Periods līdz, un tikai tad, ja tādas nav, atlasīs ar tipu “Iedzīvotājs” ar lielāko
Periods līdz.
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- Atskaitēm Aprēķinu pārskats un Samaksas pārskats (Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība ->
Aprēķiniem -> Aprēķina pārskats/Samaksas pārskats) saraksta izskatā pieejama lauku grupa Sociāli
atbalstāmā persona.
- Īres un Apsaimniekošanas līgumu ievadformām lappusē Līguma dokumenti pieejams datu saraksts
Sociāli atbalstāmās personas.

- Operatora darba vietai lappusē Saistītie dati pieejams datu saraksts Sociāli atbalstāmās personas.
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