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1

Vecāku maksu uzskaite

Modulis, kas atvieglo bērnudārzu uzskaiti un vadīšanu. Modulī pieejama funkcionalitāte, kas nodrošina bērnu
apmeklējumu uzskaiti un vecāku maksu kvīšu izrakstīšanas, izsūtīšanas un apmaksas piesaistes procesu.
Tāpat ir pieejams ēdināšanas bloks, kurā var veidot receptes, kas vēlāk tiek izmantotas produktu pasūtīšanā
un produktu norakstīšanā.
Modulī pieejamās instrukcijas:
Pāreja uz eiro ar divu uzskaites valūtu risinājumu FINANŠU UZSKAITE un NORĒĶINI

1.1

Pamatdatu sagatavošana

1.1.1

Izglītības iestāžu grupas

Izmantojot izvēlni Pamatdati -> Vecāku maksas -> Izglītības iestāžu grupas, var ievadīt sistēmā izglītības
iestāžu grupas. Šīs grupas izmanto izglītības iestāžu grupēšanai.
No saraksta loga ir pieejama jaunas grupas pievienošanas darbība, kas atver grupas ievadlogu. Par darbībām
sarakstu logos sk. Datu apstrādes darbības sarakstu logos
Grupas ievadlogā norāda kodu un nosaukumu.

1.1.2

Izglītības iestādes

Visas izglītības iestādes, par kurām jāveic ēdināšanas vai citu pakalpojumu apmaksas uzskaite, jāievada
sistēmā, izmantojot izvēlni Pamatdati -> Vecāku maksas -> Izglītības iestādes. Atverot izvēlni, ir pieejams
izglītības iestāžu saraksta logs.
No izglītības iestāžu saraksta loga ir pieejama jaunas iestādes pievienošanas darbība, kas atver iestādes
ievadlogu. Par darbībām sarakstu logos sk. Datu apstrādes darbības sarakstu logos.
Izglītības iestādes ievadlogā jāievada:
Kods – iestādes kods, kuru vēlams veidot tā, lai iestādi būtu ērti atrast sarakstā;
Nosaukums – izglītības iestādes pilns nosaukums.
Parakstīšanas vieta/pilsēta ģenitīvā - informācijai uz rīkojumu izdrukām.
Piezīmes – jānorāda pilna informācija par bērnudārzu, kuru nepieciešams attēlot rīkojuma galvenē, t.i.,
iestādes reģistrācijas numurs, pilna juridiskā adrese un iestādes citi rekvizīti - telefona numurs, faksa numurs,
e-pasta adrese.

Lappuse Dimensijas
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Lappuse paredzēta grāmatojuma dimensiju norādīšanai attiecīgajai samaksas likmei:
Struktūrvienība – šeit jāpiesaista izglītības iestādei atbilstošā struktūrvienība (katra iestāde jāapraksta kā
atsevišķa struktūrvienība);
Izmaksu postenis – budžeta ieņēmumu klasifikācijas kods vecāku maksām;
Finansējuma postenis – finansējuma postenis maksas pakalpojumiem;
Citas dimensijas – 1., 2., 3. papilddimensija, ja nepieciešams.Ja sistēma tiek lietota ar divām likmēm, tad
dimensiju lappuse pieejama katrai likmei sava.
Nospiežot
pogu Nosaukuma laukā, atveras nosaukuma vārda papildlauki. Nospiežot pogu Locīt,
programma automātiski ierakstīs nosaukumu norādītajos locījumos. Izvēles rūtiņa Sieviešu dzimte ir
jāatzīmē, ja izglītības iestādes nosaukums ir sieviešu dzimtē.

Lappuse Informācija
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Grupa - izglītības iestāžu grupa, ja nepieciešams;
Norēķinu konts – norēķinu konts no kontu plāna, kurā tiek uzskaitītas vecāku maksas par pakalpojumiem;
Ieņēmumu konts – ieņēmumu konts norēķiniem par vecāku maksām;
Iestādes vadītājs - iestādes vadītāja informācija (var aizpildīt tikai pēc norādīšanas TEDIS Web sistēmā);
Cehs - izglītības iestādes noliktava;
Uzskaites noliktava - grāmatvedības noliktava.
Bērnus ar nenokārtotām saistībām pārcelt uz - apstiprinot rīkojumu Par audzēkņa izslēgšanu, bērna kartītē
automātiski tiks ielasīts rīkojumā norādītais izslēgšanas datums (Datums līdz). Ja bērnam ir nenokārtotas
saistības, tad bērna kartītē ir pieejama jauna rinda, kurā ar nākamo dienu bērns tiek pārcelts uz izglītības
iestādes kartītē norādīto grupu bērniem ar nenokārtotām saistībām. Sistēma pārbauda, vai bērnam ir
nenokārtotas saistības un vai bērns ir jāpārceļ uz parādnieku grupu.

1.1.3

Likmju veidi

Likmju veidu ievade pieejama izvēlnē Pamatdati -> Vecāku maksas -> Likmes.
No likmju veidu saraksta loga ir pieejama jaunas likmes pievienošanas darbība, kas atver likmes veida
ievadlogu. Par darbībām sarakstu logos sk. Datu apstrādes darbības sarakstu logos.
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Likmes veida ievadlogā jāievada:
Kods - likmes veida kods;
Nosaukums - likmes veida nosaukums;
Aprēķina veids - likmes aprēķina veids:
1) faktiska: ar šādu likmi tabelēs tiks aprēķināts tikai faktiskais maksājums, plānotais maksājums netiks
aprēķināts. Šo veidu var izmantot, ja vēlas vecākiem maksu aprēķināt tikai par faktisko apmeklējumu un
maksu iekasēt nākošajā mēnesī par iepriekšējo;
2) plānota: ar šādu likmi tabelēs tiks aprēķināts gan plānotais, gan faktiskais maksājums.
Atlaide - pazīme par to, vai attiecīgajai likmei ir jāpiemēro atlaides;
Izmantošanas veids - likmes izmantošanas veids (pirmā vai otrā likme; lai lietotu divas likmes, tas jānorāda
uzskaites parametros). Jāņem vērā, ka, piesaistot apmaksu, vispirms tiks nosegts pēc 1.likmes aprēķinātais
maksājums, pēc tam – pēc 2. likmes.
Aprēķināt neatkarīgi no apmeklējuma - likmes aprēķināšana neatkarīgi no apmeklējuma.

1.1.4

Likmes

Likmes nosaka samaksas lielumu par izglītības iestādes ēdināšanas vai citiem pakalpojumiem.
Likmju ievade pieejama izvēlnē Pamatdati -> Vecāku maksas -> Likmes.
No likmju saraksta loga ir pieejama jaunas likmes pievienošanas darbība, kas atver likmes ievadlogu. Par
darbībām sarakstu logos sk. Datu apstrādes darbības sarakstu logos.
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Likmes ievadlogā jāievada:
Kods - likmes kods;
Nosaukums - likmes nosaukums;
Tips - likmes tips (mēneša, dienas, pusgada);
Veids - likmes veids;
Likmes summu un periodu tabula - laika periodi un attiecīgā likmes summa.

1.1.5

Grupas/klases veidi

Izmantojot izvēlni Pamatdati -> Vecāku maksas -> Grupas/klases veidi, jāievada sistēmā grupu vai klašu
veidus. Šīs grupas izmanto grupu vai klašu grupēšanai.
No saraksta loga ir pieejama jauna veida pievienošanas darbība, kas atver grupas ievadlogu. Par darbībām
sarakstu logos sk. Datu apstrādes darbības sarakstu logos
Veida ievadlogā norāda kodu, nosaukumu un e-pasta tematu. Drukājot kvītis, e-pasta temats tiek aizpildīts
ar grupas/klases veidā norādīto e-pasta tematu.
Ja grupai/klasei nav norādīts veids vai arī veids ir norādīts, bet nav aizpildīts lauks E-pasta temats, tiek
izmantots noklusētais temats – “Kvīts par bērnudārza apmeklējumu”.
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1.1.6

Grupu (klašu) aprakstīšana

Izmantojot izvēlni Pamatdati -> Vecāku maksas -> Grupas, klases, ir jāievada sistēmā izglītības iestāžu
klases un grupas. Šeit jāievada visu izglītības iestāžu visas grupas. Atverot izvēlni, ir pieejams Grupu saraksta
logs.
No saraksta loga ir pieejama jaunas grupas pievienošanas darbība, kas atver grupas ievadlogu. Par darbībām
sarakstu logos sk. Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

Grupas ievadlogā jāievada:
Kods – grupas kods, ko ieteicams veidot no izglītības iestādes numura un grupas numura;
Nosaukums – grupas nosaukums;
Izglītības iestāde – izglītības iestādes nosaukums;
Darbības periods – sākotnēji kā „no” datumu jānorāda datumu, no kura tiek sākta uzskaite, izmantojot
sistēmu Horizon. Ja vēlāk izglītības iestādē tiek izveidota jauna grupa, tad šeit jāievada grupas izveidošanas
datums. Datums „līdz” jāievada, ja grupa tiek slēgta.
Veids - grupas vai klases veids.
Likmes – tabulā jānorāda maksas likmes pa periodiem. Likmes tips (diena vai mēnesis) ir jānorāda tāds, kāds
ir attiecīgajā izglītības iestādē noteikts.
Piezīmes – piezīmes par grupu vai klasi.
Saraksta loga
izvēlnē ir pieejamas papilddarbības:
Bērnu saraksts grupā – atvērt izvēlētās grupas bērnu sarakstu;
Pārcelt bērnus uz citu grupu/klasi – pārcelt visus grupas bērnus no vienas grupas uz citu. Šim nolūkam tiek
atvērts ievadlogs, kurā norāda beigu datums izvēlētajai grupai un jānorāda, uz kuru grupu pārcelt visus
grupas bērnus, kā arī datums, no kura pārcelšana notiek. Šo darbību ērti izmantot, kad mācību gada
beigās visi grupas bērni tiek pārcelti uz nākošo grupu. Līdz ar to grupas maiņa nav jāievada katram
bērnam atsevišķi.
Bērni beidz izglītības iestādi – šo darbību var izmantot, lai fiksētu, ka attiecīgās grupas visi bērni ir
pabeiguši izglītības iestādi no attiecīgā datuma un bērnu vecāku (jeb maksātāju) kartītēm klientu
sarakstā tiek uzstādīta pazīme „Neaktīvs”.
Ārējo datu ielāde - datu ielāde no Excel.
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1.1.7

Atlaižu kategorijas

Izmantojot izvēlni Pamatdati -> Vecāku maksas -> Atlaižu kategorij as, sistēmā iespējams definēt atlaižu
kategorijas. Atlaižu kategoriju var piesaistīt bērna informācijai, veidojot bērnu sarakstu.
No atlaižu kategoriju saraksta loga ir pieejamas jaunas kategorijas pievienošanas, kategorijas labošanas un
apskates darbības.

Kategorijas ievadlogā tiek norādīts:
Kods – kategorijas kods;
Nosaukums – kategorijas nosaukums;
Atlaide – kategorijas atlaide procentos.
Par darbībām sarakstu logos sk. Datu apstrādes darbības sarakstu logos

1.1.8

Bērnu sadalījums pa grupām

Izvēlne Pamatdati -> Vecāku maksas -> Bērnu sadalīj ums pa grupām piedāvā iespēju atlasīt bērnus pa
grupām uz noteiktu datumu. Lai atlasītu bērnus pa grupām uz noteiktu datumu, ir jāizmanto atlases filtra logs,
kuru izsauc no saraksta loga.
Filtra logā var uzstādīt datumu, norādīt izglītības iestādi, grupu, kuras sastāvā esošos bērnus vēlas redzēt.
Atlasītie dati būs redzami saraksta logā.
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No saraksta loga var apskatīt informāciju par katru rindiņu (labošanas, apskates darbības), kā arī izdrukāt
sarakstu. Ir iespējama arī pievienošanas darbība, ar kuru var ievadīt informāciju par bērna atrašanos noteiktā
grupā noteiktā laika periodā. Ievadītie dati būs redzami bērna kartītē, lappusē „Grupas”.
Par darbībām sarakstu logos sk. Datu apstrādes darbības sarakstu logos

1.1.9

Bērnu saraksts

Bērnu sarakstu sistēmā ievada, izmantojot izvēlni Pamatdati -> Vecāku maksas -> Bērnu saraksts. Šeit
jāievada visi bērni no visām izglītības iestādēm un visām grupiņām, kā arī izglītības iestāžu darbinieki, kuri
izmanto ēdināšanas vai citus pakalpojumus attiecīgajā iestādē. Atverot izvēlni ir pieejams saraksta logs. Par
darbībām sarakstu logos sk. Datu apstrādes darbības sarakstu logos.
No saraksta loga ir pieejama darbība bērna informācijas pievienošanai, kas atver bērna informācijas ievadlogu.
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Bērna informācijas logā jāievada:
Tips – pieejami divi tipi: Bērns vai Darbinieks. Tipu Darbinieks norāda, ja nepieciešams ievadīt informāciju par
izglītības iestādes darbinieku, kurš arī izmanto pakalpojumu (sk. Darbinieku maksu apstrāde)
Vārds – bērna vārds;
Uzvārds – bērna uzvārds;
Personas kods – bērna personas kods. Ievadīto kodu sistēma pārbauda atbilstoši VID noteiktajam
algoritmam, lai novērstu iespējamās kļūdas. Personas koda lauku jāaizpilda obligāti, izņemot gadījumus, kad
persona ir ārvalstnieks un tai nav personas koda.
Dzimšanas gads – bērna dzimšanas gads. Sistēma to automātiski nosaka pēc personas koda.
Lauks E-pasta adreses automātiskai kvīšu nosūtīšanai elektroniski paredzēts no repozitorija saņemto epasta adrešu uzturēšanai un attēlošanai. Ja elektroniskai vecāku maksas kvīšu saņemšanai pieteikušies abi
vecāki, e-pasta adreses var būt divas. Ja neviena e-pasta adrese nav saņemta, lauks ir tukšs.
Jāņem vērā, ka kvīšu nosūtīšanas process vecākiem notiek divos etapos:
1) vispirms kvītis no Horizon tiek nosūtītas uz repozitoriju, atbildē saņemot tajā brīdī repozitorijā saglabātās
vecāku e-pasta adreses;
2) pēc tam kvītis no repozitorija tiek izsūtītas vecākiem.
Ja laika posmā starp kvīšu saņemšanu repozitorijā un kvīšu izsūtīšanu no repozitorija bērna vecāki portālā
www.eriga.lv e-pasta adresi ir nomainījuši, Horizon laukā E-pasta adreses automātiskai kvīšu nosūtīšanai
elektroniski saglabātā e-pasta adrese atšķirsies no e-pasta adreses, uz kuru kvīts tika nosūtīta. Jaunā epasta adrese sistēmā Horizon tiks saglabāta nākamajā kvīts nodošanas reizē uz repozitoriju (nākamajā
mēnesī).
Pazīme E-kvīts tiek uzlikta, ja bērna kartītē ir aizpildīts lauks, kurā tiek glabātas e-pasta adreses vecāku
maksas kvīšu nosūtīšanai elektroniski. Ja kārtējā konkrēta bērna kvīts nosūtīšanas procesa laikā atbildē no
repozitorija e-pasta adreses netiks saņemtas (visbiežāk tas nozīmēs, ka vecāki portālā www.eriga.lv
atteikušies no kvīšu saņemšanas uz e-pastu, e-pasta adreses adrešu laukā tiks dzēstas, un pazīme tiks
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noņemta.
Sadaļā Grupa, klase norāda laika periodu un grupas kodu, kuru bērns apmeklē šajā laika periodā. Samaksas
likmi sistēma ielasa atbilstoši likmei, kas norādīta attiecīgās grupas aprakstā. Ja bērnam tiek piemērota
individuāla likme, tad jāatzīmē izvēles rūtiņa Labot bērna individuālās likmes, un būs iespējams bērnam
norādīt savu likmes tipu un likmi attiecīgi ailēs „Bērn. likmes tips” un „Bērn. Likme”. Ja bērns pāriet uz citu
grupu vai citu izglītības iestādi, tad šeit veido jaunu rindu. Iespējams ievadīt arī Līguma numuru un Līguma
datumu. Sadaļā pieejamās ailes var pielikt/noņemt, izmantojot izskata uzstādīšanas funkciju, kuru izsauc ar
pogu

.

Visu šo pašu informāciju ievada arī gadījumā, ja ēdināšanas vai citus pakalpojumus izmanto darbinieks.

Sadaļā Atlaides ir iespējams norādīt bērnam piešķirtās atlaides un izglītības iestādi. Šo sadaļu var izmantot
tad, ja bērnam netiek norādītas individuālās likmes sadaļā Grupa, klase.
Sadaļā Saistītie dati ir pieejams Maksājumu saraksts par attiecīgo bērnu.
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1.1.10 Korekciju tipi
Korekciju tipus var veidot, izmantojot izvēlni Pamatdati -> Vecāku maksas -> Korekcij u tipi. Šos tipus
izmanto, lai grupētu korekciju dokumentus.
Korekcijas tipa ievadlogā norāda kodu un nosaukumu.
Vēl ir pieejama pazīme Izmaksāta nauda vecākiem, ar kuru norāda, ka ar šī veida korekcijas dokumentiem
tiek atgriezta nauda vecākiem par pārmaksu. Pazīme nepieciešama, lai atskaitēs varētu iegūt datus, kuriem
bērniem ir tikusi atgriezta nauda.

1.1.11 Ēdināšanas reizes
Lai veiktu ēdināšanas uzskaiti, jāapraksta visas izglītības iestādē esošās ēdināšanas reizes.
Izvēlne: Pamatdati -> Vecāku maksas -> Ēdināšanas reizes.
Atverot izvēlni, tiek piedāvāts ēdināšanas reižu saraksts. No izglītības iestāžu saraksta loga ir pieejama jaunas
ēdināšanas reizes pievienošanas darbība, kas atver ievadlogu. Par darbībām sarakstu logos sk. Datu
apstrādes darbības sarakstu logos
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Ēdināšanas reizes ievadlogā norāda:
Kods - ēdināšanas reizes kods;
Nosaukums - ēdināšanas reizes nosaukums;
Likmes - ēdināšanas likmes, kurām tiek piemērota attiecīgā ēdināšanas reize.

1.1.12 Ēdienkartes
Izvēlnē Pamatdati -> Vecāku maksas -> Ēdienkartes var apskatīt ēdienkartes, kuras izglītības iestādes ir
ievadījušas, izmantojot TEDIS Web sistēmu.

1.1.13 Rīkojumu veidi
Rīkojumu veidu apskate pieejama, izmantojot izvēlni Pamatdati -> Vecāku maksas -> Rīkoj umu veidi. Tos
izmanto rīkojumu sagatavošanai izglītības iestādēs. Veidus nevar pievienot vai mainīt, tie ir jau definēti
programmā.
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1.2

Pakalpojumu uzskaites tabeļu izveide

1.2.1

Iestāžu kalendārs

Katrai izglītības iestādei tiek definēts darba kalendārs.
Kalendāru definēšana pieejama izvēlnē Pamatdati -> Vecāku maksas -> Iestāžu kalendāri.
Kalendāra ievadlogā norāda izglītības iestādi un gadu, apraksta darba dienas un brīvdienas.

1.2.2

Plānoto tabeļu ievadīšana

Iestādei, kas apstrādā pakalpojumu maksas, katru mēnesi jāievada sistēmā datus par plānotajām maksām
nākošajā mēnesī. Šim nolūkam jāizmanto izvēlne Dokumenti -> Vecāku maksas -> Tabeles.
Lai veidotu tabeles, sistēmā ir jābūt aprakstītiem nepieciešamajiem dokumentu tipiem, sk. Nepieciešamie
dokumentu tipi.
Atverot izvēlni, tiks piedāvāts tabeļu saraksta logs.
Tabeļu saraksta logā ir pieejama dokumenta pievienošanas darbība. Ar šīs darbības palīdzību tiek atvērts
plānotās tabeles ievadlogs. Plānotās tabeles tiek aizpildītas katrai grupai atsevišķi.
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Jaunu plānoto tabeli aizpilda šādi:
- norāda tabeles numuru (dokumenta tipa aprakstā numura laukam ir jāpiesaista numerators, lai numuri
sekotu noteiktā secībā);
- laukā Datums ievada mēnesi, par kuru tiks ievadīta plānotā tabele;
- norāda izglītības iestādes grupu, kurai paredzēta šī tabele, un sistēma automātiski atrod un ievieto
dokumentā šajā grupiņā ietilpstošos bērnus (arī darbiniekus, kuriem norādīta šī grupa);
- ievada plānoto dienu skaitu mēnesī, par kurām jāaprēķina pakalpojuma maksa. Parasti tas ir mēneša darba
dienu skaits. Labojot dienu skaitu, sistēma automātiski aprēķina apmaksas summas, ja likmes veidam ir
norādīts aprēķina veids Plānota. Ja aprēķina veida vērtība ir Faktiska, tad plānotajā tabelē netiek aprēķinātas
apmaksas summas. Apmaksas summu aprēķinu var veikt arī, nospiežot pogu
mēnesī.

vai izmainot dienu skaitu

Tabelē jābūt aizpildītiem laukiem, kuros norādīts pakalpojuma veids – Veida kods un Veida nosaukums. Pēc
šiem laukiem repozitorijā paredzēta e-pasta vēstuļu šķirošana izsūtīšanas procesā. Ja katram no pakalpojumu
veidiem nepieciešama sava kvīts izdrukas forma, jāveic atbilstoša sistēmas konfigurācija. Sīkāku informāciju
sk. sadaļā Nepieciešamie dokumentu tipi. Lauku Veida kods un Veida nosaukums vērtības tiek iegūtas no
laukiem Kods un Nosaukums, un tie jāaizpilda izvēlnē Pamatdati -> Vecāku maksas -> Grupas/klases veidi > Pievienot/Labot.
Uzsākot vecāku maksu uzskaiti ar sistēmu Horizon, pirmoreiz atverot plānotās tabeles, katras grupas bērniem
jānorāda sākuma atlikums uz attiecīgo apstrādes mēnesi. Sākuma atlikumu norāda ailē Sākuma atlikums.
Ja pārmaksa tiek pārcelta, tad tabelē tā ir redzama kolonnā Samaksas korekcijas.
Kad plānotā tabele aizpildīta un apmaksas summas aprēķinātas, jāatzīmē izvēles rūtiņa Izpildīt un jānospiež
poga Drukāt un poga Saglabāt. Tā rezultātā dokuments tiks izpildīts un saglabāts, kā arī tiks piedāvāta
maksājumu kvīšu izdruka katram bērnam.
Līdz ar plānotās tabeles izveidi, tiek veidota arī faktiskā tabele jeb tabeles slēgums, sk. Faktiskā tabele
Tabeļu saraksta loga

izvēlnē ir pieejamas šādas darbības:
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Ģenerēt plānotās tabeles - ar šīs darbības palīdzību var ģenerēt plānotās tabeles visām vienas iestādes
grupām. Pirms tabeļu ģenerēšanas ir jāaizpilda papildlogs, kurā jānorāda iestāde un tabeles datums;
Samaksas korekcijas visai tabelei - ar šo darbību var veikt samaksas korekcijas visām tabeles rindām
uzreiz. Darbība ir aktīva un korekcijas var veikt, kamēr tabele nav statusā "slēgta";
Kvītis uz repozitoriju - ar šo darbību var sagatavot kvītis sūtīšanai uz repozitoriju. Iespēja izvēlēties
nosūtīšanas darbību ir pieejama tikai plānotajām tabelēm (dokumenta tips – “Tabele”). Izvēlēties nosūtīšanas
darbību plānotajām tabelēm iespējams tikai tad, kad tabeles dokumenta statuss ir Izpildīts, un tabeles statuss
ir Plānotais aprēķins. Iespējams atzīmēt vairākas tabeles, kurām vienlaikus izpildīt nosūtīšanas darbību.
Sīkāku informāciju skatīt lietotāju instrukcijā "Vecāku maksas kvīšu un e-pasta adrešu datu apmaiņa".
Noklikšķinot
pogu tabeļu saraksta logā, ir pieejamas kvīšu izdrukas. Kvīšu izdrukas tiek veidotas grupām.
Izdrukā papildus ir iespējams redzēt , no kuras grupas ir pārceltas saistības un uz kuru grupu tās pāriet.
Izdrukas forma arī satur papildus laukus, lai būtu iespējams aprēķinātajai pusgada maksai norādīt dalītus
maksājuma termiņus (katru mēnesi).

1.2.3

Ienākušo maksājumu apstrāde

Kad attiecīgās izglītības nodaļas bankas rēķinā ir ienākusi nauda par apstrādājamo mēnesi, sistēmā Horizon
tiek veidoti bankas dokumenti – kvīšu porcija vai ienākošie maksājuma uzdevumi (Dokumenti -> Banka ->
Jauns dokuments).
Lai maksājuma dokumentu veidošana būtu iespējama, sistēmas klientu sarakstā ir jāiekļauj visi vecāki vai to
aizstājēji, kas apmaksā pakalpojumus. Aprakstot šos klientus, jānorāda norēķinu veids Neuzskaita.
Ievadot bankas dokumentu, pamatojumā ir jānorāda, par kuru bērnu ir šis dokuments, norādot bērna personas
kodu. Ja personas kods nebūs norādīts, tas apgrūtinās maksājumu sasaisti ar maksu tabelēs.
Maksājumu dokumentus bankas modulī atstāj statusā „Izpildīts”.

1.2.4

Maksājumu sasaiste ar tabelēm

Kad sistēmā ir ievadītas plānotās tabeles par attiecīgo mēnesi un maksājumu dokumenti par saņemtajām
pakalpojumu maksām par šo mēnesi, ir jāveic maksājumu sasaiste ar tabeļu rindām.
Lai veiktu sasaisti, jāizmanto izvēlne Dokumenti -> Vecāku maksas -> Iespēj amie maksāj umi.
Atverot izvēlni, tiek piedāvāts filtra nosacījumu logs, kurā jāuzstāda vajadzīgie nosacījumi.
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Ir ieteicams maksājumu meklēšanu veikt pa soļiem, katru reizi uzstādot atšķirīgus filtra nosacījumus.

1.solis.
Filtrā jāuzstāda šādi nosacījumi:
Dokumenta datums no, līdz – šeit jānorāda tikai viena konkrēta diena. Kad šī diena ir apstrādāta, tad
jāmeklē maksājumi par nākamo dienu un tā uz priekšu par visu mēnesi;
Maksājumu meklēšanas nosacījumi – „bērna personas kods pamatojumā”;
Tabeles meklēšanas nosacījumi – „visas rindas”;
Maksājumu rēķins – bankas rēķina (konta) numurs, kurā ienāk pakalpojumu maksas.
Šajā solī tiks atrasti maksājumi, kuriem pamatojumā ir norādīts bērna personas kods un no tabelēm tiks
meklēti atbilstošie bērni neatkarīgi no tā, vai bērnam ir uzkrājies parāds vai pārmaksa.
Kad ir pārbaudīts, ka maksājums atbilst pareizajai tabeles rindai, rindas iezīmē un, izmantojot pogas
izvēlnē pieejamo darbību Piesaistīt maksājumus tabelei, piesaista maksājumu tabelei.

2.solis.
Filtra logā jāuzstāda šādi nosacījumi:
Dokumenta datums no, līdz – šeit jānorāda tikai viena konkrēta diena. Kad šī diena ir apstrādāta, tad
jāmeklē maksājumi par nākamo dienu un tā uz priekšu par visu mēnesi;
Maksājumu meklēšanas nosacījumi – „bērna uzvārds pamatojumā”;
Tabeles meklēšanas nosacījumi – „visas rindas”;
Maksājumu rēķins – bankas rēķina (konta) numurs, kurā ienāk pakalpojumu maksas.
Šajā solī tiek atlasīti atlikušie maksājumi, kuros nav norādīts personas kods, bet ir atrodams bērna uzvārds un
atbilstošās tabeles rindas. Jāņem vērā, ja sistēma atrod vairāk kā vienu bērnu ar attiecīgo uzvārdu, tad šīs
tabeles rindas vispār netiek piedāvātas piesaistei, lai nerastos kļūdas. Maksājumi par šiem bērniem ar
vienādiem uzvārdiem un bez personas kodiem jāmeklē, izmantojot nākamo meklēšanas soli.
Kad ir pārbaudīts, ka maksājums atbilst pareizajai tabeles rindai, rindas iezīmē un, izmantojot pogas
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izvēlnē pieejamo darbību Piesaistīt maksājumus tabelei, piesaista maksājumu tabelei.

3.solis.
Filtra logā jāuzstāda šādi nosacījumi:
Dokumenta datums no, līdz – šeit jānorāda tikai viena konkrēta diena. Kad šī diena ir apstrādāta, tad
jāmeklē maksājumi par nākamo dienu un tā uz priekšu par visu mēnesi;
Maksājumu meklēšanas nosacījumi – „visi perioda maksājumi”;
Tabeles meklēšanas nosacījumi – „visas rindas”;
Maksājumu rēķins – bankas rēķina (konta) numurs, kurā ienāk pakalpojumu maksas.
Šajā solī tiek atlasīti visi maksājumi, kas ir ienākuši kontā attiecīgajā dienā, bet vēl nav piesaistīti tabeles
rindām. Atlikušos maksājumus apstrādā pa vienam, piemeklējot tabeles rindas. Šim nolūkam novieto teksta
kursoru uz maksājuma rindas, izvēlas darbību Piesaistīt maksājumus tabelei un piedāvātajā tabeļu rindu
sarakstā meklē atbilstošo rindu.

1.2.5

Maksājumu grāmatošana

Kad ir atrasti un piesaistīti visi vienas dienas maksājumi, tad jāveic maksājumu grāmatošana.
Par tabeļu un maksājumu sasaistīšanu sk. Iespējamie maksājumi (maksājumu sasaiste ar tabelēm).
Šim nolūkam jāatver izvēlne Dokumenti -> Vecāku maksas -> Maksāj umi, jāatlasa attiecīgās dienas
maksājumi, izmantojot atlases filtru. Kad maksājumi atlasīti, tos iezīmē un grāmato pēc speciāli izveidotas
kontēšanas shēmas.Šādi pa dienai apstrādā visus mēneša maksājumus.

1.2.6

Faktisko tabeļu veidošanās un to apstrāde

Faktiskā tabele jeb tabeles slēgums nav speciāli jāveido – tā tiek izveidota automātiski, saglabājot plānoto
tabeli. Tabeļu saraksta logā (Dokumenti -> Vecāku maksas -> Tabeles) par attiecīgo Grupu un mēnesi ir
redzamas divas rindas – plānotās tabeles rinda un faktiskās tabeles rinda.
Faktiskā tabele nav jāapstrādā līdz attiecīgā mēneša beigām, kamēr bankā neienāk šī mēneša maksas.
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Katra mēneša sākumā pirmsskolas izglītības iestādes atnes uz nodaļu datus par faktisko apmeklējumu. Šie
dati jāievada sistēmā, izmantojot izvēlni Dokumenti -> Vecāku maksas -> Tabeles.
Kā jau iepriekš tika minēts, saglabājot plānoto tabeli, automātiski tiek izveidots arī otrs dokuments – tabeles
slēgums jeb faktiskā tabele. Lai fiksētu faktiskā apmeklējuma datus un veiktu summu pārrēķinu, ir jāizmanto
tieši šis dokuments, kurš tabeļu sarakstā ir redzams kā sagatave. Dokumentu atver uz labošanu un ailē
Faktiskās dienas ievada datus par faktisko apmeklējumu. Dokumenta summas pārrēķina, nospiežot pogu
. Atlaides tiek aprēķinātas atbilstoši tam, kas ir norādīts bērna kartītē.
Faktisko tabeli izpilda, kontē un grāmato. Līdz ar šīm darbībām tabeles par attiecīgo mēnesi attiecīgajai grupai
ir slēgtas.

1.3

Korekciju veikšana

1.3.1

Korekciju dokumenti

Korekciju dokumentus izmanto, ja nepieciešams veikt samaksas summu vai atlikumu summu korekcijas par
iepriekšējiem mēnešiem, kuriem tabeles jau ir slēgtas, vai arī nepieciešams fiksēt vecākiem atmaksāto naudu.
Lai veiktu korekcijas, ir jābūt izveidotai nākošā mēneša plānotajai tabelei(-ēm), kas ir atvērta(-as).
Korekcijas dokumenti tiek dalīti pa veidiem un pa tipiem. Ir pieejami 4 veidu korekcijas dokumenti. Korekcijas
dokumentu tipus var pēc vajadzības veidot pats lietotājs (sk. Korekciju tipi).
Korekcijas dokumentus veido, izmantojot izvēlni Dokumenti -> Vecāku maksas -> Korekcij as dokumenti.
Vispirms tiek atvērts korekcijas dokumentu saraksta logs, no kura ir pieejamas dokumentu pievienošanas,
labošanas, apskates darbības.

1.Korekcijas veids - Atlikuma korekcija
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Šo korekcijas veidu lieto, ja faktiski aprēķinātā summa tabelē ir nepareiza.
Dokumentu aizpilda, ievadot:
Datums – datums, kāds ir pēdējai atvērtai tabelei;
Korekcijas veids – jāizvēlas „Atlikuma korekcija”;
Korekcijas tips – var norādīt korekcijas tipu, ko izvēlas no lietotāja izveidotajiem tipiem;
Tabeles rinda – jāizvēlas tabeles rinda, kura jākoriģē (tiks piedāvātas tikai atvērto tabeļu rindas);
Korekcijas summa – jānorāda korekcijas summa, par kādu mainās atlikuma summa (pozitīva vai negatīva);
Piezīmes – piezīmēs vēlams norādīt, kāpēc korekcija tiek veikta.
Dokumentu saglabājot, tabelē parādīsies atlikuma korekcija ailē Atlikuma korekcija.

2.Korekcijas veids – Samaksas korekcija.

Šo korekcijas veidu izmanto, ja nepieciešams koriģēt samaksas summu. Samaksas korekcijas dokumenta
ievadlogu aizpilda tādā pašā veidā kā atlikuma korekcijas dokumentam.

3.Korekcijas veids – Saistības pārceltas no grupas.
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Šo korekcijas veidu izmanto, ja nepieciešams vienam bērnam pārcelt atlikumu summu no vienas grupas uz
citu, piem., gadījumā, ja bērns maina grupu. Atlikumu summu var pārcelt starp atvērtām viena mēneša
tabelēm.
Dokumenta ievadlogā jānorāda:
Datums – datums, kāds ir pēdējai atvērtai tabelei;
Korekcijas veids – jāizvēlas „Saistības pārceltas no grupas”;
Korekcijas tips – var norādīt korekcijas tipu, ko izvēlas no lietotāja izveidotajiem korekciju tipiem;
Tabeles rinda – jāizvēlas tabeles rinda, no kuras jāpārceļ atlikuma summa (tabelei jābūt atvērtai);
Korekcijas summa – sistēma automātiski piedāvās pārceļamo summu;
Saistības pārceltas uz – tabeles rinda, uz kuru jāpārceļ saistības (tabelei jābūt atvērtai);
Piezīmes – vēlams ievadīt piezīmes par korekcijas iemesliem.

4.Korekcijas veids – Samaksa pārcelta no.
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Šo korekcijas veidu izmanto, ja nepieciešams samaksas summu pārcelt no viena bērna uz citu, piem.,
gadījumā, ja maksājuma uzdevums piesaistīts nepareizai tabeles rindai. Piezīmēs jānorāda informācija par
kļūdaino dokumentu. Saglabājot šādu korekcijas dokumentu, tiek izveidoti divi dokumenti: viens fiksē
samaksas pārcelšanu no nepareizā bērna, otrs fiksē samaksas pārcelšanu uz pareizo bērnu. Summu var
pārcelt starp atvērtām viena un tā paša mēneša tabelēm.

1.4

Darbinieku maksu apstrāde

1.4.1

Darbinieku maksu apstrāde

Izglītības iestāžu darbiniekiem, kuri saņem ēdināšanas vai citus pakalpojumus izglītības iestādēs, tāpat kā
bērniem tiek veikta pakalpojumu maksu apstrāde.
Darbinieki par pakalpojumiem var norēķināties divos veidos (atkarībā, kā kurā iestādē pieņemts):
1) apmaksājot izsniegtās kvītis;
2) iestādei veicot pakalpojumu maksas atskaitīšanu no darbinieka algas;
Pirmajā gadījumā pakalpojumu maksu uzskaite tiek veikta tāpat kā bērniem. Otrajā gadījumā pakalpojumu
maksu apstrādi darbiniekiem jāveic pa šādiem soļiem:
1. Grupu, klašu sarakstā (Pamatdati -> Vecāku maksas -> Grupas, klases) katrai izglītības iestādei jāizveido
grupa „Darbinieki”.
2. Bērnu sarakstā jāievada izglītības iestāžu darbinieki, izmantojot to pašu ievadlogu, kas tiek piedāvāts bērna
ievadei, bet norādot tipu „Darbinieks” un grupu, kas izveidota speciāli darbiniekiem.
3. Arī darbiniekiem veido plānotās tabeles (Dokumenti -> Vecāku maksas -> Tabeles) par attiecīgo mēnesi uz
priekšu, izpilda un saglabā.
4. Izpildīto plānoto tabeli atrod tabeļu sarakstā, atver pogas
izvēlni un atrod darbību Samaksas
korekcijas visai tabelei. Izvēloties šo darbību, tiek atvērts samaksas korekcijas dokuments. Dokuments
jāsaglabā, nospiežot pogu Labi.
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Šīs darbības rezultātā katram darbiniekam tiks izveidoti samaksas korekcijas dokumenti, kas dzēš
samaksas summu. Dokumentus atlasa korekcijas dokumentu saraksta logā, izvēloties korekcijas tipu, kas
paredzēts darbiniekiem. Kad dokumenti atlasīti, izvēlas drukāšanas darbību un izdrukā dokumentu sarakstu.
Šo sarakstu jāiesniedz grāmatvedībā, lai grāmatvedība varētu aprēķināt par sniegtajiem pakalpojumiem
atvelkamās summas no darbinieku algas.
5.Kad tiek saņemta faktiskā informācija par darbinieku pakalpojumu maksām no katras izglītības iestādes, tad
tiek veidots tabeles slēgums (faktiskā tabele) tāpat kā bērnu informācijai.
Faktisko tabeli izpilda, kontē un grāmato. Līdz ar to tabele par apstrādājamo mēnesi ir slēgta.
Veidojot plānoto tabeli par nākamo mēnesi, sistēma ņem vērā datus no iepriekšējā mēneša faktiskās tabeles,
tādā veidā precizējot samaksas summu.

1.5

Bērnu saistība ar maksātājiem

1.5.1

Pārskats par bērnu saistību ar maksātājiem

Izvēlne Pamatdati -> Vecāku maksas -> Bērnu saistība ar maksātāj iem sniedz informāciju par to, kādas
sasaistes izveidotas starp bērnu un maksātājiem. Sasaiste starp bērnu un maksātāju izveidojas tad, kad
maksājums tiek piesaistīts konkrētai tabeles rindai. Visiem maksātājiem jābūt ievadītiem klientu sarakstā.
Saraksta logā iespējams redzēt bērnu rindas un piesaistīto klientu-maksātāju informāciju. Izmantojot dzēšanas
darbību (poga
veikta kļūdaini.

) ir iespējams dzēst bērna piesaisti klientam. Tas nepieciešams gadījumos, kad piesaiste

1.6

Rīkojumi

1.6.1

Rīkojumi

Izvēlnē Dokumenti -> Vecāku maksas -> Rīkoj umi ir redzami rīkojumi, kurus TEDIS Web sistēmā ir
izveidojušas izglītības iestādes. Grāmatvedība tos var apstiprināt vai noraidīt.
Rīkojumiem, kuriem ir lappuse Audzēkņi ( Par likmes maiņu, Par audzēkņu grupu piesaistes rediģēšanu, Par
audzēkņu izslēgšanu un Par audzēkņu atvaļināj umu) ir pievienota izskata poga

.
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1.7

Vecāku maksu imports

1.7.1

Vecāku maksu imports

Vecāku maksājumu importa vajadzībām jālieto Maksājumu importa iespējas, ko piedāvā izvēlne Dokumenti ->
Banka -> Maksāj umu imports, skat. Palīgs -> Datu apmaiņa -> Maksāj umu importa veikšana.
Izvēlne Dokumenti -> Vecāku maksas -> Vecāku maksu imports paredzēta vecāku maksājumu datu
importam Lietuvas vajadzībām. Iespēja pieejama tikai tiem lietotājiem, kuriem ir pieejami atbilstošie dziņi. Lai
lietotu šo iespēju:
1) ir jāapraksta datu importa metodes atbilstoši bankām, no kurām ienāk maksājumi, izvēlnē Pamatdati ->
Datu apmaiņa -> Datu importa metodes.
2) importēšanu veic, izmantojot izvēlni Dokumenti -> Vecāku maksas -> Vecāku maksāj umu imports.
Importa saraksta logā jālieto pievienošanas darbība, lai atvērtu jaunu importu. Importa logā jāizvēlas
metode un sagatavotais datu fails. Izvēle jāapstiprina, un dati tiks ieimportēti sistēmā Horizon. Sistēma
izveidos tik importa ierakstus, cik dažādi datumi būs datu failā.
3) tālāk izvēlnē Dokumenti -> Banka jāatver dokuments „Kvīšu porcija vecāku maksājumu importam” (lai
dokuments būtu pieejams, jāapraksta saistītie dokumentu tipi „Maksājumu kvīts vecāku maksām” un
„Kvīšu porcija vecāku maksājumu importam”). Šajā dokumentā jānospiež poga, kas paredzēta importēto
datu ielasīšanai.
4) pēc pogas nospiešanas tiek atvērts importa saraksta logs, kurā jāizvēlas, kuru ierakstu ielasīt. Šādi
jāielasa visi vajadzīgie ieraksti. Visi ielasītie ieraksti tiek ievietoti kvīšu porcijā.
5) sagatavotai kvīšu porcijai jānorāda numurs, kopējā summa un jāsaglabā.
6) saglabājot kvīšu porciju, sistēma automātiski meklē maksājumam atbilstošo bērnu pēc tā personas
koda, lai piesaistītu maksājumu.

1.8

Pārtikas produktu pieprasījumi

1.8.1

Pārtikas produktu pieprasījumi

Izvēlnē Dokumenti -> Vecāku maksas -> Pārtikas produktu pieprasīj umi redzams pārtikas produktu
pieprasījumu saraksts no izglītības iestādēm.

1.9

Atskaites

1.9.1

Maksājumu aprēķins un ieņēmumi

Atskaiti par plānotajiem un faktiskajiem atlikumiem var iegūt, izmantojot izvēlni Atskaites -> Vecāku maksas > Maksāj umu aprēķins un ieņēmumi. Atskaites parametru logā jānorāda periods, par kuru vēlaties iegūt
atskaiti, kā arī ir iespējams norādīt konkrētu izglītības iestādi un grupu.
Atskaiti veido pēc Horizon standarta principiem (sk. Atskaites parametru logs).

1.9.2

Apgrozījums pa bērniem

Izvēlētam bērnam apgrozījuma informāciju (perioda sākuma atlikumu, beigu atlikumu, aprēķināto summu,
samaksāto summu, pārnesto saistību summu) par periodu var iegūt, izmantojot izvēlni Atskaites -> Vecāku
maksas -> Apgrozīj ums pa bērniem. Atskaites parametru logā jānorāda laika periods un bērns. Ja nenorāda
konkrētu bērnu, atskaite tiks sastādīta par visiem datu bāzē esošajiem bērniem un darbiniekiem.
Atskaiti veido pēc Horizon standarta principiem (sk. Atskaites parametru logs).
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No atskaites saraksta loga, pogas

1.9.3

izvēlnē ir pieejama dokumentu apskate par izvēlēto bērnu.

Aprēķinātie atvieglojumi

Atskaiti "Aprēķinātie atvieglojumi" noteiktam mēnesim var iegūt, izmantojot izvēlni Atskaites -> Vecāku
maksas -> Aprēķinātie atviegloj umi. Atskaites parametru logā jānorāda mēnesis, izglītības iestāde, grupa/
klase.
Atskaiti veido pēc Horizon standarta principiem (sk. Atskaites parametru logs).

1.9.4

Parādnieki

Atskaiti par parādniekiem uz konkrētu datumu var iegūt, izmantojot izvēlni Atskaites -> Vecāku maksas ->
Parādnieki. Atskaites parametru logā jānorāda datums, uz kuru apkopot parādnieku informāciju. Iespējams arī
norādīt konkrētu izglītības iestādi un grupu.
Atskaiti veido pēc Horizon standarta principiem (sk. Atskaites parametru logs).

1.9.5

Bērni ar nenokārtotām saistībām

Atskaite "Bērni ar nenokārtotām saistībām" parāda tikai tos bērnus, kuri vairs attiecīgajai grupai nepieder, bet
kuriem ir palikušas nenokārtotas saistības. Atskaitē redzams, no kura datuma ir saistības un cik dienas ir
parāds. Tabelē šādu bērnu rindas ir iekrāsotas. No atskaites iespējama korekcijas dokumentu veidošana gan
izvēlētajam, gan iezīmētajiem ierakstiem.
Atskaite pieejama, izmantojot izvēlni Atskaites -> Vecāku maksas -> Bērni ar nenokārtotām saistībām.
Atskaites parametru logā jānorāda datums, izglītības iestāde, grupa/klase.
Atskaiti veido pēc Horizon standarta principiem (sk. Atskaites parametru logs).

1.9.6

Kvītis periodā

Atskaite "Kvītis periodā" dod iespēju izdrukāt vienu vai iezīmētās kvītis par noteiktu laika periodu. Atskaiti atver,
izmantojot izvēlni Atskaites -> Vecāku maksas -> Kvītis periodā. Atskaites parametru logā jānorāda laika
periods, izglītības iestāde, grupa/klase.
Noklikšķinot
pogu tabeļu saraksta logā, ir pieejamas kvīšu izdrukas. Kvītis ir iespējams izdrukāt pa vienai.
Izdrukā papildus ir iespējams redzēt, no kuras grupas ir pārceltas saistības un uz kuru grupu tās pāriet.
Izdrukas forma arī satur papildus laukus, lai būtu iespējams aprēķinātajai pusgada maksai norādīt dalītus
maksājuma termiņus (katru mēnesi).
Atskaiti veido pēc Horizon standarta principiem (sk. Atskaites parametru logs).

1.9.7

Bērnu skaits

Statistisku atskaiti par bērnu skaitu periodā var iegūt, izmantojot izvēlni Atskaites -> Vecāku maksas -> Bērnu
skaits. Atskaites parametru logā jānorāda mēnesis, par kuru apkopot bērnu skaitu, kā arī iespējams norādīt
konkrētu izglītības iestādi un grupu.
Atskaiti veido pēc Horizon standarta principiem (sk. Atskaites parametru logs).
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1.9.8

Apmeklējums

Statistiskus datus par apmeklējumu (faktiskais apmeklējums, faktiskais kavējums, vidējais apmeklēto dienu
skaits) var iegūt, izmantojot izvēlni Atskaites -> Vecāku maksas -> Apmeklēj ums. Atskaites parametru logā
jānorāda mēnesis, kā arī iespējams norādīt konkrētu izglītības iestādi un grupu.
Atskaiti veido pēc Horizon standarta principiem (sk. Atskaites parametru logs).

1.9.9

Bērnu kustība starp grupām

Atskaite "Bērnu kustība starp grupām" parāda, kuri bērni un no kuras grupas ir iestājušies norādītajā grupā
noteiktā laika periodā. Atskaiti var iegūt, izmantojot izvēlni Atskaites -> Vecāku maksas -> Bērnu kustība
starp grupām. Atskaites parametru logā jānorāda laika periods, grupa/klase, kurā bērni iestājušies, grupa/
klase, no kuras bērni pārnākuši.
Atskaiti veido pēc Horizon standarta principiem (sk. Atskaites parametru logs).

1.9.10 Dalījums pa likmēm
Likmju dalījuma atskaite ir pieejama no izvēlnes Atskaites->Vecāku maksas->Dalīj ums pa likmēm. Atskaitē ir
pieejama informācija par to, cik kurai likmei ir piesaistīti bērni un darbinieki. Bērnu un darbinieku datus nav
iespējams nodalīt.
Atskaiti veido pēc Horizon standarta principiem (sk. Atskaites parametru logs).

1.9.11 Dalījums pa likmēm un kalorijām
Atskaite par likmju un kaloriju dalījumu ir pieejama no izvēlnes Atskaites->Vecāku maksas-> Dalīj ums pa
likmēm un kalorij ām. Atskaitē ir pieejama informācija par bērnu sadalījumu pa likmes rindām izglītības
iestādē.
Atskaiti veido pēc Horizon standarta principiem (sk. Atskaites parametru logs).

1.9.12 Bērnu ēdināšana
Atskaite par bērnu ēdināšanu ir pieejama no izvēlnes Atskaites->Vecāku maksas->Bērnu ēdināšana.
Atskaiti veido pēc Horizon standarta principiem (sk. Atskaites parametru logs).

1.9.13 Ēdināšanas normas faktiskā cena
Atskaite par ēdināšanas normas faktisko cenu ir pieejama no izvēlnes Atskaites->Vecāku maksas>Ēdināšanas normas faktiskā cena.
Atskaiti veido pēc Horizon standarta principiem (sk. Atskaites parametru logs).
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1.9.14 Enerģētiskās vērtības
Atskaite par enerģētiskajām vērtībām izglītības iestādēs ir pieejama no izvēlnes Atskaites->Vecāku maksas>Enerģētiskās vērtības. Atskaitē ir redzams, cik kurai likmei ir piesaistītas enerģētiskās vērtības.
Enerģētiskās vērtības tiek norādītas pie materiāla kartītes īpašībām, izlietojums tiek aprēķināts pēc materiālu
izsniegšanas daudzuma ražošanas procesa uzdevumam.
Atskaiti veido pēc Horizon standarta principiem (sk. Atskaites parametru logs).

1.9.15 Produktu apgrozījums
Atskaite par produktu apgrozījumu ir pieejama no izvēlnes Atskaites->Vecāku maksas->Produktu
apgrozīj ums. Šīs atskaites dati ir paredzēti TEDIS Web sistēmas atskaitei Produktu apgrozīj ums. Atskaitē ir
redzams produktu apgrozījuma salīdzinājums uzskaites noliktavā (grāmatvedības reģistrētā nomenklatūru
kustība) un cehā (TEDIS Web lietotāju (konkrēto izglītības iestāžu) reģistrētā nomenklatūru kustība). Vērtības,
starp kurām nav atbilstības, sistēmā ir attēlotas sarkanas.
Atskaiti veido pēc Horizon standarta principiem (sk. Atskaites parametru logs).

1.9.16 Faktiskās ēdināšanas izmaksas
Atskaite par faktiskās ēdināšanas izmaksām ir pieejama no Atskaites->Vecāku maksas->Faktiskās
ēdināšanas izmaksas. Atskaitē ir informācija par likmes salīdzinājumu ar faktiskajām ēdināšanas izmaksām,
kas ir aprēķinātas no noliktavas nomenklatūru kustības. Šādu atskaiti ir iespējams iegūt arī TEDIS Web
sistēmā.
Atskaiti veido pēc Horizon standarta principiem (sk. Atskaites parametru logs).

1.9.17 Maksājumu aprēķins un ieņēmumi – dinamika
Atskaite par faktiskās ēdināšanas izmaksām ir pieejama no Atskaites -> Vecāku maksas -> Maksāj umu
aprēķins un ieņēmumi – dinamika. Atskaitē iespējams redzēt datus par norādīto periodu kopumā un par katru
atsevišķu perioda mēnesi. Šādu atskaiti ir iespējams iegūt arī TEDIS Web sistēmā.
Atskaiti veido pēc Horizon standarta principiem (sk. Atskaites parametru logs).

1.10 Instrukcijas
Enter topic text here.

1.10.1 Darbību secība atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.1451
Horizon:
Pamatdati -> Uzņēmums -> Īpašību grupas
Jāizveido 2 īpašību grupas:
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1) Produktiem, kuru īpašību daudzumus Tedī nevarēs labot;
2) Produktiem, kuru īpašību daudzumus Tedī varēs labot.

Dokumenti -> Vecāku maksas -> Uzskaites parametri
Jāaizpilda parametri Lapā <Bērnu ēdināšana>:
1) Lauks <Uzturvērtības> - norāda jau sākotnēji definēto uzturvērtību īpašību grupu.
2) Lauks <Produktu grupas> - norāda iepriekšējā punktā definēto īpašību grupu produktiem, kurus Tedī nevarēs
labot.
3) Lauks <Produktu grupa labošanai> - norāda iepriekšējā punktā definēto īpašību grupu produktiem, kurus
Tedī varēs labot.
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Pamatdati -> Uzņēmums -> Īpašības
Jāizveido jaunas īpašības:
1) Pie īpašību grupas „Uzturvērtības” šādas īpašības:
a. Cukurs
b. Sāls

2) Pie īpašību grupas „Produktu grupas” - šādas īpašības saskaņā ar LR MK noteikumu Nr.1451 no
10.12.2013. 6.punktu:
a. Liesa gaļa vai zivis (fileja)
b. Kartupeļi
c. Piens, kefīrs, jogurts vai cits skābpiena produkts
d. Ar piena olbaltumvielām bagāti produkti (biezpiens, siers)
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e. Augļi vai ogas
f. Dārzeņi, tai skaitā svaigā veidā
3) Pie īpašību grupas „Produktu grupas labošanai” šādu īpašību:
a. Dārzeņi svaigā veidā
Pamatdati -> Noliktava -> Nomenklatūras
Jālabo pārtikas izejvielu kartīte (Dokumenta pamatveids – „Materiāls”), norādot tajās papildus īpašības.
Labošanu iespējams veikt manuāli vai ar Excel veidnes palīdzību. Īpašības jāpapildina tām pārtikas izejvielām,
kuras:
a) Satur cukuru vai sāli
un/vai
b) Pieder pie LR MK noteikumu Nr.1451 no 10.12.2013 6.punktā minētajiem produktiem.
Piemēri:
-Pārtikas izejviela „Cukurs”. Papildus jau esošajām uzturvērtību īpašībām tiek norādīta īpašība „Cukurs” – uz
100 gramiem nomenklatūras ir 100 grami īpašības „Cukurs”.
-Pārtikas izejviela „Jogurts”. Papildus jau esošajām uzturvērtību īpašībām tiek norādīta īpašība „Ar piena
olbaltumvielām bagāti produkti” – uz 100 gramiem nomenklatūras ir 100 grami īpašības. Kā arī
nepieciešamības gadījumā tiek norādīta īpašība „Cukurs” – uz 100 gramiem produkta ir X grami cukura.
-Pārtikas izejviela „Burkāni”. Papildus jau esošajām uzturvērtību īpašībām tiek norādīta īpašība „Dārzeņi, tai
skaitā svaigā veidā” – uz 100 gramiem produkta ir 100 grami īpašības, kā arī īpašība „Dārzeņi svaigā veidā” –
uz 100 gramiem produkta ir 100 grami īpašības. Šādā veidā noklusēti tiek pieņemts, ka burkāni tiks patērēti
svaigā veidā. Pēc tam, atkarībā no receptēm, kurās būs iekļauti burkāni, tie tiks patērēti vai nu svaigā veidā, vai
nē. Receptes kartītē īpašība „Dārzeņi svaigā veidā” ir Tedis lietotājam labojama un tā ir jāizlabo gadījumos, ja
dārzenis netiek lietots svaigā veidā, bet gan termiski vai kā citādi apstrādāts. Piemēram, svaigu burkānukāpostu salātos īpašība „Dārzeņi svaigā veidā” nav jālabo, jo burkāni tiek patērēti svaigā veidā. Savukārt
burkānu sautējumā īpašība „Dārzeņi svaigā veidā” ir jālabo, norādot vērtību 0.
Manuāla labošana:
Pārtikas izejvielas kartītē, lapā <Īpašības> manuāli tiek norādītas jaunās īpašības.
Labošana ar Excel veidni:
Nomenklatūru saraksts ą Darbības ą Ārējo datu ielāde ą Excel datu struktūras veidne ą Materiāls – tiek iegūta
Excel veidne. Šajā veidnē tiek aizpildīta tikai lapa „Veidne_Īpašības1”. Norāda Horizon nomenklatūru sarakstā
jau esošu pārtikas izejvielas kartītes kodu, kurai jāpiešķir īpašība, īpašības kodu, nomenklatūras daudzumu un
īpašības daudzumu. Veidni saglabā.
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Nomenklatūru sarakstā Darbības -> Ārēj o datu ielāde -> Aizpilde no Excel faila -> Materiāls – izvēlas iepriekš
saglabāto veidni.
Atveras apstrādes logs, kurā noklusēti ir atzīme „Datu importa tests”. Šī atzīme jāatstāj un jānospiež poga
<Sākt>. Tiks veikts veidnes datu importa tests. Kļūdas gadījumā tiks izveidots Excel fails ar kļūdu aprakstu. Ja
aizpilde būs veikta sekmīgi, apstrādes logā parādīsies paziņojums „Aizpilde veikta sekmīgi!”. Ja ir saņemts šis
paziņojums testa režīmā, tad datu apstrādes logā drīkst izņemt atzīmi no „Datu importa tests” un vēlreiz
nospiest pogu <Sākt>. Pārtikas izejvielu kartītēs tiks importētas īpašības.
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Recepšu labošana
Lai papildinātu recepšu uzturvērtības atbilstoši jaunajām pārtikas izejvielu uzturvērtībām, jālabo recepšu
kartītes. To iespējams veikt Tedī vai Horizon.
Horizon:
Pamatdati -> Ražošana -> Produkti
Iezīmē receptes, kurām nepieciešams pārrēķināt īpašības un izvēlas Darbības ą Pārrēķināt īpašības. Recepšu
īpašības tiek pārrēķinātas atbilstoši jaunajām sastāvdaļu īpašībām.
Tedis:
Ēdienkartes -> Receptes
Jāatver receptes kartīte, jānospiež poga <Labot> un pēc tam poga <Rēķināt uzturvērtības> Receptes
uzturvērtības tiek pārrēķinātas saskaņā ar jaunajām pārtikas izejvielu uzturvērtībām.
Tedis lietotājiem ir iespēja labot tās īpašības, kurām piesaistītā īpašību grupa vecāku maksu uzskaites
parametros norādīta laukā „Produktu grupa labošanai”.
Saskaņā ar iepriekš aprakstīto konfigurāciju iespējams labot īpašību „Dārzeņi svaigā veidā” – labojums
jāizdara, lai precizētu receptē esošo svaiga veida dārzeņu daudzumu, jo noklusēti tiek pieņemts, ka visi
dārzeņi tiek pasniegti svaigā veidā. Pēc labošanas jānospiež poga <Saglabāt>.
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Tedis ēdināšanas plāns - uzturvērtības
Tedis ēdināšanas plāns ir papildināts ar jaunpievienotajām īpašībām:
1) Uzturvērtību sadaļa ir papildināta ar sāli un cukuru.
2) Atsevišķā tabulā tiek uzskaitītas īpašības, kuru uzskaiti prasa LR MK noteikumi Nr.1451. Vērtības šajā
tabulā tiek summētas par visas nedēļas visām ēdienreizēm.
Izdrukas
Tedis ēdināšanas plāns ir papildināts ar izdrukas formām:
1) Dienas ēdienkaršu atskaites – izdruka grupēta pa likmēm. Izdrukā pieejams konkrētās dienas visu
ēdienreižu ēdienu saraksts.
2) Nedēļas ēdienkartes atskaites – izdruka grupēta pa likmēm. Izdrukā pieejams konkrētās nedēļas visu dienu
visu ēdienreižu ēdienu saraksts. Atsevišķi katras dienas produktu saraksts un pēc tā – kopsavilkums pa
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īpašībām, kuru uzskaiti prasa LR MK noteikumi Nr.1451.
Šīs izdrukas formas ir pieejamas Horizon: Atskaites -> Vecāku maksas -> Ēdienreizes. Uz šīm izdrukām
attiecas visa parastā Horizon izdruku funkcionalitāte – tās ir rediģējamas atbilstoši lietotāju vajadzībām un tām
var piešķirt izdruku papildgrupas, lai filtrētu web lietotājiem pieejamās izdrukas formas.

1.11 Nepieciešamie uzstādījumi
1.11.1 Nepieciešamie dokumentu tipi
Lai būtu iespējams ievadīt pakalpojumu uzskaites tabeles un veikt samaksu uzskaiti, uzsākot darbu ar
sistēmu, ir jāizveido attiecīgie dokumentu tipi. Dokumentu tipus apraksta izvēlnē Sistēma -> Uzstādīj umi ->
Dokumentu tipi.
Balstoties uz dokumentu veidiem „Tabele” un „Tabeles slēgums”, jāizveido vismaz viens dokumenta tips katram
no šiem veidiem. Minētie dokumentu veidi ir savstarpēji saistīti. Tikai tad, kad dokumentu tipi ir izveidoti, ir
iespējams ievadīt datus pakalpojumu maksu uzskaitei.
Ieteicams izveidot šādus dokumentu tipus:
1) Faktiskā tabele
Kā dokumenta veids šim tipam jāizvēlas Tabeles slēgums, šī tipa dokumenti tiek grāmatoti (izvēles
rūtiņai Tiek grāmatots ir jābūt atzīmētai), lappusē „Atribūti” laukam „Numurs” ir jāpiesaista savs
numerators.
2) Plānotā tabele
Kā dokumenta veids šim tipam jāizvēlas Tabele un laukā Saistītā dokumenta tips obligāti jānorāda
izveidotais tabeles slēguma dokumenta tips (faktiskās tabeles dokumenta tips). Jāizņem atzīme no
izvēles rūtiņas Tiek grāmatots un lappusē „Atribūti” laukam „Numurs” jāpiesaista savs numerators
(numerators jāizveido izvēlnē Sistēma -> Uzstādīj umi -> Numeratori).
Lai sagatavotu tabeli nosūtīšanai uz repozitoriju, jāpapildina tabeles dokumenta tips (Sistēma -> Uzstādīj umi -
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> Dokumentu tipi -> Tabele -> darbība Labot). Lappusē Lauku atribūti jāpievieno jauna vērtība Izdrukas
forma sūtīšanai uz repozitoriju. Laukā Noklusētā vērtība no sarakstā pieejamām vērtībām izvēlas
vajadzīgo un nospiež pogu Pievienot, lai saglabātu dokumenta tipu ar tam piesaistīto izdrukas formu. Kvīts
izdrukas forma ir paredzētai vienai kvītij.

Jāņem vērā - ja katram pakalpojumu veidam (piemēram, ēdināšana, interešu izglītība u.c.) nepieciešama sava
izdrukas forma, sistēmā Horizon jāievada jauni dokumentu tipi plānotajām tabelēm, obligāti piesaistot tām
nepieciešamos kvīts izdruku veidus.
Plānoto tabeļu dokumentu tipu skaitam jāatbilst atšķirīgo izdruku veidu skaitam.
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Par darbībām sarakstu logos sk. Datu apstrādes darbības sarakstu logos.

1.11.2 Uzskaites parametri
Uzskaites parametri pieejami izvēlnē Pamatdati -> Vecāku maksas -> Uzskaites parametri.

Lappuse "Pamatdati"
Šajā lappusē tiek norādīti dažādi darbam nepieciešami parametri.
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Atļaut ievadīt paralēlu grupu/klašu apmeklējumu - nosaka, vai notiek kontrole par to, vai bērnam vienā
laika periodā iespējams tikai vienas grupas apmeklējums.
Atļaut ievadīt paralēlu apmeklējumu vienas grupas/klases ietvaros - pazīme nosaka, vai tiek kontrolēta
periodu pārklāšanās bērna piesaistē grupai.
Atļaut ievadīt 2 likmes - nosaka, vai sistēmā būs iespējams vest maksājumu uzskaiti ar divām likmēm.
Piemeklējot maksājumus neņemt vērā bankas rēķinu - atzīmēta izvēles rūtiņa nosaka, ka, piemeklējot
vecāku maksājumus, netiks ņemts vērā tabelē norādītais bankas rēķins.
Atlaidi rēķināt no faktiskās summas - nosaka, vai atlaidi piemērot tikai faktiskajai tabelēs aprēķinātai
summai.
Bērna koda numerators - laukā iespējams norādīt numeratoru, ja nepieciešams automātiski ģenerēt bērna
kodu (tikai Lietuvai).
Dokumenta tips klientam, kuru veido no rīkojuma - laukā var norādīt klienta kartītes dokumenta tipu, kurš
tiks pielietots apstiprinot rīkojumu ar veidu Par maksātāja piesaisti, lai izveidotu jaunu klienta kartīti
maksātājam. Jauna klienta kartīte tiek veidota, ja datu bāzē šāds klients nav atrasts.
Vecāku maksu uzskaites parametros (Pamatdati -> Vecāku maksas -> Uzskaites parametri) izveidota pazīme
„Atļaut ievadīt paralēlu apmeklējumu vienas grupas/klases ietvaros”, kas nosaka, vai tiek kontrolēta
periodu pārklāšanās bērna piesaistē grupai.
Pārējie parametri nepieciešami ēdināšanas un produktu uzskaites modulim.
Lai izmantotu ēdināšanas uzskaiti savienojumā ar TEDIS web sistēmu, obligāti jābūt norādītam dokumentu
tipam procesu uzdevumiem.

Lappuse "Bērnu nami"
Ja izglītības iestādes apmeklē arī bērni no bērnu namiem, par kuriem ēdināšanas izdevumus vai citu
pakalpojumu izdevumus sedz attiecīgais bērnu nams, tad izvēlnē Pamatdati -> Vecāku maksas -> Uzskaites
parametri jāizveido šo bērnu namu saraksts. Bērnu namiem jābūt aprakstītiem kā klientiem sistēmas Horizon
klientu datu bāzē.
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Lappuse "Bērnu ēdināšana"

Parametri lappusē:
1) Lauks Uzturvērtības - norāda uzturvērtību īpašību grupu.
2) Lauks Produktu grupas - norāda īpašību grupu produktiem, kurus TEDIS nevar labot.
3) Lauks Produktu grupa labošanai - norāda īpašību grupu produktiem, kurus TEDIS var labot.
Tas nepieciešams, lai korekti sagatavotu pārtikas izejvielu kartītes.
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