VERSIJAS PRIEKŠROCĪBAS

Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas
rezerves izslēgšana

Atlikumu korekcijas VBPBP

Personāla modulī ir iekļautas
izmaiņas MK noteikumu Nr.541

Programma atbalsta MK noteikumu
nr.1486 izpildi, kas nosaka, ka
budžeta iestādēm 2013.gada
bilancē ilgtermiņa ieguldījumu
pārvērtēšanas rezerve ir
jāpārgrāmato pārējos ieņēmumos.
Pārgrāmatošanai izmantojams
jauns dokumentu veids
„Pārgrāmatošanas rezerves
izslēgšana”

Programma nodrošina eiro ieviešanas
vadlīniju ievērošanu valsts un
pašvaldību iestādēm, kas nosaka, ka
2013.gada bilances un grāmatvedības
uzskaites konvertēto eiro summu
nesakritības gadījumā jāveic
uzgrāmatojums uz 01.01.2014. un
2014.gada laikā reversais
grāmatojums. Sistēma piedāvā jaunu
dokumentu veidu „VBPBP reverss”.

„Noteikumi par valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības uzskaites
sistēmu” 14.pielikuma datnēs, kas
nodrošina summu uzrādīšanu abās
uzskaites valūtās (LVL un EUR) un
veikti funkcionālie uzlabojumi, lai
nodrošinātu datu pareizību atbilstoši
Finanšu ministrijas prasībām.

IZMAIŅAS VERSIJĀ
Sistēma
Finanšu uzskaite

Norēķini
Saimniecība

Personāls un darba samaksa

Versijas un laidieni pieejami lejupielādēšanai mājas lapu www.horizon.lv un www.fms.lv Klientu zonā. Par pāreju uz jaunākām programmatūras
versijām lūdzam sazināties ar Jūsu iestādi vai uzņēmumu apkalpojošo konsultantu/projektu vadītāju vai programmatūras piegādātāju. Ja Klientu
zonas izmantošanas laikā rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzam tos sūtīt: fms@fms.lv.

Jūsu FMS Software
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SISTĒMA
1.Vizuāli izmainīta Dokumentu tipu (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi) ievadforma. Augšpusē attēlota
informācija par Dokumenta veidu, Kodu, Nosaukumu un Aktivitātes pazīmi.
Lappusē Lauku atribūti, izvēloties vērtību, ko pievienot, tiek aktivizēti konkrētās vērtības parametri.

2.Darba stacijas parametri papildināti ar sadaļu E-pasta klienta parametri (Sistēma -> Uzstādījumi –> Darba stacijas
parametri) sakarā ar to, ka, izmantojot dažādus e-pasta klientus, dažkārt nebija iespējams piekļūt vajadzīgajiem logiem
pēc e-pasta klienta atvēršanas. Lietotājam jāpiemeklē no piedāvātajiem parametriem tas, ar kuru sistēmas konfigurācija
strādā atbilstoši.
Pieejami šādi parametri e-pasta klienta startēšanai:
Norādot aplikācijas galvenās formas atsauci;
Norādot aplikācijas atsauci;
Nenorādot atsauci – nulle;
Norādot modālās formas atsauci.

3.Valūtas kursu saraksts (Pamatdati -> Valūta -> Valūtas kursi) papildināts ar audita informāciju (ievades veids
(manuāls, no interneta, no faila, ģenerēts), lietotājs (kurš ievadījis), pēdējo izmaiņu autors, ievadīšanas laiks, pēdējo
izmaiņu laiks, iepriekšējās vērtības (secīgi fiksētas visas agrāk bijušās vērtības), kotēšanas metode, kursa vērtība).
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4
FINANŠU UZSKAITE

Virsgrāmata

1. Izveidots jauns dokuments VBPBP reverss (Dokumenti -> Virsgrāmata -> VBPBP reverss), kas paredzēts atlikumu
summu izlīdzināšanai uz konkrētu datumu. Dokuments jāveido starpperiodā, kas ir pēc atlikuma audita dokumenta
starpperioda.
VBPBP reversam jāizveido dokumenta veids (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi).

Dokumentā nepieciešams norādīt Korekcijas pusi, ja konta slēgums ir Debeta/Kredīta. Ja šis lauks netiks aizpildīts,
parādīsies kļūdas paziņojums.
Starpības, par kurām nepieciešams veikt grāmatojumus, sistēmā Horizon netiks aprēķinātas, tāpēc ērtāk izmantot Excel
datu struktūras veidni, lai aizpildītu datus, nospiežot peles labo pogu un izvēloties darbību Kontu starpību datu
ielāde.
Sistēmā ir izveidotas dokumenta kontējuma shēmas, tās ir jāpapildina pēc nepieciešamības.
2. Kontu reformācijas un Kontu reformācijas starpperiodā (Dokumenti -> Virsgrāmata -> Jauna reformācija ->
Kontu reformācija / Kontu reformācija starpperiodā) dokumentos izveidota summu atlase arī pēc objektu dimensijām.
Summas pa objektu dimensijām ir pieejamas grāmatojumā, izveidojot atbilstošas vai papildinot esošās kontējumu
shēmas.
3. Pievienota darbība Lauku labošana iezīmētajām rindām šādos pamatdatu sarakstos:
- Struktūrvienība (Pamatdati -> Kontu plāns -> Struktūrvienība -> Darbības -> Lauku labošana iezīmētām rindām),
- Izmaksu postenis (Pamatdati -> Kontu plāns -> Izmaksu postenis -> Darbības -> Lauku labošana iezīmētām
rindām),
- Finansējuma postenis (Pamatdati -> Kontu plāns -> Finansējuma postenis -> Darbības -> Lauku labošana
iezīmētām rindām),
Un citām aktivizētajām dimensijām.
Iespējams labot šādus laukus:
- Papildkods A
- Virsgrupa
- Statuss
- Budžeta ievade
- Papildkods B
- Atvērts no
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- Slēgts no
- Ekonomiskā būtība

Finanšu pārskati
Veikti papildinājumi programmā, lai būtu iespējams labot posteņa formulu arī pēc jau veikta finanšu pārskatu aprēķina.
Pēc aprēķina veikšanas Aprēķina rezultātu sarakstā var izlikt kolonnas, kurās redzamas formulas.
Formulas, pēc kurām veikts aprēķins:
Aprēķina postenis: Budžeta formula
Aprēķina postenis: Formula
Formulas, kuras dotajā brīdī ir aprakstītas posteņa aprakstā:
Lauki: Apraksta budžeta formula
Lauki: Apraksta formula

Pamatlīdzekļi
Saistībā ar MK noteikumiem Nr.1486, kuros noteikts, ka budžeta iestādēm līdz 2013.gada 31.decembrim jāpārgrāmato
ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikums pārējos ieņēmumos, ir veikti papildinājumi programmā un
izveidots jauns dokumentu veids “Pārvērtēšanas rezerves izslēgšana”.
Dokuments jāizmanto, lai pārgrāmatotu pārvērtēšanas rezerves atlikumu.
Lai dokumentu veidu izmantotu, jābūt definētam dokumentu tipam.
Dokumentā aizpilda galveni, ar pogu
atver pamatlīdzekļu sarakstu un pievieno pamatlīdzekļus, kuriem
jāpārgrāmato pārvērtēšanas rezerve. Laukā “Pārvērtēšanas rezerves samazinājums, Ls” norāda pārgrāmatojamo
summu par 2013.gadu. Dokumentu izpilda, kontē un saglabā.
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Avansa norēķini
1. Izskatā iespējams pievienot laukus, kas satur informāciju par Avansa norēķinu personas kartiņas lappusē Norēķini
norādīto kontu un dimensijām, šādiem dokumentu un atskaišu sarakstiem:
- Avansa izdevumu dokumenti (Dokumenti -> Avansa norēķini -> Avansa izdevumu dokumenti -> Izskats),
- Avansa norēķini (Dokumenti -> Avansa norēķini -> Avansa norēķini -> Izskats),
- Avansa norēķinu apgrozījumi (Atskaites -> Avansa norēķini -> Avansa norēķinu apgrozījumi -> Izskats),
- Avansa norēķinu dokumenti (Atskaites -> Avansa norēķini -> Avansa norēķinu dokumenti -> Izskats),
- Avansa budžeta izpilde (Atskaites -> Avansa norēķini -> Avansa budžeta izpilde -> Izskats).

Inventārs
Izveidota instrukcija „Krājumu vērtības samazinājuma uzskaite”, skatīt pielikumā.

Budžets

Budžeta formulas aprakstā (Atskaites -> Virsgrāmata -> Finanšu pārskatu apraksti -> Pārskatu posteņi -> Posteņi)
pievienots Budžeta aprēķina veids ar iespēju izvēlēties no trīs vērtībām:
Summa – posteņa vērtība tiek aprēķināta kā līdz šim (tiek ņemtas budžeta sākotnējās summas plus visu grozījumu
summas).
Sākotnējā – tiek ņemtas vērā tikai budžeta summas, kurām budžeta rindas statuss ir Sākotnējā versija;
Grozījumi – tiek ņemtas vērā tikai budžeta summas, kurām budžeta rindas statuss ir Grozījumi.
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NORĒĶINI

Apgāde un realizācija

Konvertējot Preču dokumentu (Dokumenti -> Apgāde/Realizācija -> Preču dokumenti -> Darbības -> Ģenerēt
konvertācijas dok.), kam ir vairāki apmaksas termiņi (sadalītā apmaksa), tiek saglabāts sadalītās apmaksas sadalījums,
ja tāds ir bijis oriģinālajā dokumentā.

Apsaimniekošana
Apjoma aprēķins, NĪP rēķins un kredītrēķins
1. Pievienots jauns NĪP Globālais parametrs (Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP globālie
parametri ->lappuse Citi parametri) Apjoma aprēķins, kuram pieejamas vērtības:
- Summēts pa skaitītājiem – darbojas kā līdz šim, apjoma aprēķinā tiek veikta summēšana pa skaitītājiem līguma
ietvaros.
- Nesummēts - Apjoma aprēķinā tiek ielasīta katra skaitītāja rādījuma rinda un katrs pakalpojums tiek aprēķināts
atsevišķi, rezultātā izveidojot atsevišķas aprēķina ierakstu rindas. Tiek izmantots, ja rēķina izdrukā nepieciešams redzēt
katru skaitītāju un no tā patēriņa aprēķinātos pakalpojumus.
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2. NĪP Rēķinu saraksta izvēlnē
pieejama jauna darbība Veidot kredītrēķinu – rezultātā izvēlētais
rēķins izveidojas ar „-„ zīmi. Kredītrēķinu izmanto gadījumos, ja kāds rēķins ir bijis sagatavots nepareizi.

’

3. Izveidota iespēja NĪP Rēķinu datus eksportēt xml failā: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP rēķini

-> Darbības -> Saraksta eksports -> NĪP Rēķinu eksports.

NĪP Rēķinu saraksta izskatam pievienota kolonna ar pēdējā xml faila eksporta laiku - XML eksporta laiks.
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Patēriņa importa faili
Izveidota iespēja veidot patēriņa datu importa failus klientu norēķiniem pēc patēriņa normām.
1. Apjoma aprēķina logā peles labās pogas izvēlnei pievienota darbība Ārējo datu ielāde – Datu eksports uz
Excel/Datu imports no Excel, kas paredzēta manuālai patēriņa faila sagatavošanai vienam klientam.
Lai aizpildītu patēriņa datus vienam klientam, jāveic šādas darbības:
1) Atlasa patēriņa datus par periodu. Izmantojot darbību Datu eksports uz Excel, eksportē patēriņa datus un nosūta
Excel failu klientam.
2) Klients veic Excel faila papildināšanu, ievadot datus kolonnā Paziņotais patēriņš un nosūta atpakaļ.
3) Atlasa patēriņa datus par periodu. Izmantojot darbību Datu imports no Excel, aizpilda patēriņa datus ar faktisko
daudzumu.
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2. Vairāku patēriņa failu vienlaicīgai sagatavošanai izveidots jauns NĪP Automatizētais darbs „Veidot patēriņa failus
normām”: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP automatizētie darbi.

Patēriņa kontrole
Izveidota iespēja definēt patēriņa kontroles nosacījumus, pēc kuriem tiek pārbaudīta patēriņa atbilstība šiem kritērijiem.
1. Lai pārbaude tiktu veikta, NĪP Globālo parametru loga lappusē Citi parametri jāatzīmē izvēles rūtiņa Patēriņa
kontrole pie rādījumu ievadīšanas. Ievadot un saglabājot jaunu patēriņa ierakstu , tiek veikta pārbaude un
gadījumā, ja patēriņš neatbilst definētajiem kritērijiem, tad tiek parādīts brīdinājums un attiecīgais ieraksts iekrāsots
sarkanā krāsā.
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2. Patēriņa kontroles nolūkiem izveidots jauns klasifikators Patēriņa grupas: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu
pārvaldība -> Norēķiniem -> Patēriņa grupas. Katrai patēriņa grupai tiek definēts pieļaujamais svārstību apgabals.
Saglabājot datus, sistēma kontrolē, lai minimālās un maksimālās robežas nepārklājas starp grupām.

Pievienojot jaunu Patēriņa grupu ievadformā jānorāda: Kods, Nosaukums, Min. robeža, Max. robeža,
Pieļaujamais svārstību apgabals % un Piezīmes.

3. Patēriņa grupa automātiski tiek piesaistīta Skaitītāja kartiņai jaunā lappusē Patēriņa kontrole (Pamatdati ->
Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Objektu kartiņām -> Skaitītāji), kad skaitītājam tiek rēķināts kontroles vidējais
patēriņš – tiek salīdzināts aprēķinātais vidējais patēriņš ar patēriņa grupu svārstību apgabaliem un skaitītājam tiek
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piešķirta tā patēriņa grupa, kurā svārstību apgabalā tas ietilpst. Ja nevienā no grupām nav tāda apgabala, tad patēriņa
grupa netiek piešķirta.
Ja kontroles vidējo datu trūkuma dēļ sistēma nevar aprēķināt kontroles vidējo patēriņu, tad tas jāizrēķina un jāievada
manuāli. Lai ievadlauki būtu pieejami ievadīšanai manuāli, jāatzīmē izvēles rūtiņa Manuāli ievadīts.

4. Kontrole pēc fakta tiek veikta, izmantojot atskaiti: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪ Objektu
skaitītāji.

Periods no: līdz: - skaitītāji, kas ir aktīvi šajā periodā
Rādījumi no: līdz: - skaitītāji, kuriem šajā periodā ir reģistrēti rādījumi.
Atskaites saraksta izskatā jāpieliek kolonna Patēriņa kontrole no kolonnu grupas „Patēriņa kontrole”.

13
SAIMNIECĪBA

Noliktava

1. Pārdošanas kopsavilkuma atskaitē (Atskaites -> Noliktava -> Pārdošanas kopsavilkums) ir iekļauts dokuments
Garantijas preču maiņa. Saņemto preču daudzums tiek attēlots kolonnā „Saņemts”, bet izsniegto preču daudzums
kolonnā „Pārdots”.
2. Izveidots jauns Saraksts ar nomenklatūru un tai piesaistītajām papildgrupām (Pamatdati -> Noliktava ->
Kartiņām -> Piesaiste papildgrupām). Sarakstā tiek attēlotas nomenklatūras un tām piesaistītās papildgrupas.

Kvalitātes kontrole

1. Seriālā numura kartiņai (Pamatdati -> Kvalitātes kontrole -> SN saraksts) pievienots lauks „Garant. mēnešu
skaits”. Kolonnu „Garantijas mēnešu skaits” iespējams pievienot SN sarakstā.
2. SN sarakstam (Pamatdati -> Kvalitātes kontrole -> SN saraksts -> Darbības) pievienota darbība „Lauku labošana
iezīmētajām rindām”, kas aizstāj darbību „Uzstādīt no saraksta”. Papildus iespējams norādīt vērtību laukam „Garantijas
mēnešu skaits”.

Dokumentu imports/eksports
Maksājumu sūtīšanas metodei ar MUEXPFIDAVISTA.DLL (Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Maksājumu eksports un
imports).
Maksājumu sūtīšanas metodes parametriem pievienots jauns eksporta metodes parametrs Bankas rēķins
(PayAccNo), ar kuru norāda bankas rēķinu algu maksājumiem:

sūtītāja bankas rēķins (parastais komercbanku gadījums).
 saņēmēja bankas rēķins (Valsts kases algu maksājums uz komercbanku).
Atkarībā no uzstādījuma, izeksportētajā failā kā PayAccNo tiek uzrādīts saņēmējs vai sūtītājs.
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PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba samaksa
Parādu „pārnešana” no latu perioda uz eiro periodu
Lai nodrošinātu korektu parādu „pārnešanu” no latu perioda uz eiro periodu, ir izveidots jauns Ieturējuma veida tips
un sistēmā nepieciešams izveidot jaunu Ieturējuma veidu (izmaiņas programmā spēkā no 425.versijas 36.laidiena).
Ņemot vērā, ka katrā iestādē/uzņēmumā ir sava individuālā samaksas un ieturējumu veidu konfigurācija, ar
programmas līdzekļiem to nav iespējams korekti izveidot, tāpēc tas jāveic manuāli.
Izvēlne: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Ieturējuma veidi.
Lai izveidotu jauno Ieturējuma veidu, nepieciešams Ieturējuma veida sarakstā iezīmēt ieturējuma veidu
Aprēķinātais parāds ar tipu Parāds. Peles labās pogas izvēlnē jāizvēlas darbību „Kopēt”.

Jaunajā Ieturējuma veidā jānorāda:
- Kods, nosaukums;
- Tips: LVL izmaksas konvertācija;
- Spēkā no: 01.01.2014.
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Personāla uzskaite
Papildinājumi MK noteikumu Nr.541 14.pielikuma datnes sagatavošanā saistībā ar likumdošanas
izmaiņām
1. Veikti papildinājumi šādām datnēm:
1) 7. Datnei „Notikumi.dbf”
Lauks ALGA pārsaukts par ALGALVL (14.kolonna), kurā norāda Mēnešalgu latos un tā ir spēkā līdz 2013.gada
31.decembrim. Ierakstiem pēc 01.01.2014. šis lauks ir tukšs.
Pievienots jauns lauks ALGAEURO (20.kolonna), kurā būs norādīta Mēnešalga euro valūtā. Šajā laukā tiks norādītas arī
vēsturiskās vērtības, kuras spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim, un tās konvertētas no latiem uz euro valūtu.
2) 8.datnei „Piemaksas.dbf”
Lauks SUMMA pārsaukts par SUMMALVL (6.kolonna), kurā norāda Piemaksas summu latos un tā ir spēkā līdz 2013.gada
31.decembrim. Ierakstiem pēc 01.01.2014. šis lauks ir tukšs.
Pievienots jauns lauks SUMMAEURO (11.kolonna), kurā būs norādīta Piemaksas summa euro valūtā. Šajā laukā tiks
norādītas arī vēsturiskās vērtības, kuras spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim, un tās konvertētas no latiem uz euro
valūtu.
3) 10.datnei „Ārštats.dbf”
Lauks SUMMA pārsaukts par SUMMALVL (9.kolonna), kurā norāda Darba samaksas summu mēnesī latos un tā ir spēkā
līdz 2013.gada 31.decembrim. Ierakstiem pēc 01.01.2014. šis lauks ir tukšs.
Pievienots jauns lauks SUMMAEURO (12.kolonna), kurā būs norādīta Darba samaksas summa mēnesī euro valūtā. Šajā
laukā tiks norādītas arī vēsturiskās vērtības, kuras spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim, un tās konvertētas no latiem
uz euro valūtu.
2. No 2014.gada 1.janvāra Kvalifikācijas pakāpes vairs netiek lietotas, bet tiek izmantotas Novērtējuma
kategorijas, kas atkarīgas no vērtējuma. Programmā veiktas šādas izmaiņas:
1) Izvēlne un klasifikators Kvalifikācijas pakāpju veidi pārsaukti par Kvalifikācijas pakāpju/Novērtējuma
kategoriju veidi : Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu lietām -> Kvalifikācijas pakāpju/Novērtējuma

kategoriju veidi.

2) Izvēlne un klasifikators Kvalifikācijas pakāpes pārsaukts par Kvalifikācijas pakāpes/Novērtējuma
kategorijas: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu lietām -> Kvalifikācijas pakāpes/Novērtējuma kategorijas.
Kvalifikācijas pakāpes/Novērtējuma kategorijas ievadforma papildināta ar lauku Tips, kurā pieejamas vērtības
„Kvalifikācijas pakāpe” vai „Novērtējuma kategorija” . Pēc šī lauka ir iespējams filtrēt sarakstu Kvalifikācijas
pakāpes/Novērtējuma kategorijas pārskats (Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Kvalifikācijas

pakāpes/Novērtējuma kategorijas pārskats).
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3) Kvalifikācijas pakāpes aprēķins pārsaukts par Kvalifikācijas pakāpes/Novērtējuma kategorijas aprēķins:
Atskaites -> Personāla uzskaite -> Personas lieta -> Kvalifikācijas pakāpes/Novērtējuma kategorijas aprēķins.
4) Novērtējuma protokola (Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Novērtējuma protokoli) lauks Novērtējuma
kvalifikācijas pakāpe pārsaukts par Novērtējuma kvalifikācijas pakāpe/kategorija.

5) Pārcelšanas ierakstiem (Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Pārcelšanas ieraksti) lauks Kvalifikācijas pakāpe
pārsaukts par Kvalifikācijas pakāpe/Novērtējuma kategorija.
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6) Kvalifikācijas pakāpes pārskats pārsaukts par Kvalifikācijas pakāpes/Novērtējuma kategorijas pārskats:
Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Kvalifikācijas pakāpes/Novērtējuma kategorijas pārskats.
Kvalifikācijas pakāpes/Novērtējuma kategorijas pārskata dokumentiem (Dokumenti -> Personāla uzskaite i>
Kvalifikācijas pakāpes/Novērtējuma kategorijas pārskats -> Jauns) pieejami divi dokumentu pamatveidi:
- Novērtējuma kategorijas,
- Kvalifikācijas pakāpes.

Pēc Horizon jaunināšanas, esošajiem ierakstiem būs piešķirts pamatveids Kvalifikācijas pakāpes.
Kvalifikācijas pakāpes ievadformā lauks Pakāpe pārsaukts par Kvalifikācijas pakāpe.
Novērtējuma pakāpes ievadformā pieejams lauks Novērtējuma pakāpe.
Laukā Izmaiņu iemesls tiek norādīts izmaiņu iemesls.
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Sarakstu iespējams filtrēt pēc lauka Tips – „Kvalifikācijas pakāpe” vai „Novērtējuma kategorija”, kas tiek norādīts
klasifikatorā Kvalifikācijas pakāpes/Novērtējuma kategorijas (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu
lietām -> Kvalifikācijas pakāpes/Novērtējuma kategorijas).
Saraksta ierakstus iespējams nomainīt no viena dokumenta pamatveida uz otru, saglabājot visas vērtības kartiņā –
jāiezīmē nepieciešamie ieraksti un izvēlnē
jāizvēlas darbība Pamatveida maiņa iezīmētajiem
ierakstiem uz, kur izvēlnē tiek piedāvāti tipi un izvēloties konkrēto tipu, tiek piedāvātas vērtības no saraksta
Kvalifikācijas pakāpes/Novērtējuma kategorijas (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu lietām ->
Kvalifikācijas pakāpes/Novērtējuma kategorijas), kas atbilst norādītajam tipam.

Izveidots vednis Iezīmēto ierakstu maiņa, kas pieejams izvēlnē
, ar kura palīdzību iespējams
noslēgt vecos un izveidot jaunus ierakstus, atbilstoši uzdotajiem izmaiņu parametriem, kuriem noklusēti atzīmēta izvēles
rūtiņa Primārā.
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Vedņa logā Kval.pak/Nov.kat. izmaiņu parametri iespējams norādīt:
- ievadīt datumu, no kura ieraksts spēkā,
- izvēlēties Pamatveidu,
- norādīt Rīkojuma numuru un datumu
- laukā Pakāpe/Kategorija ir iespējams izvēlēties vērtību no saraksta Kvalifikācijas pakāpes/
Novērtējuma kategorijas,
- ja nepieciešams, laukā Izmaiņu iemesls izvēlēties vērtību no saraksta Izmaiņu iemesli.

Nospiežot pogu

, tiek veikta jaunu ierakstu veidošana.

Funkcionāli uzlabojumi MK noteikumu Nr.541 14.pielikuma datnes sagatavošanā
1. Veikti papildinājumi datu eksporta konfigurācijas logā: Atskaites -> Personāla uzskaite -> Personāla datu eksports.
Logam Personāla datu eksports pievienota jauna poga
saglabāti, bet datņu eksports nenotiks.

, kuru nospiežot parametri tiks

Loga Personāla datu eksports lappusē Eksporta parametri pievienots jauns lauks EUR formātu pielietot no,
kurā tiek norādīts datums, no kura datnēs būs pieejami jaunie EUR lauki. (MK nr.925 24.09.2013.) Noklusēti aizpildīts ar
01.01.2014.
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Loga Personāla datu eksports lappusē Papildus konfigurācija pievienoti jauni lauki:
1) Finansējuma dimensija – pārcelta no Uzskaites parametriem: Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri > Lappuse Personāla uzskaite -> Lappuse Citi -> Lauks Finansējuma dimensija. Laukā jānorāda, kura dimensija tiks
izmantota 14.pielikuma 7., 8. un 10. datnēs (Likuma par valsts budžetu 4.pielikuma Programmas, apakšprogrammas
kods formātā 00.00.00).
2) Dimensijas koda lauks – norāda Finansējuma dimensijai atbilstošo dimensijas kodu: Kods, Papildkods A vai
Papildkods B. Aizpildot datnēs lauku FINAVOTS, tiks ņemta vērā atzīmētā iespēja un tas tiks aizpildīts ar norādīto
dimensijas lauka vērtību.
Informāciju par Finansējuma dimensiju un tai atbilstošo Dimensijas koda lauku jāsaskaņo ar iestādes galveno
grāmatvedi vai atbildīgo personu par konta plānu.
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2. Lai 8. datnē Piemaksas.dbf atbilstoši FM prasībām aizpildītos lauks PIEMTERM (5.kolonna), lietotāja darbības,
ievadot piemaksas, nemainās.
Ja lauks Regularitāte ir aizpildīts ar vērtību:
Neregulārā – programma, veidojot datni, neatkarīgi no tā kā ir aizpildīts dokuments, lauku PIEMTERM neaizpildīs.
Regulārā – programma, veidojot datni, neatkarīgi no tā kā ir aizpildīts dokuments, lauku PIEMTERM aizpildīs ar tekošā
gada beigu datumu (31.12.xxxx) gadījumā, ja piemaksas dokumentā lauks „Līdz” ir tukšs; vai aizpildīs ar piemaksas
dokumentā ievadīto lauka „Līdz” vērtību, ja lauks „Līdz” ir aizpildīts.
3. Veikti papildinājumi Personas amatu datiem (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu amatu dati), kas
ietekmē nododamo informāciju datnēs Notikumi.dbf un Arstats.dbf.
Ja Personas amatu datu kartiņā Apmaksas veids ir uzdots Stundas tarifa likme, tad lappusē Darba vieta laukā
Mēnešalga vērtība tiek izrēķināta: stundu likme reizināta ar gada vidējo stundu skaitu mēnesī un slodzes lielumu no
lappuses Darba vieta un ierakstīta šajā laukā.
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Gada vidējo stundu skaits tiek ņemts no kalendāra, kas norādīts Uzskaites parametros: Sistēma -> Uzstādījumi ->
Uzskaites parametri -> lappuse Algas -> lappuse Parametri -> lauks Kalendārs izdrukām.
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Ja Kalendārā (Pamatdati-> Uzņēmums -> Kalendārs) lauks Vidējās normas stundas mēnesī ir tukšs, tad,
aprēķinot mēnešalgu personas amata datu kartiņā, tiek izdots paziņojums: "Pamatdati -> Uzņēmums -> Kalendārs: nav
uzrādīts gada vidējais stundu skaits."

Pēc Horizon jaunināšanas vecie dati netiek laboti, tos Personas amatu datu lappusē Darba vieta var labot manuāli,
izmantojot pogu

.

4. Izveidots jauns Stāža tips „Profesionālā pieredze” (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu datiem -> Stāžu
veidi ).
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Dzimšanas un vārda dienas
Atskaites Dzimšanas un vārda dienas vietā ir pieejamas divas atsevišķas atskaites Dzimšanas dienas un Vārda
dienas (Atskaites -> Personāla uzskaite -> Personas dati -> Dzimšanas dienas/ Vārda dienas), kas atsevišķi atspoguļo
dzimšanas un vārda dienas, kā arī iespējams sarakstā redzēt, kuriem darbiniekiem uzdotajā periodā būs apaļas
jubilejas. Ja nepieciešams, jubileju ierakstus var iekrāsot.
Izveidota jauna atskaite Stāža jubilejas (Atskaites -> Personāla uzskaite -> Personas dati -> Stāža jubilejas), kurā var
redzēt, kuriem darbiniekiem uzdotajā laika periodā būs apaļas stāža jubilejas.
Dzimšanas dienu atskaites izskatā iespējams pievienot kolonnas par dzimšanas dienu datiem, cik gadu paliks un vai ir
jubilārs.
Pieejami Uzskaites parametri Jubileju dienām: Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> lappuse Personāla

uzskaite -> lappuse Citi -> lauku grupa Jubileju dienas:
-

Vecuma jubileju biežums – reize x gados – norāda gadu skaitu, ik pēc cik gadiem atzīmēt vecuma jubilejas
(pēc noklusēšanas 10),
Stāža jubileju biežums – reize x gados – norāda gadu skaitu, ik pēc cik gadiem atzīmēt stāža jubilejas (pēc
noklusēšanas 10),
Vai iezīmēt jubilejas? – atzīmē izvēles rūtiņu, ja vēlas Dzimšanas dienu atskaitē iezīmēt jubileju ierakstus.
Krāsa – no krāsu saraksta izvēlas vēlamo krāsu ieraksta iezīmēšanai.
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Horizon WEB
Dzimšanas un vārda dienas
Ir pieejamas atskaites Dzimšanas dienas un Vārda dienas (Iestādes dati -> Dzimšanas dienas/ Vārda dienas), kas
atsevišķi atspoguļo dzimšanas un vārda dienas, kā arī iespējams sarakstā atlasīt darbiniekus, kuriem uzdotajā periodā
būs apaļas jubilejas.
Jubileju dienu konfigurēšana tiek veikta Horizon Uzskaites parametros: Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites

parametri -> lappuse Personāla uzskaite -> lappuse Citi -> lauku grupa Jubileju dienas.

