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1

Līgumu uzskaite

Līgumu uzskaites modulis piedāvā Klientu līgumu ievadi, līgumu piesaisti grāmatojamiem dokumentiem,
atskaišu iegūšanu par līgumu atlikumiem, iepirkumu reģistru un pārskatu iegūšanu par iepirkumiem.
Papildus Klientu līgumiem vēl ir pieejami šādi specifiski līgumu dokumentu veidi, kuru pieejamība ir atkarīga no
iegādātās Horizon komplektācijas :
- Pakalpojumu līgumi;
- Iepirkums bez līguma;
- Preču iepirkumu līgumi.
- Iepirkumu līgumi
Līgumu modulis nodrošina līguma reģistra uzskaiti, kurā var uzturēt līguma datus, pielikumus, citu ar līgumu
saistītu informāciju. Sistēmā iespējams savienot dokumentu izpildi ar līgumiem, finansējuma prognozi un
līgumu atlikumu aprēķinu, kā arī automātisku līgumsodu aprēķinu.

1.1

Sistēmas konfigurācija

1.1.1

Uzskaites parametri Līgumu modulim

Līgumu uzskaites parametri pieejami no izvēlnes Pamatdati -> Līgumi -> Līgumu uzskaites parametri.

Lappuse Uzskaite

Iespējams uzdot šādus parametrus:
Līguma dokumentu
robeždatuma kontrole

Brīdināt vai Aizliegt – atkarībā no uzstādījuma sistēma brīdina vai aizliedz ievadīt
līgumam dokumentus, kas pārsniedz līgumā norādīto dokumentu robeždatumu;

Lappuse Kavējuma naudas
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Iespējams uzdot šādus parametrus:
Pieļaujamais kavējums pieļaujamais maksājumu kavējums dienās;
(dienās)
Pieļaujamā kavētā
summa

pieļaujamā kavētā maksājuma summa;

Kavējumu neaprēķināt
pirms

iespēja norādīt datumu, pirms kura kavējumu neaprēķināt;

Atbrīvojuma periodu
pārklāšanās kontrole

ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad sistēma veic kontroli, vai nepārklājas atbrīvojumu
periodi.

Lappuse Maksājumu plāni
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Lai Maksājumu plāniem (skat. Maksājumu plānu ievadlogs) varētu pielietot atlaidi aprēķinātajām kavējumu
naudām, tad Līgumu uzskaites parametru lappusē Maksājumu plāni jābūt norādītam, kurām kavējumu
naudas norēķinu grupām tiks rēķinātas atlaides.
Lappuses Maksājumu plāni kreisās puses sarakstā KN norēķinu grupas automātiski tiek piedāvātas tās
Norēķinu grupas, kurām ir pazīme Kavējuma naudas norēķinu grupa (Pamatdati -> Klienti -> Norēķinu
grupas).
Uz loga labās puses sarakstu KN norēķinu grupas atlaides aprēķinam, jāpārnes tās norēķinu grupas, kuru
summām varēs aprēķināt atlaidi - kreisās puses sarakstā iezīmē nepieciešamo norēķinu grupu un nospiež
pogu .
Izvēļu rūtiņu grupā Automātiski reģistrēt statusu pāreju iespējams norādīt, kurām no Maksājuma plāna
statusu pārejām automātiski reģistrēt statusu pāreju, atzīmējot vai noņemot atzīmi izvēles rūtiņai pie attiecīgās
pārejas:
Aktīvs - Apturēts (pēc noklusējuma atzīmēta);
Apturēts - Aktīvs (pēc noklusējuma atzīmēta);
Apturēts - Atcelts (pēc noklusējuma nav atzīmēta);
Atcelts - Apturēts (pēc noklusējuma nav atzīmēta);
Aktīvs - Izpildīts (pēc noklusējuma atzīmēta);
Izpildīts - Aktīvs (pēc noklusējuma atzīmēta).
Šī konfigurācija tiek ņemta vērā, izpildot Maksājuma plāna saraksta loga (skat. Maksājumu plānu saraksts)
pogas izvēlnes darbību Aprēķināt Maksājuma plāna statusu un automatizēto darbu "Maksājumu plānu
statusu aprēķins" (Sistēma -> Uzstādīj umi -> Automatizētie darbi -> Izpildāmā obj ekta klase "Maksāj umu
plānu statusu aprēķins").
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1.1.2

Kontroles un vides parametri Līgumu modulim

Izvēlne: Sistēma -> Uzstādīj umi -> Kontroles un vides parametri -> grupa Līgumi.

Parametru grupai Līgumi pieejami šādi parametri:
Līguma kav.sāk. summas dokumentu atkārtošanās - Brīdināt (pēc noklusēšanas) vai Nebrīdināt.
Ievadot Līguma kavējumu naudu sākotnējās summas dokumentu, vienu un to pašu rēķinu ir atļauts iekļaut
vairākas reizes (iespējams ierakstīt vairākus sākuma atlikumus uz vienu rēķinu).
Ja ir uzdots Brīdināt, tad tiks izdots brīdinājums, ja rēķins tiek iekļauts atkārtoti.

Ja būs uzdots Nebrīdināt, tad rēķins tiks iekļauts atkārtoti bez brīdinājuma.
Ģenerāllīguma summas kontrole un Ģenerāllīguma termiņa kontrole paredzēti līgumu, kuram ir norādīts
ģenerāllīgums, attiecīgi līguma summas un termiņa kontrolei - tiek salīdzināti saglabājamā Līguma dati ar
norādītā Ģenerāllīguma visu līgumu datiem (tiek pārbaudīta visu apakšlīgumu kopējā summa) - iespējamās
parametru vērtības: Aizliegt, Brīdināt (pēc noklusēšanas) vai Nekontrolēt.
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Iepirkumu kopējās summas kontrole - norāda, ko darīt gadījumā, ja, piesaistot iepirkumu kārtējam līgumam,
pārējo piesaistīto līgumu kopsumma un šī līguma summa ir lielāka par kopējo iepirkuma summu - Brīdināt
(pēc noklusēšanas), Nebrīdināt vai Aizliegt piesaistīt.

1.2

Līgumu uzskaites klasifikatori

1.2.1

Līgumu veidi

Līgumu veidi tiek izmantoti līgumu klasifikācijai.
Izvēlne: Pamatdati -> Līgumi -> Līgumu veidi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Līgumu veidi.

Ievadlogā jānorāda līguma veida kods un nosaukums.

Līgumu veidu sarakstā pogas
Ārējo datu ielāde ->
Excel veidne
Datu aizpilde no Excel

1.2.2

izvēlne piedāvā iespēju ielasīt datus no MS Excel veidnēm:

Līgumsodu pamatojumi

Līgumsoda pamatojuma definīcijas var izmantot līgumsoda dokumenta tipa aprakstā.
Ja līgumsoda dokumenta tipam ir piesaistīta pamatojuma definīcija, tad, veidojot līgumsoda dokumentu, tiks
automātiski ģenerēts dokumenta pamatojums.
Savukārt, veidojot izejošo rēķinu un iekļaujot tajā šo līgumsodu, automātiski soda rindā tiks ievietots ģenerētais
līgumsoda pamatojums.
Izvēlne: Pamatdati -> Līgumi -> Līgumsoda pamatoj umi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Līgumsoda pamatojums.

Ievadlogā jānorāda definīcijas nosaukums un formāts.
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Definīcijas formāts var sastāvēt no vairākām daļām, kur katrai daļai jānorāda Tips, kuru izvēlas no lejupkrītošā
saraksta: Teksts, Dok.veids, Dok.numurs, Dok.datums, Dok.summa, Dok.valūta, Dok.apmaksas termiņš,
Soda summa, Soda saturs, Līguma numurs, Aprēķina algoritms un Rindas saistību summa (summa, no kuras
aprēķināta kavēj uma nauda).
Jāievada Formāts un Atdalītājs, kas to atdalīs no nākamās daļas.

1.2.3

Soda aprēķinu metodes

Soda aprēķinu metodes tiek izmantotas līguma kavējuma naudas aprēķinu algoritmu konfigurācijā, lai varētu
izmantot vairākus vienlaicīgu kavējumu naudu aprēķinus.
Soda aprēķinu metožu saraksts ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Līgumi -> Soda aprēķinu metodes.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Soda aprēķina metodes.

Ievadlogā jānorāda:
Kods

Soda aprēķina metodes kods.

Nosaukums

Soda aprēķina metodes nosaukums.

Prioritāri apmaksāt
kavējuma naudu

Izvēles rūtiņa jāatzīmē, ja kavējuma nauda ir ar augstāku prioritāti kā
pamatparāds.
Izvēles rūtiņa nav jāatzīmē, ja kavējuma nauda ir ar zemāku prioritāti kā
pamatparāds.

Norēķinu grupa

Izvēle no norēķinu grupām, kam pazīme “Kavējuma naudas norēķinu grupa” ir
patiesa un norēķinu grupa “NAV”. Šo vērtību nepieciešams norādīt, lai rēķinā
soda naudas rindā tiktu ielasīta atbilstošā kavējuma naudas norēķinu grupa.
Ja nav ieslēgta norēķinu grupu funkcionalitāte, tad šī lauka nav.

1.2.4

Līgumu grupas

Klasifikators Līgumu grupas attēlo līguma aktivitātes un to izmanto Ģenerālo līgumu uzskaitei, aizpildot
Klienta līguma kartītes lappusē Klasifikācija lauku Līguma grupa. Klasifikatoram Līgumu grupas ir trīs
līmeņu struktūra: virsgrupa, papildgrupa un grupa. Līgumam var norādīt tikai 3.līmeņa vērtību - grupu.
Izvēlne: Pamatdati -> Līgumi -> Līgumu grupas.
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Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Līguma grupa.

Ievadlogā jānorāda:
Kods

līguma grupas kods;

Nosaukums

līguma grupas nosaukums;

Līmenis

izvēlas vērtību no nolaižamā saraksta:
- Virsgrupa;
- Papildgrupa;
- Grupa - norāda līguma aktivitāti.

Virsgrupa

Papildgrupai un Grupai var izvēlēties virsgrupu no Līgumu grupu
saraksta.

1.2.5

Līgumu iepirkumu kategorijas

Līgumu iepirkumu kategorijas tiek izmantotas, veidojot pārskatus par valsts un pašvaldību iepirkumiem (sk.
Pārskats par valsts un pašvaldību iepirkumiem).
Līgumu iepirkumu kategoriju saraksts ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Līgumi -> Līgumu iepirkumu
kategorij as.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Līguma iepirkuma kategorijas.

Ievadloga jānorāda iepirkumu kategorijas kods un nosaukums, aktivitātes pazīme.

1.2.6

Līgumu iepirkumu metodes

Līgumu iepirkumu metodes tiek izmantotas, veidojot pārskatus par valsts un pašvaldību iepirkumiem (sk.
Pārskats par valsts un pašvaldību iepirkumiem).
Izvēlne: Pamatdati -> Līgumi -> Līgumu iepirkumu metodes.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Līguma iepirkuma metode.
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Ievadlogā jānorāda iepirkuma metodes kods un nosaukums, nosaukums atskaitē, aktivitātes pazīme.

1.2.7

Līgumu mainīgie

Līgumu mainīgie paredzēti Pakalpojumu līgumiem.
Līgumu mainīgie tiek izmantoti Pakalpojumu līguma ievadloga lappusē Pakalpojumi, ja tiek izmantota
pakalpojuma apmaksa pēc skaitītāja.
Izmantojot līguma mainīgo, tiek atrasts patēriņš atbilstošajam pakalpojuma periodam.
Līgumu mainīgo saraksts ir pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Līgumi -> Līgumu mainīgie.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Līguma mainīgais.

Ievadlogā jānorāda līgumu mainīgā kods un nosaukums.

1.2.8

Līguma kontroles metodes

Līguma kontroles metodes paredzētas Preču iepirkumu līgumiem.
Līguma kontroles metode apraksta, kādi līguma iepirkumu lauki jākontrolē un kā jārīkojas sistēmai
gadījumos, kad ir konstatēta datu neatbilstība (iegādes dokumenta dati neatbilst līguma datiem).
Izvēlne: Pamatdati -> Līgumi -> Līguma kontroles metodes.
Līguma izpildes kontrolei ir paredzētas divu veidu metodes:
· Iepirkumu kontroles metode
· Summu sadalījuma kontroles metode.
Sistēmā var aprakstīt vairākas abu veidu metodes, tomēr konkrētam līgumam var piesaistīt vienu metodi no
katra veida.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
un izvēloties nepieciešamo metodes veidu.:
- Iepirkumu kontroles metode tiek atvērts ievadlogs Līguma kontroles metode - Iepirkumu kontroles
metode
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- Summas sadalījuma kontroles metode tiek atvērts ievadlogs Līguma kontroles metode - Summas
sadalījuma kontroles metode

Ievadlogs Līguma kontroles metode - Iepirkumu kontroles metode
Iepirkumu izpildes kontroles metode apraksta, kādi iepirkumu specifikācijas lauki (Preču iepirkumu līguma
ievadlogs -> lappuse Iepirkumi) jākontrolē un kā sistēmai jārīkojas gadījumos, kad ir konstatēta datu
neatbilstība.
Metodes ievadformā katram iepirkuma specifikācijas parametram var norādīt nosacījumu un ierobežojumu, kas
nosaka sistēmas rīcību datu neatbilstības konstatēšanas gadījumā.

Kolonnā Nosacījumi pēc noklusēšanas visiem nosacījuma laukiem ir vērtība Vienāds. Tas nozīmē, ka
sistēmai jākontrolē iepirkuma parametra tieša vienādība.
Iespējams uzstādīt šādus nosacījumus:
- Skaitlisko vērtību laukiem ir pieejamas divas salīdzināšanas operācijas: Vienāds un Mazāks.
- Uzskaites dimensiju laukiem ir iespējams izvēlēties vienu no diviem nosacījumiem: Vienāds vai Pieder.
Ja laukam ir norādīts nosacījums Pieder, tad apgādes dokumenta dimensijas vērtība tiek uzskatīta par
atbilstošo, ja tās vērtība ir vienāda ar līguma iepirkuma dimensijas vērtību vai pieder līgumā norādītajam
hierarhiskajam līmenim vai kādam no tā apakšlīmeņiem.
Ja dimensijas laukam ir norādīts nosacījums Vienāds, tad apgādes dokumenta dimensijas vērtība tiek
uzskatīta par atbilstošu tikai tad, ja tās vērtība ir pilnībā vienāda ar līguma iepirkuma dimensijas vērtību.
Uzskaites dimensijas ir pieejamas atkarībā no sistēmas uzstādījumos izmantojamo uzskaites dimensiju
aprakstiem.
Kolonnā Ierobežojumi ir iespējamas trīs vērtības: Nekontrolē, Brīdina vai Aizliedz.
Pēc noklusēšanas visiem laukiem ir vērtība Nekontrolē. Izņēmums ir lauks Iepirkums, kuram pēc
noklusēšanas vērtība ir Aizliedz un lietotājs nevar to nomainīt. Nomenklatūra tiek kontrolēta vienmēr.
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Ievadlogs Līguma kontroles metode - Summas sadalījuma kontroles metode
Summas sadalījuma kontroles metode apraksta, kādi līguma summas sadalījuma lauki (Preču iepirkuma
līguma ievadlogs -> lappuse Summas sadalīj ums) jākontrolē un kā sistēmai jārīkojas gadījumos, kad ir
konstatēta datu neatbilstība.
Metodes ievadformā katram sadalījuma specifikācijas parametram var norādīt salīdzināšanas nosacījumu un
ierobežojumu, kas nosaka sistēmas rīcību datu neatbilstības konstatēšanas gadījumā.
Lauku izvietošana ievadformā, kā arī vērtību ievades principi ir pilnībā identiski iepirkumu kontroles metodes
aprakstam.

1.2.9

Līgumu slēgšanas iemesli

Līgumu slēgšanas iemeslus izmanto, ievadot datus par līguma beigšanos.
Izvēlne: Pamatdati -> Līgumi -> Līgumu slēgšanas iemesli.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Līguma slēgšanas iemesls.
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Ievadlogā norāda kodu un nosaukumu.

1.2.10 Klientu kartes
Klientu karšu saraksta reìistretas visas klientiem izsniegtas kartes.
Izvelne: Pamatdati -> Ligumi -> Klientu kartes.
Veidojot realizācijas dokumentu, klientu karšu saraksts nodrošina iespēju atrast konkrētu klientu pēc klientu
kartes numura, kas ienāk no kases.
Lai izmantotu klientu kartes, līgumu uzskaites modulī jābūt sagatavotam un ievadītam līgumam ar klientu,
kuram tiek piesaistīta klienta karte. Klientu karšu sarakstam jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
(taustiņš F2) - tiek atvērts ievadlogs Klienta karte.
Ir divu veidu klientu kartes: paredzētas klienta uzņēmumam (ārējam klientam) un paredzētas pašpatēriņam.
Klienta kartes veidu nosaka tas, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa
Ārējs klients: ārējam klientam izvēles rūtiņa
tiek atzīmēta, pašpatēriņam izvēles rūtiņu neatzīmē.

Klienta kartes ievadlogā jāievada šādi lauki:
Kartes numurs
Klienta kartes numurs - jāsakrīt ar klienta kartei piešķirto numuru.
- kartes
numura ģenerēšana.
Derīguma termiņš
Kartes derīguma termiņš. Iespējams ievadīt ar roku vai tiek aizpildīts automātiski,
izvēloties līgumu. Nenorādot - karte ir beztermiņa. Kartes derīguma termiņš nedrīkst
būt lielāks par klienta līguma beigu datumu.
Ārējs klients
Izvēles rūtiņa ir atzīmēta.
Līgums
Jāizvēlas līgums, ievadot kodu vai izvēloties no Klientu līgumu saraksta, pēc līguma
tiek identificēts klients.
Izvēloties līgumu, ja iepriekš nav aizpildīts lauks Derīguma termiņš, tajā automātiski
tiek ievietots līguma beigu datums.
Klients
Klients, kam izsniegta karte - tiek pievienots automātiski atbilstoši izvēlētajam
līgumam.
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Ārējs klients
Norakstīt uz

Limits
Statuss

Piezīmes

Reģistrējot darījumu, klients atbilstoši klienta kartes numuram un līgumam tiek
pievienots Pārdošanas pavadzīmei.
Izvēles rūtiņa nav atzīmēta.
Karte paredzēta pašpatēriņam, pieder uzņēmumam, kas to izsniedzi.
Izvēle no Norakstīšanas mērķu saraksta - tiek norādīts, uz ko jānoraksta patērētais
(piemēram, kā norakstīšanas mērķi var reģistrēt konkrētu uzņēmuma darbinieku,
uzņēmuma struktūrvienību, kam karte piešķirta lietošanā u.t.t.). Reģistrējot darījumu,
norakstīšanas mērķis tiek pievienots Norakstīšanas pavadzīmei.
Limits, kāds noteikts kartei.
Kartes statuss šobrīd. Klienta karte pēc noklusējuma ir aktīva, statusu maina
sistēmas lietotājs. Uz uzņēmuma kases sistēmu tiek nosūtīti tikai aktīvo karšu dati,
neaktīvās kartes no uzņēmuma kases sistēmas tiek dzēstas.
Piezīmes brīvā tekstā.

Klientu kartes, ar kurām ir veikti darījumi, un līgumus, kuriem ir reģistrētas klientu kartes, izdzēst nav
iespējams.

Līgumu veidu sarakstā pogas
- Limita izlietojums;
- Notikumi;
- Lauku labošana iezīmētajām rindām.

izvēlne piedāvā iespējas:

1.2.11 Saistību klasifikācijas grupas
Saistību klasifikācijas grupas tiek izmantotas līgumu klasifikācijai.
Izvēlne: Pamatdati -> Līgumi -> Saistību klasifikācij as grupas.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Saistību klasifikācijas grupa.

Ievadlogā jānorāda kods un nosaukums.
Nospi

1.2.12 Līgumu papildgrupas
Līgumu papildgrupas tiek izmantotas līgumu klasifikācijai atskaitēm, pieejamas piešķiršanai Klienta līguma
kartītes lappusē Papildgrupas.
Izvēlne: Pamatdati -> Līgumi -> Līgumu papildgrupas.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Līguma papildgrupa.
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Ievadlogā jānorāda kods un nosaukums.

1.3

Līgumu saraksts

Līgumu sarakstā ir pieejami visi Horizon ievadītie līgumi (visi iespējamie līgumu dokumentu veidi).
Izvēlne: Dokumenti -> Līgumi -> Līgumu saraksts.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
un izvēloties līguma dokumenta veidu:
- Klienta līgums, tiek atvērts Klienta līguma ievadlogs. Klienta līguma kartīte tiek izmantota arī ievadot
Ģenerālos līgumus.
- Iepirkums bez līguma, tiek atvērts Iepirkuma bez līguma ievadlogs.
Ja sistēmā ir definēti vēl kādi līgumu dokumentu tipi (pieejami atkarībā no Horizon licences atslēgas), tad arī tie
ir pieejami līgumu sarakstā un pievienošanas darbības izvēlnē:
- Pakalpojuma līgums, tiek atvērts Pakalpojuma līguma ievadlogs
- Preču iepirkuma līgums, tiek atvērts Preču iepirkuma līguma ievadlogs
Jaunu līgumu var ievadīt arī no izvēlnes Dokumenti -> Līgumi -> Jauns, izvēloties attiecīgo līguma dokumenta
veidu.

Saraksta loga izvēlne

piedāvā darbības:

Līguma dokumenti

iespējams atlasīt informāciju par līguma atlikuma dokumentiem, līgumsoda
dokumentiem, saistītajiem apgādes un realizācijas dokumentiem,
pavadzīmēm, pirmdokumentiem un grāmatojumiem. Atverot attiecīgo
dokumentu sarakstu jāņem vērā, ka tas tiek filtrēts.

Kavējumu atbrīvojuma
perioda pievienošana

tiek atvērts ievadlogs, kurā var norādīt kavējumu atbrīvojuma periodu, par kuru
netiks aprēķināta soda nauda.

Ģenerēt perioda slēgšanas Līgumu sarakstā iezīmē līgumus, kuriem vēlas ģenerēt slēgšanas
dokumentus
dokumentu, un izvēlas darbību “Ģenerēt perioda slēgšanas dokumentus".
Tālāk jānorāda slēgšanas dokumenta tips, datums un statuss, kurā ģenerēt
dokumentu. Vienā slēgšanas dokumentā tiks piesaistīti viena klienta, valūtas
un līguma dokumenti.
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Izveidotie dokumenti apskatāmi apgādes/ realizācijas Konvertācijas
dokumentu sarakstā.
Ģenerēt perioda slēguma
pārgrāmatošanu

Līgumu sarakstā iezīmē līgumus, kuriem vēlas ģenerēt perioda slēguma
pārgrāmatošanas dokumentu, un izvēlas darbību “Ģenerēt perioda
slēguma
pārgrāmatošanu".
Tālāk
jānorāda
perioda
slēguma
pārgrāmatošanas dokumenta tips, datums un statuss, kādā ģenerēt
dokumentus, un vai dokumenti tiks ģenerēti fonā. Vienā perioda slēguma
pārgrāmatošanas dokumentā tiks piesaistīti viena klienta, valūtas un līguma
dokumenti.
Izveidotie dokumenti apskatāmi Realizācijas Konvertācijas dokumentu
sarakstā.
Papildu informāciju par perioda slēguma pārgrāmatošanas funkcionalitāti
skat. instrukcijā "Perioda slēguma pārgrāmatošana".

Pakalpojumu rēķinu
apskats

tiek atvērts attiecīgā līguma pakalpojumu rēķinu saraksts:

Aprēķināt līgumu
kavējumu naudas

tiek atvērts logs, kurā iespējams aprēķināt kavējuma naudas:

Dokumenta notikumi

skatīt notikumu vēsturi. Kopējā notikumu sarakstā redzami arī ieraksti par
visiem izvēlētā līguma atbrīvojumu periodu notikumiem .

Piesaistīt/nomainīt aprites
scenāriju

līgumu saskaņošanas procesa darbība. Skatīt aprakstu par Skaņošanas
moduli.

Apskatīt aprites scenāriju

līgumu saskaņošanas procesa darbība. Skatīt aprakstu par Skaņošanas
moduli.
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Maršrutēt

līgumu saskaņošanas procesa darbība. Skatīt aprakstu par Skaņošanas
moduli.

Lauku labošana
iezīmētajām rindām

skatīt Lauku labošana iezīmētajām rindām ;

Hierarhiskais saraksts

skatīt sarakstu hierarhiskā saraksta veidā.

Visu grāmatojamo dokumentu ievadlogos (piemēram, Rēķins, Pavadzīme), līdzīgi kā projektu piesaistei,
izveidota iespēja dokumentam piesaistīt līgumu - laukā Līgums izvēloties attiecīgo līgumu no Līgumu
saraksta.
Veicot līguma piesaisti dokumentam, notiek kontrole (ar brīdinājumu), vai dokumenta datums nepārsniedz
līguma beigu datumu.

1.4

Klienta līguma ievadlogs

Klienta līguma kartītes ievadforma ir paredzēta, lai ievadītu jaunu, labotu esošo vai skatītu datus klienta
līgumam.
Ievadforma tiek aktivizēta no Līgumu saraksta.
Klienta līgums var būt parasts līgums vai ģenerālais līgums (skat. Ģenerālais līgums ).

Klienta līguma ievadloga galvenē pieejami lauki:
Numurs

līguma numurs;
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Gads

līguma gads;

Sākuma datums līguma parakstīšanas datums. Ja lauku nepieciešams aizpildīt
automātiski, tad jāveic konfigurācijas uzstādījumi Dokumentu tipā.
Beigu datums

laukā var ievadīt līguma beigu datumu.

Numurs klienta
uzskaitē

līguma numurs, kāds tam piešķirts klienta uzskaitē;

Klients

klients, ar kuru noslēgts līgums, izvēlas no uzņēmuma Klientu
saraksta.

Loga apakšējā joslā pieejami lauki:
Līguma statuss

līguma statusu maina pats lietotājs, izvēloties no lejupkrītošā saraksta:
Plānots (līgums tiek plānots, bet vēl nav spēkā), Apstiprināts,
Sagatavots, Parakstīts, Aktīvs (līgums ir spēkā), Saistības izpildītas
(līguma saistības ir izpildītas), Anulēts, Atteikts vai Apturēts (līgums
nav spēkā, tas ir apturēts).

Līguma tips

pārdošana vai pirkšana, kas ļauj iegūt atbilstošas apgādes/realizācijas
atskaites "Līgumu atlikumi".

Atbildīgais

jāizvēlas datus no Atbildīgo saraksta

Pārējā informācija pieejama ievadloga lappusēs:
Lappuse Informācija
Lappuse Dimensijas
Lappuse Klasifikācija
Lappuse Kavējuma nauda
Lappuse Summas kontrole
Lappuse Summas izmaiņas
Lappuse Piezīmes
Lappuse Līguma dokumenti
Lappuse Papildgrupas
Lappuse Īpašības
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1.4.1

Lappuse Informācija

Lappusē Informācija norāda:
Līguma valūta

līguma valūta, izvēlas no lejupkrītošā saraksta;

Summa

līguma summa

Summa bez PVN

līguma summa bez PVN, kas nepieciešama veidlapas Nr.21 sagatavošanai;

PVN summa

līguma PVN summa;

PVN likme

ievada PVN likmi procentos (% zīme tiek pievienota automātiski).
Kad ir ievadīta PVN likme, tad poga
atvieglo summu lauku
aizpildi. Pēc tās nospiešanas tiek piedāvāts izvēlēties, kas jāaprēķina:
Izvēle Summa ar PVN – sistēma aprēķina kopējo summu (lauks Summa), par
pamatu ņemot vērtības ievadlaukos Summa bez PVN un PVN likme.
Izvēle Summa bez PVN – sistēma aprēķina summu bez PVN (lauks Summa bez
PVN), par pamatu ņemot vērtības ievadlaukos Summa un PVN likme.

Sākotnējā apmaksātā
izpilde

summa norāda, cik daudz līdzekļu jau ir iztērēts saistībā ar šo līgumu. Lauku
aizpilda manuāli gadījumos, kad sistēmā vēlas reģistrēt jau daļēji izpildītus
līgumus. Lauka vērtība ietekmē līguma atlikumu un izpildi;

Līguma priekšmets

ziņas par līguma priekšmetu;

PVN kategorija

klienta PVN kategorija, izvēlas no nolaižamā saraksta (Pamatdati -> Noliktava ->
PVN kategorij as);
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Papildkods

līguma papildkoda lauks, kuru var izmantot pēc vajadzības;

Apmaksas termiņš
(dienās)

iespēja norādīt apmaksas termiņu (dienās), kuru pēc tam izmanto pavadzīmēs un
rēķinos apmaksas termiņa noteikšanai.
Apmaksas termiņa noteikšanā sistēma ievēro šādas prioritātes:
1) dokumenta tipā norādītais algoritms un vērtības;
2) līgumā norādītais dienu skaits;
3) klienta kartītē norādītais dienu skaits.

Dokumentu
robeždatums

datums, līdz kuram ir atļauta līguma dokumentu ievade;

Kontaktpersona

klienta kontaktpersona;

Paziņojuma
publikācijas datums
IUB mājas lapā

ievada datumu.

Parakstīšanas datums ievada datumu.
Reģistrācijas datums

ievada datumu.

Saņēmējs

Samaksas saņēmējs. Lauks paredzēts līgumiem, kuri reāli ir noslēgti ar vienu
klientu, tomēr samaksa tiek veikta citam klientam. Nospiežot lauka pogu
,
izvēlas no Klientu saraksta. Lauks nav obligāti aizpildāms.
Samaksas saņēmēja norēķinu tipam (Debitors/Kreditors) jāatbilst līguma tipam
Pārdošana vai Pirkšana un līguma Klientam un Samaksas saņēmējam ir jābūt
vienādam norēķinu veidam.
Maksājumu dokumentos, piemeklējot klientu pēc līguma, tiek atlasīti divi klienti:
līguma Klients un Samaksas saņēmējs. Piemeklējot līgumu pēc klienta, tiek
meklēts vai šis klients ir laukos Līguma klients un Samaksas saņēmējs.

Izvēles rūtiņa
Ģenerāllīgums

ja izvēles rūtiņu atzīmē, tad šo līgumu varēs norādīt citiem līgumiem kā
ģenerāllīgumu. Šim līgumam nevarēs norādīt kādu citu līgumu kā ģenerāllīgumu,
zemāk esošais lauks Ģenerāllīgums kļūst neaktīvs (t.i. iespējams izveidot tikai
viena līmeņa ģenerāllīgumu ar piesaistītiem apakšlīgumiem). Vēl skatīt Ģenerālais
līgums.

Izvēles rūtiņa
Norēķins pret
ģenerālo līgumu

izvēles rūtiņa kļūst aktīva, ja līgums ir norādīts kā Ģenerālais līgums.
Ja izvēles rūtiņu neatzīmē, tad, ievadot dokumentus, šo ģenerāllīgumu nevar
izvēlēties piesaistei (piesaistīt varēs ģenerāllīguma apakšlīgumus).
Ja izvēles rūtiņu atzīmē, tad dokumentiem varēs piesaistīt ģenerāllīgumu (nevarēs
piesaistīt ģenerāllīguma apakšlīgumus).

Ģenerāllīgums

sasaiste ar ģenerāllīgumu, aizpilda, ja tiek ievadīts līgums, kas ir ģenerālā līguma
apakšlīgums. Nospiežot lauka pogu
, izvēlas no Klientu līgumu saraksta, kurā
ir atlasīti ģenerāllīgumi. Lauks nav obligāti aizpildāms.
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1.4.2

Lappuse Dimensijas

Lappusē Dimensijas līgumam var piesaistīt prasību kontu, papildkontu, konta dimensijas atkarībā no
Uzskaites parametros definētās dimensiju konfigurācijas, kā arī projektu. Kontus iespējams iekļaut
kontējumu shēmās.

1.4.3

Lappuse Klasifikācija

Lappusē Klasifikācija norāda dažādus datus, kas saistīti ar līguma klasifikāciju:
Līguma veids

līguma veids, izvēlas no Līgumu veidu saraksta (Pamatdati -> Līgumi ->
Līgumu veidi);

Iepirkums

izvēlas no Līgumu iepirkumu kategoriju saraksta (Pamatdati -> Līgumi
-> Līgumu iepirkumu kategorij as);

Nozare

izvēlas no Nozaru klasifikatora (Pamatdati -> Klienti -> Nozaru
klasifikators);
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Saistību klasifikācijas grupa

izvēlas no Saistību klasifikācijas grupu saraksta - brīvi izmantojama viena
līmeņa klasifikatora, kurā norāda saistību klasifikācijas grupas kodu un
nosaukumu;

Līguma grupa

izvēlas no Līgumu grupu klasifikatora (Pamatdati -> Līgumi -> Līgumu
grupas), kurā tiek norādīts līguma grupas kods, nosaukums, līmenis un,
ja nepieciešams, virsgrupa. Līguma kartīņai var norādīt tikai 3.(zemākā)
līmeņa vērtību.

Rēķina piegādes adrese

norāda adresi uz kuru tiks sūtīti rēķini;

Klienta atrašanās vieta

līguma klienta atrašanās vieta: iekšzeme, ES valsts vai ārpus ES valsts.
Informācija nepieciešama veidlapas Nr.21 sagatavošanai;

Darījums

izvēlas no klienta darījumu saraksta.

1.4.4

Lappuse Kavējuma nauda

Līguma lappuse Kavējuma nauda paredzēta kavējuma naudas aprēķiniem nepieciešamās informācijas
uzdošanai, kas tiek izmantota Līgumsodu un kavējumu naudas aprēķināšanā (skat. Līgumsodi un kavējumu
naudas).
Lappusei Kavējuma nauda ir divas apakšlappuses: Aprēķins un Atbrīvojumu periodi.
Lappuse Aprēķins
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Lappusē Aprēķins attiecīgajam līgumam var noteikt līgumsoda un kavējuma naudas periodu, piesaistīt
līgumsoda aprēķina algoritmu (iespējamie veidi: neaprēķina, % no summas dienā, konstanta summa dienā,
konstanta summa) un soda procentus vai summu (atkarībā no izvēlētā algoritma) un soda aprēķinu metodi.
Soda aprēķina metode ir paredzēta, lai būtu iespēja nodefinēt vairākus spēkā esošus līgumsoda algoritmus
vienā laika periodā, kas nozīmē, ja būs vienlaicīgi nodefinēti divi aprēķina algoritmi katrs ar savu soda aprēķina
metodi, sistēma, automātiski ģenerējot līgumsodus, izveidos divus kavējuma naudas dokumentus. Ja ir
ieslēgta norēķinu grupu funkcionalitāte (Sistēma -> Uzstādīj umi -> Uzskaites parametri -> lappuse Norēķini ->
lappuse Pamatdati) laukā "Lietot norēķinu grupas" norādīta vērtība "Jā"), tad katru soda metodi var nokonfigurēt
ar savu norēķinu grupu (skat. Soda aprēķinu metodes).
Laukā Pieļaujamais kavējums (dienās) var norādīt atšķirīgu vērtību konkrētajam līgumam nekā visā sistēmā
uzdotais kavējumu dienu skaits Uzskaites parametros (Uzskaites parametri -> Līgumi -> lauks Pieļauj amais
kavēj ums (dienās)) - ja maksājums iekļaujas šajās dienās pēc apmaksas termiņa, tad kavējuma naudas
neaprēķina, ja nokavē, tad aprēķina par visām dienām sākot no apmaksas termiņa. Aprēķinot Kavējuma naudu,
vispirms tiks ņemts vērā norādītais dienu skaits līgumā un, ja tas ir tukšs, tad tiks ņemts vērā Uzskaites
parametros norādītais dienu skaits.
Ir iespējams norādīt arī soda limita veidu (nav uzdots, % no summas, summa) un soda limita procentus vai
summu (atkarībā no izvēlētā soda limita veida). Laukā Soda summa vai % iespējams ievadīt procentu vērtību
ar līdz 6 zīmēm aiz komata.
Laukā Kavējumu konts var norādīt kontu, kuru izmanto klientu kavējuma naudu uzskaitei un kuru ir iespējams
iesaistīt kontējumu shēmās.
Valūtas lauks ir informatīvs un attēlo līguma valūtu.

Lappuse Atbrīvojumu periodi
Lappusē Atbrīvojumu periodi var ievadīt periodus, kuros līguma klients ir atbrīvots no kavējuma naudu
maksāšanas.
Atbrīvojumu periodus iespējams norādīt gan visiem, gan tikai atsevišķiem dokumentiem.

Jaunu atbrīvojuma periodu pievieno, nospiežot pogu
periods”). Tiek atvērts ievadlogs Atbrīvojuma periods.
Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot, nospiežot pogu

( jābūt izveidotam dokumenta tipam “Atbrīvojuma
un skatīt datus, nospiežot pogu

.
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Sarakstam ir pieejamas arī pārējās Datu apstrādes darbības sarakstu logos.
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

Ievadlogs Atbrīvojuma periods

Aizpildīšanai pieejami lauki:
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;

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.
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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
un attiecīgie dokumenti jāpievieno Dokumentu sarakstā - kolonnā Dokuments, nospiežot
izvēlas no līguma dokumentu saraksta nepieciešamo.
Izmantojot pogu

,

, tabulai tiek pievienota jauna rindiņa nākamajam dokumentam.

Kad visi nepieciešamie dokumenti pievienoti, nospiež pogu

.

Ievadītā atbrīvojumu informācija tiks ņemta vērā kavējumu un soda naudu aprēķinā.
Atbrīvojuma periodiem ar aktīvu izvēles rūtiņu „Dokumenti” un arī ar aktīvām abām izvēles rūtiņām „Dokumenti”
un ”Atbrīvojuma periodā izrakstītajiem dokumentiem” ir iespējama pārklāšanās, ja dokumenti neatkārtojas vienam rēķinam atbrīvošanas periods vēl nav beidzies, bet otram rēķinam jau ir sācies atbrīvošanas periods.
Sarakstā Atbrīvojumu periodi apkopoti visi atbrīvojumu periodi no visiem līgumiem (skat.Atbrīvojumu periodi).

1.4.5

Lappuse 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;
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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.
Laukā Summas kontrolēt izvēlas vai kontrolēt "pret summām ar PVN" vai "pret summām bez PVN".
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.
Summas kontrole attiecas gan uz ģenerāllīgumu, gan tā apakšlīgumiem.
Gadījumā, ja līgums ir ģenerāllīgums un dokumentos tiek norādīti apakšlīgumi, tad summas kontrole darbojas,
ņemot vērā apakšlīgumu dokumentu summas.
Ievadot dokumentus, saskaņā no uzdotajiem summas kontroles nosacījumiem, tiks izdots attiecīgs
paziņojums.

1.4.6

Lappuse Summas izmaiņas

Saglabājot jaunu klienta līgumu (Dokumenti -> Līgumi -> Jauns līgums -> Klienta līgums) lappuses „Summas
izmaiņas” pirmajā rindiņā tiek fiksētas vērtības no šādiem līguma laukiem: „Līguma summa”, „Līguma summa
bez PVN”, „Līguma sākotnējā apmaksātā izpilde”, „Valūta”. Rindiņas aile „No datuma” tiek aizpildīta ar līguma
sākuma datumu (lauks ”Sākuma datums”).

Ja tiek labota līguma summa (Dokumenti -> Līgumi -> Līgumu saraksts -> Labot -> lappuse Informācij a),
Summu izmaiņu tabulā tiek reģistrēta jauna rinda, kurā būs redzamas jaunās līguma summas, izmaiņu datums
un summu izmaiņas attiecībā pret iepriekšējā rindā saglabātajām vērtībām.
Ja tiek labota līguma summa, tad sistēma piedāvā to reģistrēt:

27

Lietotāju dokumentācija

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".
Nepieciešamības gadījumā summu izmaiņu rindās informāciju var ievadīt vai labot manuāli. Ja sistēmas
reģistrētās summu izmaiņas nav nepieciešamas, atbilstošo rindu var dzēst. Nākamās summu izmaiņas
vienmēr tiek rēķinātas pret pēdējām saglabātajām summu izmaiņām.

1.4.7

Lappuse Piezīmes

Lappusē Piezīmes pieejams:
- liels piezīmju lauks, kurā var brīvā teksta formā ievadīt piezīmes;
- lauks Novietojums, kurā var norādīt līguma dokumenta faila novietojumu failu katalogā.

1.4.8

Lappuse Līguma dokumenti

Lappusē Līguma dokumenti iespējams apskatīt visus ar līgumu saistītos dokumentus: līguma atlikumu
veidojošos dokumentus un to summas, līgumsodu dokumentus un to summas.
Loga kreisajā pusē redzams dokumentu veidu hierarhisks saraksts, bet labajā pusē pieejams izvēlēto
dokumentu saraksts.
Saraksts Apakšlīgumi pieejams tikai ģenerāllīgumiem, tajā redzami Ģenerālā līguma apakšlīgumi.

1.4.9

Lappuse Papildgrupas

Lappusē Papildgrupas līgumam tiek piesaistītas papildgrupas no Līgumu papildgrupu klasifikatora, kas
paredzētas 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.

1.4.10 Lappuse Īpašības
Lappusē Īpašības līgumam iespējams nodefinēt kādu nepieciešamo papildus klasifikāciju līguma datiem.
Jāievada dati tabulā:
Kods

nospiežot lauka pogu
, izvēlas vērtību no Īpašību klasifikatora (Pamatdati ->
Uzņēmums -> Īpašības);
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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.

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

1.5

.
.

Ģenerālais līgums

RVS Horizon Līgumu modulī ir pieejama Ģenerālā līguma un tā apakšlīgumu uzskaitīšana, lai varētu veikt
katras atsevišķās ģenerālā līguma sastāvdaļas izpildes kontroli, kā arī paša ģenerālā līguma izpildes kontroli.
Lai ievadītu Ģenerālo līgumu, pievieno jaunu Klienta līguma kartīti un lappusē Informācija atzīmē izvēles
rūtiņu Ģenerāllīgums.
Iespējams izveidot tikai viena līmeņa ģenerāllīgumu ar piesaistītiem apakšlīgumiem - ģenerāllīgumam nevar
norādīt kādu citu līgumu kā ģenerāllīgumu, lauks Ģenerāllīgums ir neaktīvs.
Ja līgums ir norādīts kā Ģenerālais līgums, tad kļūst aktīva izvēles rūtiņa Norēķins pret ģenerālo līgumu:
- ja izvēles rūtiņu neatzīmē, tad, ievadot dokumentus, ģenerāllīgumu nevar izvēlēties piesaistei (piesaistīt varēs
ģenerāllīguma apakšlīgumus).
- ja izvēles rūtiņu atzīmē, tad dokumentiem varēs piesaistīt ģenerāllīgumu (nevarēs piesaistīt ģenerāllīguma
apakšlīgumus).
Ģenerālā līguma katra atsevišķā sastāvdaļa tiek ievadīta kā saistītais līgums (apakšlīgums), kuram tiek
norādīts ģenerālais līgums.
Lai ievadītu Saistīto līgumu (apakšlīgumu), tad pievieno jaunu Klienta līguma kartīti un lappusē Informācija
laukā Ģenerāllīgums norāda līguma ģenerāllīgumu.
Ģenerālā līguma kartītes lappusē Līguma dokumenti sarakstā Apakšlīgumi ir redzami visi ģenerālajam
līgumam piesaistītie līgumi, skat.Lappuse Līguma dokumenti.
Saglabājot apakšlīgumu, kuram ir norādīts ģenerāllīgums, tiek salīdzināti saglabājamā līguma dati ar norādītā
Ģenerāllīguma visu saistīto līgumu kopsummu.
Lai līguma summas un/vai termiņa kontrole darbotos, tad ir jābūt uzstādītiem attiecīgajiem Kontroles un vides
parametri Līgumu modulim (Sistēma -> Uzstādīj umi -> Kontroles un vides parametri -> grupa Līgumi):
Ģenerāllīguma summas kontrole un Ģenerāllīguma termiņa kontrole. Iespējamās parametru vērtības ir
Aizliegt, Brīdināt vai Nekontrolēt.
Līgumu saraksta un atskaites „Līguma atlikumi” izskatā ir pieejamas lauku grupas ar Ģenerāllīguma datiem.

1.6

Iepirkums bez līguma

Līguma dokumentu veids Iepirkums bez līguma paredzēts iepirkuma noformēšanai bez konkrēta klienta.
Šo dokumenta veidu var izmantot informācijas sagatavošanai, kas nepieciešama, veidojot pārskatus par valsts
un pašvaldību iepirkumiem (skat. Pārskats par valsts un pašvaldību iepirkumiem).
Līguma ievadloga galvenē tiek ievadīta šāda informācija:
Numurs

līguma numurs;

Datums

līguma parakstīšanas datums;

Beigu datums

laukā var ievadīt līguma beigu datumu.
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Ievadloga apakšējā joslā ir lauki:
Aktivitātes pazīme

Līguma tips

pārdošanas vai pirkšanas dokuments.

Atbildīgais

iespējams ievadīt atbildīgo par darījumu.

Pārējā informācija pieejama lappusēs.
Lappuse Informācija

Lappusē norāda:
Līguma valūta

līguma valūta, izvēlas no lejupkrītošā saraksta;

Summa

iepirkuma summa;

Summa bez PVN

iepirkuma summa bez PVN, kas nepieciešama veidlapas Nr.21 sagatavošanai;

PVN

iepirkuma PVN summa;

PVN likme

PVN likme;

Iepirkums

līguma iepirkums (izvēle no līguma iepirkumu saraksta Pamatdati -> Līgumi ->
Līgumu iepirkumu kategorij as);

Līguma
priekšmets

ziņas par iepirkuma priekšmetu.

Blakus ievadlaukam PVN likme esošā poga Aprēķināt atvieglo summu lauku aizpildi. Pēc tās
nospiešanas tiek piedāvāts izvēlēties, kas jāaprēķina:
Izvēle Summa ar PVN – sistēma aprēķina kopējo summu (lauks Summa), par pamatu ņemot vērtības
ievadlaukos Summa bez PVN un PVN likme.
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Izvēle Summa bez PVN – sistēma aprēķina summu bez PVN (lauks Summa bez PVN), par pamatu
ņemot vērtības ievadlaukos Summa un PVN likme.
Lappuse Klasifikācija

Lappusē norāda līguma veidu no līgumu veidu klasifikatora (Pamatdati -> Līgumi -> Līgumu veidi).
Lappuse Summas kontrole

Lappusē iespējams norādīt, kā kontrolēt iepirkuma un ar iepirkumu 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 iepirkuma summu;
aizliedz - sistēma aizliedz izpildīt dokumentu, ja līdz ar attiecīgā dokumenta izpildi dokumentu kopsumma
pārsniegs iepirkuma summu.

31

Lietotāju dokumentācija
Kolonnā Kopsummas redzamas ar līgumu saistīto, jau ievadīto dokumentu kopsummas.
Kolonnā Līdz līguma summai redzamas summas, kas aprēķinātas no iepirkuma summas atņemot
attiecīgo dokumentu kopsummu.
Lappuse Papildgrupas

Lappusē iespējams norādīt papildgrupas.

1.7

Iepirkumu saraksts

Līgumu iepirkumu saraksts ir pieejams no izvēlnes Dokumenti -> Līgumi -> Iepirkumu saraksts.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Līgumu iepirkums.
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Ievadloga galvenē jānorāda:
Numurs

iepirkuma numurs;

Datums

iepirkuma datums;

Piedāvājuma
iesniegšanas termiņš

datums, līdz kuram jāiesniedz piedāvājums

Kategorija

izvēlas no iepirkumu kategoriju saraksta;

Metode

līguma iepirkuma metode, izvēlas no iepirkumu metožu saraksta;

CVP kods

kods pēc iepirkumu klasifikatora;

Iepirkuma priekšmets apraksta iepirkuma priekšmetu;
Piezīmes

piezīmes brīvā formā.

Lēmuma numurs

ievada numuru;

Lēmuma datums

ievada datumu.

Apakšējā joslā pieejami lauki:
Izvēles rūtiņa Vai publicēt internetā - atzīmē, ja informācija par iepirkumu tiks publicēta internetā.
Lauks Statuss - iepirkuma statusu (piemēram, pasludināts, pārtraukts) izvēlas no Iepirkumu statusu
klasifikatora (Kods, Nosaukums).
Pārējā informācija pieejama ievadloga lappusēs.
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Lappuse Pretendenti
Tabulā iespējams ievadīt attiecīgā iepirkuma pretendentu Kodu un Nosaukumu - kolonnā Kods nospiežot
pogu

un izvēloties no Klientu saraksta, Summu un Iepikumu daļu.

Nospiežot pogu

, sarakstam tiek pievienota jauna rindiņa.

Nospiežot pogu

, ieraksts tiek dzēsts no saraksta.

Lappuse Summas
Lappusē reģistrē iepirkuma summas.

Aizpildīšanai pieejamie ievadlauki:
Summa

iepirkuma summa;

Summa bez PVN

iepirkuma summa bez PVN;

PVN summa

iepirkuma PVN summa;

PVN likme

ievada PVN likmi procentos (% zīme tiek pievienota automātiski).
Kad ir ievadīta PVN likme, tad poga
atvieglo summu lauku
aizpildi. Pēc tās nospiešanas tiek piedāvāts izvēlēties, kas jāaprēķina:
Izvēle Summa ar PVN – sistēma aprēķina kopējo summu (lauks Summa), par
pamatu ņemot vērtības ievadlaukos Summa bez PVN un PVN likme.
Izvēle Summa bez PVN – sistēma aprēķina summu bez PVN (lauks Summa
bez PVN), par pamatu ņemot vērtības ievadlaukos Summa un PVN likme.

Lappuse Sadalījums
Lappusē iespējams aprakstīt iepirkuma summas sadalījumu pa periodiem.

Tabulā iespējams norādīt:
Datums no

Perioda sākuma datums.

Datums līdz

Perioda beigu datums.

Summa bez PVN

Summa bez PVN dotajā periodā.
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Sistēma automātiski neaprēķina šīs kolonnas vērtību.

Summa

Summa dotajā periodā.

Nospiežot pogu

, sarakstam tiek pievienota jauna rindiņa.

Nospiežot pogu

, ieraksts tiek dzēsts no saraksta.

Zem tabulas ir redzami divi informatīvi lauki:
- Kopā Summa - sistēma aprēķina tabulas kolonnas Summa vērtību kopsummu
- Kopā Summa bez PVN - sistēma aprēķina tabulas kolonnas Summa bez PVN vērtību kopsummu.
Lappuse Uzvarētāji

Izvēlas no Klientu saraksta uzvarētājus, norāda Summu un Iepirkuma daļu.
Lappuse Komisija

Izvēlas no Darbinieku saraksta komisijas locekļus.
Lappuse Notikumi

Ievada notikumu datumu un aprakstu.

1.8

Līgumsodi un kavējumu naudas

Līgumsodi un kavējumu naudas aprēķini ir pieejami Līgumsodu un kavējumu naudas sarakstā.
Izvēlne: Dokumenti -> Līgumi -> Līgumsodi un kavēj umu naudas.
Līgumsodu rēķināšanai jāsagatavo informācija Līguma ievadlogā lappuses Kavējumu nauda
apakšlappusē Aprēķins , kurā attiecīgajam līgumam var piesaistīt līgumsoda aprēķina algoritmu un soda
procentus vai summu.
Ir iespējams norādīt arī soda limita veidu un soda limita procentus vai summu un soda aprēķina metodi, skat.
Līguma ievadlogs.
Jaunu līgumsodu pievieno, nospiežot pogu
ievadlogs Līgumsoda ievadlogs.

un izvēloties dokumentu tipu Līgumsods. Tiek atvērts
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Lai būtu pieej ams dokumentu tips Līgumsods, j ābūt aktivizētam dokumentu tipam “Līgumsodi” (Sistēma > Uzstādīj umi -> Dokumentu tipi).
Jaunu kavējumu naudu pievieno, nospiežot pogu
atvērts Kavējumu naudas ievadlogs.

un izvēloties dokumentu tipu Kavējumu nauda. Tiek

Lai būtu pieej ams dokumentu tips Kavēj umu nauda, j ābūt aktivizētam dokumentu tipam “Līguma
kavēj uma nauda” (Sistēma -> Uzstādīj umi -> Dokumentu tipi).
Veidoj ot dokumenta tipu, ļoti vēlams piesaistīt numeratoru! Tas īpaši nepieciešams automātiski ģenerēj ot
kavēj uma naudas.
Saraksta loga izvēlne
Ģenerēt rēķinu

pieejamas darbības:
aktivizē Rēķinu ģenerācijas vedni (skat. Rēķinu ģenerācijas vednis).
Darbība ir pieejama ierakstiem stadijā “Aprēķināts”. Darbību var izpildīt
saraksta aktīvajam ierakstam vai vairākiem sarakstā iezīmētiem ierakstiem.

Mainīt iekļaušanas pazīmi uz
"Iekļaut"
Mainīt iekļaušanas pazīmi uz
"Neiekļaut"
Dokumenta notikumi

skatīt notikumu vēsturi.

Apskatīt iekļauto dokumentu

atver rēķinu, kurā kavējuma nauda ir iekļauta

Ārējo datu ielāde

Excel datu struktūras veidne
Aizpilde no Excel faila
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1.8.1

Līgumsoda ievadlogs

Pievienojot jaunu līgumsoda dokumentu, jāaizpilda ievadlogs Līgumsods.

Ievadlogā norāda:
Numurs – līgumsoda dokumenta numurs.
Datums – līgumsoda dokumenta datums.
Līgums - līguma dati:
Numurs – piesaistītā līguma numurs (līgumu var arī nepiesaistīt, bet tad zemāk jānorāda klients); pārējie
līguma dati parādās automātiski.
Klients – ja tiek piesaistīts līgums, tad automātiski redzams līguma klients. Ja līgums nav piesaistīts, tad
klients ir jānorāda, izvēloties no Klientu saraksta.
Saistību dokuments - saistību dokumenta dati.
Numurs – saistību dokumenta numurs, izvēles sarakstā tiek piedāvāti attiecīgā klienta neapmaksātie saistību
dokumenti.
Pārējie saistību dokumenta dati redzami automātiski.
Ja klientam ir vairāki saistību dokumenti, tad katram j āveido savs līgumsoda dokuments!
Saistību dokumentu var arī nenorādīt. Tādā gadījumā lauks Valūta tiek aizpildīts no līguma datiem, un laukā
Summa iespējams manuāli ierakstīt soda naudas summu (piemēram, tiesvedības gadījumā, pamatojoties uz tiesas
lēmumu).

Metode – izvēle no soda aprēķina metodēm (skat. Soda aprēķinu metodes).
Norēķinu grupa – automātiski tiek pielasīta no soda aprēķina metodes.
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Aprēķina algoritms, soda summa vai %, limita veids, limits – dati redzami automātiski, ja ir piesaistīts
līgums, kurā aizpildīta lappuse “Līgumsodi”. Ja līgums nav piesaistīts, tad šie dati jāievada. Laukā Soda
summa vai % iespējams ievadīt procentu vērtību ar līdz 6 zīmēm aiz komata.
Saturs – iespēja ievadīt papildus informāciju.
Nospiežot pogu
veic aprēķinu un tabulā parādīsies līgumsoda rindiņas.
Rindiņas tiek aizpildītas automātiski atbilstoši aprēķina algoritmam, soda lielumam, limitam un saistību
dokumentam.
Rindiņās redzama šāda informācija:
apmaksas termiņš (saistību summas apmaksas datums atbilstoši saistību dokumentā norādītajam apmaksas
termiņam),
apmaksas dokuments (kad ir apmaksāts, tad redzams apmaksas dokumenta nr.),
apmaksas datums (kad ir apmaksāts, tad redzams apmaksas datums),
kavējuma dienas (dienu skaits),
saistību summa (summa, par kādu piestādīts saistību dokuments),
soda summa (aprēķinātā soda summa).
Zem tabulas pieejami lauki Piezīmes un Summa - soda naudas summa.
Līgumsodam iespējami šādi statusi:
Izrakstīts – statuss saglabājas, kamēr saistību summa un sodi nav apmaksāti;
Aprēķināts – statusu var uzstādīt ar roku, kad visas summas ir apmaksātas.
Aprēķināto sodu var pievienot jaunam Rēķinam, izmantojot rēķinā rindiņu ar tipu:

.
Šādu dokumentu kontējot, var veidot speciālu kontējumu shēmu, kurā norādīts, kā kontēt soda rindu.
Kontējumu shēmas ievadloga laukam Rindas tips ir iespēja izvēlēties tipu Soda rinda.
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1.8.2

Kavējuma naudas ievadlogs

Pievienojot jaunu kavējuma naudas dokumentu, jāaizpilda ievadlogs Līguma kavējuma nauda.

Ievadloga galvenē jānorāda:
Numurs

kavējumu naudas dokumenta numurs;

Datums

kavējumu naudas dokumenta datums;

Līgums

līgums, kuram tiks rēķinātas kavējumu naudas;

Metode

izvēle no soda aprēķina metodēm

Norēķinu grupa

automātiski tiek pielasīta no soda aprēķina metodes.

Aprēķināt no-līdz periods, kuram aprēķināt kavējuma naudas.
Jāņem vērā, ka tiks kontrolēta datumu nepārtrauktība. Ja šis ir pirmais dokuments un
kavējuma naudas rēķini tikko tiek sākti, tad uzskaites parametros jābūt norādītam
datumam: Kavējuma naudu neaprēķināt pirms.
Lappuse "Aprēķins"
Kad ievadloga galvenē esošie lauki ir aizpildīti, jānospiež poga
kavējuma naudas un aizpildīs dokumentu.

, un sistēma automātiski aprēķinās

Lappuse "Aprēķina algoritmi"
Aprēķina algoritms, soda summa vai %, limita veids, limits – dati redzami automātiski, ja ir piesaistīts
līgums, kurā aizpildīta lappuse “Kavējuma nauda”. Ja līgums nav piesaistīts, tad šie dati jāievada. Laukā Soda
summa vai % iespējams ievadīt procentu vērtību ar līdz 6 zīmēm aiz komata.
Dokumenta statusu nevar mainīt, tas tiek noteikts automātiski.
Iekļaušanas pazīmi var mainīt:
Iekļaut - nozīmē tālāku kavējuma naudas iekļaušanu dokumentos (piem., rēķinos), kas tiek nosūtīti klientam.
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Neiekļaut – nozīmē neiekļaut kavējuma naudas dokumentos.
Lappuse "Saturs"
Kavējuma naudu pamatojumi, kurus sistēma ģenerē automātiski, ja ir aprakstīta līgumsoda pamatojuma
definīcija (skat. Līgumsodu pamatojumi ).
Ja nav, tad šis lauks jāaizpilda lietotājam pašam.
Pamatojumu iespējams veidot katrai kavējuma naudas rindiņai.
Lappuse "Piezīmes"
Brīvi aizpildāms teksta lauks piezīmēm.
Sadaļa Korekcijas
Kavējuma naudas aprēķina rindiņām iespējami veidi: Aprēķins vai Korekcij a.
Korekcijas rindas parādās, ja agrāk aprēķinātām kavējuma naudām ir nepieciešami labojumi.
Korekcijas rindai atšifrējums redzams tabulā Korekcijas.
Sadaļa Aprēķina skaidrojums
Sadaļā tiek attēlots aktīvās aprēķina rindas atšifrējums (kādi lielumi un formulas izmantotas konkrētajā
aprēķinā). Skaidrojums var palīdzēt atrast kļūdaino lielumu vai pārliecināties, ka aprēķins ir pareizs.

Kavējumu naudas iespējams arī aprēķināt automātiski, izmantojot līgumu saraksta logā pogas
izvēlnes darbību Aprēķināt līgumu kavējumu naudas.
Aprēķinam nepieciešams norādīt beigu datumu un kavējuma naudu dokumenta tipu.
Tālāk jānospiež poga Aprēķināt un iezīmētajiem līgumiem tiks aprēķinātas kavējuma naudas.

40

Lietotāju dokumentācija

1.8.3

Līguma kavējumu naudu sākotnējās summas

Ievadlogs Līguma kavējumu naudu sākotnējās summas paredzēts kavējumu naudu sākuma atlikumu
norādīšanai.

Ievadlogā galvenē jānorāda:
Numurs

dokumenta numurs;

Datums

dokumenta datums;

Aprēķinātais
sods

summa, veidojas kā summa no iekļauto rēķinu sodiem;

Līgums

līgums, kuram tiks ievadītas kavējumu naudu sākotnējās summas;

Klients

klienta nosaukums;

Metode

izvēle no Soda aprēķinu metodes;

Norēķinu grupa

automātiski tiek pielasīta no soda aprēķina metodes;

Saturs

kavējuma naudu pamatojumi, kurus sistēma ģenerē automātiski, ja ir aprakstīta
Līgumsoda pamatojuma definīcija.
Ja nav, tad šis lauks jāaizpilda lietotājam pašam.
Pamatojumu iespējams veidot katrai kavējuma naudas rindiņai.

Tabulā tiek pievienoti rēķini, kuriem tiek ievadīti sākuma atlikumi - noklikšķinot uz
Rēķinu saraksta

, izvēlas vērtību no
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Vienu un to pašu rēķinu var iekļaut vairākas reizes sākuma atlikuma dokumentā ar vai bez brīdinājuma,
atkarībā no attiecīgi uzstādītā kontroles parametra Līguma kav.sāk. summas dokumentu atkārtošanās,
skat. Kontroles un vides parametri Līgumu modulim .
Piezīmes

1.8.4

komentāri brīvā veidā

Rēķinu ģenerācijas vednis

Līgumsodu un kavējumu naudu saraksta izvēlnē
aktivizēts vednis Rēķinu ģenerācija.

, izvēloties darbību Ģenerēt rēķinu, tiek

Vedņa pirmajā logā tiek piedāvāts izvēlēties Dokumenta tipu un Dokumenta datumu.

Rēķinu ģenerēšana tiek uzsākta, nospiežot pogu
.
Procesa beigās Rēķinu ģenerācijas logā ir redzams ziņojums par procesa rezultātu.
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Pēc noklusējuma ir atzīmēta izvēles rūtiņa Atvērt uzģenerēto rēķinu sarakstu – nospiežot pogu , tiek atvērts
uzģenerēto rēķinu saraksts.
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1.8.5

Atbrīvojumu periodi

Sarakstā Atbrīvojumu periodi apkopoti visi atbrīvojumu periodi no visiem līgumiem (skat. sadaļu "Klienta
līguma ievadlogs" Lappuse Kavējuma nauda).
Izvēlne: Dokumenti -> Līgumi -> Atbrīvoj umu periodi
Saraksta loga izvēlnē
Aktivizēt (atbrīvojuma periodu).

pieejamas darbības: Dokumenta notikumi, Anulēt (atbrīvojuma periodu),

1.9

Maksājumu plāni

1.9.1

Maksājumu plānu saraksts

Maksājumu plāni paredzēti, lai reģistrētu noslēgtās vienošanās ar klientiem par pakāpenisku parādu
nomaksu. Ja ir izveidots Maksājumu plāns, tad tajā iekļautajiem rēķiniem līgumsodu aprēķināšana tiek
pārtraukta.
Izrakstītajam līgumsodam iespējams piešķirt atlaidi.

Maksājumu plānu saraksts ir pieejams no izvēlnes Dokumenti -> Līgumi -> Maksāj umu plāni.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
, tiek atvērts Maksājumu plānu ievadlogs.
Jaunu maksājumu plānu var ievadīt arī no izvēlnes Dokumenti -> Līgumi -> Jauns maksāj uma plāns.
Saraksta pogas
Dokumenta notikumi

izvēlnē pieejamas darbības:
skatīt izvēlētā maksājuma plāna notikumu vēsturi.
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Pievienot līgumam
atbrīvojuma periodu

maksājuma plānā iekļautajam līgumam automātiski tiek pievienots
atbrīvojuma periods ar norādītu informāciju, uz kuriem rēķiniem tas attiecas izveidojas ieraksts Līguma kartītes lappuses Kavējuma nauda sadaļā
Atbrīvojumu periodi.

Aprēķināt Maksājuma
plāna statusu

aprēķinot statusus tiek ņemta vērā konfigurācija, kas nosaka kādas pārejas
atļauts reģistrēt (skat. Uzskaites parametri Līgumu modulim parametrus
Automātiski reģistrēt statusu pāreju lappusē Maksājumu plāni).
Pieejams arī automatizētais darbs "Maksājumu plānu statusu
aprēķins" (Sistēma -> Uzstādīj umi -> Automatizētie darbi -> Izpildāmā
obj ekta klase "Maksāj umu plānu statusu aprēķins")

Ārējo datu ielāde

1.9.2

Excel datu struktūras veidne
Aizpilde no Excel faila

Maksājumu plānu ievadlogs

Maksājumu plāna ievadlogā tiek reģistrēta informācija par noslēgto vienošanos ar klientu par pakāpenisku
parādu nomaksu.

Maksājumu plāna ievadloga galvenē pieejami ievadlauki:
Numurs

vienošanās numurs;

Datums

vienošanās datums, pēc noklusējuma tekošais datums;

Līgums

līgums, uz kuru attiecas vienošanās;

Maksātājs

noklusēti tiek aizpildīts ar līguma klientu, ja nepieciešams, var mainīt;

Vienošanās summa

ievadāma manuāli vai nospiežot pogu
tiek aizpildīta ar iekļauto rēķinu
nepiesaistīto summu, no kuras atņemta līgumsoda atlaides summa;

Vienošanās valūta

iespēja norādīt vienošanās valūtu;

Apmaksāt kārtējos
rēķinus

ja atzīmē izvēles rūtiņu, tas norāda, ka vienošanās par parādu nomaksu ir noslēgta
arī par rēķiniem, kuri tiks iesniegti maksājuma plāna darbības periodā (no Datums
līdz Pēdējais apmaksas termiņš);

Pēdējais apmaksas
termiņš

attēlo pēdējo apmaksas termiņu no Apmaksas sadalījuma rindām.
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Veidot atbrīvojuma
periodu
Dokumenta tips

izvēles rūtiņu atzīmē, ja tiks veidoti atbrīvojuma periodi
lauks pieejams, ja tiek atzīmēta izvēles rūtiņa Veidot atbrīvojuma periodu.
Norāda dokumenta tipu.

Pārējā informācija pieejama ievadloga lappusēs.
Ievadloga joslā zem lappusēm pieejami lauki Neapmaksātā summa, Nepiesaistītais pamatparāds un
Nepiesaistītais sods, kuros redzamas kopsummas.
Lappuse Iekļautie rēķini
Lappusē Iekļautie rēķini, izmantojot pogu

, var pievienot pilnībā nepiesaistītus rēķinus.

Maksājumu plāna Dokumentu tipā (Sistēma -> Uzstādīj umi -> Dokumentu tipi -> Dokumenta veids:
"Maksāj umu plāns") lappusē Lauku atribūti obligāti jābūt pievienotam laukam Valūta ar norādītu valūtu,
pretējā gadījumā nebūs iespējams veikt rēķinu ielasīšanu.

Lappuse Apmaksas sadalījums
Lappusē Apmaksas sadalījums tiek izveidota tabula ar apmaksas termiņu un summu, kas samaksājama
līdz norādītajam datumam.
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Laukā Periodu skaits tiek norādīts periodu skaits, cik maksājumos nepieciešams sadalīt vienošanās
summu.
Laukā Pirmais apmaksas datums tiek ievadīts datums, ar kuru sākt maksājuma plāna vienošanās
summas apmaksu.
Nospiežot pogu

, tiek uzģenerēts apmaksas sadalījums.

Lappuse Apmaksas sadalījums pa rēķiniem
Lappusē Apmaksas sadalījums pa rēķiniem tiek detalizēts, no kuriem konkrētajiem rēķiniem un to
nepiesaistītajām summām sastāv katra apmaksas sadalījuma rinda.
Nospiežot pogu
, sadalījums tiek uzģenerēts un tabula aizpildīta automātiski.
Maksājuma plāna izpilde tiks kontrolēta pret šo tabulu.

Saglabājot Maksājuma plāna datus, sistēma kontrolē:
- vai maksājuma plāna summa laukā Vienošanās summa sakrīt ar lappusē Iekļautie rēķini iekļauto
rēķinu nepiesaistītajām summām,
- vai visas rēķinu nepiesaistītās summas ir sadalītas pa apmaksas termiņu rindām lappusē Apmaksas
sadalījuma pa rēķiniem.
Lappuse Līgumsoda atlaide
Lappuse Līgumsoda atlaide ir paredzēta, lai kavējuma naudai varētu piešķirt atlaidi vai atcelt piešķirto
atlaidi.
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Lai varētu izmantot šo funkcionalitāti norēķinu grupu griezumā, jābūt nodefinētām kavējumu naudu norēķinu
grupām atlaides aprēķinam (skat. Uzskaites parametri Līgumu modulim lappusi Maksājumu plāni,
parametru KN norēķinu grupām atlaides aprēķinam).

Ievadot Maksājumu plānu ar līgumsoda atlaidi, lappusē Līgumsoda atlaide jābūt norādītiem Dokumentu
tipiem tiem dokumentu veidiem, kas tiks ģenerēti kavējumu naudas atlaides piešķiršanas un piešķirtās
kavējumu naudas atcelšanas procesos:
- Anulēšanas dokumenta tips,
- Kredītrēķina dokumenta tips anulēšanai,
- Rēķina dok. tips atlaides atcelšanai.
Šos dokumentu tipus iespējams norādīt Maksājuma plāna Dokumenta tipa lappusē Lauku atribūti, lai
konkrētie dokumentu tipi tiktu piedāvāti pēc noklusējuma.
Atlaides piemērošana
Lai līgumsodam piešķirtu atlaidi, Maksājuma plāna lappusē Līgumsoda atlaide laukā Atlaide jāievada
atlaide procentos.
Laukā Atlaides summa automātiski tiek aprēķināta procentuālā vērtība no Maksājumu plānā iekļauto
rēķinu soda naudas kopsummas.
Ievadformas galvenē blakus laukam Vienošanās summa, nospiežot pogu
summa, ņemot vērā aprēķināto atlaidi.

, tiek pārrēķināta vienošanās

Nomainot Maksājuma plāna statusu no “Sagatave” uz “Aktīvs” un saglabājot datus, tiek uzģenerēti
kavējumu naudas atlaides piešķiršanas dokumenti, kas ir pieejami lappusē Saistītie dati:
- sarakstā Līgumsodu anulēšanas dokumenti - kavējumu naudu atlaides dokumenti (ar “-“ zīmi),
atbilstoši iekļautā rēķina kavējumu naudas norēķinu grupām.
- sarakstā Līgumsodu atlaides kredītrēķini - kredītrēķins, kurā kā rēķina rindiņas ietilpst kavējumu naudu
atlaides dokumenti.
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Atlaides atcelšana
Lai līgumsodam atceltu piešķirto atlaidi, tad Maksājuma plāna lappusē Līgumsoda atlaide jānospiež
poga
.
Tiek parādīts paziņojums, ka vienošanās summa nesakrīt ar neapmaksātās summas un līgumsoda atlaides
summas starpību.
Nospiežot pogu Labi tiek uzģenerēti piešķirtās kavējumu naudas atlaides anulēšanas dokumenti, kas
pieejami lappusē Saistītie dati:
- sarakstā Līgumsodu anulēšanas dokumenti pieejami kavējumu naudu atlaides atcelšanas dokumenti.
- sarakstā Līgumsodu atlaides anulēšanas rēķini pieejams rēķins, kuram kā rēķina rindiņas ietilpst
kavējumu naudu atlaides atcelšanas dokumenti.
Lappuse Saistītie dati
Maksājuma plāna lappusē Saistītie dati pieejami uzģenerētie dokumenti, kas izveidojušies kavējumu
naudas atlaides piešķiršanas un piešķirtās atlaides atcelšanas procesos.
Līgumsodu anulēšanas dokumenti

Sarakstā Līgumsodu anulēšanas dokumenti pieejami:
1) kavējumu naudu atlaides dokumenti, atbilstoši iekļautā rēķina kavējumu naudas norēķinu grupām (ar
“-“ zīmi);
2) kavējumu naudu atlaides atcelšanas dokumenti.
Līgumsodu atlaides kredītrēķini
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Sarakstā Līgumsodu atlaides kredītrēķini - kredītrēķini, kuros kā rēķina rindiņas ietilpst attiecīgie
kavējumu naudu atlaides dokumenti.

Līgumsodu atlaides anulēšanas rēķini
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Sarakstā Līgumsodu atlaides anulēšanas rēķini pieejami rēķini, kuriem kā rēķina rindiņas ietilpst
attiecīgie kavējumu naudu atlaides atcelšanas dokumenti.

Lappuse Statusa izmaiņas
Maksājuma plāna lappusē Statusa izmaiņas redzami statusa izmaiņu notikumi.
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1.9.3

Maksājumu plānu rindu izpilde (izvērstā)

Atskaite attēlo izvērstu informāciju no Maksājumu plāna lappuses "Apmaksas sadalījums pa rēķiniem" un
katrai šai rindai aktuālās piesaistes, lai varētu redzēt vai plāns tiek pildīts.
Atskaite ir pieejama no izvēlnes: Dokumenti -> Līgumi -> Maksāj umu plānu rindu izpilde (izvērstā).
Pirms informācijas atlases, ir jāaizpilda atskaites parametru logs, kurā jānorāda:
Apmaksas datums - apmaksas datums No - Līdz;
Maksājumu plāns - maksājumu plāna numurs.

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk. Atskaites parametru logs
Pēc parametru norādīšanas ir iespēja izvēlēties:
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·

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
logu.

·

, kas izsauks drukas vadības

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.

Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu sk. Drukas vadības logs

1.9.4

Maksājumu plānu rindu izpilde

Atskaite attēlo informāciju no Maksājumu plāna lappuses "Apmaksas sadalījums pa rēķiniem" un katrai šai
rindai aktuālās piesaistes, lai varētu redzēt vai plāns tiek pildīts.
Atskaite ir pieejama no izvēlnes: Dokumenti -> Līgumi -> Maksāj umu plānu rindu izpilde.
Pirms informācijas atlases, ir jāaizpilda atskaites parametru logs, kurā jānorāda:
Apmaksas datums - apmaksas datums No - Līdz;
Maksājumu plāns - maksājumu plāna numurs.

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
logu.
·

, kas izsauks drukas vadības

nospiežot pogu Uz druku izsaukt drukas vadības logu, lai uzreiz izdrukātu atskaiti.

Drukas vadības loga vispārīgu aprakstu skat. Drukas vadības logs.
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1.10 Pakalpojumu līgumi
1.10.1 Pakalpojumu līgumu saraksts
Līgumu veids Pakalpojumu līgumi ar rēķinu automātiskas ģenerācijas iespēju, ērti izmantojams
uzņēmumiem, kas sniedz, piemēram, interneta piegādes pakalpojumus.
Pakalpojumu līgumu pieejamība ir atkarīga no iegādātās Horizon komplektācijas un to nosaka instalācijas
atslēga.
Pakalpojumu līgumu saraksts ir pieejams no izvēlnes Dokumenti -> Līgumi -> Pakalpoj umu līgumi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
, tiek atvērts Pakalpojuma līguma ievadlogs.
Jaunu pakalpojumu līgumu var ievadīt arī no izvēlnes Dokumenti -> Līgumi -> Jauns.
Saraksta pogas

izvēlnē pieejamas darbības:

Līguma dokumenti - apskatīt dažādus ar izvēlēto līgumu saistītos dokumentus;
Kavējumu atbrīvojuma perioda pievienošana - izveidot kavējumu atbrīvojuma periodu izvēlētajiem
līgumiem;
Veidot rēķinus par pakalpojumiem - ģenerēt rēķinus par iezīmētajiem līgumiem;
Pakalpojumu rēķinu apskats - apskatīt izvēlētajam līgumam uzģenerētos rēķinus par pakalpojumiem;
Aprēķināt līguma kavējuma naudas - aprēķināt izvēlēto līgumu kavējumu naudas;
Dokumenta notikumi - izvēlētā līguma notikumi;
Lauku labošana iezīmētajām rindām
Hierarhiskais /Parastais saraksts - attēlot sarakstu hierarhiski pa līguma veidiem vai kā parastu sarakstu.

1.10.2 Pakalpojumu līgumu ievadlogs
Pakalpojumu līguma ievadloga galvenē tiek ievadīta šāda informācija:
Numurs

līguma numurs;

Gads

līguma gads;

Datums

līguma parakstīšanas datums;

Beigu datums

laukā var ievadīt līguma beigu datumu;

Numurs klienta
uzskaitē

līguma numurs, kāds tam piešķirts klienta uzskaitē;

Līgumslēdzējs

klients, ar kuru noslēgts līgums par pakalpojumu piegādi.

Pakalpojuma līguma ievadlogā, atšķirībā no Klienta līguma ievadloga, ir papildus lappuses: Līguma
subjekti un Pakalpojumi.
Līguma subjekti
Lappusē apraksta klientus, kuriem tiek sniegti pakalpojumi:
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Lappuse Pakalpojumi
Lappusē tiek norādīts, kādus pakalpojumus un pēc kādas apmaksas aprēķina metodes attiecīgajiem klientiem
- līguma subjektiem piegādā:
· gadījumā, ja tiek izmantota mēneša vai dienas apmaksa, lappusē jānorāda pakalpojuma kods

(pakalpojuma kartītē jānorāda atbilstošā mērvienība - diena vai mēnesis, pēc kuras tiks aprēķināta
apmaksa), daudzums, rēķina periods, cena, laika periods, kurā norādītie nosacījumi ir spēkā,
pakalpojuma klients, aprēķina metode (konstanta summa par mēnesi vai dienu).
· gadījumā, ja tiek izmantota apmaksa pēc skaitītāja, tad jānorāda pakalpojuma kods, līguma mainīgā

kods (izmantojot līguma mainīgo, tiks atrasts patēriņš atbilstošajam periodam), rēķina periods, cena par
vienību, laika periods, kad šī cena spēkā, pakalpojuma klients, aprēķina metode.

Pakalpojumu līgumiem ir pieejama funkcionalitāte, kas paredzēta, lai varētu no piegādātajiem saņemtos
pakalpojumus tālāk iekļaut realizācijas rēķinā pircējiem/debitoriem.
Pakalpojumi tiek analizēti pēc līgumu Subjektiem, līguma pakalpojuma rindā norādītā pakalpojuma un
piegādātāja.
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Šai funkcionalitātei lappusē Pakalpojumi paredzēti lauki:
- Fiksēts - pakalpojumi, kuri tiek izrakstīti realizācijas rēķinā klientam un nav saistīti ar piegādātāju.
- Atlaide cenai - atlaide, kura jāņem vērā veidojot realizācijas rēķinus klientam. Aizpildāma gadījumos, ja
līguma pakalpojuma rindai nav norādīta procenta atlaide. Norādītā atlaide samazinās rindas gala cenu.
- Atlaide ģen.% - atlaide, kura jāņem vērā veidojot realizācijas rēķinus klientam. Aizpildāma gadījumos, ja
līguma pakalpojuma rindai nav norādīta Atlaide cenai. Norādītā atlaide aizpildīsies rēķina rindiņā laukā
„Atlaide”.
- Pakalpojuma rindas subjekta īpašības - Klienta kartītei nodefinētās īpašības, kuras nepieciešamības
gadījumā pievienojamas izskatā.

Pārējie dati līgumā jānorāda tāpat kā citos līgumos, sk. Klienta līguma ievadlogs

1.10.3 Līguma pakalpojuma rindas
Līguma pakalpojumu rindu saraksts ir paredzēts funkcionalitātei, lai varētu no piegādātajiem saņemtos
pakalpojumus tālāk varētu iekļaut realizācijas rēķinā pircējiem/debitoriem.
Izvēlne: Dokumenti -> Līgumi -> Līguma pakalpoj umu rindas.
Jānorāda atlases nosacījumi un sarakstā tiks atlasītas saņemto rēķinu/pavadzīmju pakalpojumu rindas, kurām
ir aizpildīta objekta dimensija – līguma subjekti un šāda pakalpojumu un līguma subjekta kombinācija ir
aprakstīta kādā no Pakalpojuma līgumu kartītēm lappusē Pakalpojumi (skat. Pakalpojumu līgumu
ievadlogs). Tiek atlasītas arī līguma pakalpojuma rindas ar atzīmētu izvēles rūtiņu Fiksēts.
Pakalpojumu Rēķinus ģenerē no Līgumu pakalpojumu rindu saraksta, iezīmējot rindas un izvēloties
darbību Ģenerēt rēķinus.
Tiek aktivizēts logs Pakalpojumu rēķinu veidošana, kurā jānorāda
- Aprēķināt no – līdz – pakalpojumu aprēķina periods ;
- Dokumenta datums - Rēķina datums;
- Dokumenta tips;
- Periodu tips.
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1.10.4 Līgumu mainīgo vērtības
Līguma mainīgo vērtības izmanto pakalpojumu līgumos ar aprēķinu metodi Pēc skaitītāja.
Līguma mainīgo vērtību saraksts ir pieejams noiIzvēlnes Dokumenti -> Līgumi -> Līgumu mainīgo vērtības
Līguma mainīgo vērtības var ievadīt:
- manuāli, izmantojot pievienošanas darbību

, tiek atvērts ievadlogs Līguma mainīgā vērtība.

- ielasīt no Excel faila (mainīgā vērtību saraksta logā izmantojot pogas
Ārējo datu ielāde.

izvēlnē pieejamo darbību

Līgums

līguma numurs un datums;

Līguma
mainīgais

līguma mainīgais (izvēle no mainīgo saraksta Pamatdati -> Līgumi ->
Līguma mainīgie);

Par periodu no - periods, kurā līguma mainīgā vērtība ir spēkā;
līdz
Daudzums

līguma mainīgā vērtība.

1.11 Preču iepirkumu līgumi
1.11.1 Preču iepirkumu līgumu saraksts
Līgumu veids Preču iepirkumu līgumi paredzēts preču iepirkumu uzskaitei un kontrolei.
Preču iepirkumu līgumu saraksts ir pieejams no izvēlnes Dokumenti -> Līgumi -> Preču iepirkumu līgumi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
, tiek atvērts Preču iepirkumu līguma ievadlogs.
Jaunu pakalpojumu līgumu var ievadīt arī no izvēlnes Dokumenti -> Līgumi -> Jauns
Saraksta pogas

izvēlnē pieejamas darbības:

Līguma dokumenti

apskatīt dažādus ar izvēlēto līgumu saistītos dokumentus;

Kavējumu atbrīvojuma
perioda pievienošana

izveidot kavējumu atbrīvojuma periodu izvēlētajiem līgumiem;

Veidot rēķinus par
pakalpojumiem

veidot rēķinus par pakalpojumiem;

Pakalpojumu rēķinu apskats

pakalpojumu rēķinu apskats;
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Aprēķināt līguma kavējuma
naudas

aprēķināt izvēlēto līgumu kavējumu naudas;

Dokumenta notikumi

izvēlētā līguma notikumi;

Kontrolēt līgumu pret
investīciju projektu

parāda uz ekrāna līguma rindu piesaisti Investīciju projekta
finansējuma rindām logā Summu izpildes kontrole (sk.
Summu izpildes kontrole).
Lai darbotos šī funcija, tad līgumam piesaistītajam projektam
jābūt definētai projekta izpildes kontroles metodei (skatīt
Investīciju projektu moduļa sadaļu Finansējumu
pieprasījumi).

Lauku labošana iezīmētajām
rindām

Skatīt aprakstu Lauku labošana iezīmētajām rindām

Hierarhiskais /Parastais
saraksts

attēlot sarakstu hierarhiski pa līguma veidiem vai kā parastu
sarakstu.

1.11.2 Preču iepirkumu līgumu ievadlogs
Preču ieprirkumu līguma ievadlogs paredzēts līguma datu ievadīšanai, labošanai un skatīšanai.

Līguma ievadloga galvenē tiek ievadīta šāda informācija:
Numurs

līguma numurs;

Gads

līguma gads;

Datums

līguma parakstīšanas datums;

58

Lietotāju dokumentācija
Beigu datums

laukā var ievadīt līguma beigu datumu.

Numurs klienta
uzskaitē

līguma numurs, kāds tam piešķirts klienta uzskaitē;

Līgumslēdzējs

klients, ar kuru noslēgts līgums.

Pārējā informācija pieejama ievadloga lappusēs.
Informācija
Dimensijas
Klasifikācija
Kavējuma nauda
Iepirkumi
Summas kontrole pa dimensijām
Pielikumi
Līguma dokumenti
Piezīmes - lappusē pieejams liels piezīmju laiks, kurā var ievadīt piezīmes brīvā formā.

Loga apakšējā joslā pieejams lauks Atbildīgā piesaistei, kurā jāizvēlas datus no Atbildīgo saraksta un
līguma statuss, kā arī pieejams lauks, kurā var norādīt līguma tipu - pārdošana vai pirkšana, kas ļauj iegūt
atbilstošas apgādes/realizācijas atskaites "Līgumu atlikumi".
Līgumam var būt šādi statusi, kurus maina pats lietotājs, izvēloties no lejupkrītošā saraksta: Plānots (līgums
tiek plānots, bet vēl nav spēkā), Apstiprināts, Sagatavots, Parakstīts, Aktīvs (līgums ir spēkā), Saistības
izpildītas (līguma saistības ir izpildītas), Anulēts, Atteikts vai Apturēts (līgums nav spēkā, tas ir apturēts).
Izvēles rūtiņa Kontrolēt nosaka vai veikt projekta piešķirtā finansējuma izpildes kontroli - ja dokumentam rūtiņa
ir atzīmēta, tad kontrole tiks veikta.
Izvēles rūtiņa (pēc noklusēšanas atzīmēta) parādās tad, ja līgumam tiek piesaistīts Investīciju projekts,
kuram ir definēta Projekta izpildes kontrole.
Pēc dokumenta saglabāšanas, tiek veikta kontroles funkcija un rezultāts tiek parādīts logā Summu izpildes
kontrole (sk. Projekta summu izpildes kontrole).
Nospiežot pogu

, ievadītie dati tiks saglabāti.
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1.11.2.1 Lappuse Informācija
Preču ieprirkumu līguma ievadloga lappuse Informācija paredzēta līguma pamatinformācijas ievadīšanai,
labošanai un skatīšanai.

Lappusē norāda:
Summa

līguma summa;

Valūta

līguma valūta, izvēlas no lejupkrītošā saraksta;

Summa bez PVN

līguma summa bez PVN;

PVN summa

līguma PVN summa;

PVN likme

līguma PVN likme %
Blakus ievadlaukam esošā poga
atvieglo summu lauku aizpildi.
Pēc tās nospiešanas tiek piedāvāts izvēlēties, kas jāaprēķina:
- Summa ar PVN - sistēma aprēķina kopējo summu (lauks Summa), par pamatu
ņemot vērtības ievadlaukos Summa bez PVN un PVN likme.
- Summa bez PVN - sistēma aprēķina summu bez PVN (lauks Summa bez PVN),
par pamatu ņemot vērtības ievadlaukos Summa un PVN likme.

Sākotnējā
apmaksātā izpilde

summa norāda, cik daudz līdzekļu jau ir iztērēts saistībā ar šo līgumu.
Lauku aizpilda manuāli gadījumos, kad sistēmā vēlas reģistrēt jau daļēji izpildītus
līgumus. Lauka vērtība ietekmē līguma atlikumu un izpildi;

Līguma priekšmets

ziņas par līguma priekšmetu;

Cenu veids

cenu veids, kas piesaistīts klientam.
Atbilstoši norādītajam cenu veidam, tiek noteikta klienta PVN kategorija un tas, vai
PVN ir iekļauts ievadāmās summās. Atkarībā no tā, vai PVN ir iekļauts summās,
sistēma analīzē iepirkumu specifikācijas cenas un summas ar PVN un bez PVN.
Iepirkumu specifikācijas nomenklatūras PVN likmes noteikšanai tiek izmantota
klienta PVN kategorija, kura ir norādīta cenu veidā, nevis tā, kura ir norādīta līguma
klienta kartītē.
Lauka Cenu veids vērtība neietekmē līguma kopējo summu aizpildīšanu.

Zembilances
pamatk.

zembilances pamatkonts, izvēlas no saraksta Kontu plāns.
Konts tiek izmantots, sastādot kontējumu shēmas zembilances uzskaitei.

Apmaksas termiņš
(dienās)

iespēja norādīt apmaksas termiņu (dienās), kuru pēc tam izmanto pavadzīmēs un
rēķinos apmaksas termiņa noteikšanai.
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Apmaksas termiņa noteikšanā sistēma ievēro šādas prioritātes:
1) dokumenta tipā norādītais algoritms un vērtības;
2) līgumā norādītais dienu skaits;
3) klienta kartītē norādītais dienu skaits.
Dokumentu
robeždatums

datums, līdz kuram ir atļauta dokumentu ievade;

Kontaktpersona

klienta kontaktpersona.

1.11.2.2 Lappuse Dimensijas
Preču ieprirkumu līguma ievadloga lappuse Dimensijas var piesaistīt prasību kontu, papildkontu, konta
dimensijas atkarībā no uzskaites parametros definētās dimensiju konfigurācijas, kā arī projektu. Kontus
iespējams iekļaut kontējumu shēmās.
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1.11.2.3 Lappuse Klasifikācija
Preču ieprirkumu līguma ievadloga lappuse Klasifikācija norāda dažādus datus, kas saistīti ar līguma
klasifikāciju un tiek izmantota statistisko pārskatu sagatavošanā.

Aizpildīšanai pieejami ievadlauki:
Līguma veids

līguma veids, izvēlas no līgumu veidu saraksta (Pamatdati -> Līgumi -> Līgumu
veidi);

Iepirkums

izvēlas no līgumu iepirkumu saraksta (Pamatdati -> Līgumi -> Līgumu iepirkumu
kategorij as);

Nozare

izvēlas no Nozaru klasifikatora (Pamatdati -> Klienti -> Nozaru klasifikators);

Saistību
klasifikācijas grupa

izvēlas no saistību klasifikācijas grupu saraksta (saraksts pieejams tikai no šī
ievadlauka);

Klienta atrašanās
vieta

līguma klienta atrašanās vieta: iekšzeme, ES valsts vai ārpus ES valsts.
Informācija nepieciešama Publisko iepirkumu gada pārskatu sagatavošanai.

1.11.2.4 Lappuse Kavējumu nauda
Preču ieprirkumu līguma ievadloga lappuse Kavējumu nauda paredzēta kavējuma naudas aprēķiniem
nepieciešamās informācijas uzdošanai, kas tiek izmantota Līgumsodu un kavējumu naudas aprēķināšanā
(skat. Līgumsodi un kavējumu naudas).
Lappusē ir divas apakšlappuses: Aprēķins un Atbrīvojumu periodi.
Aprēķins
Lappusē Aprēķins var ievadīt informāciju par kavējuma naudas aprēķinu.
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Lappusē attiecīgajam līgumam var piesaistīt līgumsoda aprēķina algoritmu (iespējamie veidi: neaprēķina, %
no summas dienā, konstanta summa dienā, konstanta summa), soda procentus vai summu (atkarībā no
izvēlētā algoritma) un Soda aprēķinu metodi.

Atbrīvojumu periodi
Lappusē Atbrīvojuma preriodi var ievadīt periodus, kuros līguma klients ir atbrīvots no kavējuma naudu
maksāšanas.

Periodu ievada, norādot Datumu no, Datumu līdz.
Atbrīvojuma tipu 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,
Laukā Pamatojums var ievadīt tekstu, kas paskaidro piešķirto atbrīvojumu.
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1.11.2.5 Lappuse Iepirkumi
Preču iepirkumu līguma ievadloga lappuse Iepirkumi paredzēta informācijas norādīšanai par plānotajiem
darbiem un iepērkamajām precēm, kā arī iepirkuma izpildes kontroles metodes uzdošanai.

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 (sk. Līguma kontroles metodes).
Lauku var neaizpildīt - šajā gadījumā sistēma neveiks kontroli
Par Līguma iepirkuma kontroli skatīt sadaļā Līguma izpildes kontrole
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.
Aizpildās 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

Aizpildās automātiski, atkarībā no tā vai ir ievadīti Daudzums un Cena.
Aprēķinot vērtību, sistēma analīzē vai PVN ir iekļauts cenā (to nosaka
lauka Cenu veids vērtība).
Obligāts ja ir Cena un Daudzums

Summa

Aizpildās automātiski, atkarībā no tā vai ir ievadīti Daudzums un Cena.
Aprēķinot vērtību, sistēma analīzē vai PVN ir iekļauts cenā (to nosaka
lauka Cenu veids vērtība).
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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 aizpildās atkarībā no sistēmas uzstādījumos
izmantojamo uzskaites dimensiju nosaukumu aprakstiem.
Ja ir Prece vai Pakalpojums, tad sākotnēji vērtība aizpildās automātiski
no nomenklatūras grupas (Nomenklatūras kartīte -> Lauks Grupa ->
Nomenklatūras grupas kartīte -> lapuse Dimensij as)

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).

Iespējams importēt preču sarakstu ar Excel veidni, nospiežot pogu
Izvēles rūtiņa Tikai līguma nomenklatūras preču dokumentā - ja to atzīmē, tad ievadot preču dokumentus
(pavadzīmi vai rēķinu), kuram piesaistīts konkrētais preču iepirkuma līgums, nomenklatūru sarakstā piedāvā
izvēlēties tikai tās nomenklatūras, kuras norādītas šajā lappusē Iepirkumi (arī tāmes grupā iekļautās
nomenklatūras).
Labojot esošo iepirkumu rindu, sistēma piedāvā izvēlēties - vai reģistrēt izmaiņas notikumu žurnālā.
katrai iepirkumu tabulas rindai veidojas tās izmaiņu vēsture.

1.11.2.6 Lappuse Summas kontrole pa dimensijām
Preču iepirkumu līguma ievadloga lappuse Summas kontrole pa dimensijām paredzēta līguma summu
uzskaitei.
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.
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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 (sk. Līguma kontroles metodes).
Lauku var neaizpildīt - šajā gadījumā sistēma neveiks kontroli
Par Līguma summas sadalījuma kontroli skatīt sadaļā Līguma izpildes kontrole
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 (sk. Līguma finansējuma saistības).
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 aizpildās 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.
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- dzēst tabulā iezīmēto rindiņu

1.11.2.7 Lappuse Pielikumi
Preču iepirkumu līguma ievadloga lappuse Pielikumi paredzēta datu ievadei par līguma papildus
dokumentiem.
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

.
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1.11.2.8 Lappuse Līguma dokumenti
Lappusē Līguma dokumenti 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 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.

1.11.3 Līgumu finansējuma saistības
Noslēgtā līguma ietvaros paredzamo nākotnes maksājumu summas jāgrāmato zembilances kontos ar
atbilstošu līguma summas sadalījumu periodos.
Lai varētu nodrošināt līguma finansējuma saistību reģistrēšanu, ir paredzēts atsevišķs dokumenta veids
Līguma finansējuma saistības, kas nodrošina līgumu nākotnes maksājumu uzskaiti zembilances reģistros,
dod iespēju izpildīt un grāmatot iepirkuma līguma finansējumu.
Līgumu finansējumu saistību dokumentu saraksts pieejams no izvēlnes Dokumenti -> Līgumi -> Līguma
finansēj umu saistības
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu
. Tiek atvērts ievadlogs Līguma finansējuma saistības.
Jaunu līguma finansējuma dokumentu var izveidot arī no konkrēta preču iepirkuma līguma lappuses Summas
kontrole pa dimensijām, kā arī labot un skatīt esošo.
Līguma finansējuma saistību ievadlogs
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Jāaizpilda ievadlauki:
Numurs

Dokumenta numurs;

Datums

Doklumenta datums;

Līgums

izvēlas no Iepirkumu līgumu saraksta.
Izvēloties līgumu, automātiski aizpildās zemāk redzamā sadalījuma izpildes tabula
ar līguma summas sadalījuma datiem, kas pieejami līguma lappusē Summas
kontrole pa dimensijām.

Ievadloga apakšējā daļā pieejami lauki:
Darījuma vieta Darījuma vieta sistēmā tiek lietota “Likuma par PVN” izpratnē. Tās
norādīšana nepieciešama, lai sistēma dokumenta summas pareizi iekļautu
PVN deklarācijā. Norādot darījuma vietu, jāizvēlas viena no piedāvātajām
iespējām: Iekšzeme(I), ES preces (E), Ārpus ES (A) - darījuma vieta ir trešās
valstis vai trešās teritorijas, Pakalpoj umi ES (P), Trīsstūra darīj umi ES (T),
Pārsūtīšana no ES (F), Citi darīj umi (C). Darījuma vietas izvēle pamatojas
“Likumā par PVN”.
Projekts

izvēlas no Projektu saraksta

Atbildīgais

izvēlas no Atbildīgo saraksta

Dokumenta pašā apakšā redzams dokumenta statuss.
Sagatavotu dokumentu ir iespējams Izpildīt, atzīmējot izvēles rūtiņu un kontēt, nospiežot kontēšanas pogu
- tiek atvērts Kontēšanas logs (aprakstu skatīt grāmatā "Virsgrāmata")
Datuma laukā tiek norādīts izpildes datums, kurā mēnesī tiks iegrāmatotas šīs summas.
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1.11.4 Iepirkuma izpildes sākuma atlikumi
Uzsākot darbu ar sistēmu, vairāki aktīvi iepirkumu līgumi var būt jau daļēji izpildīti.
Līguma sākotnējās izpildes reģistrēšanai ir paredzēts atsevišķs dokuments Iepirkuma izpildes sākuma
atlikumi, kurā var ievadīt līguma iepirkuma jau izpildīto (piegādāto) daudzumu un to summu.
Iepirkumu dokumentu saraksts pieejams no izvēlnes Dokumenti -> Līgumi -> Iepirkuma izpildes sākuma
atlikumi
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Iepirkuma izpildes sākuma atlikumi.

Jāaizpilda ievadlauki:
Numurs

Dokumenta numurs;

Datums

Doklumenta datums;

Līgums

izvēlas no Iepirkumu līgumu saraksta.
Izvēloties līgumu, automātiski aizpildās zemāk redzamā iepirkuma izpildes
tabula.

Pamatojums

Informācija par atlikumu pamatojuma dokumentiem.

Saraksta pogas
Izpildīt
Stornēt izpildi

izvēlnē pieejamas darbības:
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1.11.5 Sadalījuma izpildes sākuma atlikumi
Uzsākot darbu ar sistēmu, vairāki aktīvi iepirkumu līgumi var būt jau daļēji izpildīti.
Summu sākotnējā sadalījuma izpildes reģistrēšanai ir paredzēts atsevišķs dokuments Sadalījuma izpildes
sākuma atlikumi.
Iepirkumu dokumentu saraksts pieejams no izvēlnes Dokumenti -> Līgumi -> Sadalīj uma izpildes sākuma
atlikumi
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Sadalījuma izpildes sākuma atlikumi.

Jāaizpilda ievadlauki:
Numurs

Dokumenta numurs;

Datums

Doklumenta datums;

Līgums

izvēlas no Iepirkumu līgumu saraksta.
Izvēloties līgumu, automātiski aizpildās zemāk redzamā sadalījuma izpildes
tabula ar līguma summas sadalījuma datiem, kas pieejami līguma lappusē
Summas kontrole pa dimensijām.

Pamatojums

Informācija par atlikumu pamatojuma dokumentiem.

Ievadloga apakšējā daļā pieejami lauki:
Darījuma vieta Darījuma vieta sistēmā tiek lietota “Likuma par PVN” izpratnē. Tās
norādīšana nepieciešama, lai sistēma dokumenta summas pareizi iekļautu
PVN deklarācijā. Norādot darījuma vietu, jāizvēlas viena no piedāvātajām
iespējām: Iekšzeme(I), ES preces (E), Ārpus ES (A) - darījuma vieta ir trešās
valstis vai trešās teritorijas, Pakalpoj umi ES (P), Trīsstūra darīj umi ES (T),
Pārsūtīšana no ES (F), Citi darīj umi (C). Darījuma vietas izvēle pamatojas
“Likumā par PVN”.
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Projekts

izvēlas no Projektu saraksta

Atbildīgais

izvēlas no Atbildīgo saraksta

Dokumenta pašā apakšā redzams dokumenta statuss.
Sagatavotu dokumentu ir iespējams Izpildīt, atzīmējot izvēles rūtiņu un kontēt, nospiežot kontēšanas pogu
- tiek atvērts Kontēšanas logs (aprakstu skatīt grāmatā "Virsgrāmata")
Datuma laukā tiek norādīts izpildes datums, kurā mēnesī tiks iegrāmatotas šīs summas.

Saraksta pogas
izvēlnē pieejamas darbības, kas saistītas ar izpildi un grāmatošanu.
Iespējams skatīt kontēšanas logu, dokumenta notikumus un grāmatojumus.

1.11.6 Līguma izpildes kontrole
Līguma izpildes kontroles ir atsevišķas funkcijas, kas pieejamas Investīciju projektu uzskaites modulī,
un tās palīdz nekļūdīties dokumentu ievadē, kontrolējot līgumu darbu izpildi un līgumam paredzētā finansējuma
izlietojumu.
Līguma izpildes kontroles rezultātā uz ekrāna tiek parādīta izpildes dokumenta rindu piesaiste līguma rindām.
Līguma izpildes kontrole var tik veikta:
- līguma iepirkumiem
- summas sadalījumam.

Līguma iepirkumu kontrole
Līguma iepirkumu kontroles funkcija var tikt piemērota šādiem apgādes dokumentu pamatveidiem to
ievadformās:
- Saņemšanas pavadzīme
- Atgriešanas pavadzīme
- Saņemtais rēķins par pakalpojumiem
- Apgādes kredītrēķins
Kad apgādes dokumentam tiek piesaistīts Preču iepirkumu līgums, kuram ir definēta Līguma izpildes
kontroles metode (skatīt Preču iepirkumu līguma ievadlogu Lappuse Iepirkumi), ievadloga apakšējā joslā
parādās izvēles rūtiņa Kontrolēt, kas nosaka vai veikt līguma izpildes kontroli.
Ja dokumentam izvēles rūtiņa ir atzīmēta , tad kontrole tiks veikta (pēc noklusēšanas tā ir atzīmēta).
Tādā gadījumā, saglabājot dokumentu, uz ekrāna tiek atvērts logs Iepirkuma kontrole (sīkāku aprakstu sk.
Līguma iepirkuma kontroles logs).
Līguma iepirkumu kontroles funkciju var izsaukt arī no iepriekš uzskaitīto apgādes dokumentu sarakstiem,
izvēloties ierakstu un pogas

izvēlnē darbību Kontrolēt līguma iepirkumu;

Ja izvēlētajam dokumentam jau ir reģistrēta līguma izpilde, tad forma saturēs jau saglabātos datus.
Nepieciešamības gadījumā var izsaukt izpildes pārrēķinu.

Līguma summas sadalījuma kontrole
Līguma summas sadalījuma kontroles funkcija var tikt piemērota šādiem izpildes dokumentu pamatveidiem
maksājuma uzdevuma ievadformā:
- Izejošais maksājums,
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- Ienākošais maksājums (dokumenta tipā norādīta pazīme par dalību kreditoru norēķinu operācijās),
- PL iegādes dokuments,
- PL rekonstrukcijas dokuments.
Kad izpildes dokumentam tiek piesaistīts Preču iepirkumu līgums, kuram ir definēta Līguma summas
sadalījuma metode (skatīt Preču iepirkumu līguma ievadlogu Lappuse Summas kontrole pa
dimensijām), ievadloga apakšējā joslā parādās izvēles rūtiņa Kontrolēt, kas nosaka vai veikt līguma summas
sadalījuma kontroli.
Ja dokumentam izvēles rūtiņa ir atzīmēta , tad kontrole tiks veikta (pēc noklusēšanas tā ir atzīmēta).
Tādā gadījumā, saglabājot dokumentu, uz ekrāna tiek atvērts logs Summu izpildes kontrole (sīkāku
aprakstu sk. Līguma summu izpildes kontroles logs).
Līguma summas sadalījuma kontroles funkciju var izsaukt arī no bankas dokumentu saraksta, izvēloties
ierakstu un pogas

izvēlnē darbību Līguma izpilde;

Ja izvēlētajam dokumentam jau ir reģistrēta līguma izpilde, tad forma saturēs jau saglabātos datus.
Nepieciešamības gadījumā var izsaukt izpildes pārrēķinu.

Līguma robeždatumu kontrole
Pēc līguma izvēles dokumentā, sistēma salīdzina tā robeždatumu ar dokumenta datumu.
Ja dokuments datums ir vēlāks, par to tiek parādīts paziņojums.

1.11.6.1 Līguma iepirkumu kontroles logs
Līguma iepirkumu kontroles funkcijas rezultāti tiek attēloti ievadlogā Iepirkumu kontrole.
Ja izvēlētajam dokumentam jau ir reģistrēti līguma izpildes rezultāti, tad būs redzami jau saglabātie dati.
Nepieciešamības gadījuma var izsaukt izpildes pārrēķinu.

Logā redzama tabula, kura satur šādu informāciju:
- visas dokumenta rindas, pieejamas arī kolonnas, kas apraksta apgādes dokumentu (Dokumenta numurs,
Datums, Noliktava, Klients);
- katrai dokumenta rindai sistēma ir piemeklējusi līguma iepirkumu rindu, pieejamas arī kolonnas ar līguma
datiem (Līguma numurs, Termiņš, Klients)
- ievadlauki daudzumu un summu ievadei.
Vispirms ir jāpieņem lēmums vai turpināt līguma izpildes kontroles procesu.
- ja nevēlas turpināt, tad var neanalizēt izpildes rezultātus (savstarpēji sasaistītās rindas) un aizvērt logu,
nospiežot pogu
.
Šajā gadījumā Sistēma nereģistrē iepirkumu specifikācijas izpildi dokumenta līgumam.
- ja tiek pieņemts lēmums turpināt, tad var koriģē izpildes tabulas datus, ja tas ir nepieciešams
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Labošanai ir pieejami trīs lauki: Līguma_Iepirkums.Kods, Izpilde.Daudzums un Izpilde.Summa.
Ja lauks Līguma iepirkums.Kods ir tukšs, tad var izvēlēties no līguma kādu iepirkumu rindu.
Iespējams izveidot arī jaunu ierakstu: izvēlēties dokumenta rindu, līguma rindu un ievadīt daudzumu.
Programma pati aizpildīs cenu (no dokumenta rindas) un aprēķinās summu.
Dokumenta rindu izvēles sarakstā ir tikai tās rindas, kurām ir nepiesaistītais daudzums.
Līguma rindu sarakstā ir visi ieraksti, jo ir iespējama daudzuma pārsniegšana (teorētiski var būt arī līguma
rindas, kurās nav norādīts daudzums un summas).
Gadījumos, kad funkcija tiks piemērota dokumentiem ar pamatveidu Apgādes kredītrēķins vai Atgriešanas
pavadzīme, Sistēma, pirmkārt, atlasa līguma rindas, kurām jau ir izpilde un, otrkārt, reģistrē izpildes datus
(aizpilda laukus Izpilde.Daudzums un Izpilde.Summa) kā negatīvus skaitļus (ar mīnusa zīmi).
Kad veiktas visas nepieciešamās korekcijas, apstiprina līguma izpildes rezultātus, nospiežot pogu
.
Programma pārbauda informāciju, piemērojot līgumam piesaistīto kontroles metodi.
Vērtību salīdzināšana tiek veikta tikai tām līguma iepirkuma raksturiezīmēm, kurām kontroles metodes darbība
ir Brīdina vai Aizliedz.
Visas konstatētas neatbilstības tiek parādītas vizuāli: ar sarkano fontu tiek izceltas vērtības, kuru neatbilstība
nav pieļaujama (metodes darbība ir Aizliedz); ar zilu fontu tiek izceltas vērtības, par kuru neatbilstību sistēmai
jābrīdina (metodes darbība ir Brīdina).
Ja ir atrastas nepieļaujamās neatbilstības līguma datiem, tad sistēma rāda paziņojumu, ka rezultātus nav
iespējams saglabāt.
Sistēma saglabā izpildes rezultātus tikai tad, kad ir izlabotas visas līguma izpildes neatbilstības (nav lauku ar
sarkanu fontu).

Izpildes pārrēķinu var izsaukt, nospiežot pogu

.

1.11.6.2 Līguma summu izpildes kontroles logs
Līguma summu izpildes kontroles funkcijas rezultāti tiek attēloti ievadlogā Summu izpildes kontrole.
Ja izvēlētajam dokumentam jau ir reģistrēti līguma izpildes rezultāti, tad būs redzami jau saglabātie dati.
Nepieciešamības gadījuma var izsaukt izpildes pārrēķinu.

Logā redzama tabula, kura satur šādu informāciju:
- visas dokumenta rindas, pieejamas arī kolonnas, kas apraksta apgādes dokumentu (Dokumenta numurs,
Datums, Noliktava, Klients);
- katrai dokumenta rindai sistēma ir piemeklējusi līguma iepirkumu rindu, pieejamas arī kolonnas ar līguma
datiem (Līguma numurs, Termiņš, Klients)
- ievadlauks summu ievadei.
Darbošanās princips līguma summu kontroles ievadformā ir līdzīgs kā Līguma iepirkumu kontroles logā.
Ja summu izpildes kontroles funkcija apstrādā ienākošo maksājumu, tad izpildes summa būs ar mīnusa zīmi.
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1.11.7 Projekta izpildes kontrole
Projekta izpildes kontroles ir atsevišķa funkcija, kas pieejama Investīciju projektu uzskaites modulī, un
ļauj kontrolēt investīciju projekta ietvaros noslēgto līgumu kopsummas pret projektam piešķirto finansējumu, jo
viena projekta ietvaros noslēgto līgumu kopsumma nedrīkst pārsniegt šī projekta piešķirto finansējumu, un
līgumu summu sadalījumam ir jāatbilst projekta summas sadalījumam.
Projekta izpildes kontroles rezultātā uz ekrāna redzama Preču iepirkuma līguma rindu piesaiste Investīciju
projekta finansējuma rindām.
Projekta izpildes kontrole tiek veikta finansējuma summas sadalījumam.
Projekta izpildes kontroles funkcija var tikt piemērota Preču iepirkuma līguma ievadformā (sk. Preču
iepirkumu līgumu ievadlogs).
Kad Preču iepirkumu līguma dokumentam tiek piesaistīts Projekts, kuram ir definēta projekta izpildes
kontroles metode (skatīt Investīciju projektu moduļa apraksta sadaļu Finansējumu pieprasījumi ievadlogu
Finansējuma pieprasījums), ievadloga apakšējā joslā parādās izvēles rūtiņa Kontrolēt, kas nosaka vai veikt
projekta izpildes kontroli.
Ja dokumentam izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad kontrole tiks veikta (pēc noklusēšanas tā ir atzīmēta).
Saglabājot dokumentu, uz ekrāna tiek atvērts logs Summu izpildes kontrole (sīkāku aprakstu sk. Projekta
summu izpildes kontroles logs)
Projekta izpildes kontroles funkciju var izsaukt arī no Preču iepirkumu līgumu saraksta, izvēloties ierakstu
un pogas

izvēlnē darbību Kontrolēt līgumu pret investīciju projektu.

Ja izvēlētajam dokumentam jau ir reģistrēta projekta izpilde, tad forma saturēs jau saglabātos datus.
Nepieciešamības gadījuma lietotājs var izsaukt izpildes pārrēķinu.

1.11.7.1 Projekta summu izpildes kontroles logs
Projekta iepirkumu kontroles funkcijas rezultāti tiek attēloti ievadlogā Summu izpildes kontrole.
Ja izvēlētajam dokumentam jau ir reģistrēti līguma izpildes rezultāti, tad būs redzami jau saglabātie dati.
Nepieciešamības gadījuma var izsaukt izpildes pārrēķinu.

Logā redzama tabula, kura satur šādu informāciju:
- visas iepirkumu līguma rindas, pieejamas arī kolonnas, kas apraksta iepirkumu līgumu (Dokumenta
numurs, Datums, Klients);
- katrai līguma rindai sistēma ir piemeklējusi finansējuma pieprasījuma rindu, pieejamas arī kolonnas ar
projekta datiem;
- ievadlauki summu ievadei.
Pieejama poga

- uzstādīt tabulas izskatu (redzamās kolonnas).

Darbošanās princips projekta summu kontroles logā ir līdzīgs kā Līguma iepirkumu kontroles logā.

75

Lietotāju dokumentācija

1.12 Tiešā debeta līgumi
Tiešā debeta līgums fiksē banku, klientu un periodu, par kuru klientam ir aktīvs tiešā debeta līgums.
Izvēlne: Dokumenti -> Līgumi -> Tiešā debeta līgums.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

.

Tiešā debeta līguma ievadformā pieejamie lauki:
Banka

izvēle no banku saraksta;

Klients

izvēle no klientu saraksta;

Līgums

izvēle no līgumu saraksta;

Spēkā no - līdz

periods, kurā ir aktīvs tiešā debeta līgums.

1.13 Iepirkuma līgumi
No Horizon 490.versija ir pieejama funkcionalitāte, kas nodrošina Iepirkuma līgumu izpildes kontroli pozīciju
griezumā.
Lai šo funkcionalitāti izmantotu, jāiegādājas Iepirkuma līgumu moduļa licence un jāaktivizē dokumenta tips
“Iepirkuma līgumi”.
Reģistrējot jaunu Iepirkuma līgumu, tiek aizpildīta Iepirkuma līguma ievadformas lappuse Iepirkumu
kontrole:
· Nomenklatūra vai Pakalpojums;
· Daudzums (pamatmērvienībā);
· Cena (bez PVN);
· Summa;
· Dimensijas - vienai nomenklatūrai vai pakalpojumam iepirkuma līgumā var ievadīt vairākas pozīcijas ar
atšķirīgām dimensijām.
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Saņemšanas dokumentā (saņemšanas pavadzīme, apgādes rēķins) norādot iepirkuma līgumu, tiek piedāvātas
tikai tās nomenklatūras un pakalpojumi, kas norādīti līgumā. Kontrole tiek veikta tikai pret tiem parametriem,
kuri ir norādīti līguma rindiņā.
Piemēram, ja iepirkuma līguma rindiņā nav norādīta cena, tad, ievadot saņemšanas dokumentu, sistēma
nekontrolēs par kādu cenu prece vai pakalpojums ir iegādāti. Ja cena ir norādīta, tad preci vai pakalpojumu
varēs iegādāties ne dārgāk kā norādīts līgumā. Līdzīgi kontrole darbojas ar citiem iepirkuma līguma pozīciju
laukiem. Līdz ar to, iepirkuma līgumu pozīcijās nepieciešams norādīt tikai to, ko nepieciešams kontrolēt.
Saņemšanas dokumentā varēs ievadīt tikai tās pozīcijas, kuras norādītas attiecīgajā līgumā un kontrole tiks
veikta pret visām iepirkuma līguma pozīcijām, kuras atbildīs saņemšanas dokumentā ievadītajām
nomenklatūru/pakalpojumu un dimensiju kombinācijām. Neatbilstošie ieraksti saņemšanas dokumentā tiek
iezīmēti sarkanā krāsā. Saglabājot dokumentu, tiek parādīti tie nosacījumi, kuri dokumentā ir pārkāpti.
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Iepirkumu līgumiem pieejami atsevišķi Kontroles un vides parametri, kas nosaka iepirkuma līgumu
kontroles uzvedību:
· Kontrolēt iepirkuma cenu - nodrošina, lai iepirkuma cena nebūtu lielāka par līgumā noteikto, kā arī
pieļaujamā novirze iepirkuma cenai;
· Kontrolēt iepirkuma summu - nodrošina, lai kopējā summa nepārsniegtu līgumā paredzēto;
· Kontrolēt iepirkto daudzumu - nodrošina, lai kopējais iepirktais daudzums nepārsniegtu līgumā paredzēto;
· Kontrolēt iepirktās preces un pakalpojumus - nodrošina, lai tiktu iepirktas tikai tās pozīcijas, kas ir
paredzētas līgumā;
· Aizpildīt dimensijas iepirkuma līgumā no nomenklatūru grupas.

78

Lietotāju dokumentācija

Pieejama Iepirkumu līgumu atskaite, kurā var sekot līdzi līgumu izpildei pozīciju griezumā.
Izvēlne: Atskaites -> Līgumi -> Iepirkumu līgumu atskaite
Atskaitē iespējams redzēt līguma izpildi gan summas, gan daudzuma griezumā.
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1.14

Līgumu atskaites

1.14.1 Līgumu atlikumi
Atskaite par līgumu atlikumiem pieejama no izvēlnes Atskaites -> Līgumi -> Līgumu atlikumi.
Atskaiti iespējams lietot, lai izsekotu klientu līgumu izpildi. Atskaitē uz noteiktu datumu var redzēt informāciju
par saistību un maksājumu summām attiecībā pret noteiktiem līgumiem.
Pirms informācijas atlases, ir jāaizpilda atskaites parametru logs, kurā jānorāda:
Datums - atskaites datums;
Klients - laukā iespējams norādīt konkrētu klientu vai arī atstāt tukšu, kas nozīmē, ka atskaite tiks veidota par
visiem klientiem;
Līguma veids - laukā iespējams norādīt konkrētu līguma veidu, par kuru vēlaties iegūt atskaiti, vai arī atstāt
tukšu, kas nozīmē, ka atskaite tiks veidota par visiem līgumu veidiem;
Aprēķins pēc apmaksas termiņa - izvēles rūtiņu atzīmē, ja vēlas atlikumu kopsavilkumu pēc apmaksas
termiņa;
Iepirkumi bez līguma - izvēles rūtiņu atzīmē, ja vēlas atskaitē iekļaut atlikumus par iepirkumiem bez līguma.

Atskaites saraksta logā pogas
izvēlne piedāvā iespēju apskatīt līgumu veidojošos dokumentus:
Līguma atlikuma dokumentus
Līgumsodu dokumentus
Saistītos apgādes un realizācijas dokumentus
Izvēlētā dokumenta notikumus

1.14.2 Līgumiem piešķirtās papildgrupas
Pārskats par līgumiem piešķirtajām papildgrupām pieejama no izvēlnes Atskaites -> Līgumi -> Līgumiem
piešķirtās papildgrupas.

1.14.3 Pārskats par valsts un pašvaldību iepirkumiem
“Pārskatu par iepirkumiem valsts vai pašvaldību vajadzībām” par katru pārskata periodu sagatavo tie pasūtītāji,
kuri ir likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” subjekti un kuri pārskata periodā ir noslēguši
līgumu, un/ vai veikuši maksājumus par iepriekšējos gados slēgtiem līgumiem.
Lai sagatavotu pārskatu, jāievēro tālāk minētie soļi:
1. Jāsagatavo Līgumu un Iepirkumu dokumenti.
Līguma ievadlogā lappusē Klasifikācija jāpiesaista Iepirkums, kurā savukārt ir norādīta Iepirkuma
kategorija (būvdarbi, preču piegāde, pakalpojumi, sabiedriskie pakalpojumi, citi), skat. Līguma ievadlogs.
Iepirkumi jāapraksta, izmantojot izvēlni Līgumi -> Dokumenti -> Iepirkumu saraksts, skat. Iepirkumu
saraksts.
Ir iespējams izmantot arī dokumentu "Iepirkums bez līguma", skat. Iepirkums bez līguma, kuram netiek
piesaistīts konkrēts klients.
2. Jāpārbauda, vai ir sagatavots spēkā esošs Publisko iepirkumu gada pārskata apraksts, skat. Publisko
iepirkumu gada pārskata apraksts.
3. Jāveido pārskatu, skat. Publisko iepirkumu gada pārskati.
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1.14.3.1 Publisko iepirkumu gada pārskatu apraksts
Normatīvajos aktos noteiktais Publisko iepirkumu gada pārskatu apraksta apraksts, kas nepieciešams, lai
sagatavotu statistikas pārskatu “Pārskats par iepirkumiem valsts un pašvaldību vajadzībām”, ir pieejams no
izvēlnes Atskaites -> Līgumi -> Publisko iepirkumu gada pārskata apraksti.
Ir iespējams veidot jaunu aprakstu, ja mainījušies nosacījumi.
Jaunu ierakstu pievieno, nospiežot pogu

. Tiek atvērts ievadlogs Pārskata apraksts.

Ievadlogs Veidlapas Nr.21 apraksts

Jaunu apraksta rindu veido, izmantojot pievienošanas darbību

. Tiek atvērts ievadlogs Apraksta rinda.

Apraksta rindas ievadlogā norāda:
Kategorija
iepirkuma kategorija (izvēle no iepirkuma kategoriju saraksta,
Pamatdati -> Līgumi -> Līgumu iepirkumu kategorij as);
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Metode

iepirkuma metode (izvēle no iepirkuma metožu saraksta,
Pamatdati -> Līgumi -> Līgumu iepirkumu metodes);

Kods

posteņa kods

Nosaukums

posteņa nosaukums

Summa

posteņa summas diapazons

vai Izteiksme

posteņa aprēķina izteiksme

Atzīmēta izvēles rūtiņa Pievienot iepirkumus bez līguma norāda, ka atskaitē jāiekļauj arī iepirkumi bez
līguma.

1.14.3.2 Publisko iepirkumu gada pārskati
Statistikas pārskata “Pārskats par iepirkumiem valsts un pašvaldību vajadzībām” sagatavošana pieejama no
izvēlnes Atskaites -> Līgumi -> Publisko iepirkumu gada pārskati
Lai pārskatu sagatavotu, ir nepieciešams sagatavot iepirkumu aprakstus un līgumos ievadīt datus par
līguma iepirkumu un iepirkuma kategorij u, kā arī pārbaudīt, vai ir sagatavots spēkā esošs posteņu apraksts!
Jaunu atskaiti veido, izmantojot pievienošanas darbību

no saraksta loga. Tiek atvērts ievadlogs.

Ievadlogā norāda:
No-līdz – pārskata periodu
Valūta - aprēķina apraksta valūta
Komentārs – komentāru, kas apraksta atskaiti
Apraksts - no saraksta izvēlas spēkā esošo Pārskata aprakstu.
Atskaites ievadloga aizpildīšana notiek automātiski, nospiežot pogu

.

Tā rezultātā tiks apkopota informācija no ievadītajiem līgumiem un attēlota veidlapas ievadlogā.
Līgumiem ir jābūt saistītiem ar izdevumu dokumentiem. Informācijai no izdevumu dokumentiem ir jāparādās
atskaites ailē “Izdevumi”.
Jāņem vērā, ka summa šajā ailē var atšķirties no tā, kas redzams ailē “Summa”, jo maksājums var ietvert
summu par citu periodu.
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Pārskata izdrukāšanai jāizmanto drukāšanas darbība no veidlapu saraksta loga.
Drukas vadības logā jāizvēlas izdrukas forma “Veidlapa Nr.21”.

1.14.4 Līguma kavējuma naudas aprēķina detalizācija
Atskaite „Līguma kavējuma naudas aprēķina detalizācija” pieejama izvēlnē: Atskaites -> Līgumi -> Līguma
kavēj uma naudas aprēķina detalizācij a.
Atskaitē pieejama informācija no līguma kavējumu aprēķina dokumenta rindām un pārskatāmi redzamas
aprēķinātās kavējuma naudas periodā.

1.14.5 Līgumsodu limita aprēķina atskaite
Atskaite "Līgumsodu limita aprēķina atskaite" paredzēta, lai kontrolētu katra parāda dokumenta aprēķināto
soda limitu. Sistēma automātiski pārtrauc soda aprēķinu tad, kad konkrētam parāda dokumentam ir sasniegti
līgumā norādītie limita procenti no parāda dokumenta kopējās summas (piemēram, 10%), savukārt atskaitē
tiek attēlots limits gan pret parāda dokumenta kopējo summu, gan pret parāda dokumenta nepiesaistīto
summu.
Izvēlne: Atskaites -> Līgumi -> Līgumsodu limita aprēķina atskaite
Parametru ievadlogs

Atskaites parametru logā iespējams norādīt:
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Datums uz - datums, uz kuru atlasīt datus;
Līgums - laukā iespējams norādīt konkrētu līgumu vai arī atstāt tukšu, kas nozīmē, ka atskaite tiks veidota par
visiem līgumiem.
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