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Sveicināti Zalktī !

Sveicināti Zalktī !

Paldies jums, ka lietojat Zalkti. Turpmāk grāmatvedības datorprogrammas "Zalktis" tiek lietots
saīsinājums Zalktis.

Zalktis ir ērts pielietojums. Visas funkcionālās īpašības izmantojamas gan mazo uzņēmumu, gan
sabiedrisko organizāciju grāmatvedības uzskaites kārtošanai. Arī to var izmantot pašnodarbinātās
personas, bet viņiem nav plašākas iespējas.

Turpmāk rokasgrāmatā saīsināti šo programmu sauksim par "Zalkti".
Zalktis tiek izstrādāts, vadoties pēc LR likuma "Par grāmatvedību". Grāmatojumi var tikt ievadīti ar

vienkāršu kontējumu, gan arī ar saliktiem kontējumiem. Grāmatojumu var ievadīt Ls naudas vienībā. Ārvalstu
valūtas vienībās tikai ierobežojošos gadījumus, kas aprakstīti šajā rokasgrāmatā. Grāmatvedības forma
pielīdzināta manuālai žurnāla - virsgrāmata formai.

Zalktī var veikt grāmatojumus un gūt izdruku sekojošās formās:
- Parasts grāmatojums
- Maksājuma uzdevums
- Ienākošs bankas dokuments
- Izejošais bankas dokuments
- Kases ieņēmumu orderis
- Kases izdevumu orderis
- Ienākošais rēķins
- Izejošais rēķins
- Ienākošā preču pavadzīme-rēķins
- Izejošā preču pavadzīme-rēķins
- Preču saņemšanas akts
- Preču norakstīšanas akts
- Iekšējā pārvietošanas pavadzīme
- Ražošanas akts
- Valūtu kursa starpības pēc ievadītā valūtas kursa automātiskais grāmatojums (tikai kases un bankas

norēķinu kontos)
- Algu aprēķini ar visām izdrukām
- Kontu atlikuma grāmatojums (vienreiz aizpilda)
Visus šos grāmatojumus var izdrukāt atbilstošās veidlapu formās.

Zalktis nodrošina sekojošās atskaites jebkurā laika intervālā apskatei un izdrukai:
- Hronoloģiskais žurnāls
- Konta apgrozījums
- Virsgrāmata un izvērstā virsgrāmata
- Klienta apgrozījumi jebkurā kontā
- Klientu apgrozījumi jebkurā kontā
- Peļņas vai zaudējumu aprēķins
- Kontu plāns
- Norēķinu konta pārskats
- Kases pārskats
- Kases orderu reģistrācijas žurnāls
- Preču un pakalpojumu saraksts
- Noliktavas preču kopapgrozījums
- Noliktavas preču apgrozījums
- Preču apgrozījumu pārskats noliktavas un realizācijas summās
- Algu aprēķinu un izmaksu saraksts, mazais saraksts, algu lapiņas
- Īsais algu saraksts iesniegšanai bankā.
Arī nodrošina nodokļu pārskatu izdrukāšanu:
- Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija
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- Pārskats par priekšnodokļa summām, kas iekļautas PVN deklarācijā
- Paziņojuma 2 formas par izmaksām fiziskām personām
- Ziņas par darba ņēmējiem
- Ziņojums par VSAOI no darba ņēmēju darba ienākumiem un IIN pārskata mēnesī
- Personas konta kartīte
- Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksu kartīte
- IIN maksātājiem PVN žurnāls
- Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu reģistrācijas žurnāls.

Zalktī ir sekojoši saraksti, kas pastāvīgi jāpapildina, lai nodrošinātu dažādas atskaites un grāmatojumu
apgādi ar datiem:

- Kontu plāns
- Klientu saraksts
- Preču un pakalpojumu saraksts
- Valūtu kursu saraksts (lietojams pēc vajadzības)
- Dažādu parametru uzstādīšana
- Kontu atlikuma grāmatojums (vienreiz aizpilda).
- Darbinieku dati

Tehniskās prasības

Tehniskās prasības Zalktis uzstādīšanai

Operētājsistēma:
^ Windows Windows 7 SP1, 8.1.
^ Windows 10, 11 visas versijas.
^ Windows Server 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016, 1709, 1803, 1809, 2019, 2022.
^ visos Windowos jābūt uzinstalēti ar jaunākiem Windows jauninājumiem.
^ Windows atjauninājumos ir iekļauti drošības atjauninājumi, lai aizsargātu datoru no kaitīgiem vīrusiem,
spiegprogrammatūras un citas ļaunprātīgas programmatūras.

Zalktis un Krivulis izmanto WIndowā bāzēto Microsoft .NET Framework 4.8. versiju.

Windowa reģionālie iestatījumi:
^ Decimālatdalītājs ir punkta zīme (.).

Dators:
^ 2 GHz Pentium procesors (minimums)
^ 8 GB operatīvā atmiņa RAM (minimums)
^ 1280 x 1024 punktu attēla monitors (minimums) ar ieteicamu teksta DPI izmēru 100 vai 125%
^ 5 GB brīva vieta uz cietā datora diska.
^ interneta pieslēgums (obligāti vajadzēs licences reģistrācijas laikā).

Ja jūs paredzat izvietot datubāzes failu uz citiem datoriem vai uz datortīkla servera un pieslēgties
uz šo failu caur datortīklu, tad datortīklam jābūt stabilam un traucējumnoturīgam. Nestabilā datortīklā
sabojāsies datubāzes fails un to nevarēs izmantot. Nāksies atjaunot no datubāzes failu kopijas.

Licences iegāde

Licences iegāde

Zalktis lietošanas galvenais dokuments ir licence, kas dod licences iegādātājam tiesības lietot Zalkti
uz sava datora. 
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Iegādes kārtība:
Brīvā formā uzrakstiet vēlmi iegādāties e-pasta vēstulē un to nosūtīt mums pa e-pastu:

birojs@zalktis.lv. Ja pirmoreiz pasūta, jaatsūta rekvizīti ķina sagatavošanai. Var sūtīt arī uc citām
mūsu e-pasta adresēm, kuri ir norādītas mūsu mājas lapā https://www.zalktis.lv

Pēc pasūtījuma saņemšanas mēs elektroniski sagatavojam avansa rēķinu un to jums
nosūtīsim pa e-pastu.

Pēc apmaksas saņemšanas uzreiz izsūtam pa e-pastu licences numuru un licences atslēgu, ka
arī Zalktis instalēšanas pamācību, lai lietotājs uzreiz var sākt lietot Zalkti.

Atkarībā no lietotāja vēlmes licenci un pavadzīmi izsūtam oriģinālus pa pastu vai ar drošo
parakstu parakstītā failā izsūtam pa e-pastu.

Jauniesācējiem pirms Zalktis iegādes var izmēģināt Zalkti demo versiju uz sava datora uz ierobežotu
laiku līdz 3 mēnešiem.  Zalktis mājas lapā www.zalktis.lv ir pieejams Zalktis demo instalētājs. Ar demo
versiju izveidots datubāzes fails būs derīgs Zalktis licencētā versijā.

Licencēšana

Zalktis un Krivulis licencēšana

Pats pirmais jautājums, kas var kārtot uzņēmumu grāmatvedību?
 
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par grāmatvedību" 3.panta noteikumiem uzņēmuma
vadītājs organizē grāmatvedības kārtošanu atbilstoši šī likuma prasībām. 
Uzņēmumā grāmatvedības kārtošanu veic grāmatvedības jautājumos kompetenta persona —
grāmatvedis vai ārpakalpojumu grāmatvedis, ar ko uzņēmuma vadītājs noslēdzis attiecīgu
rakstveida līgumu, kurā noteikti šīs personas pienākumi, tiesības un atbildība grāmatvedības
kārtošanas jautājumos.
Saskaņā ar šo pantu grāmatveža darba veicējus var iedalīt 2 grupās:

1) grāmatvedis ir fiziskā persona, kuras kvalifikācija atbilst Ministru kabineta noteiktajai
grāmatveža ceturtā vai trešā līmeņa kvalifikācijai un kuras kompetenci apliecina attiecīgs izglītības
dokuments (diploms vai apliecība), kā arī tāda fiziskā persona, kuras kompetenci attiecīgajos
grāmatvedības jautājumos apliecina pieredze vai atbilstošs sertifikāts un kura veic grāmatveža
pienākumus. Darbus veic uzņēmumā saskaņā ar noslēgto darba līgumu. Atsevišķos gadījumos
grāmatvedību var kārtot pats uzņēmuma vadītājs;

2) ārpakalpojumu grāmatvedis (citos uzņēmumos strādājošie grāmatveži, pašnodarbinātās
personas - grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji) ir persona, kura, pamatojoties uz rakstveida
līgumu ar uzņēmumu (izņemot darba līgumu), apņemas sniegt vai sniedz klientam
grāmatvedības pakalpojumus un kura atbilst šā panta trešās daļas 1.punktā grāmatvedim
noteiktajām prasībām. Ārpakalpojumu grāmatvežiem/grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem
arī ir jāievēro citi LR likumi, piemēram "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un
proliferācijas finansēšanas novēršanas likums", "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo
sankciju likums" u.c.

Grāmatvedības datorprogrammas Zalktis un Krivulis lietošanas tiesības nosaka licences vai
licences līgumi. To nosaka Latvijas Republikas likuma "Autortiesību likums" 15., 29, 40.panti. 
Katrā licencē var būt norādītas dažādas prasības un ierobežojumi. 
Katra licence ir derīga tikai tam uzņēmumam vai personai, uz kura vārda tā ir
izrakstīta.
Zalktis un Krivulis datorprogrammas ir aizliegts iznomāt, atsavināt, patapināt un nodot
trešajām personām jebkādā veidā.
Katra viena licence atļauj Zalkti vai Krivuli instalēt tikai uz 1 datora, kas ir uzņēmuma īpašumā

https://www.zalktis.lv
http://www.zalktis.lv
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vai likumīgā lietošanā. Uz šā viena datora Zalkti vai Krivuli drīkst izmantot 1 vai vairāki lietotāji
rindas kārtībā.
Ja uzņēmumam ir nepieciešams uzstādīt programmu uz vairākiem datoriem, tad tik daudz
licenču ir jāiegādājas.

Katra licence ir terminēta uz 3 gadiem. 
Tas nozīmē, ka, lai nepārtraukti lietotu programmu, vismaz 1 reizi trijos gados jāiegādājas
programmas jauna licence ar jauninājumu uz jauno versiju. Jaunināšana cena ir zemāka nekā
pirmreizējā licences iegāde.

Uz katra datora varat veikt 1 vai vairāku uzņēmumu grāmatvedības uzskaiti ar Zalktis/Krivulis
palīdzību bez ierobežojuma.

Piemēri:
1) Ražošanas uzņēmums nopērk 2 programmas licences. Šis uzņēmums var uzinstalēt
programmu uz 2 datoriem. Ja laika gaitā 1 dators sabojājies un tiek aizvietots ar jaunu vai citu
datoru, tad var uzinstalēt uz tā jaunā datora, bet jebkurā gadījumā programma var būt tikai uz
2 datoriem. Šī uzņēmuma grāmatveži uz šiem datoriem kārto sava uzņēmuma grāmatvedības
uzskaiti.
Ja tas uzņēmums arī vēlās kārtot kādu citu uzņēmumu grāmatvedības uzskaiti, tad tas
uzņēmums jau sāk sniegt grāmatvedības pakalpojumu citam uzņēmumam un uz to
pakalpojumu sniedzēju attiecas papildu prasības kā ārpakalpojumu grāmatvežiem. Šajā
gadījumā papildu programmas licences iegāde nav vajadzīga, jo var kārtot abu uzņēmumu
uzskaiti uz tiem pašiem esošiem 2 datoriem.

2) Fiziskā persona - grāmatvedis noslēdz 2 darba līgumus ar 2 dažādiem uzņēmumiem par
grāmatvedības uzskaites veikšanu. Viņas darba līgumā ir norādīts, ka grāmatvedis darbam
izmanto personīgos darba rīkus - 1 datoru ar programmām.
Grāmatvedim pietiks ar 1 programmas licenci uz sava vārda, jo programma tiek uzstādīta uz 1
sava datora. Uz tā viena datora var tiek kārtota abu uzņēmumu grāmatvedības uzskaite.

Versija

Versija

Zalktis ir nepārtrauktā attīstībā tā autoru rokās. Lai tā attīstību kaut kādā veidā
varētu aprakstīt un izlaist lietotājiem, tiek sadalīti ciklos. Ciklus apraksta ar Zalktis versijas
palīdzību. 

Zalktim versijas apzīmējums sastāv no 3 daļām, piemēram Zalktis 2013.3.210. versija. 
Pirmais cipars 2013 norāda, kurā gadā tas tika izstrādāts.
Otrais cipars katra gadā vienmēr ir  no 1 līdz 3, atseviškos gados var būt tikai 2, 3 vai

vairāk par 3. Tas norāda, uz kādu gada daļu tas attiecas. 2013.gadā bija 3 daļas, tad 1
attiecas uz gada sākumu, 2 gada vidū un 3 numurs attiecas uz gada beigu daļu.

Versijas pēdējais numurs mainās pieaugošā secībā kopš izstrādes pirmsākumiem.

Piemēri, ja Zalktis licencē ir norādīts uz 2013.3.xxx, tad tas nozīmē, ka tā licence
atļauj lietotājam lietot šādas versijas:  2013.3.200., 2013.3.202, 2013.3.204., 2013.3.206.,
2013.3.208 vai 2013.3.210, bet ne 2013.4.218.

Ja vēlies jaunāko versiju iegūt ar nākošo gadu un/vai ciklu, ir jāiegādājas jauninājums.

Zalktis licence ir terminēta uz 3 gadiem. Tas nozīmē, ka programmatūru var lietot bez
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jaunināšanas, paliekot tajā pašā versijā 3 gadus, līdz programmatūras licences atslēga tiek
anulēta un programmu vairs lietot nevarēs. 

Iesakām regulāri jaunināt ar katru jauninājumu vismaz 1-3 reizes gadā.

Instalācija

Instalācija

Zalktis maksas instalācijas failu var saņemt no https://www.sore.lv, tad to instalētāju
jālejuplādē uz jūsu datoru. Pēc tam uz jūsu datora to instalētāju varēs palaist, lai
uzinstalējas.

Piezīme: Instalētāju var palaist tikai ar administratora tiesībām. Par šo sīkāk uzziniet no
Windows lietotāja rokasgrāmatas vai palīdzības failiem.
Piezīme: Ja jūsu organizācijā pēc līguma datoru(s) apkalpo attiecīgie informācijas tehnoloģiju
speciālisti, palūdziet viņiem veikt instalāciju.

Piezīme. Ja instalēšanas laikā rodas problēmas, piemēram, instalētājs nevar atinstalēt veco
Zalktis versiju, papildu 
palīdzība te:https://support.microsoft.com/lv-lv/help/17588/windows-fix-problems-that-
block-programs-being-installed-or-removed
Ja tā palīdzība nepalīdz, sazinies ar mums.

Pašatjaunināšana

Pašatjaunināšana

Datorprogrammatūra vienmēr tiek uzlabota, lai dotu lietotājiem ērtu lietošanu.
Programmatūras jaunināšana par maksu notiek 3 reizes gadā. Bet, ja starp tām reizēm

ir jāveic steidzami programmatūras labojumi vai kādu jaunu izmaiņu ieviešana, tad tā tiek
nodota lietotājiem caur pašatjaunināšanu. Tā tiek veikta bez maksas.

Kā tas notiek? Kad datoram ir interneta pieslēgums un lietotājs startē Zalkti, tad
startēšanas laikā Zalktis saistās ar SIA Zalktis Programmas uzturētām servera programmām un
noskaidro, vai konkrētai Zalktis versijai nepieciešama pašatjaunināšana. Ja pašatjaunināšana
ir nepieciešama, tad Zalktis parādīs šādu paziņojumu:

https://www.sore.lv
https://support.microsoft.com/lv-lv/help/17588/windows-fix-problems-that-block-programs-being-installed-or-removed
https://support.microsoft.com/lv-lv/help/17588/windows-fix-problems-that-block-programs-being-installed-or-removed
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Jūs varat uzreiz pašjaunināt, tad tas sāks lejuplādēt no SIA Zalktis Programmas
servera norādīto jauninājuma instalētāju. Pēc lejuplādes Zalktis pamatprogramma tiek aizvērta
un sāksies jaunās versijas instalācijas process, atinstalējot veco Zalktis versiju. Pēc
instalācijas beigām varēsiet atsākt darbu ar Zalktis jaunāko versiju.

Bet, varat atlikt jaunināšanu uz vēlāku laiku, tad var atlikt ar vēlāku atgādinājumu pēc
pusstundas vai vairākām stundām.

Jūs varat atteikt šādu pašatjaunināšanu, nospiežot šo formu aizvēršanu ar X zīmi.
Pašatjaunināšanas vietā varat veikt parastu instalētāja paņemšanu no https://www.sore.lv
un veikt tās instalēšanu uz jūsu datora.

Pirmo reizi lietojot

Pirmoreiz Zalktis lietojot

Caur izvēlni Start > Programs > Zalktis > uzmeklējiet programmas ikonu ZALKTIS un uzklikšķināt.
Ja instalācijas laikā nomainījāt šo programmas ikonu izvietojumu, tad attiecīgi uzmeklējiet to caur izvēlni
Start un uzklikšķināt uz ikonu ZALKTIS.

Atvērsies Zalktis. Parādīsies pamatlogs un datubāžu pieslēguma dialoglogs. 
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Tabula - norādēm uz datu bāzes failiem ir tukša. Te var ielikt norādi uz šiem failiem. Lai būtu jaunizveidots
datu fails, ar pogas JAUNS palīdzību var izveidot jaunu tukšu datu failu. Ja jūs programmu lietosiet vienas
organizācijas grāmatvedības kārtošanai, tad vajadzēs tikai vienu datu failu. Arī norāžu tabulā vajag tikai 1
norādi uz to. Ar Zalkti var apkalpot vairāku organizāciju grāmatvedību.

Katrai organizācijai grāmatvedības dati tiek glabāti savā datu failā. Zalktis datu failam ir atšifrējums
ar zal. Piemēram: siatehnika.zal.

Jaunā failā ir gatavs standarta kontu plāns un banku saraksts. Pārējie saraksti ir tukši.  Kontu plānu
var pārveidot savām vajadzībām. 

Jāplāno, kā labāk jaunu failu izvietot. Vienkārši varat C diskā izveidot jaunu katalogu un tur izvietot
jaunu failu. Laika gaitā Zalktis turpat automātiski izveidos apakškatalogu tās datu faila kopijām. Jāņem vērā,
vai cietajā diskā ir pietiekami brīva vieta atbilstoši minimālām prasībām, kas aprakstīts ievadā.

Šī forma ir piemēra apskatam. Izveido C diskā katalogu zalktis. Tad ar dubultklišķi uz jaunu katalogu
ZALKTIS un tad atvērsies šīs katalogs. Tad uzrakstiet faila nosaukumu. Var likt jebkādu 1 vārdu, bez
latviešu burtiem. Tad nospied pogu Save.
Tad norāde uz šo datu failu ieliksies paroļu dialogformas datu failu sarakstā. Tad varat pieslēgties… .
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Ja jums datorā ir izvietots datu fails, bet sarakstā nav norādes uz to, tas spied pogu PIEVIENOT un
sameklējiet šo failu. Zalktis izmanto tikai pašu veidotu datu failu. Ar citām datorprogrammām veidoti datu
faili nav derīgi.

Laika gaitā, ja nepieciešams, datu failu un apakškatalogu XXXX_kopija var pārvietot uz citu vietu
cietajā diskā. Tad ievadformā attiecīgā uz veco vietu norāde jāizdzēš un pievienot jaunu norādi uz datu failu
jaunajā vietā. 

Norādi no saraksta var izdzēst ar pogu IZDZĒST. Tas neizdzēš datu failu, bet tikai norādi uz to.
Pārtraukt programmas lietošanu ar pogas IZEJA palīdzību.

Lai veiktu dažādas darbības ar Zalkti, ir nepieciešams aizpildīt sarakstus. Sarakstus var aizpildīt
pēc vajadzības laika gaitā.

Piemēram, lai veiktu grāmatojumus, ir nepieciešamie grāmatvedības konti, klienti. Izdrukām
nepieciešami citi dati - parametri: organizācijas nosaukums, adrese, vai citas informācijas.

Piezīme: sākot lietot Zalkti, izmēģiniet dažādas darbības kādu laiku, lai labāk izprastu Zalktis labās
īpašības.

Darbs datortīklā

Darbs datortīklā

Zalktis ir derīgs darbam datortīklā. Darbs datortīklā tika testēta uz 3 lietotājiem. Datortīklam ir jābūt
drošam un stabilam. Piekļuvei no datoriem uz iekšējo datortīkla publisko mapi, kurā atrodas datubāzes fails,
ir jābūt ar FULL Control( Pilnas pieejas tiesības), arī ar tiesībām uz faila dzēšanu un jaunu apakšmapju
veidošanu.
Ja katrs dators darbojas ar dažādiem Windowiem, kā failu serveri vislabāk izmantot datoru ar jaunāko
Windowu. Visiem Windowiem ir jābūt uzlabotiem ar visiem kritiskiem un rekomendējošiem ielāpiem(update)
no Microsoft mājas lapas.

Datortīkla izveidošanai un mapes ar datubāzes failiem sagatavošanai jāpieaicina jūsu
datorspeciālists. 

Uzlīmju printera izmantošana

Uzlīmju printera izmantošana

Zalktī ir iestrādāta iespēja izdrukāt klientu adresu uzlīmes un svītrkodus tieši uz uzlīmju printeri, kas var būt
pieslēgta windowam paralēli citiem jūsu esošiem printeriem. Zalktis ir testēts ar Brother QL-570 modeli. Var
izmantot citus Brother QL sērijas printerus, kurā var ielikt 62 mm platu, nesagrieztu uzlīmju papīra lentu.
Printeris katru uzlīmi sagriež ar savu iebūvētu nazi. 

 Zalktī izdrukāto uzlīmju paraugi:  
 

   

(Šos printerus var iegādāties Brother centrā Rīgā, A.Deglavas ielā 28 vai internetveikalā www.xnet.lv vai citur.
Ql-570 printera cena 75 Ls, uzlīmes pašlīmējošā papīra lenta (kods DK-22205), papīra izmēri: 62 mm x 30
metri maksā 14 Ls, var izdrukāt līdz 1000 uzlīmēm, tinte nav nepieciešama. Cena norādīta uz 18.12.2008.).
Papildu informācija www.brother.lv.
Sekojot uzlīmju printera uzstādīšanas pamācībai, būs jāuzinstalē printera draiveris uz windowa un pēc tam
pieslēdz printeri. Pēc tam atver windowā printera sarakstu, atver šā uzlīmju printera iestatījumus un iestādiet

http://www.xnet.lv
http://www.brother.lv
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Zalktij saderīgu uzlīmju formātu: Width(platums): 62 mm, Lenght(garums): 29 mm, feed: 3mm. Tad uzlīmju
printeris ir gatavs darbam.

Zalktī, galvenajos parametros, uzstādiet uzlīmju printeri:

Tad adrešu uzlīmes var drukāt no klientu saraksta vai no rēķina formas. Svītrkodu var drukāt no preču un
pakalpojumu kartītes un preču un pakalpojumu saraksta.
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Atbalsts

Atbalsts

Lietotājs var saņemt bezmaksas atbildes un paskaidrojumus par Zalktis lietošanu un tās
problēmām. Var izteikt ieteikumus par programmu.
Jautājumus, ieskaitot informāciju par sevi (nosaukums, Windows versija un Zalktis versija)  sūtīt vai zvanīt:

Faksu  Nr. 65120040
E-pasts:  konsultants@zalktis.lv
Telefons: 26144130

Lūdzam faksa sūtītājus katrreiz atsūtīt savus faksa numurus kopā ar jautājumiem.
Izstrādātājs atkarībā no jautājuma būtības var pieprasīt papildu informāciju, lai sagatavotu

precizētākās atbildes.
Lūdzu visus Zalktis programmas lietotājus ieteikt dažādus ieteikumus vai arī kādas jaunas atskaites

papildus nepieciešams šai programmai. Autors būs ļoti pateicīgs par jauniem ieteikumiem un tos ņems
vērā, izstrādājot jaunās versijas.

Zalktī veiktās izmaiņas

2023.gads

2023.gada 02.janvārī tika izlaista Zalktis 2023.1.388.versija. 
Iekļautas sekojošas izmaiņas:

2022.gads

2022.gada 02.janvārī tika izlaista Zalktis 2022.1.388.versija. 
Iekļautas sekojošas izmaiņas:

2021.gads

2021.gada Zalktis izmaiņas

2020.gada 29.decembrī tika izlaista Zalktis 2021.1.370.versija. 
Iekļautas sekojošas izmaiņas:
# jauns ziņojums par VSAOI par 2020.gada decembri, kas jāiesniedz VID EDS līdz
2021.gada 17.janvārim;
# Pie darba algu atskaitēm pievienota iespēja no algu aprēķina datiem izveidot
maksājumu sarakstu ISO 20022 formāta xml ziņojumfailā iesniegšanai visām i-bankām
algu vai avansu pārskaitījumiem;
# iestrādātās jaunās VSAOI likmes par 2021.gadu

2021.gada 29.janvārī iznākusi jaunā 2021.1.372.versija.
Iekļauti uzlabojumi:
# Jaunais VSAOI darba devēja ziņojums, kas ir spēkā ar 2021.gada 1.janvāri. Arī pārstrādāts
ziņojuma eksporta fails iesniegšanai VID EDS;
# Jaunā PVN deklarācija, kas spēkā ar 2021.gada janvārī. Arī pārstrādāts PVN deklarācijas
eksporta fails uz VID EDS;
# uzlabota datu ielase no Luminor un PaySera bankas konta pārskata xml failiem;
# dažādu sistēmas procesu uzlabošana un dažu formu dizaina uzlabošana.
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2021.gada 08.februārī iznākusi jaunā 2021.1.374.versija.
Iekļauti uzlabojumi:
# Izlabots VSAOI darba devēja ziņojums, kas ir spēkā ar 2021.gada 1.janvāri. Tika
precizēta informācija par atbrīvotiem darbiniekiem.
# izlabotas citas nenozīmīgas kļūdas.

2021.gada 9.aprīlī tika izlaista Zalktis 2021.1.380.versija. 
# Ar 2021.gada 01.aprīli VID EDS ieviesa jaunu xml faila formātu ziņojumam par
izmaksām fiziskām personām (kopsavilkums) un tas jau iestrādāts šajā versijā.
# Izveidots jauns un pārskatamāks darba algu aprēķinu saraksta izdruka.
# Novērsta kļūda, saglabājot slimības lapas datus. 

2021.gada 6.maijā tika izlaista Zalktis 2021.1.382.versija.
# Iestrādāts tiešais datu apmaiņas kanāls ar mazumtirdzniecības vadības sistēmu Resico.
Realizācijas rēķinu importēšana. Apraksts
te: https://help.zalktis.lv/ImportsnoResicosistemas.html
Resico sistēmas mājas lapa: https://www.resico.lv
# Novērsta kļūda saistībā ar klientu kartītes struktūrvienību saraksta ielādi.

2021.gada 19.jūnijā ir iznākusi jaunā Zalktis 2021.1.384. versija.
Iekļauti uzlabojumi:
# Iestrādāta rēķinu datu importa iespēja no Mozello sistēmas ar paplašinātiem datiem;
# Iestrādāta jauna rēķinu izdrukas veidlapa angļu valodā.

2021.gada 06.jūlijā ir iznākusi jaunā Zalktis 2021.1.388. versija.
Šī versija nebija paredzēta un tika ātri sagatavota, lai novērstu 2 kļūdas:
# Rēķina izveidē  atsevišķos gadījumos apgrūtināta klientu izvēle no saraksta, izlabota
izvēle;
# Pievienojoties datubāzei, atsevišķos gadījumos bez iemesla tika atteikta pievienošanās
datubāzei, izlabota pieslēgšanās.

2021.gada 12.jūlijā ir iznākusi jaunā Zalktis 2021.2.390. versija.
Šodienas jauninājumā ir 2 jaunas iespējas:
# Ieimportētajā bankas izrakstā var iezīmēt vairākus maksājumus un tad ar 1 klikšķi var
iegrāmatot ar vienādu grāmatojumu. Tas noderīgi, lai sagrāmatotu bankas dokumentus,
saņemtos maksājumus par precēm;
# Iestrādāta iespēja ieimportēt no CostPocket saņemtos failus, kuri bija sagatavoti,
digitalizējot rēķinus.  Izmantotais faila formāts - Igaunijas e-invoice 1.2 versija.

2021.gada 02.augustā ir iznākusi Zalktis 2021.2.392. versija.
Šajā versijā:
#Autoratlīdzību aprēķinu sarakstā var pievienot jauno aprēķinu veidu, kuru nosaka LR
likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejos noteikumu 163.-171.punkti. Ieviests
jaunais 1061 kods autoratlīdzību aprēķinam un atskaitei VID EDS par jauno autoratlīdzības
aprēķinu 2021.gada 2.pusgadā, ja tās saņēmējs nav reģistrējis VID savu saimniecisko

https://help.zalktis.lv/ImportsnoResicosistemas.html
https://www.resico.lv/
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darbību. Arī ir iespēja aprēķināt pa vecam ar IIN atskaites kodu 1003, ja autoratlīdzības
līgumi bija noslēgti līdz 2020.gada beigām. Šie abi aprēķini ir spēkā līdz  2021.gada
beigām.
# Veikti uzlabojumi un labojumi, apstrādājot ieimportēto bankas konta izrakstu;
# Veikti uzlabojumi, ieimportējot no CostPocket  saņemtos failus, kuri bija sagatavoti,
digitalizējot rēķinus.
# Labotas dažādas kļūdas pēc lietotāju ziņojumiem un ieteikumiem

2021.gada 27.septembrī ir iznākusi jaunā Zalktis 2021.2.398.versija.
Salīdzinot ar iepriekšējo 2021.2.392.v. šajā versijā:
# uzlabojums CostPocket digitalizēto rēķinu xml faila ieimportēšanai, iekļaujot arī rēķinus
bez PVN summām. Arī veikti papildu precizējumi;
# Veikti uzlabojumi importam no TaviRēķini.lv uzlabojot algoritmu partnera noteikšanai;
# banku saraksts papildinājums;
# papildinājums ar salīdzināšanas aktu angļu valodā;
# Labotas dažādas kļūdas pēc lietotāju ziņojumiem un ieteikumiem.

2021.gada 27.oktobrī ir iznākusi jaunā Zalktis 2021.3.402. versija.
Šodienas jauninājumā ir jaunas iespējas:
# jebkurš lietotājs varēs automātiski atjaunot aizmirsto paroli, ar kuru ielogojas Zalktis
datubāzēs. Ielogošanas formas apakšā būs links: "Aizmirsāt paroli?" Ar šī linka palīdzību
varēs saņemt pagaidu paroli, kuru izsūtīs uz lietotāja e-pasta adresi. Ar šo lietotāja
pagaidu paroli dienas laikā ielogojas Zalktis datubāzē un nomaina uz savu pastāvīgu
paroli;
# darba laika tabelē nostrādātās stundas var ievadīt ar stundu daļām, līdz 1 ciparam aiz
komata;
# PVN deklarācijas pielikuma PVN1 I.daļā precizēti algoritmi, ka grupējot summas ņem
vērā konkrēto robežsummu, piemēram 150 €, ne tikai pozitīvo skaitli bet arī negatīvo
skaitli. Tas praktiski attiecas vairāk uz kredītrēķiniem ar mīnusa zīmi un nepieciešams tos
atšifrēt pa atsevišķām rindiņām;
# universālā rēķina izdrukās pie galīgām summām pievienotas vēl 2 rindiņās par saņemto
avansa maksājuma summu un ar summu apmaksai, ja ir piesaistīti veiktie maksājumi;
# komunālos rēķinus varēs arī drukāšanas vietā izsūtīt pa e-pastu.

2021.gada 13.decembrī ir iznākusi jaunā Zalktis 2021.3.404. versija.
Šodienas jauninājumā ir jaunas iespējas:
# Noliktavas uzskaitē katrai precei vai pakalpojumam var iestatīt noliktavas atlikuma
minimālo daudzumu.  Ikdienā, kontrolējot ar noliktavas uzskaiti, var noteikt, kurām precēm
vai pakalpojumiem atlikumi ir zemāki par jūsu noteikto;
# izveidota rēķinu importa iespēja no PayTraq.com sistēmas. Var ieimportēt kā rēķinu.
Jaunums ar šo brīdi, ir iespējams piesaistīt ieimportētiem rēķiniem arī linku uz rēķina
izdruku PayTraq sistēmā. Zalktī varēs PayTraq rēķinus atvērt tieši no programmas Zalktis;
# parastam rēķinam parakstu daļā var pievienot noteiktā laukumā bildi. Piemēram,
pievienot zīmoga bildi ar brīdinājumu, ka apmaksas kontrole var tikt nodota parādu
piedzinēju firmām;
# uzlabota norēķinu salīdzināšanas akta tekstu aizpilde. Akta parakstītājs vienmēr ir tas
lietotājs, kas sagatavoja šo aktu un nebūs piesaistīts uzņēmuma vadītājam
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2020.gads

2020.gada Zalktis izmaiņas

2020.gada 02.janvārī tika izlaista Zalktis 2020.1.340.versija. 
Iekļautas sekojošas izmaiņas:
# jaunā PVN deklarācija, kas ir spēkā no 2020.gada. No tās pielikuma - PVN1 I.daļas  izņemti R8
un R9 kodi. Pielikumam PVN2 pievienoti jauni kodi N, E1, E2, E3, E4 un jauna aile aizvietojošo
personu PVN reģ.Nr ievadei, kad pielieto E3 un E4 pazīmes;
# Jauns neapliekamais minimums par apgādājamiem 250 EUR/mēnesī par katru apgādājamo;
# Veiktas nelielas izmaiņas darbinieku karītē, lai būtu iespējams izlabot ierakstus par
prognozētiem neapliekamiem minimumiem;
# veikti citi uzlabojumi ātrdarbībai.

2020.gada 16.aprīlī tika izlaista Zalktis 2020.1.344.versija
# jauns kods darba laika tabelē: DP-Dīkstāves pabalsts
# izlabota kļūda bankas konta izrakstu faila nolasīšanā;
# citi sistēmas uzlabojumi

2020.gada 26.maijā tika izlaista Zalktis 2020.1.346.versija
# precizēts no bankas konta izraksta FidaVista faila ieraksta datums banku karšu darījumiem;
# PVN deklarācijas pielikumam - PVN1 III.daļai precizēta X koda rindiņas aprēkināšana;
# vairāki labojumi pēc klientu ieteikumiem.
Zalktis 2020.1.340., 342, 344. versijas tiek automātiski pašatjauninātas uz šo jauno versiju bez
papildu maksas.
2020.gada novembrī Zalktī ar versiju 2020.3.xxx vairs nevarēs uzstādīt uz Windows Vista. 
Turpinām atbalstu lietot Zalkti uz Windows 7, 8.1 un 10, kā arī uz Windows serveriem 2012 R2 -
2019.

2020.gada 01.jūlijā tika izlaista Zalktis 2020.2.348. versija
2020,gada 1.jūlijā ir iznācis Zalktis šāgada 2.jauninājums - 2020,2.348.versija. Šajā jauninājumā
ir 2 jaunās iespējas:
# Rēķinu xml datu faila imports no www.tavirekini.lv sistēmas. 
# Saņemto maksājumu piesaistīšana pie rēķiniem un pavadzīmēm. Tas pievienots pie universālā
rēķina. Rēķinam var piesaistīt attiecīgos maksājumus un ir iespēja to maksājumu sarakstu
iekļaut rēķina izdrukā. Vasaras periodā šim 2.jauninājumam būs papildu automātiskie
uzlabojumi, kuros tāda maksājumu piesaiste tika pievienota arī parastam rēķiniem un noliktavas
dokumentam - izejošām pavadzīmēm.  Maksājumu piesasitē netiek piesaistīti nekādi saskares
konti. Tāda maksājumu piesaiste neieteikmē grāmatvedības kontu atlikumus. Vienkārša
piesaiste tikai sasaistīta caur klientu.  Tāda jaunā iespēja būs vienkāršāka lietošana nekā ar
līdzšinējo apmaksas kontroli. Detaizēts apraksts būs mūsu mājas lapā un arī tuvākās 2 dienās
tiks izsūtīta pa e-pastu. tiem, kuri pierakstīti jaunu ziņu saņemšanai. 
Arī ir veikti citi mzāki dažādi uzlabojumi.

2020,gada 22.jūlijā tika izlaista Zalktis 2020.2.350..
# e-pasta sūtījumu uzlabošana ar jaunākas SSL/TLS versijas drošības protokoliem;

https://www.zalktis.lv/jaunumi/params/post/2167687/zalktis-20202348-versija
https://www.zalktis.lv/jaunumi/params/post/2184788/zalktis-20202350-un-krivulis-202011100versijas
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# iekļautas VID EDS 22.07.2020. veiktās izmaiņas ar "PVN taksācijas perioda deklarācija" jaunās
versijas "DokPVNv6_XML_A" xml faila formātu;
# iekļautas VID EDS 22.07.2020. veiktās izmaiņas ar "Ziņojums par valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju
ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī" jaunās versijas
"DOKDDZV3_XML_A" xml faila formātu. 

2020.gada 27.oktobrī tika izlaista Zalktis 2020.2.354.
#pārstrādāta datubāžu lietotāju, tās lomu ievade, lietotāju darbības uzskaite. Līdzšinējā lietotāju
uzskaite bija sasaistīta ar darbiniekiem klientu sarakstā. Šoreiz lietotājiem izveidota atsevišķa
uzskaite.

2020.gada 03.novembrī tika izlaista Zalktis 2020.2.360.
# veikti dažādi lietotāju ieteiktie labojumi.
Šī ir pēdējā versija, kas darbojas uz novecojošas Windows VISTA versijas.

2019.gads

2019.gada Zalktis izmaiņas

2019.gada 30.decembrī tika izlaista Zalktis 2019.3.336.versija. Iekļautas sekojošas
izmaiņas:
#jauna iespēja masveidā nodzēst nekontētos bankas dokumentus;
#jauna iespēja kontēt bankas ierakstus, kur par dokumenta numuru var izmantot bankas
references (ID), MU Nr vai pašu izveidotu numuru (piemēram Konta izraksts Nr.12).
#izlabota kļūda CostPocket ieraksutu grāmatošanā.
Visi Zalktis versijas 2019.3.326.-334. programmas tiek pašatjauninātas uz
2019.3.336.versiju. Pašatjaunināšanu var atteikt, tad var vēlāk manuāli uzinstalēt no
www.sore.lv

2019.gada 07.oktobrī tika izlaista Zalktis 2019.3.326. versija. Komunālos rēķinos
ieveidota iespēja izdrukāt Maxima veikalu tīkla svītrkodus, lai rēķinu saņēmēji maksājumu
veikšanai var izmantot Maxima veikalu kases. Iestrādāta SEB bankas papildu jaunā
formāta csv faila pieņemšana. Zalktī iestrādāta automātiskā pašatjaunināšanas iespēja
licences darbības zonas ietvaros. Piemēram, ja ir licence uz 2019.3.xxx Zalktis versiju un
esat uzinstalējis 2019.3.326. versiju, tad Zalktis jums automātiski piedāvās
uzinstalēt 2019.3.328, 2019.3.330 vai 2019.3.332 starpversijas, bet ne nākošās
2020.1.xxx versijas, jo tās licence ir jāiegādājas. Zalktī iestrādāta digitalizēto čeku faila
ieimportēšana uz avansa norēķiniem. Plašāka informācija mājas lapā šeit: Costpocket.
Varēsiet čekus skanēt ar Costpocket aplikāciju uz viedtelefoniem un nodot tos
gramatvedībai datus ar faila palīdzību.

2019.gada 22.jūlijā ir iznācis Zalktis 2019.2.322.versija. 
Veikti labojumi autoratlīdzību izmaksu labošanas iespējā. Rēķinu saraksts papildināts ar
izdruku ar apmaksas termiņu aili.
Iesaku līdzšinējiem 2019.2.320.versijas lietotājiem to uzinstalēt bez maksas.

2019.gada 01.jūlijā tika izlaista Zalktis 2019.2.320.versija. 

https://costpocket.com/lv
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Veiktas dažādas Zalktis uzlabošanas. Zalktī IIN nodokļu maksātājiem saimniecisko
darījumu žurnālos un MUN maksātāju žurnālos tiek iedrukāti grāmatojumu unikālos
numurus. Rēķinos ievadītie maksājumu termiņi parādās ne tikai uz rēķiniem un
hronoloģiskā žurnāla eksportā, bet arī rēķinu sarakstā vieglākai kontrolei un pārskatīšanai.
Uzlabota PVN deklarācijas aprēķināšana: PVN deklarācijas pielikuma PVN1 III.daļā
katram ierakstam tiek noteikti pareizi dokumentu kodi, nosakot pēc dokumentu
nosaukuma vai pēc dokumentu tipa. Piemēram, bankas dokumenti un MU tiek noteikti ar
kodu 3 (bezskaidras naudas maksājuma dokuments). Tagad klientu sarakstā darbiniekiem
var ievadīt atzīmi, vai viņš arī ir autoratlīdzību maksātājs. Tas palīdzēs saīsināt autoratlīdzību
maksātāju sarakstu ātrākai ikmēneša autoratlīdzību izmaksu sagatavošanai. Lielākais
jaunums ir tas, ka grāmatojumus, rēķinus, noliktavas dokumentus un biezāk lietojamos
grāmatvedības reģistrus un žurnālus varēs atvērt 1 vai vairākos logos. Piemēram, varēs
atvērt 2 vai vairākas reizes izejošos rēķinus un tos var paralēli aizpildīt uz Zalktis 1
darbavirsmas.

2019.gada 17.jūnijā tika izlaista Zalktis 2019.1.318. versija. 
Lietotāji, kuriem ir šā gada izdotās licences ar datumu līdz šodienai un lieto Zalktis
2019.1.308 – 2019.1.316.versijas, var bezmaksas uzstādīt šo jaunāko versiju.
Šajā versijā ir novērstas dažādas nepilnības. Invoice izdrukā ir izveidota parakstu zona,
kuru Zalktis lietotāji var aizpildīt ar saviem, nepieciešamiem datiem un parakstiem.
Jāņem vērā, ka tā ir pēdējā versija, kas strādās uz novecojošās Windows XP !

2019.gada 04.februārī izlaista Zalktis 2019.1.310.versija. 
Šajā versijā tagad ir visas algu nodokļu un VSAOI likmes 2019.gada algu aprēķiniem.
Rēķina izdrukas veidlapas apakšējā teksta laukums tiek palielināts un rodas iespēja
ievadīt garus tekstus šajā laukumā līdz 510 zīmēm. Nodokļu un finanšu pārskatu sarakstam
uzlabota pārskatāmība, parādot tikai aktuālos pārskatus, bet saglabāta iespēja arī vecos
pārskatus izmantot. PVN deklarācijas PVN1 III.daļā nomainīta un izlabota informācijas
parādīšana par 48.2. rindas summām. PVN deklarācijas pielikumos, PVN1 I. un III.daļās
visiem ierakstiem, ja to dokumentu nosaukumā ir vārds čeks vai kvīts, tiek piešķirti
dokumentu kodi 2. Pārstrādāta importēšana no StoraHouse sistēmas sakarā ar importa
datu izmaiņām. Šo Zalktis versiju var lietot bez maksas līdzšinējie Zalktis versijas
2019.1.306 un 2019.1.308. versijas lietotāji.

2019.gada 7.janvārī izlaista Zalktis 2019.1.308. versija.
Informējam, ka Zalktis versija 2019.1.xxx (jebkurš cipars x vietā)  būs pēdējā, kas strādās
uz novecojošās Windows XP un Windows 2003 sistēmas. Microsoft pārtrauc atbalstu
datoriem, kuriem ir instalēta operētājsistēma Windows XP un 2003, sākot ar 08.04.2014.,
un Windows Vista – 11.04.2017.
Iestrādāts jauns 2019.g. neapliekamais minimums par apgādājamiem 230€. Iestrādāts
Darba algu sarakstu tīrais datu eksports uz Excel failu. Iestrādāts pamatlīdzekļu pārskatu
tīrais datu eksports uz Excel failu. Darba laika uzskaites tabelē, pievienojot darbiniekus,
varēs redzēt, kādi darbinieki ir atlikuši un nav vēl pievienoti, kā arī neļaus atkārtoti piesaistīt
darbinieku, tādējādi samazinot kļūdas darba laika uzskaites tabeles sagatavošanā. Pie
algas atskaitēm esošā atskaite “Paziņojums par fiziskām personām izmaksātām summām
(kopsavilkums)” tika papildināta ar iespēju sagatavot ikmēneša ziņojumu par ieturēto algas
nodokli no autoratlīdzības izmaksām.
Šobrīd, 07.01.2019., LR valdība vēl nav izziņojusi un nav vēl zināmas VSAOI likmes
2019.gadam. Sakarā ar to Zalktim būs vēl jauns nākamais jauninājums (janvārī ?) bez
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maksas 2019.gada janvāra licenču turētājiem, un tas iznāks tad, kad būs izziņotas jaunās
VSAOI likmes. Nākamajā jauninājumā tiks iekļautas jaunās 2019.gada VSAOI likmes un 2
jaunas iespējas, par kurām būs informācija nākamajā rakstā.

2018.gads

08.01.2018. izlaistās Zalktis 2018.1.280.v.
# jaunā PVN deklarācija ar R1-R9 kodiem, jauno PVN 5% un jaunais eksports uz VID EDS
# darbinieku kartītēs ieviesti jauni uzkrājošo informāciju saraksti: iesniegti algas nodokļu
deklarāciju saraksti, VSAOI statusa saraksti, prognozēto neapliekamo minimumu summu
un periodu saraksti
# jaunais algu aprēķins ar progresīvo algas nodokļiem 20% un 23%.

26.03.2018. izlaistās Zalktis 2018.2.290.v.
# veikti precizējumi jaunajam algu aprēķinam.
# uzlabota Zalktis sistēmas darbība.

26.06.2018. izlaistās Zalktis 2018.2.294.v.
# Jauns autoratlīdzību aprēķins.
# uzlabota Zalktis sistēmas stabilitāte.

09.10.2018. izlaistās Zalktis 2018.3.298.-304.v.
# Darba laika uzskaites papildinātas ar jaunām brīvdienām.
# iestrādāts jaunais saimniecisko darījumu reģistrācijas žurnāls.
# Uzlabota darba algas atskaišu formas pieejamība.
# E-vēstuļu izsūtīšanas reģistrācijas žurnālā tiek reģistrēti arī info par rēķinu un algu lapiņu
sūtījumiem.
# iestrādāta individuālo algas lapiņu izsūtīšana pa e-pastu.
# citi mazāki uzlabojumi pēc klientu ieteikumiem.

2017.gads

16.01.2017. izlaistās Zalktis 2017.1.256.v.
# jaunums – lietotāja norādītās mapēs var saglabāt rezerves db failus;
# jaunums – pasūtījumu imports no EdiSoft sistēmas;
# jaunumi – jaunie neapliekamie minimumi: 2017.g.-60€, 2018.g.-40€, 2019.g.-20€, no 2020.g.-0€;
# papildinājumi – darba laika tabeles un darba algas aprēķina ekrānformām pievienotas kopsummu ailes;
# jaunumi – jaunās 2017.g. VSAOI likmes: pensionāriem 29,73(9,16+20,57)%, pensionāriem-
izd.pens.saņēmējiem 31,57(9,72+21,85)%, nodarbinātiem soda izciešanas vietās 28,74(8,85+19,89)%,
pensionāriem soda izciešanas vietās 24,54(7,56+16,98)%,
# papildinājumi – darbinieku kartītēs sarakstā var ielādēt visus darbiniekus vai tikai aktīvos darbiniekus,
# izmaiņas – jaun0s datubāzes failos grāmatvedības kontu plāni papildināti ar biežāk lietotiem 8 grupas
kontiem;
# klientu informācijā papildināti ar jaunu lauku ILN (Individuālais lokācijas numurs) jeb GLN (apraksts
internetā: http://www.gs1.org/gln). Ja nelieto datu importu no EdiSoft, tad  ILN lauku var neaizpildīt.
Līdz janvāra beigām tiks papildināti ar jaunām biedrības un uzņēmumu gada pārskatiem. Šīs jaunās versijas
Zalktis lietotāji varēs vēlreiz uzinstalēt ar tiem jauniem gada pārskatiem bez maksas.

20.06.2017.izlaistās Zalktis 2017.2.262. versija:
Šajā versijā ir iekļauti sekojoši papildinājumi un izmaiņas:



Zalktis rokasgrāmata

20 / 137

# noliktavas preču un pakalpojumu sarakstā ieviesta meklēšanas iespēja pēc pilnas vai daļējas preču koda
vai nosaukuma;
# noliktavas dokumentiem – izejošām pavadzīmēm katrai preču rindiņai var ievadīt piezīmes, tās parādīsies
hronoloģiskajā žurnālā;
# Recepšu sarakstā receptes varēs kopēt:
# izveidots PVN uzskaites žurnāls IIN maksātājiem, kas apstiprinātas ar 03.01.2013.MK Noteikumiem Nr. 17;
# programmatūrai nomainīti izdruku ģeneratoru un datubāzes vadības dzinēju izpildāmfaili uz jaunām
versijām;
# ieviests jauns Swedbankas konta izraksta CSV faila formāta imports;
# pēc klientu ieteikumiem dažādu problēmu novēršana un uzlabojumi.

03.07.2017. izlaistās Zalktis 2017.2.264. versija:
#Ieveidots jauns darba ņēmēju ziņu kods 26
#jaunas VSAOI likmes: 26.84 % valdes loceklim, 24.54 % valdes loceklim-pensionāram
#ar 29.06.2017. VID EDS sistēmas jauno failu struktūru ikmēneša ziņojumam par valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, IIN un uzņēmējdarbības riska
valsts nodevu.
Šī versija ir bezmaksas tikai pēdējiem Zalktis versijas 2017.2.262., kura bija iznākusi 2017.gada 19.jūnijā,
lietotājiem. 

29.10.2017. izlaistās Zalktis 2017.3.268.versija:
Šajā versijā pamatā ieviesta dažādi lietotāju ieteikumi un uzlabota ātrdarbība.
#Iestrādāts Swedbankas bankas konta izraksta importa fails CSV faila veidā 3.vairants. Fiziskās personas –
saimnieciskās darbība sveicēji tad varēs ieimportēt Zalktī bankas konta izrakstu CSV failā. 
#noliktavas ienākošai pavadzīmei izstrādāta izdrukas pavadzīme, kurā varēs uzrādīt arī 2 valūtās. 
#gan izejošā pavadzīmē, gan izejošos rēķinos varēs ievadīt arī 100% atlaidi preču cenai (līdz šīm bija
maksimāli 99%). 
#PVN deklarācijā ieviesti jauni kodi: R7 – metālizstrādājumiem un R8 – sadzīves elektroprecēm. Šiem
kodiem varēs piesaistīt attiecīgos PVN kontus automātiskai PVN1 I.daļas aizpildei. 
#sagatavojot jaunu avansa norēķinu, tiek uzrādīti tikai aktīvie darbinieki. 
#Rēķinos un universālos rēķinos tiek saglabāti arī izvēlētais bankas rekvizītu variants.

2016.gads

07.11.2016. izlaistās Zalktis 2016.3.254.v.
# jaunums –  e-vēstuļu izsūtīšanas žurnāls;
# jaunums – pie algu atskaitēm SEB bankai d/algu avansu izmaksu saraksta fails;
# papildinājums – virsgrāmatā, hronoloģiskajā žurnālā, kontu apgrozījumam, klientu apgrozījumiem izdrukās
papildus izdrukas datums;
# papildinājumi – algu atskaitēs jauni ienākumu kodi 3057 un 3058.
# Nomainīta noliktavas izejošo dokumentu kontrole uz 3 pozīcijām: bez kontroles, brīdināt un neatļaut
grāmatošanu;
# papildinājums – rēķina izdrukas veidlapā Invoice papildināti ar apmaksas termiņu;
# papildinājums – rēķinā iespēja mainīt preču-pakalpojumu ievades sarakstu kārtot pēc 3 pazīmēm.
# veikti vairāki uzlabojumi sistēmas stabilitātes uzlabošanai.

28.08.2016. izlaistās Zalktis 2016.2.248.v.
# uzlabojums – Klientu sarakstam ir pārrakstīts klientu datu eksports un imports. Ar csv faila palīdzību varēs
izeksportēt no Zalktis datubāzes uz citu Zalktis datubāzi.
# uzlabojums – PVN deklarācijas pielikuma PVN1 III.daļa papildināta ar darījumu partneru, kuri nav PVN
nodokļa maksātāji/nav norādīti PVN reģ.numuri, sagrupēšanu uz rindiņu ar kodu “X”.

05.07.2016. izlaistās Zalktis 2016.2.244.v.
# uzlabojums – pēc datubāžu pievienošanas sarakstam to varēs atvērt bez Zalktis pārstartēšanas
# jaunums – komunālajā rēķinā katram klientam var ievadīt īpašas piezīmes , kas tiek iedrukātas visos tā
klienta rēķinos, piemēram līgumu un tās numuru, maksājumu laiki  utt.
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# uzlabojums – komunālā rēķina drukā precizēta pakalpojumu sniegšanas datuma druka
# papildinājums – komunālajam rēķina izdrukai var pievienot Logo izdruku
# uzlabojums – no kases izdevumu drukas noņemts pelēks lauks tintes ekonomijai
# papildinājums – iespēja visos noliktavas dokumentos-izejošas pavadzīmēs paraksta daļā automātiski
iedrukāt datumu, kas iedrukāsies {Datums} koda vietā
# jaunums- Algu saraksta faila ieimportēšanai SEB ibankā
# uzlabojums – avansa norēķiniem un tās izdrukai vienādota iespēja rādīt unikālo vai gada kārtas numuru,
izstādāms caur galvenajiem parametriem
# uzlabojums – vairākos finanšu pārskatos izlabota no PVN reģ. numura uz NMR reģ. numura druka
# uzlabojums – izlabota kļūda PZA (pēc periodu izmaksas metodes) aprēķinā ar apaļošanu
# veikti vairāki uzlabojumi programmas stabilitātei.

30.03.2016.izlaistās Zalktis 2016.1.36.v.jaunumi:
# papildinājums – PVN deklarācijas pielikumam PVN1 I.daļai papaildināts ar kodu R4;
# papildinājums – bankas faila importā iekļauti juani ISO faila formāti.

11.01.2016.izlaistās Zalktis 2016.1.234.v.jaunumi:
# jaunums - e-vēstuļu izsūtīšana no parastiem un universāliem rēķiniem var ne tikai sūtīt tieši uz e-pasta
serveri, bet arī caur uz datora esošās Microsoft Outlook 2016 programmu, nav testēta uz vecākām versijām;
# jaunums - hronoloģiskajam žurnālam jauns datu atlases lauks Meklēšana. Varēs atlasīt ierakstus pēc
dotās frāzes, kas eksistē dokumenta un klienta nosaukumos, Dokumenta numurā un pamatojuma tekstā;
# papildinājumi - 2016.gada algu aprēķinos jauns neapliekamais minimums par apgādājamiem 175 EUR,
iedzīvotāju ienākuma(algas) nodokļa likme 23%, VSAOI likmes pensionāriem 28.75%(8.85+19.90), izdienas
pens.saņ., invalīd.-v.spec.pens.saņ. 31.08%(9.57+21.51), nodarbinātiem soda izcieš.vietās 29.05%
(8.95+20.10), pensionāriem soda izcieš.vietās - 23.86%(7.35+16.51);
#izmaiņas - nomainīts VID EDS faila "Paziņojums par fiziskām personām izmaksātajām summām
(kopsavilkums)" formāts;
# izmaiņas - darbinieku kartītēs profesiju kodus varēs brīvi ievadīt;
# papildinājumi - noliktavas atskaitei "Inventarizācijas saraksts" papildināts ar ātrās drukas komandpogu, un
jaunām 2 datu atlases kritērijiem "Projekts" un "Aģents";
# papildinājumi - inventarizācijas akta izdrukā var nomainīt preču koda aili pret svītrkodu aili. Izvēle
uzstādama caur uzstādījumiem.

2015.gads

12.11.2015.izlaistās Zalktis 2015.3.232.v.jaunumi:
# jaunums - Universālais rēķins. Universālajā rēķinā varēs ievadīt preces un pakalpojumus ar dažādām PVN
likmēm. Ierobežojums ir līdz 3 dažādām PVN likmēm vienā rēķinā;
# papildinājums - vairākiem finanšu pārskatiem, noliktavas atskaitēm un PVN deklarācijas pielikumiem
mainīti kopsummu attēlojumi un papildināti ar ātro druku komandpogām;
# izmaiņas - MUN deklarācijas izstrāde nobeigta. To turpmākā izstrāde netiks turrpināta sakarā ar biežām
likumdošanas izmaiņām. To aizpilde ir ērtāka tieši VID EDS sistēmā;
# jaunums - bankas dokumentos varēs ieimportēt arī jauno Eiropas vienoto ISO bankas konta failu no
Latvijas internetbankām;
# papildinājums - Zalktis papildināts ar jauno kļūdu apstrādes moduli Loupe, kas dos  Zalktis izstrādātājiem
labāku sekošanu kļūdām un veikt labojumus Zalktī:
# izmaiņas - Zalktis bāzējas uz Microsoft .NET Framework 4.0 versijas. Atseviškos gadījumos, ja Windowā
nav uzstādīta .NET Framework 4.0, automātiski bāzējas uz vecākās - Microsoft .NET framework 3.5
versijas;
# dažādu sīku kļūdu novēršana.

08.07.2015.izlaistās Zalktis 2015.2.228.v.jaunumi:
# papildinājums – hronoloģiskajā žurnālā jauna aile “Projekts”, sarakstā pārskatot ierakstus, viegli atšķirt
pēc projekta kodiem;
# papildinājums – izveidota automašīnas ceļazīmju saraksta izdruka;
# papildinājums – avansa norēķinā pārstrādāta dokumenta nosaukuma ievade, varēs izveidot savu
dokumentu nosaukumu sarakstu un avansa norēķinā ievada gatavu dokumenta nosaukumu no saraksta;
# jaunums – avansa norēķinā izveidota aile “Projekts”. Katram ievadītam čekam vai citiem dokumentiem
varēs piesaistīt projekta kodu;
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# papildinājums – darba laika tabeles izdrukā ieveidota kopsummas rindiņa;
# jaunums – ne tikai no FidaVistas, bet arī no Swedbankas internetbankas konta izraksta CSV faila varēs
ieimportēt konta izrakstu;
# papildinājums – caur rēķina ievades formu visos izdrukājamos rēķinos un pavadzīmēs vārds euro tiek
drukāta slīprakstā;
# papildinājums – bankas dokumentiem un kases orderiem varēs piesaistīt projekta kodu;
# konta apgrozījuma pārskata atlases laukā ir jauna atlase pēc projektu kodiem;
# jaunums – ziņās par darba ņēmējiem ir jauni ziņu kodi 91 un 92.
 
14.01.2015.izlaistās Zalktis 2015.1.222.(+220.)v.jaunumi:
# papildinājums – jaunās VSAOI likmes: pensionāriem 28.70(8.84+19.86) %;
# papildinājums – jaunās VSAOI likmes: izd.p.saņ,invalīdiem spec.pens.s. 31.07%(9.57% + 21.50%);
nodarbinātiem soda izcieš.v. 29.63(9.13+20.50)%; pensionāri soda izcieš.v. 24.39(7.51+16.88)%:
# papildināts ziņojums par darba ienākumiem, VSAOI un R.nodevu ar 2 tabellapām par šādām apdrošināto
personu grupām: darbinieku soda izciešanas vietā un vecuma pensionāri soda izciešanas vietā ar eksportu
uz VID EDS;
# papildinājums – IIN likme 2015.gadam 23%;
# preču un klientu saraksta imports no Excel faila;
# jaunā mikrouzņēmuma nodokļa deklarācija ar 2015.gadu ar izdruku, bet bez eksporta uz VID EDS. Šobrīd
VID EDS pieejams faila apraksts arī nav ieviesis iespēju ieimportēt VID EDS jaunās 2015.gada MUN
deklarāciju. Plānots papildu jauninājums, tiklīdz būs zināms MUN deklarācijas eksporta faila apraksts. To
jauninājumu varēs saņemt bez maksas šobrīd esošās 2015.1.xxx versijas licenču turētāji. Lūdzu sekot
mūsu mājas lapai;
# pārstrādāts datu imports no Tildes formāta xml faila ar precizētu partneru salīdzināšanu ar esošo Zalktis
datubāzes partneru datiem;
# uzlabojums – rēķina ievades formā dokumentu nosaukuma izkārtojums pēc lietotāja ieskatiem. Vairs nav
obligāts pirmais ieraksts – “rēķins”;
# uzlabojums – atvaļinājuma aprēķina izdrukā varēs mainīt dokumenta nosaukumu no “atvaļinājuma
aprēķins” uz “atvaļinājuma kompensācijas aprēķins”;
# rēķina uzstādījumos, e-pasta izsūtīšanas aprakstā var e-pasta tekstam uzlikt dažādus formatējumus ar
html tegiem (http:://www.w3schools.com/tags/) piemēri ir doti atsevišķa rakstā par Zalktis
2015.1.222.versiju, links ir apakšā;
# papildinājums – izejošā pavadzīmē, to saglabājot,  notiek kontrole, vai datubāzē jau ir tāds dokuments ar
tādu pašu sēriju, numuru un partneri;
# izmaiņas – dažādu kļūdu labošana un stabilitātes uzlabošana.

2014.gads
20.10.2014. izlaistās Zalktis 2014.3.218.v. jaunumi:
-paziņojumā par izmaksām fiziskām personām ir ieviesti jauni kodi 1051, 1052, 3053, 1054, 2054, 2055,
1056.
-ziņās par darba ņēmējiem ir ieviesti jauni kodi 91 un 92, kas būs spēkā no 01.07.2015.
-pirmsdrukas apskatē blakus eksporta iespējām uz dažādiem dokumentu failu formātiem pievienota iespēja
izdruku nosūtīt uzreiz pa e-pastu. Lai izmantotu šādu iespēju, vispirms caur galvenajiem parametriem Druka
tabellapā ievadiet E-pasta uzstādījumus.
-Bankas dokumentos varēs ieimportēt arī Valsts kases konta xml failu FidaVista formātā.
-Kontu plānā katram grāmatvedības kontam ir jaunas ievades konta īpašības: Konta slēgums (debets,
kredīts,debets/kredīts) un Konta Tips (Bilances vai operāciju konts).
-arī veikti dažādi uzlabojumi pēc klientu ieteikumiem.
-klientu saraksta imports no Excel faila.

11.08.2014.izlaistās Zalktis 2014.2.216.v. jaunumi:
-rēķina ievades formā ir iespēja ievadīt biežāk lietoto rēķina dokumentu nosaukumu sarakstu;
-rēķinam var izveidot 3 dažādus bankas rekvizītu variantus:
-PVN deklarācijas pielikumā – PVN1 I.daļā var izveidot kontu piesaisti K kodam par lauksaimniekiem
izmaksāto kompensāciju 14%;
-MUN deklarācijā darbinieku izvēles sarakstā ērtākai pārskatāmībai aktīvie darbinieki atzīmēti ar zaļu
simbolu un neaktīvie darbinieki – ar baltu simbolu;
izveidota jauna peļņas un zaudējumu aprēķina veidlapa pēc periodu izmaksu metodes, tam ir izdruka un
piesaistīto kontu atšifrējumu izdruka;
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Importējot Zalktī Zalktis datu failu, izejošie rēķini ieimportēsies kā izejošie rēķini un pārējie grāmatojumi kā
parasti grāmatojumi.

24.03.2014.izlaistās Zalktis 2014.1.212.v. jaunumi:
-rēķinu sarakstam izvērsta izdruka ar atšifrējumu pa precēm un daudzumiem,
-avansa norēķinu izdruka papildināta ar aili ar unikālo kārtas vai gada kārtas numuru,
-kontu apgrozījumu pārskatā caur rīkjoslu eksportā uz xls iekļauta par klientu reģ.numuru,
-noliktavas krājumu inventarizācijas sarakstā iespēja drukāt arī preces ar 0 atlikumu,
-noliktavas izejošās pavadzīmēs apakšdaļas teksta izdrukā teksta garums paplašināta līdz 1020 zīmēm vai
~10 rindiņām teksta,
-automašīnu ceļazīmēs jauna degviela- gāze,
-Peļnas un zaudējumu aprēķinam ir jauna izdruka – atšifrējuma izdruka,
-bilancei ir jauna izdruka – atšifrējuma izdruka,
-pārskatāmības labā visas zalktis izvēlnes, saistītu ar noliktavu, pakārtota zem jaunā Zalktis izvēlnes
“Noliktava”,
-ziņojumam par VSAOI, IIN stundu skaitu pēc jūsu izvēles var  ņemt no algu apŗēķina vai no darba laika
tabeles,
-Izveidots jauni pamatdati – projektu saraksts,
-Projekti  piesaistīti rēķiniem, parastiem grāmatojumiem. Atskaites pēc projekta – rēķinu saraksts un
hronoloģiskais žurnāls.

02.01.2014.izlaistās Zalktis 2013.3.202.v.jaunumi:
Veikti dažādi uzlabojumi pārejai uz pamatvalūtas EUR datubāzēm.
Tas ir pieejams bezmaksas 2013.3.xxx licences turētajiem. 2014.gada janvārī ir paredzēts vēl jauns
jauninājums 2013.3.xxx versijas lietotājiem. Lūdzam sekot jauniem rakstiem mūsu mājas lapā
www.zalktis.lv. Lai automātiski saņemtu jaunos rakstus pa e-pastu, varat piereģistrēties par jauno rakstu
sekotājiem caur izvēlni Follow mūsu mājas lapā apakšā pa labi.

Līdz 2013.gadam
03.12.2013.izlaistās Zalktis 2013.3.200.v.jaunumi:
-papildinājums – jaunās VSAOI likmes: vispārējos gadījumos 34.09(10.50+23.59) %;
-papildinājums – jaunās VSAOI likmes: pensionāriem 29.12(20.16+8.96)% un invalīdiem spec.pens.s.
31.48%(9.69% + 21.79%);
# papildinājums – IIN likme 2014-2015.gadam 24%, no 2016.g.-> 22%;
# papildinājums – neapliekamais minimums no 2014.g. 75 € (53 Ls);
# papildinājums – neapliekamais min. par apgād. no 2014.g. 165 € (116 Ls);
# papildinājums – darba laika tabele papaildināta ar jaoniem kodiem AP,AT,AK,KD;
# izmaiņas – kļūdu labojumi pēc klientu informācijām un sistēmas stabilitātes uzlabošana.
VSAOI likmes 2014.gadam nav apstiprinātas MK sēdē. Arī ir iespējami vairāki nodokļu aktu izmaiņas, kurus
pieņems 2013.g.decembra vidū un otrajā pusē un nav iekļautas 2013.3.200. versijā. Tās tiks iekļautas šajā
versijā 2013.3.xxx un būs pieejamas bezmaksas 2013.3.xxx licences turētajiem 2013.g. beigās un
2014.gada janvārī. Lūdzam sekot jauniem rakstiem mūsu mājas lapā www.zalktis.lv. Lai automātiski
saņemtu jaunos rakstus pa e-pastu, varat piereģistrēties par jauno rakstu sekotājiem caur izvēlni Follow
mūsu mājas lapā apakšā pa labi.

07.10.2013.izlaistās Zalktis 2013.2.196.v.(+ 2013.2.198.v.) jaunumi:
# jaunums – preču un pakalpojumu sarakstā katrai precei cenu saraksts dažādās valūtās;
# izmaiņas – kļūdu labojumi pēc klientu informācijām un sistēmas stabilitātes uzlabošana.
# Visiem 2013.2.192. un 2013.2.194. lietotājiem ieteikts bez maksas pāriet uz šo versiju 2013.2.196.
Derīgas licences uz Zalktis 2013.2.xxx versijām.

02.09.2013. izlaistās Zalktis 2013.2.194. v.jaunumi:
# izmaiņas – iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu reģ.
 žurnāla jauna redakcija ar 01.08.2013.;
# jaunums – mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu reģ.
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žurnāls ar 01.08.2013.;
# papildinājums – neizvērstai virsgrāmatai papildu ailes ar pārrēķinu jebkurā valūtā. Noderīgs pārskats
pārejai uz EUR un citām vajadzībām.
# izmaiņas – kļūdu labojumi pēc klientu informācijām un sistēmas stabilitātes uzlabošana.
Visiem 2013.2.192. lietotājiem ieteikts bez maksas pāriet uz šo atjauninājumu 2013.2.194. Derīgas licences
uz Zalktis 2013.2.xxx versijām.

18.07.2013. sagatavots jauns Zalktis 2013.2.192.v.:
Zalktis 2013.2.190. versijā ir atrasta rupja kļūda un lūgums visiem mainīt uz šo jauno versiju.

16.07.2013. izlaistās Zalktis 2013.2.190. v.jaunumi:
# izmaiņas – parasta grāmatojuma forma pēc kopētā vai labotā grāmatojuma saglabāšanas aizveras;
# papildinājums – ziņās par darba ņēmējiem jauni ziņu kodi un papildināti ar 2 jaunām ailēm “Valsts Kods”
un “Profesiju kods”, to varēs ievadīt;
# papildinājums – ar 01.07.2013. VID iesniedzamos paziņojumos par darba samaksu, VSAOI un IIN
papildus iedrukājas stundas no algu aprēķina;
# izmaiņas – logo bildi var piesaistīt atsevišķi noliktavas izejošām pavadzīmju izdruku veidlapām un rēķinu
izdruku veidlapām;
# izmaiņas – rēķinu izdruku veidlapām nomainīta pašu uzņēmuma bankas rekvizītu ievade. Tagad tas ir brīvi
aizpildāms lauks. Var pēc vajadzības ievadīt vairākus savas bankas kontus;
# papildinājums- rēķina formā aizpildot rēķinu, var nekavējoties izsūtīt šo rēķinu uz rēķinā norādītā partnera
e-pastu. Uzstādījumi aizpildāmi caur galveniem parametriem;
# jaunums – EUR kā pamatvalūta. Raksts par EUR.

04.02.2013. izlaistās Zalktis 2013.1.186. v.jaunumi:
# izmaiņas – kokmateriālu un būvn.pakalp. rēķinos automātiski pazūd PVN teksta rindiņa;
# izmaiņas – algu aprēķinu un izmaksu sarakstam saraksta beigās abas parakstu rindiņas teksti tagad ir
maināmi pēc lietotaju uzstādījumiem;
# izmaiņas – precizēti kases izdevumu orderu, algu maksājumu sarakstu tekstu izkārtojumi;
# labojums – izlabota kritiska kļūda rēķinā, kur, nodzēšot kādu preču rindiņu, kopējā summa nemainījās;
# labojums – izlabota noliktavas izejošo pavadzīmju ar summām valūtā, atverot, uzrādās cita noliktavas
preču summa nekā pie saglabāšanas.

01.02.2013. izlaistās Zalktis 2013.1.184. v.jaunumi:
# izmaiņas – sakarā ar iepriekšējā versijā iestrādātā jaunā izdrukas ģeneratora īpašām problēmām uz
atsevišķiem datoriem izdrukas ģenerators nomainīts uz iepriekšējo stabilo variantu;
# labojumi – jaunās PVN deklarācijas eksporta precizēšana uz VID EDS;
# rēķinos uzstādīti uzstādījumi, kurā lietotāji var ievadīt vajadzīgu tekstu atbilstoši jaunajam PVN likumam
uz komateriālu un arī atsevišķi būvniecības rēķinu apakšdaļu;
# uz 04.02.2013. tiek gatavota jauna Zalktis versija 2013.1.186, ar jauniem papildinājumiem, sīkākā
informācija izlaides dienā.
# Zalktis 2013.1. licences īpašnieki var saņemt tos instalētājus caur sore.lv mājas lapu.

17.01.2013. izlaistās Zalktis 2013.1.182. v.jaunumi:
# jauns – “ar 1 klišķi” valūtas kursa ievade no interneta www.bank.lv;
# jauns – papildu rezerves datubāzes faila saglabāšana speciālajā Windows mapē ALLUSERAPPDATA
katra mēneša 1.datumā. Drošības nolūkā ikvienam lietotājam vismaz 1 reizi mēnesī jāsaglabā visus savas
datubāzes failu kopijas uz datu nesēju ārpus datora;
# izmaiņas – avansa norēķinam uzlabota formas mērogojamība;
# papildinājums – jaunas neapliekams minimums par apgādājamiem 80 Ls no 2013.g.01.jūlija;
# papildinājums – jaunas VSAOI likmes: vecuma pensijas saņēmējiem 30.13%(9.45% + 20.68%),
izd.pens.saņ-inval.s.p.s. 32.55%(10.20% + 22.35%);
# papildinājums – jaunas VSAOI likmes: nodarbin.brīvības atņemš.soda izc.v. 31.45%(9.86% + 21.59%),
pensionārs-nodarbin.brīv.atņ.s.i.v. 26.60%(8.34% + 18.26%);
# papildinājums – norēķinu salīdzināšanas aktā var ieveidot pašveidotus tekstus;
# papildinājums – PVN deklarācija ar pielikumiem apvienota un apvienots eksports uz VID EDS;
# 2013.g.31.janvārī būs papildus Zalktis jauninājums – 2013.1.184. versija ar vairākām izmaiņām pēc
lietotāju ieteikumiem. Licencētie 2013.1 versijas lietotāji var saņemt arī to versiju.

16.10.2012. Sākot ar 2013.gadu netiks atbalstīta Krivulis un Zalktis programmatūras uzstādīšana uz
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novecojošās operētājsistēmas “Windows 2000” versijas. Sīkāk: http://wp.me/p1SJ7E-2i

15.10.2012. izlaistās Zalktis 2012.3.174. v.jaunumi:
# info – ar 15.10.2012. Zalktis licences ir terminētas (5 gadi);
# jauns – imports no DAIS (WIN_PNS preču noliktavas sistēmas) ar konvertēšanu uz txt(;);
# jauns – parastiem grāmatojumiem dokumentu nosaukumu saraksta patstāvīga veidošana, caur
grāmatojuma uzstādījumiem;
# jauns – caur avansa norēķinu uzstādījumiem var uzdot čeku ierakstu sakārtošanu gan pēc datuma, gan
pēc ievadīšanas kārtības;
# jauns – caur avansa norēķinu saraksta uzstādījumiem avansa norēķinu periodu parādīšana sarakstā;
# jauns – ziņas par darba ņēmējiem ir papildināti ar jauniem kodiem 81 un 82;
# jauns – avansa norēķinā var izdalīt no jebkura pamatkontējuma rindiņās izdalīt PVN summu uz atsevišķu
jaunu PVN kontējuma rindiņu;
# jauns – kases izdevumu orderī naudas saņēmēja vietā pēc uzstādījumiem var iedrukāt tekstu –
izmaksājamo naudas summu vārdos;
# papildināts – komunālos rēķinu izdrukā norāda aprēķina periodu;
# izmaiņas – kļūdu labojumi pēc klientu informācijām un sistēmas stabilitātes uzlabošana.

 26.06.2012. izlaistās Zalktis 2012.2.172. v.jaunumi:
# info – ar 01.07.2012. PVN likme ir 21%. Šīs un ieprieksējās versijas lietotāji var caur galvenajiem
parametriem laukā “biežāk lietotā PVN likme” nomainīt vērtību no 22 uz 21;
#jaunums – iestrādātas jaunas IIN likmes: no 2013.g. 24%, no 2014.g. 22% un no 2015.g. 20%;
# jaunums – no citas uzskaites sistēmas Norgate vai Tildes Jumis datu faila grāmatojumu imports Zalktī,
izvēloties “Norgate” datu faila imports;
# papildinajumi – rēķinos, ja netiek aizpildīti preču saņemšanas vai izsniegšanas adreses, tās ailes
automātiski kļūst neredzamas;
# jaunums – PVN2 “Pārskats par preču piegādēm un sniegt.pakalp ES teritorijā” sagatavošana, druka un
eksports uz VID EDS;
# jaunums – pamatlīdzekļu saņemšanas akta-rīkojuma izdruka;
# papaildinājums – a/m ceļazīmē dagvielu patēriņa l/100 km uzrādīšana;
# komunāliem rēķiniem apakšējā laukumā piezīmju vai paziņojumu izdruka;
# izmaiņas – dažādu nekritisku kļūdu novēršana un stabilitātes uzlabošana.

01.03.2012. izlaistās Zalktis 2012.1.170. v.jaunumi:
# papildinājums – PVN1 I.daļas un III.daļas ar formulām V koda automātiskai aprēķināšanai.
Šo versiju var saņemt jebkuri Zalktis 2012.1.162. versijas lietotāji bez papildu samaksas.

03.01.2012. izlaistās Zalktis 2012.1.162. v.jaunumi:
# papildinājums – Informācija par datorā reģistrētiem licenču numuriem, skatīt caur izvēlni: Logi > Par
programmu;
# jaunums – Datu imports no preču un noliktavas uzskaites sistēmas Sales7, var ieimportēt pavadzīmes vai
rēķinus ar iegrāmatošanu Zalktis datubāzē kā parastos grāmatojumus;
# jaunums – Zalktis datubāzes grāmatojumu eksports un imports;
# izmaiņas – tekstu sagatves formā palielināts sagatvju daudzums no 20 uz 30;
# papaildinājums – jaunas VSAOI likmes vecuma pensijas saņēmējiem 30.30%(9.50% + 20.80%);
# papaildinājums – jaunas VSAOI likmes 1.,2.gr.invalīdiem-spec.pens.saņēmējiem 32.82% (10.29% +
22.53%);
# jaunums – Biedrību ieņēmumu – izdevumu pārskats ar izdruku;
# jaunums -Biedrību bilance ar izdruku;
# papildinājums – jauna mikrouzņēmuma nodokļa deklarācija.

Ar 2012. gadu SIA Zalktis programmas sāk pāriet uz dabai draudzīgākām darbībām, tāpēc lai saglabātu tīru
apkārtējo vidi vairāk neievedīsim diskus un klientiem programmas Zalktis instalētāja failus piegādāsim
izmantojot internetu. Pašas licences turpināsim nosūtīt ierakstītā vēstulē caur Latvijas pastu. Ja klients
vēlas instalācijas failu saņemt diskā, kuru nosūtam ar ierakstītu sūtījumu, tad šāda sūtījuma sagatavošana
maksā papildus 3.00 Ls.

No 12.12.2011. mainīts faksa numurs. Mūsu faksa nr.: 65120040, rezerves nr. 65197643.
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01.11.2011. izlaistās Zalktis 2011.3.160. v.jaunumi:
# papildinājums – jauns PVN1 I.daļas veidlapa ar ātrdarbības uzlabošanu, kontējumu piesaiste jāpapildina;
# papildinājums – jauns PVN1 III.daļas veidlapa ar ātrdarbības uzlabošanu, kontējumu piesaiste jāpapildina;
# jaunums – Paziņojums par izmaksām fiziskām personām(kopsavilkums) algu sadaļā;
# jaunums – IIN sadalījums pa teritoriju kodiem, pielikums pie algu aprēķina, aktuāli Rīgas uzņēmumiem;
# izmaiņas – rēķinos un pavadzīmēs, saistītu ar kokmateriāliem, precizēti teksti.

17.10.2011. izlaistās Zalktis 2011.3.158. v.jaunumi:
# jaunums – noliktavas izejošā pavadzīmē iespēja izmantot valūtu;
# jaunums – galvenajos parametros, sadaļā Sistēma papildināta ar PVN likmju sarakstu, var pastāvīgi
papaildināt ar jaunām PVN likmēm;
# jaunums – PVN perioda deklarācija, spēkā no 01.10.2011.;
# izmaiņas – dažādu kļūdu labošana un stabilitātes uzlabošana.
P.S. 01.11.2011. Zalktis versijas 2011.3.158. lietotāji saņems bezmaksas jauninājumu uz 2011.3.160, ar
jauniem PVN deklarāciju pielikumiem, sekot papildu informācijai pie saņemamās licences.

04.07.2011. izlaistās Zalktis 2011.2.154. v.jaunumi:
# jaunums – bilances veidlapa un izdruka;
# pārstrādāts – peļņas un zaudējumu aprēķins;
# papildinājums – ziņas par darba ņēmējiem jauni darba ņēmēju kodi 61, 62, 63;
# papildinājums – ar 01.01.2011. jauns ziņojums par algam,VSAOI, IIN izdruka;
# jaunums – mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija ar izdruku un eksportu uz VID EDS;
# izmaiņas – dažādu kļūdu labošana un stabilitātes uzlabošana.

03.01.2011. izlaistās Zalktis 2011.1.150./152. v.jaunumi:
# jaunums – pamatlīdzekļu norakstīšanas akta izdruka;
# jaunums – automašīnu ceļazīmes;
# papildinājums – no 01.01.2011. IIN likme 25%, VSAOI likmes 11+24.09% vispārējos gadījumos,
9.20+20.16% v.pensionāriem, 9.96+21.82% izd.p.saņēm.;
# papildinājums – no 01.01.2011. PVN likme 22%, neapliek.minimums 45Ls, neapliek.minimums par apgād.
70Ls;
# jaunums – noliktavas dokumentā-ienākošā pavadzīmē var ievadīt darījumus valūtā;
# papildinājums – no rēķina formas var drukāt pavadzīmi ar atlaižu rindiņu;
# izmaiņas – precizēta darba laika uzskaites izdruka, 0 stundas netiek drukātas, jauns kods BD-brīvdienas;
# izmaiņas – dažādu kļūdu labošana un sīku uzlabojumu iestrāde.

04.11.2010. LID izdeva grāmatu “Datorgrāmatvedība“ par Zalktis izmantošanu.
Tuvākai informācijai skatieties te: http://zalktis.lv/?page_id=35

25.10.2010. izlaistās Zalktis 2010.3.146.v.jaunumi:
# jaunums – jauns profesiju klasifikators, spēkā no 2010.g.18.maija;
# papildinājums – rēķinu sarakstam jauna aile ar piezīmēm un uzlabots eksports uz xls;
# jaunums – uzlīmju izdruka no preču saraksta (svītrkods ar kodu, nosaukumu un pārdošanas cenu);
# izmaiņas – rēķinu veidošanā, ievadot atlaidi, cena netiks precizēta;
# jaunums – var izvēlēties no kalendāra gada atšķirīgus pārskata periodus, lai Gada kārtas numuri
uzskaitītos saskaņā ar šo atšķirīgo pārskata periodu;
# izmaiņas – realizācijas apgrozījumu pārskatā jauna aile – realizācijas cena;
# papildinājums – klientu saraksta eksports uz xls;
# jaunums – kontējumu izdruka uz izejošiem rēķiniem/pakalpojumu pavadzīmēm no rēķina formas (var uzdot
drukāt vai to atcelt caur galvenajiem parametriem);
# izmaiņas – dažādu kļūdu labošana un sīku uzlabojumu iestrāde.

12.07.2010. izlaistās 2010.2.144.v.jaunumi:
# jaunums – Atsevišķi no algu aprēķina citu izmaksu uzskaite (dividendes, honorāri, dāvanas, noma un
pirkumi no fiziskām personām u.c.) un paziņojums par fiziskām personām izmaksātajām
summām(kopsavilkums) izdruka;
# jaunums – Darba laika uzskaites izvērstā tabele un tās izdruka;
# izmaiņas – jauni teritoriju kodi, spēkā no 01.04.2010.;
# izmaiņas – dažādu kļūdu un sīku uzlabojumu iestrāde.
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05.03.2010. izlaists Krivulis 2010.1.24.v. Info www.krivulis.lv

29.01.2010. izlaistās 2010.1.136.v.jaunumi:
# jaunums – Zalktis darbojas .NET Framework 2.0 vidē (darbojas Windowu versijās: 2000, XP, 2003, Vista,
2008, 7);
# jaunums – PVN6 II. daļas 4 sarakstu eksports uz VID EDS;
# izmaiņas – jaunas PVN perioda deklarācijas druka un eksports uz VID EDS, ir iespējami periodi pa
mēnešiem, ceturksni, pusgadu;
# izmaiņas – jaunas PVN1 I., II., III. daļas  druka un eksports uz VID EDS, ir iespējami periodi pa
mēnešiem, ceturksni, pusgadu;
# izmaiņas – jaunas VSAOI likmes pensionāriem un izdienas pens.saņ. – 3.gr. invalīdam;
# izmaiņas – 26% IIN(algas) nodoklis;
# jaunums – bankas konta izraksta faila imports Zalktī (xml, VidAVista standartā), ir iespējams no SEB, Ge
Money, Krājbankas un citām bankām;
# izmaiņas – jauns PVN žurnāls individuālā darba veicējiem;
# izmaiņas – visas izdrukas var eksportēt uz Excel, html, Word faila formātiem.

28.09.2009. izlaistās 2009.3.134.v.jaunumi:
# jaunums – jauns neapliekamais minimums 35 Ls  algu aprēķinā no 01.07.2009;
# izmaiņas – jauni teritoriālo kodi sakarā ar izmaiņām teritoriālos plānojumos ar 01.07.2009.;
# jaunums – darba laika uzskaitē netiek rādīti neaktīvi darbinieki;
# jaunums – kases grāmatu latos var izdrukāt mazā formātā A5, uzreiz drukājot uz A4 lapas 2 kases
grāmatas pārskatus;
# jaunums – paralēli tam Zalktis tiek pārkonvertēti jaunajā programmēšanas valodā uz .NET Framework
bāzes labākai darbībai ar visiem esošiem un nākamiem Windowiem. Zalktis  2009.3.134. versijas lietotājiem
2009.g.beigās būs pieejami testa variants bez maksas lejuplādei no http://www.zalktis.lv.

10.02.2009. izlaistās 2009.2.132.v.jaunumi:
# jaunums – jaunā PVN mēneša deklarācija, izdruka un eksports uz VID EDS (VID EDS visi jaunie failu
formāti ir xml formātā);
# jaunums – jaunais ziņojums par VSAOI, IIN un RN eksports uz VID EDS;
# jaunums – jaunais ziņojums par fiziskām personam izmaksātam summām (1.pielik.), tikai no algas
datiem, un izdruka;
# izmaiņas – izlabotas kļūdas invalīdiem neapliek.minimums 84 Ls, pol.repr.pers. 108 Ls;
# izmaiņas – dažādas kļūdas izlabotas.
P.S. VID ir izstrādājis savas veidlapas ērtākai datu skanēšanai uz elektronisko sistēmu, piemēram DDZ-02,
DDZ-A-02 (ziņojums par VSAOI, IIN un riska nodevu). Atsevišķas VID nodaļas lūdz tos iesniegt nevis reālās
veidlapas, ko apstiprinājis 20.11.2008. MK Noteikumi Nr. 942 (www.likumi.lv).

29.12.2008. izlaistās ārkārtas 2009.1.128.v.jaunumi:
# jaunums – preču svītrkoda izdruka uz uzlīmju printeri;
# jaunums – klientu adresu uzlīmes izdruka uz uzlīmju printeri;
# izmaiņas – izlabotas 2009.gada neapliekamais minimums no 100 uz 90 Ls; neapliekamais minimums par
apgād. no 70 uz 63 Ls;
# jaunums – pieliktas ar 2009.gadu jauna IIN likme – 23%;
# jaunums – jauni 2009.gada kodi ziņās par darba ņēmējiem;
# jaunums – 2009.gada VSAOI likmes vecuma pensionāriem 28.30% un izdienas p.saņ.-inval-
spec.p.saņēmējiem – 30.68%;
# jaunums – jaunas 2009.gada veidlapas izdruka – ziņas par darba ņēmējiem;
# jaunums – Jaunas 2009.gada veidlapas izdruka – Ziņojums par VSAOI un IIN (bez eksporta uz VID EDS,
uz 29.12.2008. nav zinami eksporta formāti);
# jaunums – jaunas PVN likmes 10 un 21 % rēķinos un pavadzīmēs.
#NAV IESTRĀDĀTS! Ja ir paredzēta jauna 2009.g.PVN deklarācija(nav zinams uz 29.12.2008.), tad būs
tikai nākamā jauninājumā.

25.11.2008. izlaistās 2008.3.126.v.jaunumi:
# jaunums – izveidota jauna izejošā pavadzīmes izdruka sīkdrukā;
# jaunums – pielikta meklēšanas lauks klientus sarakstā ātrākai klientu sameklēšanai pēc ievadīto
nosaukuma sākumdaļu;
# jaunums – Klientu sarakstā darbiniekiem var atzīmēt kā neaktīvos klientus, lai tie darbinieki (piem.,
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atlaistie) vairs nerādās algu aprēķinos;
# jaunums – pamatlīdzekļu sarakstu izdruku var nosaukt citādāk, piem., pamatlīdzekļu inventarizācijas akts;
# jaunums – ieviesti jauni neapliekamie minimumi 2009.gadam – neapliek.minimums 100 Ls;
neapliek.minimums par apgādājamiem 70 Ls;
# jaunums – ieviesti jauni neapliekamie minimumi 2009.gadam – neapliek.minimumi invalīdiem (94 un 120
Ls); pol.represētām pers. (120 un 220 Ls);
# izmaiņas – laboti visi DUF failu eksporti uz VID EDS sakarā ar VID 2008.g.novembra sākuma izdarītām
izmaiņām EDS failu atbilstībai;
# izmaiņas – preču pavaddokumentu reģ. žurnālā darījumu partnerim papildus izdrukā arī reģistrācijas nr.;
# izmaiņas – norēķinu salīdzināšanas akta izdrukā pie numura parāda arī sēriju;
# jaunums – kases orderos un ienāk., izej.bankas dokumentā var norādīt aģentu, lai iegūtu kopsavilkumu
naudas ieņēmumu sagrupēšanai pa aģentiem, pārskats pieejams no nodokļu un finansu saraksta;
# jaunums – ievadot jaunu klientu, pie saglabāšanas izdod brīdinājumu, ja klientus aprakstā jau ir klients ar
tādu pašu NMR numuru;
# jaunums – komunālo pakalpojumu rēķinu izdrukā katram pakalpojumam norāda PVN % likmi;
# jaunums – ieveidota iespēja komunālo pakalpojumu rēķinā drukāt uzrakstu par parādu uz rēķina datumu,
iespēja jāiestāda galvenajos parametros,
# dažādas kļūdas izlabotas.

15.07.2008. izlaistās 2008.2.124.v.jaunumi:
# jaunums – datubāzes atjaunošana no rezerves kopijām, neizejot no Zalktis. Datubāzu sarakstā izvēloties
un ar taustiņiem CTRL + k, var aktivizēt iespēju atjaunot bojāto datubāzes failu no rezerves kopijas ar 1
klikšķi;
# jaunums – ienākošās un izejošās pavadzīmēs var ievadīt sagatavošanas datumu ar pareizu pārskatu –
preču pavaddokumentu reģistrācijas žurnāla aizpildīšanu;
# jaunums – kokmateriālu pavadzīmes sagatavošana noliktavas dokumentā – pavadzīmē;
# jaunums – jauni PVN pārskati – PVN6 II.daļas 4 saraksti par saņemtiem un piegādātiem kokmateriāliem
un pakalpojumiem;
# dažādas kļūdas izlabotas.

23.01.2008. izlaistās 2008.1.120.v.jaunumi:
# jaunums – komunālās saimniecības rēķinvedība (izmanto namu pārvaldes, nomas uzņēmumi,
kabeļtelevīzijas u.c. uzņēmumi), arī nodrošina vairāku PVN drukāšanu vienā rēķinā;
# jaunums – kvīšu drukāšana ar VID reģistrētiem numuriem;
# avansa norēķinos piezīmēm tekstu sagatves;
# rēķinos jauni lauki – Projekta kods un aģenti, ar atlases iespējām pēc to kodiem – pēc klientu lūgumiem,
piemēram, autoserviss ievada projekta kodos a/m Nr. un atbildīgo meistaru kā aģents, rēķinu sarakstā pēc
to kodiem sameklēšanas iespējas;
# valūtu kursos var ieviest fiksētu valūtas kursu, EUR var ievadīt vienreiz kursu 0.702804;
# 2008.gada jaunas VSAOI likmes pensionāriem;
# dažādas kļūdas izlabotas.

15.10.2007. izlaistās 2007.3.118.v.jaunumi:
# iestrādāta jauna pavadzīmes izdrukas forma ar svītrkodiem;
jauna brīvdiena 24.decembris – darba laika uzskaites tabulas brīvdienu apzīmējumā;
klientu datos jauni lauki – telefona un faksa numuri;
ieviesti jauni 2008.gada neapliekamais minimums, par pagādājamiem neapl.min., I, II, III grupas invalīdiem;
# hronoloģiskais žurnāls tiek izdrukāts lietotāja izvēlētā kontējumu sakārtošanas secībā;
# darba laika uzskaitē jauns kods: KO – komandējums;
# Darba laika uzskaites tabeļu un darba algu aprēķina sarakstos varēs atvērt tabulu(aprēķinu) ar peles
dubultklikšķi;
# Noliktavas dokumentos: norakstīšanas aktā un pārvietošanas pavadzīmēs uzrāda cenu arī noliktavas
cenās;
# Zalktis arī aizliedz atvērt labošanai grāmatojumu, ja tas ietilpst nobloķētajā laika periodā (līdz šīm nevarēja
ierakstīt uz nobloķējošo periodu);
# parastā pamatlīdzekļu sarakstā  pēc lietotāja izvēles var nerādīt jau norakstītos pamatlīdzekļus;
# darbinieku kartītē var ierakstīt, vai darbinieks ir politiski represētā persona;
# rēķina formās ierakstītie preču kodi saglabājas uz datubāzi un tiek izdrukāti uz pavadzīmēm un rēķiniem;
# pirms rēķina (aizpildītu rēķina formā) saglabāšanas tiek pārbaudīts, vai eksistē līdzvērtīgs rēķins datubāzē
(tekošajā gadā sērija un numurs) un brīdina par to, ja eksistē;
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# preču un pakalpojumu sarakstā esošām precēm var nomainīt preču kodus;
#izlabotas vairākas kļūdas.

21.05.2007. izlaistās 2007.2.114.v.jaunumi:
# pārstrādāti ziņojumi par VSAOI un IIN ar eksporta iespēju uz VID EDS;
uzlabots PVN deklarācijas eksports uz VID EDS saskaņā ar VID izdarītām izmaiņām EDS;
# uz rēķiniem un arī uz pavadzīmēm var uzdrukāt logo no bilžu faila;
# iestrādāta maksājumu uzdevumu saraksta izdruka;
# valūtas rēķinu izdrukā uzrādītas arī LVL valūtā;
# iestrādāta rēķina izdruka par pakalpojumiem – darījumiem ar kokmateriāliem;
# iestrādāta jauna pavadzīmes izdruka ar papildu ailēm svars un materiālu veids (piemērots tipogrāfijām);
# precizēts pārskats par pamatlīdzekļu apgrozījumiem, precizējot aprēķinus par izslēgtajiem PL;
# starpversijās starp 2007.1. un 2007.2. iekļauti:
# novērsta algu aprēķinā atsevišķu gadījumu noapaļošanas kļūda;
# sakarā ar MK Noteikumiem par kases operācijām visos algu izmaksu sarakstos papildus ailes – izmaksu
termiņš;
# pavadzīmes izdrukā uzrādītas arī piezīmes;
# iestrādāta pavadzīme ar VID numuru derīguma termiņu un glabāšanas temperatūru;
# izejošās pavadzīmes ar VID piešķirto numuru ieviesta kopēja atlaides summa uz pavadzīmi;
# instalētāji un arī Zalktis tiek parakstīti ar SIA Zalktis Programmas digitālo parakstu sakarā ar Windows
Vista prasībām;
# ieviesta datubāzes faila struktūras kontrole;
# ieviesta licenču atslēgas pieprasīšana, instalējot Zalkti uz datora, nolasāms no licences.

10.01.2007. izlaistās 2007.1.108.v.jaunumi:
# visiem grāmatojumiem papildus unikāliem kārtas numuriem tiek piešķirti arī gada kārtas numuri;
# PVN deklarācijas, PVN deklarācijas pielikuma PVN1  1.daļas un 2.daļas datu eksporti uz VID EDS
unificēto datu formātu;
# sakarā ar eksportu uz VID EDS grāmatojumos ir papildu lauki: dokumenta tips;
# precizēta iespēja ievadīt pamatlīdzekļu nolietojuma % ar 2 cipariem aiz komata;
# valūtas rēķinu izdrukā papildus tiek iedrukāta aile pārrēķinu latos;
# izejošo pavadzīmju un rēķinu formās ir iespējama izveidot transportlīdzekļu reģ.nr. un šoferu sarakstu ar
teksta sagataves palīdzību;
# ieviestas jaunas 2007.gada likmes – 1.,2.,3.gr,invalīdiem neapliekamais minimums;
# ieviestas jaunas 2007.gada likmes – neapliekamais minimums 50 Ls, atvieglojumi par apgādājamiem – 35
Ls;
# ieviestas jaunas 2007.gada likmes – 27.59% vecuma pensionāriem un 30.14%spec.pensijas saņ.-
3.gr.inval.p.saņēmējiem;
# Informācijā par klientu ieviesti jauni lauki: vārds (tikai fiziskām personām), pasta indekss un valsts;
# izmaiņas – par pašu uzņēmumu dati nav jāievada klientu sarakstā, ievadāmi tikai galvenajos parametros;
# dažādi nebūtiski uzlabojumi un atklāto kļūdu novēršana.

23.10.2006. izlaistās 2006.3.98.v.jaunumi:
#ieviesta dokumentu numuru autonumurācija, numurs 3 daļās;
#pārstrādāts ziņojums “ziņas par darba ņēmējiem” izdruka;
#algu modulī visos aprēķinos un izdrukās papildu ailes: iemaksas pensiju fondā, citi ienākumi un ar nodokli
neapliekamās iemaksas daļa pensiju fondā;
#izveidota iespēja nokopēt algu sarakstu uz jauno sarakstu;
#atjaunoti bankas nosaukumu un profesiju kodu saraksti (pēc jauninājuma jāprecizē katram darbiniekam
profesiju kodi);
#noliktavas dokumentu sarakstos jauna dokumentu atlase pa noliktavām;
#rēķini ir jaunajā izdrukā, ka var eksportēt daudzos failu formātos;
#var norādīt uzņēmuma vadītāju vai grāmatvedi par atbildīgo PVN pārskatu izdrukās;
#vairākas nebūtiskas kļūdas izlabotas.

02.05.2006. izlaistās 2006.2.v.jaunumi:
#darbinieku notikumos var ievadīt rīkojumu numurus;
#precizēts atvaļinājumu aprēķināšanas kārtība;
# klientu kartītēm pilnīga aploksnes izdruka;
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#algu aprēķinos ieviestas jaunas 3ailes:
#PAVADZĪMES AR VID PIEŠĶRTIEM NUMURIEM sagatavošana un izdruka;
#avansa norēķina uzlabots variants, datus var ievadīt no klaviatūras, vairs nav obligāti datus sameklēt un
izvēlēt no saraksta;
#darba laika uzskaites tabelē jauni kodi attaisnots un neattaisnots kavējums;
#darba laika uzskaites tabelē brīvdienas un svētku dienas parādās sarkanā krāsā;
#kontu plānam papildiespēja – kontu nomaiņa izlabojot visos grāmatojumos un kontu plānā;
#grāmatojumu, noliktavas grāmatojumu, kontu plāna un klientu saraksta eksports revīzijas vajadzībām;
#vairākas nekritiskas kļūdas izlabotas.
#Piezīmēm: atvaļinājumi, slimības u.c. Tie tiek izdrukāti personu kartītēs.
# Izmaiņas: Visu noliktavas atskaišu izdrukās parādīti preču kodi

03.11.2004. izlaistās 3.0.35. versijas jaunumi:
# Jaunums: Preču dokumentu reģistrācijas žurnāls, pieejams pie nodokļu un finansu atskaitēm;
# Jaunums: Algas avansu izmaksu saraksts, pieejams pie algu atskaitēm;
# Izmaiņas: Kontu plānā jaunam parastam kontam var uzstādīt valūtu, parastu kontu plāna valūtas kontu
parasti izmanto norēķiniem ar klientiem;
# Izmaiņas: Ar parastu grāmatojumu var veikt grāmatojumus jebkurā valūtā;
# Izmaiņas: Parastā grāmatojumā kontējuma kontus var ievadīt gan no klaviatūras, gan no izkrītošās
izvēlnes.

13.10.2004. izlaistās 3.0.34. versijas jaunumi:
# Labojums: Izlabota kļūda, ka atverot labošanai izejošo PPR, nepareizi attēloti dati.

27.09.2004. izlaistās 3.0.33. versijas jaunumi:
# Izmaiņas: Izejošā pavadzīme PPR. Tagad visiem noliktavas dokumentiem katrai preču rindai var būt savs
individuāls kontējums;
# Jaunums: Rēķinu var izdrukāt arī uz pakalpojumu pavadzīmes veidlapām;
# Labojums: Inventarizācijas sarakstā izlabotas sajauktas rindas;

06.09.2004. izlaistās 3.0.32. versijas jaunumi:
# Jaunums: Ikmēneša ziņojums VID par VSAOI un IIN papildus atskaite par atbrīvotiem darbiniekiem;
# Papildinājums: Algu aprēķinam pievienota aile “Neapliekamie ienākumi”. To ienākumu aprēķinā neapliek ar
VSAOI un IIN;
# Papildinājums: Algu aprēķinam pievienota aile “Algas nodoklis %”. Dažos uzņēmumos uzņēmuma
īpašnieki vada uzņēmumu un nesaņem algu. Tad viņiem piemēro tikai VSAOI un nepiemēro algas nodokli
(uzliek 0 %);
# Izmaiņas: Rēķinu izdrukai var mainīt paraksta daļu. Varēs pievienot jaunu PVN likumā pieprasīto
informāciju “Pakalpojumu sniegšanas datums”
# Jaunums: Jaunas noliktavas atskaites “Preču kartīte” un “Inventarizācijas saraksts”
# Izmaiņas: Pieņemšanas un norakstīšanas akti, pārvietošanas pavadzīme un ienākošā PPR (ar
individuālām kontējumu izmaiņām katrai preču pozīcijai un PVN)14.07.2004. izlaistās 3.0.31. versijas
jaunumi::
# Jaunums: Maināma PPR parakstu daļas izdruka. Izmainīt pēc vajadzības to daļu parametros. Var
papildināt PPR izdruku ar 4.obligāto datumu – “piegādes datums”;
# Jaunums: Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem, iespējama labošana pirms izdrukas

28.06.2004. izlaistās 3.0.30. versijas jaunumi:
# Dažas kļūdas izlabotas
# Jaunums: Bilance, iespējama labošana pirms izdrukas;
# Jaunums: Paziņojums par algas nodokli;
# Jaunums: Maināms izdrukājamo MU skaits. Uzstādīt skaitu parametros;
# Jaunums: Uz rēķina izdrukas tekstu maināma nobīde uz leju. Uzstādīt cm parametros;
# Jaunums: Rēķinu un PPR izdrukā automātiski noslēpj vārdus “atlaide”, ja nav piemērotas atlaides;
# Jaunums: PPR izdrukā nomainīta datuma rinda ar tekstu “Preču saņemšanas datums” sakarā ar jaunām
prasībām likumdošanā;
# Pārstrādāts dažu formu izskats, lai nodrošinātu ātrdarbību.

04.05.2004. izlaistās 3.0.28.-29. versijas jaunumi:
# Dažas kļūdas izlabotas
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# Jaunums: PVN deklarācijas un pielikuma PVN1 jauna forma, iespējama labošana pirms izdrukas;
# Jaunums: Peļņas vai zaudējumu aprēķins, iespējama labošana pirms izdrukas;
# Pārstrādāta valūtas kodu un kursu ievade. Varēs viegli izdzēst nevajadzīgus valūtas kodus.

22.04.2004. izlaistās 3.0.26.-27. versijas jaunumi:
# Dažas kļūdas izlabotas
# Jaunums: kases orderu reģistrācijas žurnāls
# Kases ieņēmumu ordera izdrukas precizēšana
# papildināts ar PVN 5% likmi rēķinos un pavadzīmēs
# Pārstrādāta parastu grāmatojumu, bankas un kases dokumentu ievadforma (minimizē programmas kļūdu
paziņojumus)
# Novērsta parastu grāmatojumu dokumenta nosaukumu nepareiza saglabāšana (tikai 3.0.26.versijā)

10.03.2004. izlaistās 3.0.25. versijas jaunumi:
# Dažas kļūdas izlabotas
# Jaunums: Izvērstā virsgrāmata
# Ne tikai rēķinā, bet arī pavadzīmēs var ievadīt cenu līdz 6 cipariem pēc komata
# Pārstrādāta noliktavas dokumentu ievadforma
# Rokasgrāmata papildināta ar aprakstu par atbilstību jaunajam Noteikumam par grāmatvedības kārtošanu
un organizāciju

10.02.2004. izlaistās 3.0.24. versijas jaunumi
# Grāmatojumā izlabota dokumentu nosaukumu ievades iespēja (kļūda tikai versijā 3.0.23.)

03.02.2004. izlaistās 3.0.22. un 3.0.23. versijas jaunumi:
# Dažas kļūdas izlabotas;
# Datu eksports uz Excel no hronoloģiskā žurnāla;
# Jauna VSAOI likme pensionāram un jauna 2004.g. VSAOI ikmēneša atskaites izdruka;
# PPR un rēķinu izdrukās netiks izdrukātas apakšmalas;
# Labots teksts summa vārdiem ‘viens desmit’ vietā ‘desmit’;
# Rēķinā var ievadīt cenu līdz 6 cipariem pēc komata;
# Jauns banku saraksts;
# Nedaudz samazināti datubāzes faili, lai ātrāk strādātu programma.

03.01.2004. izlaistās 3.0.21.versijas jaunumi:
# Dažas kļūdas izlabotas;
# dažas formas modernizētas ērtākai pārskatāmībai;
# Iekļauts 2 algu aprēķinu atskaites (personīgais konts un sociālās apdrošināšanas iemaksu kartīte).

Svarīgākie notikumi:
1997 Zalktis sākotnējā izstrāde, autors Ainārs Osmanis.
1997-2002 Zalktis izstrāde, eksperimentālā izmantošana dažu organizāciju grāmatvedībā.
2002 pirmā Zalktis licenču pārdošana.
2004 tika dibināta SIA “Zalktis Programmas” tālākai attīstībai un licenču tirdzniecībai.

Lietotāji, paroles un to tiesības

Lietotāji, paroles un to tiesības

Datubāzes lietotāji, paroles un to tiesības ir svarīgas lietas datubāžu izmantošanā. Palīdz kontrolēt
vai ierobežot atsevišķu lietotāju pieeju pie datiem.

Lietotāji

Lietotāji

Ar Zalktis 2020.2.354. versiju tiek nomainīta datubāzes lietotāju uzskaite, tās darbības, paroļu, lomu
un tiesību kārtība. Lietotāju darbība būs izsekojama. Nomaiņa nepieciešama saskaņā ar  personas datu
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aizsardzības prasībām.
Līdzšinējais lietotāju saraksts netiek saglabāts, šie lietotāji bija cieši saistīti ar darbiniekiem klientu
sarakstā. Jaunajā variantā lietotāji tiek izveidoti atsevišķā sarakstā un nav piesaistīti pie darbiniekiem.
Lietotāji tiek sadalīti 2 grupās: administratori un parastie lietotāji. Tikai administratoram ir tiesības papildināt
lietotāju sarakstu, kā arī labot vai atņemt lietotāja tiesības lietot datubāzi.

Ja uzņēmumā ar datubāzi strādās tikai 1 grāmatvedis vai valdes loceklis, tad var pietikt ar viņu kā 1
administratoru lietotāju sarakstā. Ja uzņēmuma politikā ar administratora tiesībām ir nozīmēts darbinieks,
tad viņam piešķir administratora lomu. 
Kad pirmoreiz sāk lietot jauno Zalktis versiju 2020.2.354. vai nākamās, tad, kad mēģina pieslēgties
datubāzei, Zalktis palūgs ievadīt pirmā adminstratora datus.

Reģistrācijā ievada vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un paroli. Paroles garumam ir jābūt no 5 līdz 20 simboliem
(var būt gan mazie, gan lielie burti, cipari, speciālie simboli, piemēram, /?–_=+*/). Mazie un lielie burti nav
vienādi.
Katra datubāzes faila lietotāju sarakstā e-pasta adreses ir unikālas, tās nevar 2 vai vairākas reizes ievadīt
sarakstā. 
Jaunievadītais administrators var ieiet datubāzē ar tikko ievadīto e-pasta adresi un paroli. 
Lai ievadītu papildus administratorus un lietotājus pēc vajadzības, to var izdarīt šādi:
Caur Zalktis izvēlni Sistēma > Lietotāji, paroles un to tiesības > Lietotāji.
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Atverot caur pogu Lietotāji,  logs izskatīsies tāds:

Šeit var pielikt jaunu lietotāju vai labot lietotāja datus. To var izdarīt tikai administrators/-i.

Paroles datumu norāda, kad pēdējoreiz mainīja paroli.
Izmaiņu datums norāda, kad pēdējoreiz ir mainīti lietotāju dati.
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Paroles maiņa

Paroles maiņa

Jebkurš lietotājs var regulāri mainīt savu paroli. Jāatver caur Zalktis saīsni: Sistēma > Lietotāji,
paroles un to tiesības.
Tad nospied pogu Paroles maiņa.

Lietotāju tiesības

Lietotāju tiesības

Drīzumā būs tāda iespēja!

Lietotāju darbības žurnāli

Lietotāju darbības žurnāli

Zalktī var apskatīt lietotāju darbības, gan ar lietotāju datiem, gan ar atentihikācijas notikumiem.
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Šobrīd pieejami pārskati:
1) Lietotāju autentifikācijas žurnāls
2) Lietotāju datu izmaiņu žurnāls

Dienas parole

Dienas parole

Ja jums vairākkārt jāpieslēdzās datubāzi vai vairākkārt jāpārslēdzās starp vairākām datubāzēm, tad
ļoti noderīga dienas paroles iespēja Zalktī. 
Ar vienreizējo paroles ievadi visas dienas garumā varat ieiet visās datubāzēs bez atkārtotās paroles ievades,
ja attiecīgs lietotājs ar vienādu e-pasta adresi ir iekļautas tajos datubāžu lietotāju sarakstos.

Lai ievadītu dienas paroli, vispirms jaatzīmē datubāze un tad jāiziet caur Zalktis datubāzes saraksta logu
caur izvēlni: Dažādi > Dienas universālās pielsegšanās datubāzēm:
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Jāizvēlās sava e-pasta adrese un tad ievada paroli. Parole ir tāda, ar kuru jūs pieslēdzāties konkrētai
datubāzei. Ar to brīdi jūs varat dienas laikā ieiet vairākas reizes datubāzē vai vairākās datubāzē caur pogu
Pieslēgties bez paroles ievades.
Tā funkcija ļoti noderīga grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem.

Pamatdati

Pamatdati

Lai veiktu grāmatojumus, ir nepieciešamie grāmatvedības konti, klienti. Izdrukām nepieciešami citi
dati - parametri: organizācijas nosaukums, adrese, vai citas informācijas.

Tos visus ievada caur pamatdatiem. Tie pieejami caur Zalktis izvēlni: Pamatdati

Jauna uzņēmuma izveidošana

Jauna uzņēmuma veidošana

Kad ar Zalkti izveido JAUNU datubāzi (datubāzes failu), tad pamatdati jāievada par apstrādājamo
uzņēmumu, lai apstrādatu tās grāmatvedības datus.
Kad esat pieslēdzies šai datubāzei, tad jāaiziet caur Zalktis izvēlni: Pamatdati > Administratora rīki >
Galvenie pamatdati.
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Pirmaja logā "Uzņēmuma rekvizīti" ievada uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi u.c.
Lai pārietu uz nākamo logu, nepsied kreisa pusē nākošo logu "Struktūrvienības".

Tālāk ir vairāki dažādi logi Sistēma, Rezerves kopijas, pavadzimes, Banka, Pārējie dati. 
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"Sistēma" sadaļā var papildināt PVN likmes, bez vajadzības neievadiet.
Nacionālais euro ieviešanas informatīvais plāns attiecas uz grāmatojumiem līdz 2013. gadam.
Poga "Reģionālo uzstādījumu uzstādīšana" izmantojams, lai sakārtotu reģioinālos iestatījumus. Ja Jūsu
redzat , ka datumu izvade dažādās atskaitēs ir atķirīga no vispārpieņemtās Latvijas pieraksta: dd.MM.yyyy
(peimēram.24.04.2020.), tad var sakārtot, nospiezot šo pogu, tad izmaiņas tiks veiktas Windows
uzstādījumos.

"Rezerves kopijas" sadaļā var uzdot saglabāt rezerves kopijas uz citu disku vai, piemēram,  uz mākoņdisku
OneDrive.
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Šeit aizpildās izejošās noliktavas pavadzīmes rekvizīti. Var aizpildīt dažādas pavadzīmes veidlapas. Ja
paraksta daļā norādītā datuma ailē ievada frāzi {Datums}, tad izdrukā tās vietā būs pavadzīmes datums.

"Banka" sadaļā var aizpildīt izejošās noliktavas pavadzīmes ar bankas rekvizītiem.
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"Pārējie dati" arī ir svarīga sadaļa. Biežāk lietotā PVN lauciņā ievadiet 21 un biežāk lietotā PVN konta
lauciņā ievadiet attiecīgo PVN kontu, jo to pielieto automātiskajās PVN izdalīšanas darbībās.
Ja tiek plānoti darījumi ar valūtu, lauciņos "Valūtu zaudējuma konts" un "Valūtas peļņas konts" ieraksta
8250 un 8150. Veicot valūtu kontu pārrēķinus perioda beigās, valūtas starpības programma automātiski
iegrāmato peļņas vai zaudējuma kontos.

"Druka" sadaļā jāievada jūsu uzņēmuma e-pasta rekvizīti, ja vēlaties tieši no pirmsdrukas logas izsūtīt pa e-
pastu izdrukas dokumentu pdf faila formātā.
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Vai "Aploksne" sadaļā iepriekš uzdot jums piemērotu aploksnes izdruku. Izdruka ir iespējama no klientu
saraksta.

"Noliktava" sadaļā var atzīmēt, vai izejošas pavadzīmēs rādīt akcīzes markas.
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VID EDS API saskarnes iestatījumus aizpilda, ja vēlaties online aizsūtīt uz VID EDs pa tiešo.
Telema iestaījums vēl neievadīt, jo vēl ir izstrādes stadijā.

Kontu plāns

Kontu plāns

Kontu plāns ir elastīgs. Kontu kodā lieto tikai arābu ciparus līdz 10 zīmēm. Dzēst var kontus.
Programma aizsargā pret dzēšanu tos kontus, uz kuriem ir kontējumi. Ir daudz plašus paziņojumus, kad
tiek veiktas nekorektas darbības. Nekorektās darbības netiek izpildītas.

Valūtu var uzstādīt kases, bankas un parastiem kontiem. Ja konts ir valūtā, tad ar to kontu
kontējumi var būt tikai valūtā. Parastiem kontiem valūtā parasti uzliek norēķiniem ar ārvalstu partneriem.
Piemēram: 
5310 - Norēķini ar kreditoriem (EUR).
5311 - Norēķini ar ES kreditoriem (EUR)
5312 - Norēķini ar dažādiem kreditoriem (USD)
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Atļauti valūtu grāmatojumi: 
1) ar EUR valūtu grāmatojumi atļauti grāmatot ar visiem EUR kontiem;
2) ar citu valūtu grāmatojumi atļauti ar to pašu valūtu kontu  un EUR kontiem.

Ja ir nepieciešams no 1 valūtas uz citu valūtas kontu grāmatot summas, tad jāizmanto EUR parasts
starpkonts, piemēram 2699 "Starpkonts"

Uzmanību! Veidojot kontu plānā jaunu kontu, pārbaudiet kāda veida (Parasts, kases, bankas, Noliktavas)
konts tas būs. Saglabātam kontam nevarēs mainīt konta veidu.

Kontu atlikuma grāmatojumi

Kontu atlikuma grāmatojumi

Šo grāmatojuma datumu izvēlies pirms uzskaites perioda sākuma. Ja Jūs, piemēram, uzskaiti
kārtosiet ar 01.01.2002., tad kontu atlikumu grāmatojuma datumu uzlieciet uz 31.12.2001. vai agrāk.
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Kontiem, kuru izmanto norēķiniem ar partneriem (debitoriem un kreditoriem u.c.), var ievadīt
vairākus ar kontu saistītus atlikumiem, summu sadalot par partneriem. Tad kontā sasummēsies šie
kontējumi.

Kontu atlikuma dokumentu var vēlāk aizpildīt vai labot, kad jau ir ievadīti turpmākie grāmatojumi.
Nospiežot pogu Jauns, atvērsies jauna kontējuma veidošanas forma. Pievienots 2 veidu jauni kontu

atlikuma grāmatojuma veidi. Pirmais no tiem – parastiem grāmatojumiem. Otrais attēls parāda kontu
atlikumu veidošanu noliktavas kontiem.
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Šajā formā sagatavo kontējumus pa vienam kontu atlikuma dokumentam.

Klientu saraksts

Klientu saraksts

Klientu sarakstā var ievadīt juridiskās, fiziskās personas un darbiniekus. Katram klientam vajag
precīzi izvēlēties, kas par personas veidu. Nav obligāti ievadīt visus datus, sākot darbu. Var ievadīt vēlāk vai
labot. Var izdzēst kādu nevajadzīgu klientu. Zalktis atļaus izdzēst tikai tos klientus, uz kuriem nebija
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grāmatojumu.
ievadot darbinieku, ar tipu darbinieks, informācija parādīsies darbinieku un algu sarakstos.

Caur komandpogu Faili Var veikt klientu saraksta eksportu vai importu. Lai no vienas Zalktis
datubāzes eksportētu uz citu Zalktis datubāzi, jāizmanto csv faila formāts. Ja jums ir nepieciešams savu
klientu sarakstu ieimportēt Zalktī, tad varat ieimportēt gan csv, gan xls failus. Tikai šo failu saturam ir jābūt
pareizi sagatavotam.

XLS fails:

XLS failā ir jābūt vismaz 4 ailēm aizpildītiem, liekās ailes netiek ieimportētas:
1.ailē jāievada firmas nosaukums vai fiziskām personām- uzvārds
2.ailē - firmām neko neievada, fizisikām personām jāievada vārds
3.ailē jāievada firmām- reģistrācijas numurs 11 cipari vai fiziskām perosnām - personas kods
4.ailē jaievada ciparus 0 vai 1. 0 apzīmē juridisko personu, 1 - fizisko personu.
Galvenes nav jāievada.

CSV fails:
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CSV failā ir jābūt 11.ailēm, kuru varat aizpildīt ar šādu saturu:
1.ailē - Vārds (juridiaskām personām var neko neievadīt)
2.ailē - Uzvārds (juridiskām personām- nosaukums)
3.ailē - Tips (0-juridiskā persona, 1-fiziska persona, 4-darbinieks)
4.ailē - Reģ.kods (Personas kods)
5.ailē - PVN reģistrācijas numurs
6.ailē - Valsts kods (piem., Latvijai 428)
7.ailē - Adrese - iela
8.ailē - Adrese - Pilsēta/novads
9.ailē - Adrese - pasta indekss
10.ailē - Telefons
11.ailē e-pasts.
Fails veidojams bez galvenes.

ievadot grāmatojumus ar parastu grāmatojumu, bankas dokumenta ierakstu, kases ordera ierakstu, ātri un
ērti var ievadīt klientu datus grāmatošanas brīdī. Jāspiež uz tukša lauciņa "Klients" labaja pusē novietotu
pogu, uz kuras ir attēlota roka ar rakstāmo.

Valūtu kursi

Valūtu kursi

Ja organizācijā nelieto ārvalstu valūtas, tad valūtu kursu sarakstu nebūs vajadzības lietot.
Grāmatojot dažādus grāmatojumus ārvalstu valūtā, tad automātiski parādīsies šā valūtu kursu saraksta
forma valūtu kursu ievadei. To formu var atvērt caur izvēlnēm. Valūtu konti iespējami tikai kases un bankas
kontiem.



Zalktis rokasgrāmata

48 / 137

Administratora rīki

Dokumentu autonumurācija

Dokumentu autonumurācija

Bieži vien saskaņā ar katra uzņēmuma iekšējās uzskaites kārtību dokumentu numerācija ir
atšķirīga no vispārpieņemtās metodes, dokumentu numurēšana ar skaiti katru gadu no 1.

Zalktī parametros var uzdot savu dokumentu numurēšanas kārtību. Numurs sastāv no 3 daļām.
Pirmā un trešā daļa ir nemainīga, var saturēt no jebkādiem simboliem. Otrā daļa ir mainīga un ar katru
numurēšanu mainās pa 1. Arī tās garumu var uzdot. Piemēram, ja numurs ir viens un garums ir pieci, tad
izskats ir 00001.  Arī var uzdot numurēšanu līdz noteiktam numuram. Piemēram VID izsniedz pavadzīmju
numurus noteiktas robežās. Ierakstot max vērtību uz 0, tad numurēšana notiek bezgalīgi.
Piemērs:
VID izsniedz numura diapazonu: sērija ZZAZ, diapazons 000012 – 000020.
Tad autonumurācijas parametros ierakstiet sekojošus datus par izejošo pavadzīmes numuru:
1.daļa – ZZAZ
2.daļa – 12
3.daļa – (tukšs)
2.daļas garums – 6
2.daļas max vērtība 20.
Tad uz pavadzīmes nospiežot numura lauka pogu N, tad tur paradīsies sērija ZZAZ un numurs 000012.
Autonumurācijas iestatīšanas forma:
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Sistēmžurnāls

Sistēmžurnāls

Sistēmžurnālā reģistrē svarīgākos un arī ar drošību saistītos notikumus. Tas pieejams sākot ar
Zalktis 2005.4.versiju. Zalktis kopā ar savu datubāzes vadības sistēmu automātiski aizpilda šo žurnālu.
Žurnāla saturu nevar nodzēst. Sistēmžurnālā reģistrē sekojošus notikumus:
a)kad datubāzes saturs tiek modificēts ar katru jauno Zalktis versiju (izpildītājs – Zalktis);
b)kad un kas pievieno datubāzes lietotājus;
c)kad un kas noņem datubāzes lietotājus.
Šo žurnālu ir iespējams gan apskatīt, gan  izdrukāt.

Ieraksta (log) reģistrs

Ieraksta (log) reģistrs

Ieraksta (log) reģistrā reģistrē visus kontētus iegrāmatojumus ar šiem datiem: 
a)kas un kad veica pirmreizējo iegrāmatojumu;
b)kas un kad veica labošanu(izmaiņas);
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c)kas un kad stornēja iegrāmatojumus.
Tas nodrošina informācijas saglabāšanu par katru iegrāmatojumu vai iegrāmatojuma labojumu, tā veidu,
datumu un laiku, sistēmas ieraksta numuru, kā arī iegrāmatojuma veicēju.
Rindiņās par iegrāmatojuma veicēju un laiku tiek ierakstīta informācija, kad iegrāmatojums pirmoreiz ir sākts
ievadīts. Pēc tam vēlāk, kad rodas tāda nepieciešamība, tad iegrāmatojums tiek papildināta un saglabāts.
Par to tiek ierakstīta ierakstu reģistrā, kā arī ieraksta veiceju un laiku.
Kad iegrāmatojumu vajadzēs nostornēt, tad nostornēšana atsauc iegrāmatojumu uz ierakstu reģistru.
Papildus reģistrā tiek ierakstīts stornēšanas veicēju un laiku.
Šo reģistru ir iespējams gan apskatīt, gan  izdrukāt.

Imports un eksports

Zalktis datu eksports un imports

Zalktis datu eksports un imports

Zalktī ir iespēja eksportēt gramatojumus uz xml failu un ieimportēt citā datubāzes failā. Sekojošā
attēlā redzams, caur kādu Zalktis izvēlni ir pieejama šāda funkcija: Pamatdati> Administratora rīki > Dažādu
datu imports un eksports > Zalktis datu eksports/imports.

Ja kādam lietotājam nepieciešama datu imports no citas datu apstrādes sistēmas, tad ir iespēja
ieimportēt šādā veidā. Vispirms tai sistēmai jāsagatgavo xml fails, pēc tam ieimportē Zalktī.

Fails jāsagatavo utf-8 kodējumā un datu sakārtotība hierarhiskajā struktūrā jābūt atbilstoši xml standartam.
Zalktis XML datu faila struktūras piemērs ar zaļas krāsas piezīmēm :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<Root>

    <FailaPase> 'Faila sagatavošanas pamatinformācija

        <Pamats>Zalktis</Pamats> 'jāatiecas uz Zalkti

        <DatuAvots>frmZalktis_Dokumentu_Eksports</DatuAvots> 'norādīt

no kuras sistēmas eksportēts/sagatavots fails
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        <Versija>232</Versija> 'ja tiek gatavots eksporta variants no

šā parauga, tad norādīt šo versijas numuru

        <AtlasesGatavosanasLaiks>2015-12-

06T23:38:29</AtlasesGatavosanasLaiks> 'kad tiek gatavots šis fails

        <AtlaseDatumsNo>2015-12-01T00:00:00</AtlaseDatumsNo>

'informācija, par kādu laika periodu (no) ir šajā datu failā

iekļaujamie gramatojumi

        <AtlaseDatumsLidz>2015-12-06T00:00:00</AtlaseDatumsLidz>

'informācija, par kādu laika periodu (lidz) ir šajā datu failā

iekļaujamie gramatojumi

        <AtlaseDokTips>-1</AtlaseDokTips> 'neobligāti, var ievadīt

vērtību -1 jebkuros gadījumos

    </FailaPase>

    <Dokuments> 'šis tags nozīmē, ka te sākas

ieraksta/grāmatojuma/dokuemnta saturs. Katrā failā var būt 1 vai

vairāki ieraksti/grāmatojumi/dokuemnti.

        <HronoID>10784</HronoID> 'ieraksta unikālais kārtas numurs,

var ievadīt vērtību -1 jebkuros gadījumos vai norādīt to, kāds ir

sākotnējā datubāzē norādīts

        <HronoKontets>1</HronoKontets> ' ieraksts ir kontēts

        <HronoTips>10</HronoTips> 'norāda uz

ieraksta/grāmatojuma/dokumenta tipu. Var norādīt kā parastu

grāmatojumu ar tipu 0 vai izejošo rēķinu ar tipu 8. Citus tipus

saglabās kā parastu grāmatojumu.

        <HronoDatums>2015-12-02T15:00:00</HronoDatums>

'ieraksta/grāmatojuma/dokumentga datums, kas grāmatojas visos

reģistros

        <HronoDocName>Pavadzīme</HronoDocName> ' Dokumenta nosaukums

        <HronoDocnr>000074</HronoDocnr> 'Dokumenta numurs

        <Valutaskods>EUR</Valutaskods> 'Dokumenta darījuma valūta

(izmantojami tikai 3 burtu valūtas kodi)

        <Pamatojums /> 'pamatojumā norāda pamatojumu, piezīmes vai

darījuma aprakstu. Šajā piemērā nav ievadīts apraksts.

        <DateTerm>1900-01-01T15:00:00</DateTerm> 'rēķiniem

izdrukājamās maksājumu termiņa datums. Ja datums norādīta tieši uz

01.01.1900, tad netiek drukāta.

        <Fadr /> 'rēķiniem preču vai pakalpojumu nosūtīšanas vietas

adrese

        <Kadr /> 'rēķiniem preču vai pakalpojumu saņemšanas vietas

adrese

        <GadaID>55</GadaID> ' gada kārtas numurs, vienmēr norādīt -1,

jo sistēma pats to piešķir, ievadīto vērtību ignorēs.

        <Rezerve1 /> 'te ievada dokuemnta sēriju

        <Rezerve2 /> '

        <Rezerve3>3</Rezerve3> '

        <SagDatums>2015-12-02T15:00:00</SagDatums> 'dokuemnta

sagatavošanas datums, ja nav būtiski, var būt vienāds ar dokuemnta

datumus

        <ProjektsID>-1</ProjektsID> 'nebūtiski, piesaistīts projekta

kodam

        <PersonalName>&amp;quot;Daugaviņa&amp;quot;

SIA</PersonalName> 'dokumenta darījumu partnera nosaukums

        <PersonalVards /> ''dokumenta darījumu partnera (fiziskās

personas vards, juriskām personām neko nenorāda, tukšu atstāj

        <PersonalNmrNr>40103364040</PersonalNmrNr> 'dokumenta

darījumu partnera reģ. numurs/nodokļu maks. nr vai personas kods (11



Zalktis rokasgrāmata

52 / 137

zīmes)

        <PersonalPvnNr />'dokumenta darījumu partnera PVN reģ.nr.

        <PersonalAdresscity>Sērenes pagasts</PersonalAdresscity>

'adreses daļa - pilsēta

        <PersonalAdressstreet>&amp;quot;Daugava&amp;quot;</PersonalAd

ressstreet> 'adreses daļā-ielas līmenis

        <PersonalPastaindekss>LV-5112</PersonalPastaindekss> 'adreses

daļā - pasta indekss

        <PersonalValstsID>428</PersonalValstsID> 'valsts kods,

Latvija -428

        <PersonalTips>0</PersonalTips> 'norāda kāds personas veids:

0-juridiskā persona, 1-fiziska persona, 2-pašu uzņēmums,4-pašu

uzņēmuma darbinieks

        <PersonalKonts1>3100-170006-001</PersonalKonts1> 'personas

bankas konts

        <Kontejums> ' te sākas kontējumu apraksts. 1 dokumenta

ietvaros var būt 1 vai vairāki kontējumi

            <DKonts>2310</DKonts> 'Debeta konts

            <DNosaukums>Norēķini ar debitoriem</DNosaukums> 'Debeta

konta nosaukums

            <DTips>0</DTips> ' 0-parasts konts

            <DDaudzums>1.00</DDaudzums> 'Debeta konta daudzums,

rēķinos kā skaits

            <DValuta>EUR</DValuta> 'Debeta grāmatvedības konta valūta

            <KKonts>112233</KKonts> kredīta konts

            <KNosaukums>Ilgtermiņa ieguldījumi</KNosaukums> 'Kredīta

konta nosaukums

            <KTips>0</KTips> 'Kredīta konta tips -norādīt 0

            <KDaudzums>1.00</KDaudzums> 'Kredīta konta daudzums,

vienāds ar DDaudzums

            <KValuta>EUR</KValuta> ' kredīta grāmatvedības konta

valūta

            <PreceID>kailashbordo</PreceID> 'preču kods no rēķina,

parastos grāmatojumos vienmēr "0"

            <SummaBIL>4.25</SummaLVL> ' Darījuma vērtība bilances

valūtā

            <Summa>4.25</Summa> 'Darījuma vērtība grāmatojuma valūtā

            <Text /> No rēķiniem preču vai pakalpojumu nosaukums

            <Tips>1</Tips> '1-Neto kontējums, 2-atlaides kontējums,

3-PVN kontējums, 4-preču norakstīšanas kontējums

            <Rezerve1>0</Rezerve1> norādīt atlaidi, pašleik 0%

            <Rezerve2>425.00</Rezerve2> ' pirmsatlaides vērtība

grāmatojuma valūtā

            <Rezerve3 /> 

            <Cena>4.25</Cena> ; rēķina preču vai pakalpojuma cena

            <PVN /> 'PVN likme % precei vai pakalpojumam

 <Partija>.</Partija> ; var neievadīt vērtību

 <AkcizeMarka /> ; var neievadīt vērtību

        </Kontejums> ' 1.kontejuma beigums

        <Kontejums> '2 kontējums

            <DKonts>2115</DKonts>

            <DNosaukums>Kancelejas preces</DNosaukums>

            <DTips>0</DTips>

            <DDaudzums>1.00</DDaudzums>

            <DValuta>EUR</DValuta>

            <KKonts>21101</KKonts>
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            <KNosaukums>Krājumi un izejvielas vadības

noliktavā</KNosaukums>

            <KTips>4</KTips>

            <KDaudzums>1.00</KDaudzums>

            <KValuta>EUR</KValuta>

            <PreceID>kailashbordo</PreceID>

            <SummaBIL>0.00</SummaLVL>

            <Summa>0.00</Summa>

            <Text />

            <Tips>4</Tips> 

            <Rezerve1 />

            <Rezerve2 />

            <Rezerve3 />

            <Cena>0.00</Cena>

            <PVN />

 <Partija>.</Partija> 

 <AkcizeMarka /> 

        </Kontejums>  ' 2.kontejuma beigums

        <PZrekviziti> 'pavadzīmes papildu rekvizītu grupa, tas var

būt tikai 1 reizi katrā grāmatojumā

            <TransportspersonalID>-1</TransportspersonalID> 'norāda

personas ID no klientu saraksta, nenorādītiem uzrādīt -1

            <Automarka /> 'pavadzīmē norādāmā automarka

            <Soferis /> 'pavadzīmē norādāmais šoferis

            <Darijumaapraksts>Preču piegāde</Darijumaapraksts>

'pavadžīmē norādāmais darījuma apraksts

            <DRN /> 'pavadzīmē norādāmais dabas resursu nodokļa

apraksts

            <Iepakojums /> 'iepakojums

            <ProjektsID /> 'norādīt tuksumu, novecojis lauks

            <AgentsID>-1</AgentsID> norāīt aģenta ID no klientu

saraksta, vienmēr rādīt -1

        </PZrekviziti> 'pavadzīmes papildu rekvizītu grupas beigas

    </Dokuments> '1.dokuemta beigas. Failā var norādīt vairākus

dokuemntus

</Root> 'Faila beigas

Imports no Resico sistēmas

Imports no Resico sistēmas

Zalktim ir iespēja ieimportēt pārdošanas rēķinus  no Resico sistēmas. Lai šo iespēju izmantotu, ir
nepieciešams līgums ar SIA "IBSC" par Resico sistēmas izmantošanu. Fiziski Zalktis savienojas caur
internetu tieši ar Resico sistēmu, izmantojot API pieslēgumu.

Lai sāktu datu importēšanu (pārdošanas rēķinus), atveriet attiecīgo formu , kā dots attēlā.
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Atveras importēšanas pamatforma. Rēķinu atlasē var izvēlēties noteiktu periodu, kurā ir izrakstīti rēķini. Tad
var spiest lielo pogu "Pārdošanas rēķinu importēšana no Resico sistēmas". Tai brīdī Zalktis savienojas ar
Resico sistēmu caur internetu, saņem rēķina informāciju un ielādēs logā redzamā tabulā. Tiek ielādēti tikai
pabeigtie rēķini. Resico sistēmā atvērtie, nepabeigtie rēķini netiek ielādēti. Pārbaudiet, lai otrreiz
neiegrāmatotu jau sagrāmatotus rēķinus. Apakšā ir poga Saglabāt, tas uzdos šos rēķinus sagrāmatot uz
datubāzi. Uz loga apakšā pa labi ir poga "Uzstādījumi". Uzkliškinot uz tā, atvērsies uzstādījumu forma,
skatīt nākošā bildē.

Caur to konkrētam lietotājam lietojamos parametrus: rēķinu kontējumu saraksts, pēc kura parauga
sakontēs rēķinus. Arī jāievada Resico sistēmas API parametri - Klienta kods un klienta atslēga, lai izdotos
savienojums.
Klienta kodu un atslēgu jusm var izdot Resico sistēmas pārzinis.
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Pēc rēķinu saglabāšanas datubāzē varēs apskatīt ievadītos pārdošanas rēķinus rēķinu sarakstā.

Ikkatru rēķinu varēs atvērt sīkākai apskatei un pat izdrukāt to.
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Datu apmaiņa ar unifiedpost sistēmu

Datu apmaiņa ar unifiedpost sistēmu

Zalktis var ieimportēt un eksportēt rēķinus uz unifiedpost sistēmu. Papildus uz datora jāuzinstalē
programmiņa Fitek E-invoice Proxy (Fitek e-rēķinu vārteja) un jāievada tās konfigurācijā Api atslēga un
registrācijas numurs, kurus pēc līguma noslēgšanas iedos unifiedpost.

Fitek e-rēķinu vārtejas konfigatora bilde klāt:
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Tās darbības princips ir pēc 15 minūtēm (var mainīt konfiguratorā) Source folder iekopētos rēķinus
izsūta uz unifiedpost sistēmu un nolasa ienākošos rēķinus un tos iekopē mapē Destination folder uz jūsu
datora diska. Šī porgramma darbojas, ja tiek palaista ši programmiņa ar ikonu "F" un tas daroijas fona
režīmā. F darbošanos fona režīmā apliecina F ikona uz apakšējās sistēmas joslas.

Lai nosūtītu rēķinu, jums šis izejošais rēķins iepriekš ir jāsagatavo un tad no rēķinu saraksta var
izsūtīt rēķinus:

Tad šis ķina xml fails tiek kopēts uz Fitek e-rēķinu vārtejas konfiguratorā norādīto mapi. Tā vārteja 15
minūšu laikā (vai mainīt šo laiku) rēķinus apstrādās un pārsūtīs uz Fitek sistēmu.
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E-rēķinu saņemšana notiek šādā kārtībā: fona režīmā darbojošā Fitek e-rēķinu vārteja regulāri ik
pēc noteikta laika pārbauda, vai Fitek sistēmā ir jums pienākošie rēķini un tad tos nolasa uz jūsu datoru,
Fitek e-rēķinu vārtejas konfigratorā norādīto Destination folder mapi.

Jūs varat regulāri ieimportēt ienākošos rēķinus, palaižot caur Zalktis izvēlni:

Šis datu imports masveidā ieimportē visus rēķinus. Tie rēķini tiek atzīmēti ka ienākošie ķini un parādīsies
Zalktī rēķinu sarakstā.

Žurnāli-Virsgrāmata

Hronoloģiskais žurnāls

Hronoloģiskais žurnāls

Hronoloģiskajā žurnālā visus parāda hronoloģiskā secībā.

Var atlasīt kontējumus noteiktā laika intervālā, pēc klientiem, dokumentu nosaukuma, projekta
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koda, debeta vai kredīta koda. NO hronoloģiska žurnāla var drukāt vai iegūt pirmsdrukas apskati, tad var gūt
izdruku uz ekrāna un izdruku uz printeri. Kārtas numurs ir unikāls katram grāmatojumam datubāzē. Gada
kārtas numurs ir unikāls pārskata gada ietvaros. Grāmatojumā var būt viens vai vairāki kontējumi, tad vairāku
kontējumu gadījumā kontējumiem būs vienās kārtas numurs. Hronoloģiskā žurnālā parāda apgrozījumus
valūtā (EUR, DEM utt.). Lai beigtu darbu ar žurnālu, var nospiest pogu X. Katrā grāmatojumā var būt 1 vai
vairāki kontējumi. Apakšējā malā ir citas pogas: NOKOPĒT un LABOT. Ar tām pogām var jebkuru
grāmatojumu, izņemot kontu atlikumu grāmatojumus, atvērt. NOKOPĒT nokopē grāmatojumu uz
grāmatojuma formu. Tad varat tajā labot un saglabāt kā jaunu. LABOT atver izvēlēto grāmatojumu. Var veikt
labojumus un tad saglabāt vecā grāmatojuma vietā.

Visi veikti ievadīti, laboti vai stornēti grāmatojumi tiek reģistrēti system log reģistrā, piefiksējot vaikta
darbības laiku un veiktās darbības veicēju.

No hronoloģiskā žurnāla var eksportēt atlasītus kontējumus uz Excel 2000 faila formātu.

Konta apgrozījumu pārskats

Konta apgrozījumu pārskats

Pārskats parāda konkrēta konta apgrozījumus. Var atlasīt noteiktā laika periodā, kādu kontu, vai
sagrupēt kontu apgrozījumus pa kontiem vai pretkontiem.

Virsgrāmata

Virsgrāmata

Virsgrāmatas forma parāda kontu apgrozījumus virsgrāmatas veidā. Ja kādam kontam visās ailēs ir
nulle, tad šo kontu nerāda. Tas padara pārskatāmu virsgrāmatu. Izvēlies laika periodu un uzdot aprēķināt ar
pogu Aprēķināt.

Klienta apgrozījumu pārskats

Klienta apgrozījumi

Debitoru vai kreditoru uzskaitei var lietot šo pārskatu. Jāizvēlas klients, konts un laika periods. 
Var izdrukāt. Arī to var izmantot jebkuru citu kontu apgrozījumu, piemēram, cik daudz gada laikā

konkrēta persona saņēmis vai iemaksājis naudu kasē. Tad izvēlies laika periodu uz gadu, konkrētu personu
un attiecīgo kases kontu. Parasti izmanto 231 un 531 kontu apskatei.

Ja konts ir valūtas (piemēram 2312 Norēķini ar debitoriem EUR), tad parādīsies papildu ailes valūtu
summām. Arī parādīsies cits izdrukas veids.

Klientu apgrozījumu pārskats

Klientu apgrozījumi

Debitoru vai kreditoru uzskaitei var lietot šo pārskatu. Jāizvēlas laika periods un konts. Tas parādīs
pilnu konta apgrozījumu ar visiem klientu sarakstiem. Parasti izmanto 231 un 531 kontu apskatei. Var arī
citus kontus, piemēram, ieņēmumu konta 61 apskatei un ieņēmumu summu apgrozījumam pa klientiem.

Parasts grāmatojums

Parasts grāmatojums
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Šajā formā var sagatavot grāmatojumus. Grāmatojumus saglabāt ar pogu SAGLABĀT. Pēc
saglabāšanas forma iztīrās un var sagatavot jaunu grāmatojumu. Ja vēlaties grāmatojuma izdruku, pirms
nospiežot pogu Saglabāt izdrukājiet! Grāmatojot debetā un kredītā jānorāda kontu plāna konti. Kontējumu
rindās debeta vai kredīta kontus var ievadīt gan ar no klaviatūras, gan ar izkrītošo izvēlni. Izvēlne parādās
debeta un kredīta ievadāmās rūtiņās, kad uzklikšķināsiet uz tās.
Piezīme. Var neizdoties saglabāt grāmatojumu, ja caur Administratora rīkiem dažādos parametros ir ievadīts
, līdz kuram datumam aizliegts veikt grāmatojumus. Tas nodrošina pret nejaušu grāmatojumu veikšanu
aizgājušos laikos. Katrai kontējumu rindai var pēc vajadzības ierakstīt piezīmes.

Bankas dokumenti

Bankas dokumenti
Bankas dokumentos var gūt pārskatu par norēķinu konta apgrozījumiem jebkurā laika periodā un pa

jebkuriem bankas kontiem. Var izdrukāt pārskatu. Apakšējā malā ir pogas, ar kuru palīdzību var atvērt gan
maksājuma uzdevuma, gan ienākoša, gan izejoša bankas dokumenta grāmatojuma formu. Grāmatojuma
forma ir tādi paši kā parasta grāmatojumi forma. Aizpildīšanas kārtība kā parasti grāmatojumi. 
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Lai maksājuma dokumentos pašu organizācijas bankas kontam ievadītu rekvizītus, tad tas jāizdara
caur Administratora rīkiem > galvenajos parametros, sadaļā banka. Tur katram bankas kontam atlasīt
vajadzīgos datus. Šie dati parādīsies maksājuma dokumentos. Klientu bankas rekvizītus ievadīt caur formu
klientu saraksts.

Zalktī var ieimportēt bankas konta izraksta failu no bankām FiDAViSta formātā. Apraksts par šo
formātu var iegūt Latvijas Komercbanku asociācijas mājas lapā, adrese: 
http://www.bankasoc.lv/lka/komitejas/article.php?id=278

Uz bankas dokumentu formas vispirms jāveic bankas faila imports. Bankas faila importa formā
jāizvēlas xml ielādes fails, kas saņemts no bankas (internetbankas).

Pēc faila ielādes jāpārbauda, vai norādītie partneri ir izvēlēti dzeltenajā ailē. Zalktī mēģina piesaistīt
atbilstošus partnerus pēc reģistrācijas numura. Ja tomēr ir tukši dzelteni lauki, tad pašam jāizvēlas
attiecīgie klienti no datubāzes klientu saraksta. Ja kādu ierakstu nevēlās ieimportēt, tad var atkešķēt kešķi

http://www.bankasoc.lv/lka/komitejas/article.php?id=278
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ailē importēt. Visiem ieimportētiem dokumentiem piešķir vienādu dokumenta nosaukumu un nr.. Tas parasti
ir konta izraksts. Pēc dokumentu ieimportēšanas tie paradās nekontēto bankas dokumentu sarakstā.

Katru nekontētajos bankas dokumentu var atvērt uz labošanu un pēc kontējuma  izvēles var saglabāt uz
kontētiem bankas dokumentiem. Tikai tad tas parādīsies bankas dokumentos un virsgrāmatas
apgrozījumos.

Kases dokumenti

Kases grāmata

Var izvēlēt kases kontu un laika periodu, lai gūtu pārskatu uz ekrāna. Var arī izdrukāt.
Apakšējā malā ir pogas jauna ieņēmumu vai izdevumu ordera sagatavošanai. 
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Nospiežot pogu "Jauns", tad var izvēlēties, ieņēmumu vai izdevumu orderi sagatavot. Izvēlamies
kases ieņēmumu orderi. 

Tad kases ieņēmumu ordera ievades formā:
Lauciņā "Datums" ievadiet kases ieņēmumu ordera datumu;
Lauciņā "Kases konts" automātiski parādīsies konts 2610. Te var nomainīt kases kontu, ka jums
ir vairāki kases konti. Tos kases kontus ievada grāmatvedības kontu plānā ar konta veidu - Kases
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konts. Kases ieņēmumu orderī iegrāmatotās summas būs kases konta debetā;
Lauciņā "Numurs" numuru iespējams izvēlēties pēc uzņēmuma izveidotās numerācijas;
Lauciņā "Klients" var izvēlēties personu, kas iemaksās naudu. Blakus lauciņam "Klients" ir poga,
kuru spiežot, var ievadīt jaunu klientu, ar kuru papildinās klientu sarakstu;
Lauciņā "Pamatojums" ievadiet pamatojumu kases ieņēmumu ordera sagatavošanai;
Lauciņā "Pielikumā" uzrādiet attaisnojuma dokumentu, uz kā pamata izrakstīts un iegrāmatots
kases orderis.
Tabula var ievadīt ieņēmumu summu un kredīta kontu, kur iegrāmatot summu.
Ja nepieciešams grāmatot arī PVn summu, tad var, spiežot apakša pogu "21% PVN",
programma pats atdalīs PVN grāmatojuma summu atsevišķā rindiņā. Piezīme: šo automātisko
atdalāmo PVN likmi un PVN kontu var mainīt caur galveniem pamatdatiem.

Tad var izdrukāt šo orderi, nospiežot pogu "Drukāt". parādīsies pirmsdruka, var apskatīt
pirmsdrukas skati un var saglabāt dažādos failu formātos vai uzreiz drukāt, nospiežot pogu ar
printera attēlu.
Tad beigās neaizmirsiet to saglabāt, nospiežot pogu "Saglabāt".

Avansa norēķini

Avansa norēķinu pārskati

Kādam nolūkam izmanto avansa norēķinu pārskatus? Svarīgākais ir saprast uzrakstīto,
te MK noteikumu Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un
organizāciju" 8.4punktā paredzēts, ka "šo noteikumu izpratnē skaidrās vai bezskaidrās naudas
avanss ir maksājums fiziskajai personai – uzņēmuma darbiniekam, valdes vai padomes
loceklim, īpašniekam, dalībniekam vai biedram – uzņēmuma saimniecisko darījumu
nodrošināšanai no uzņēmuma kases (skaidrā nauda) vai šīs personas bankas kontā no
uzņēmuma bankas konta (bezskaidrā nauda), lai šī persona veiktu vienu vai vairākus
maksājumus saskaņā ar doto uzdevumu (piemēram, komandējuma, preču iegādes vai
pakalpojumu izmantošanas izdevumu segšanai). Citi uzņēmuma skaidrās vai bezskaidrās
naudas maksājumi fiziskajai personai (piemēram, darba algas avanss vai samaksa, naudas
aizdevums, individuālajam komersantam, individuālajam uzņēmumam, zemnieku vai zvejnieku
saimniecībai – līdzekļu izņemšana no saimnieciskās darbības) netiek uzskatīti par skaidrās vai
bezskaidrās naudas avansu".

Vienkāršā valodā runājot, jebkurai firmai un organizācijai ir nepieciešams iegādāties
nelielā daudzumā preces vai pakalpojumus uzņēmuma vajadzībām. Firmas vai organizāciju
vārdā darbinieki apmaksā dažādus pakalpojumus, piemēram, autostāvvietas un degvielas
izdevumus uzņēmuma transportam, komandējuma izdevumus utt. Tad to naudas izdevumu
pamatošanai izmanto avansa norēķinu pārskatus, pievienojot izdevumus apliecinošus
dokumentus, piemēram, EKA čekus, kvītis, biļetes, nodevas kvītis.

Kontu plānā jāizveido avansa norēķinu  konti katrai norēķinu personai. Konts var būt parasts
pamatvalūtas konts.

Piemēram: 
23801 - Avansa norēķinu konts ar A.Bērziņu  (parasts, pamatvalūtas EUR konts, bilances

konts, debeta/kredīta konts)
23802 - Avansa norēķinu konts ar I.Ozolu (parasts, pamatvalūtas EUR konts, bilances

konts, debeta/kredīta konts)
utt.

Klientu sarakstā ir jābūt ievadītiem darbiniekiem, lai tie var parādīties avansa norēķinu
sarakstos kā avansa norēķinu personas.

Firma vai organizācija izmaksā skaidro naudu vai ieskaita bankas kontā darbiniekam avansu
avansa norēķiniem. Šo darījumu var grāmatot ar kases orderi, bankas dokumentu vai 
parastu grāmatojumu. Šos dokumentus var kontēt par naudas izmaksu no naudas konta uz

https://likumi.lv/doc.php?id=80418#p8.4
https://likumi.lv/doc.php?id=80418#p8.4
https://likumi.lv/doc.php?id=80418#p8.4
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avansa norēķinu kontu. 
piemēram:
Firma vai organizācija Izmaksā ar kases izdevumu orderi, kontējums: D23801 K2611
Firma vai organizācija ieskaita darbiniekam uz viņa kontu: kontējums: D23801 K2623

Katru izdevumu grāmato uzreiz uz parastiem izdevumu kontiem,
piemēram, 
Samaksāti notāra pakalpojumi, tad kontējumi var būt: D7721 "Biroja izdevumi", K23801

"Avansa norēķinu konts ar A.Bērziņu"
Samaksāts darba brauciens Rīga-Carnikava ar vilcienu, kontējums: D7791

"Administrācijas darbinieka komandējumi un braucieni", K23801 "Avansa norēķinu konts ar
A.Bērziņu"

Ja ir nepieciešams iegrāmatot uz noliktavas uzskaites kontu pirktās preces, bet avansa
norēķinu pārskatā nevarēs tieši kontēt uz noliktavas kontiem. Tad jāiegrāmato ar noliktavas
ienākošo pavadzīmi. Pavadzīmes kontējumi var būt šādi:

Saņemto preču kontējumi D21101 K23801
Aprēķinātais PVN: D57213 K23801
Šāda pavadzīme parādīsies avansa norēķinu pārskatā, bet tieši tur to labot nevarēs.

Pavadzīmi varēs labot caur noliktavas dokumentiem vai caur hronoloģisko žurnālu.

Caur Zalktis izvēlni: Žurnāls-virsgrāmata=> Avansa norēķini var atvērt avansa norēķinu
pārskatu sarakstu:

Šajā logā varat izveidot jaunu avansa norēķinu. Varat atvērt esošos pārskatus uz apskati
vai izlabošanu. Arī šeit varat izdrukāt pārskatu sarakstu. Loga apakšā pa labi ir poga
"Uzstādījumi'. Caur to varat regulēt, vai vienmēr šājā saraksta parādīt visus vai daļu avansa
norēķinu pārskatus.

Ar pogas "Jauns" palīdzību var atvērt jaunu avansa norēķinu un to sagatavot.
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Tagad var labot pamatinformāciju - pārskata numuru, laika periodu, avansa norēķina
personu un kontu.

Kreisā tabula parādā visus ievadītos dokumentus, piemēram čekus, kvītis, biļetes ar
sekojošu pamatinformāciju: datums, klients, dokumenta nosaukums, numurs, projekts (nav
obligāti), Piezīmes. Atbilstoši katram kreisās tabulas ierakstam tiek parādīti labās tabulas
kontējumi, summas un piezīmes.

Vispirms jāievada 1 dokumentu kreisajā tabulā un tad pēc tam labajā tabulā kontējumus
un summas. Tikai pēc tam var ievadīt nākošo dokumentu.

Ja nodzēsīsiet avans norēķinu pārskatu, tad tas tiks nodzēsts, bet tajā esošie ieraksti -
iegrāmatojumi netiek nostornēti. Tos varēs apskatīt hronoloģiskajā žurnālā.

Caur apakšā redzamo pogu "Uzstādījumi" varat ievadīt nepieciešamos pamatdatus ērtākai
datu ievadei:
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Šajā pamatdatu logā ievadiet biežāk lietotus kontus CostPocket ērtākai čeku ievadei.

CostPocket mobilā aplikācija var jums palīdzēt veikt ātrāku čeku ievadi. Apaksts par tās
izmantošanu: https://costpocket.com/lv/learn/zalktis

Kad saņemsiet datu failu no CostPocket, tad Zalktī var ieimportēt uz avansa norēķinu
šāda veidā. Nospiediet pogu "CostPocket" uz avansa norēķina pogas, tad parādīsies tas logs:

Ja partneru nosaukumi nav ievadīti, atzīmēti ar dzeltenu laukumu, tad ievadiet.
Grāmatojot tos ierakstus, saglabāsiet arī jaunus klientu automātiski uz klientu sarakstu.

Piemērā datums ir nokrāsots sarkanā krāsā. Tas atgādina, ka tie datumi neietilpst avansa
norēķina norādītajā laika periodā.

Te ir atsevišks raksts, kā izmantot CostPocket mobilo lietotni: CostPocket izmantošana
avansa norēķinā

https://costpocket.com/lv/learn/zalktis
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CostPocket izmantošana avansa norēķinā

Kā sākt lietot CostPocket kopā ar programmu Zalktis?

Lejupielādē mobilo lietotni CostPocket:

Android

iPhone

Reģistrējiet jūsu kompāniju un zem iestatījumiem izvēlieties Zalktis integrāciju.

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.wizardfinance&hl=en&utm_source=global_co
https://apps.apple.com/ee/app/tsekk-ceki-kuitti-receipts/id1199514822
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Izvēloties Zalktis integrāciju, jāraksta arī e-pasta adrese, uz kuru CostPocket varētu nosūtīt
CSV un PDF failus. Ja jūs reģistrējat kompāniju kā grāmatvedis, varat uzrakstīt jūsu e-pasta
adresi. Ja esat uzņēmuma īpašnieks, varat rakstīt savu e-pastu vai jūsu grāmatveža e-pastu
(pēc tam faili tiks nosūtīti tieši jūsu grāmatvedim), un viņa var augšupielādēt failus uz
programmu Zalktis.
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Apsveicam, Jūsu integrācija ir veiksmīgi iestatīta!

Tagad sagatavosim mūsu pirmo izdevumu vai ceļojuma pārskatu.
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Video, kā darbojas mūsu lietotne:

https://www.youtube.com/watch?v=957n_pjS1tE&t=5s

Sastādot pārskatu, pievienojiet visus čekus un pēc tam noklikšķiniet uz “Atskaite gatava”

https://www.youtube.com/watch?v=957n_pjS1tE&t=5s
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Costpocket nosūtīs e-pasta ziņojumu, kuram būs pievienoti 2 faili:

PDF - viegli lasāms fails 

CSV - fails jāieimportē programmā Zalktis
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Lejupielādēt abus failus no e-pasta ziņojuma.

PDF lasāms pārskats:
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Atveriet programmu Zalktis

Programmā Zalktis atveriet avansa norēķinu pārskatu. Apakšējā joslā ir poga CostPocket.
Noklikšķiniet uz tās.
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Jaunatvērtajā logā “Čeku imports no CostPocket faila” noklikšķiniet uz pogas “Faila izvēle”
un atlasiet failu April__2020__Zalktis__2020-04-02.csv

Pēc tam tiks ielādēti dati no csv faila.
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Tabulas dzeltenais lauks pirmo reizi netiek aizpildīts, ja Zalktis datu bāzē nav šo partneru
datu. Ievadiet nosaukumu. Nākamreiz atkārtoti nebūs jāievada tie paši partneru
nosaukumi.

Pēc tam var nospiest pogu “Grāmatot.

Tagad šie CostPocket ieraksti ir iegrāmatoti Zalktis datu bāzē, izmantojot avansa norēķinu
pārskatu.
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Apmaksas kontrole

Apmaksas kontroles saraksts

Ja grāmatvedības darbā debitoru un kreditoru kontrolei nav parocīgas atskaites par katru klientu
Klienta apgrozījumi, tad var izmantot citādāku, Zalktī pieejamu piegādes vai saņemšanas dokumentu
apmaksas kontroli – apmaksas dokumentu kontroles sarakstu. Tādu atskaiti ir izmantojams, ja jūsu
uzņēmuma specifiska ir regulāra vairāku parāda dokumentu apmaksa ar 1 apmaksas dokumentu.

Kontroli var veikt pa debitoru , kreditoru kontiem, piemēram pa kontiem 2310, 5310.
Apmaksas kontroles lietošana nav obligāta. Tās lietošana/nelietošana neietekmē grāmatvedības

kontu / virsgrāmatas kontu atlikumus.
Tās būtība ir vienkārša, ka apmaksa tiek kontrolēta, katrā norēķinu kontā pa klientiem sasaistot debeta un
kredīta dokumentus, ka apmaksātu. Sasaistes operācijas tiek veiktas jau iegrāmatotiem dokumentiem.
Sasaistes dati datubāzē tiek uzglabāta atsevišķi no grāmatojumiem. Sasaistes nemaina grāmatojuma
datus. Ja sasaista grāmatojumus un pēc tam labo grāmatojumus, tad zalktis automātiski nodzēs visas
sasaistes ar šo laboto grāmatojumu. Varat jebkurā laikā sasaistīt un nodzēst sasaiti pa grāmatojumam.
Apmaksas dokumentu kontroles saraksta forma izskatās šāda:
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Lai veiktu darbības, vispirms izvēlē kontu, klientu un laika periodu, lai tajos noradītajos robežās veiktu
darbības ar dokumentu sasaiti.
Lai veiktu sasaiti, jāizvēlē viens debeta dokuments un otrajā tabulā vienu kredīta dokumentu un nospied
taustiņu Sasaistīt iezīmētus debeta un kredīta dokumentus. Tiek sasaistīti par mazāko summu no tiem
abiem dokumentiem. Katrai debeta vai kredīta dokumentam var piesaistīt vairākus pretējās puses
dokumentus, līdz izmantosies visa dokumenta summa. Kad visa dokumenta summa ir izmantota sasaistē,
tad tās summas aizkrāsosies zaļā krāsā.

Var izdrukāt apmaksas dokumentu kontroles sarakstu. Izdruka izskatās savādāk nekā uz formas.
Izdrukā pēc atlases kritērijiem atlasītiem vienas puses (debeta vai kredīta pēc izvēles) dokumentiem tiek
piesaistīti visi neatkarīgi no datuma otrās puses dokumenti par sasaistītām summām. Dažiem dokumentiem
var nebūt sasaitīti dokumenti, kurus nesasaistījāt, tad tie ir neapmaksātie dokumenti (nesaņemtas preces
atkarībā no konta tipa).
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Finanšu un nodokļu pārskati

Vispārīgs apraksts

Finanšu un nodokļu pārskati

Finanšu un nodokļu pārskati, kā arī kontu piesaistīšana pārskatiem ir pieejami caur Zalktis izvēlni: Žurnālas-
virsgrāmata > Nodokļu un finanšu pārskati.

Zalktī ir pieejami šādi fianšu un nodokļu pārskati, saraksts ir pievienots:

Dažādiem nodokļu un finansu pārskatiem ir nepieciešama informācija no grāmatojumu kontu
apgrozījumiem. Pievienota kontu piesaistīšanas forma.
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Piemēram, peļņas vai zaudējumu aprēķinā ailei "Neto apgrozījums" ir nepieciešams piesaistīt
ieņēmumu kontus: 611, 612, 613.....

Kontu piesaistīšanas formulai ir dažādi nosacījumi: kuru kontu piesaistīt, ar plusu vai mīnusa zīmi
piesaistīt, debeta vai kredīta pusi, kā arī saldo(konta atlikumu) vai apgrozījumu.

Piemēri peļņas un zaudējumu aprēķins: Neto apgrozījumam piesaistīt kontu 611, kredīts, "+",
Saldo. Šajā gadījumā var iegūt apgrozījumu no gada sākuma. Nevarēs parādīt tikai 3.ceturkšņa apgrozījumu,
jo saldo atlikumā sakrājas summas no gada sākuma. Ja vēlās arī apgrozījumu par noteiktu mēnesi vai
ceturksni, tad neto apgrozījumam jāpiesaista 611, kredīts, "+", apgrozījums. Ja jums grāmatojumu 611
debetā, vēl jāpiesaista 611 debets, "-", apgrozījums.
Izdevumu kontiem jāpiesaista ar "-" zīmi, piemēram, administrācijas izmaksas 772, debets, "-",
apgrozījums.

Piesaistīšanas piemēri PVN deklarācijai

41.rinda + K 5210 
-  D 5210
+ K 6110
+ K 6210 

41.1.rinda + K 6310 (darījumiem ar PVN reverso grāmatojumu)
52.rinda + K 572101 (PVN 21% )

+ K 572102 (PVN 12%)
54.rinda + K 572115 (PVN par pakalpojumiem no ES)
62.rinda + D 572101 (PVN 21%)

+ D 572102 (PVN 12%)
63.rinda + D 572115 (PVN par pakalpojumiem no ES)

Piesaistīšanas piemēri PVN deklarācijas pielikumam PVN1 I.daļai

Priekšnodokļa konts + D 5721101  21%PVN
-  D 5721102  12%PVN

Lauksaimniekiem izmaksātā kompensācija + D 5721103  
Reversais PVN par datortehniku (R4) + K 5721201 (Reversais PVN -R4)
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Piesaistīšanas piemēri PVN deklarācijas pielikumam PVN1 II.daļai

Priekšnodokļa konts + D 5721115  21%PVN

Piesaistīšanas piemēri PVN deklarācijas pielikumam PVN1 III.daļai

PVN konts + K 5721115  21%PVN
PVN kredīta pārdošanas konts par 41.1.rindā
pieminētiem darījumiem (R1, R2, R3, R4)

+ K 6310

Piesaistīšanas piemēri Peļņas uz zaudējumu aprēķinam

Neto apgrozījums + K 6113 Apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas - D 7110 Apgrozījums
Pārdošanas izmaksas - D 7610 Apgrozījums
Administrācijas izmaksas - D 7710 Apgrozījums
Uzņēmuma ienākuma nodoklis - D 8620 Apgrozījums

Piesaistīšanas piemēri BIlancei

Iekārtas un mašīnas + D 1221 Saldo
- K 12291 Saldo

Krājumi + D 2110 Saldo
Nākamo periodu izmaksas + D 2410 Saldo
Akciju vai daļu kapitāls + K 3110 Saldo
Norēķini ar piegādātājiem + K 5310 Saldo

Deklarācija par skaidrā naudā veiktiem darījumiem

sw
Caur Zalktis izvēlni: Žurnāls-virsgrāmata > Nodokļu un finanšu atskaites >
Nodokļiem un finanšu pārskatiem Kontu piesaistīšana.
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Izvēlieties atskaiti: Deklarācija par skaidrā naudā veiktiem darījumiem.
Tad piesaistiet tai atskaitei skaidrās naudas kontu, piemēram kases kontu 2610.

Pēc tam Caur Zalktis izvēlni: Žurnāls-virsgrāmata > Nodokļu un finanšu
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atskaites > Nodokļiem un finanšu pārskati atvērsies nodokļu un finanšu
pārskati.
Izvēlieties atlasei: VISI PĀRSKATI.
Tad sarakstā atrodiet deklarāciju par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem.

Tad šaja atskaitē var uzģenerēt deklarāciju pa jebkura mēneša darījumiem.
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Noliktava

Sākums

Uzsākot darbu ar noliktavas dokumentiem

Noliktavas dokumentos preču iegrāmatošanai vienmēr izmanto grāmatvedības kontu plānā izveidoto
noliktavas kontu.
Lai izveidotu jaunu noliktavas kontu, tad atveriet kontu plānu caur Zalktis izvēlni: Pamatdati > Kontu plāns 
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Tā loga apakšā nopiediet pogu Jauns, lai izveidotu jaunu grāmatvedības kontu.

Bildē ir redzams, ka ir ievadīts jauns konts ar veidu - Noliktavas konts. Tad var spiest pogu Saglabāt, lai
jauns konts pievienojas kontu plānam.

Nākamais ir preču grupas izveide. Preču grupas var izveidot caur Zalktis izvēlni: Noliktava > Preču grupu
saraksts.
Šeit vair izveidot 1 vai vairākas grupas, pa kurām varam sagrupēt dažādas preces un pakalpojumus.
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Tad var ievadīt jaunu preci caur Zalktis izvēlni: Noliktava > Preču un pakalpojumu saraksts.
Tad var spiest pogu "Jauns", lai izveidotu jaunu preci.

Obilgāti ievadāmie dati ir Kods, Nosaukums un Mērvienība.

Tad varat izveidot noliktavas dokuemntus: ienākošā pavadzīmes, izejošās pavadzīmes, saņemšanas katus,
norakstīšanas aktus, pārvietošanas pavadzīmes un ražošanas aktus.

Atveram ienākošās pavadzīmes veidošanas logu caur Zalktis izvēlni: Nolikatva > Noliktavas dokumenti >
Ienākošā pavadzīme.
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Šajā ienākošās pavadzīmes formā var ievadīt saņemtās preces, kurus uzreiz iegrāmato uz noliktavas kontu.
Iegrāmatotās preces jau tiek uzskaitītas kā noliktavas cenās (pašizmaksas cenās).

Noliktavas dokumenti

Noliktavas dokumenti
            Preču un pakalpojumu sarakstā var ievadīt dažādas preces un pakalpojumus, kurus vajadzēs
izmantot noliktavas dokumentu sagatavošanai un izdrukām. Rēķinos parādītas preces vai pakalpojumi tiek
grāmatoti, apejot noliktavu sekojoši: pēc standarta kontu plāna D231, K611, PVN summu D231, K572. Šos
kontus var mainīt, un noteikti 1 reizi uzstādīt. To nevajag manīt pēc tam, kad sāk lietot rēķinu un pavadzīmju
grāmatojumus. Šos kontējumu shēmu uzstāda caur izvēlni: Parametri > Administratora rīki > Pavadzīmju
kontējumu shēmas.

 
Šajā programmā rēķinu un pavadzīmju uzskaite notiek, izmantojot tiešos grāmatojumus uzreiz virsgrāmatā.
Var gūt dažādas atskaites par šiem dokumentiem. Šī forma var parādīt noliktavas dokumentu sarakstus,
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izmantojot dažādus atlases nosacījumus.
 
 
Visu veidu noliktavas dokumentu grāmatojumus veic šajā grāmatojuma formā. Ir 1 interesanta piezīme, ka
grāmatojumu var atzīmēt kā nekontējamo. Tas neparādās virsgrāmatā. Vēlāk, kad vajadzēs, tad šo
nekontēto grāmatojumu var atvērt un atzīmēt par kontējamo un saglabāt, t.i. grāmatojumi parādīsies
virsgrāmatā. No hronoloģiskā žurnāla vai noliktavas dokumentu saraksta var stornēt jebkuru dokumentu, ja
nepieciešams.
 
Ja Jūs vēlaties noliktavu kārtot, negrāmatojot virsgrāmatā, vai vienkārši atsevišķi, tad Jūs varat izveidot jaunu
atsevišķu datubāzi un lietot tikai noliktavas uzskaitei. Jaunā datubāzes failā vajadzēs tikai dažus kontus
kontu plānā, kurā grāmatosies visi noliktavas dokumenti.
 
Zalktī ir 6 dažādu noliktavas dokumentu tipi:
1)Ienākošā pavadzīme – izmanto, lai iegrāmatotu saņemtās preces no citiem uzņēmumiem,
2)Izejošā pavadzīme – izmanto lai noformētu pārdošanu, nodošanu citiem uzņēmumiem,
3)Pieņemšanas akts – var izmantot lai iegrāmatotu pašražotās preces, atpakaļ pieņemtās neizlietotās
preces no saimnieciskās darbības,
4)Norakstīšanas akts – var izmantot saimnieciskajai darbībai izsniegtās preces un krājumus,
5)Pārvietošanas pavadzīme – izmanto krājumu pārvietošanai no 1 noliktavas konta uz citu noliktavas kontu,
6)Ražošanas akts – izmanto, lai norakstītu no noliktavas konta izejvielas un vienlaikus iegrāmatotu
noliktavas uzskaitē saražotās preces, pieskaitot arī dažādas papildu izmaksas,
7)Pārcenošanas akts – derīga maziem veikaliem preču vērtību veidošanu pārdošanas cenās.
 
Visus šos noliktavas dokumentus var grāmatot, piesaistot noliktavas kontu, kas ir nodefinēts kontu plānā kā
noliktavas konts.
Gandrīz visiem šiem dokumentiem varat nomainīt tās nosaukumu tās sagatavošanas laikā.

Piemēram, lai norakstītu no noliktavas uzskaites kancelejas papīru A4 1paku, kas bija izlietots biroja
darbības nodrošināšanai, tad atvērt formu Norakstīšanas aktu, nosauc dokumenta nosaukumu par
izlietošanas pārskatu(vai aktu). Tad ievada papīru A4, kontējums varētu būs atkarībā no jūsu uzņēmumā
noteiktās kārtības: D772(biroja izdevumi) K211(noliktavas konts). Cenā ievadīt no izkrītošās izvēles vai savu
aprēķināto ciparu. Piezīmē norāda, ka šīs kancelejas preces izlietotas biroja darba uzturēšanai. Tad var
izdrukāt un pēc tam saglabāt. Ja nākotnē ir nepieciešams vēlreiz to izdrukāt, tad var to atvērt uz labošanu
vai jaunu grāmatojumu, izdrukāt un aizvērt bez saglabāšanas.
            Ja jūsu uzņēmumā ir nepieciešama ļoti liela preču nosaukumu uzskaite, tad jums jāapsver, vai
Zalktis būs ērts lielu preču nosaukumu uzskaitē.
Gandrīz visiem šiem dokumentiem varat nomainīt tās nosaukumu tās sagatavošanas laikā.
Piemēram, lai norakstītu no noliktavas uzskaites kancelejas papīru A4 1paku, kas bija izlietots biroja
darbības nodrošināšanai, tad atvērt formu Norakstīšanas aktu, nosauc dokumenta nosaukumu par
izlietošanas pārskatu(vai aktu). Tad ievada papīru A4, kontējums varētu būs atkarībā no jūsu uzņēmumā
noteiktās kārtības: D772(biroja izdevumi) K211(noliktavas konts). Cenā ievadīt no izkrītošās izvēles vai savu
aprēķināto ciparu. Piezīmē norāda, ka šīs kancelejas preces izlietotas biroja darba uzturēšanai. Tad var
izdrukāt un pēc tam saglabāt. Ja nākotnē ir nepieciešams vēlreiz to izdrukāt, tad var to atvērt uz labošanu
vai jaunu grāmatojumu, izdrukāt un aizvērt bez saglabāšanas.

Ja jūsu uzņēmumā ir nepieciešama ļoti liela preču nosaukumu uzskaite, tad jums jāapsver, vai
Zalktis būs ērts lielu preču nosaukumu uzskaitē.

Zalktī ir arī recepšu veidošanas iespēja. Var atvērt recepšu sarakstu caur Zalktis izvēlni
PARAMETRI > Recepšu saraksts. 
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Ievadot jaunu vai labot esošo recepti, katrā receptē jaunai produkcijai piesaista nepieciešamās izejvielas un
tās apjomu.

Recepšu galvenais uzdevums ir iespēja ātri sagatavot ražošanas aktu. Ražošanas dokumenta apakšdaļā ir
lauks „Saraksta aizpilde pēc receptūras”, ar tās palīdzību var ātri aizpildīt ražošanas dokumentu.
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Ražošanas dokuments

Ražošanas dokuments

Noliktavas dokumentu sarakstā ietilpst režošanas dokuments. 
Tajā dokumentā var grāmatot izsniegtās 1 vai vairākas preces / krājumus no noliktavas uz ražošanas
objektu un grāmatot saražoto preci no šim izjevielām un papailduizdevumiem no režošanas objekta uz
nolikatvas uzskaiti.
Ražošanas dokumenta paraugs:
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Saskaņā ar šo dokumentu paraugu:
No izejvielu noliktavas konta 21101 izsniedz preces ar kodu Papīrs1 uz ražošanu.
Uz gatavo preču noliktavu nodot gatavās preces - Aploksnes 100 gabalus, tikai saražotas no izejvielas
Papīrs1 un no papildu izmaksām, kopējā summa 38.60 EUR. 
Starpkonts ir tas konts, kurā sasumējas izmaksas. Tas var būt ražošanas objekta konts, brīvi izvēles konts,
var būt 2.grupas kontu grupā (nav obligāti).

Ir iespējams, izmantojot receptūru, ātri aizpildīt ražošanas dokumentu pēc receptūrā noteiktām proporcijām.

Ta dokumenta vietā ir iespējams izmantot citus noliktavas dokuemntus: saņemšanas un norakstīšanas
aktus. 
Norakstīšanas aktā var ierkastīt izlietotās preces/krājumu no noliktavas konta uz ražošanas objektu.
Saņemšanas aktā avr ierkastīt gatavās, saražotās preces no ražošanas objekta uz noliktavas uzskaiti.
Zalktī var gan saņemot,gan izsniedzot preces/krājumus no un uz jebkuru noliktavas kontu.

Rēķini

Rēķini

Rēķini

Ienākošos rēķinus var grāmatot kā rēķinu, ja jums vajadzīgs ar laiku zināt
kādi pakalpojumi ir bijuši ienākošos rēķinos. Ja nē, ienākošos rēķinus var grāmatot
kā parastu grāmatojumu.

Rēķinus var drukāt gan kā parastu rēķinu vai arī speciāli uz citām veidlapām.
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Rēķina kontējumi ir parasti bez grāmatošanas uz noliktavas kontu. Tām
firmām, kuras lieto krājumu periodisko uzskaiti, rēķinu pielietošana ir piemērota. Ja
lieto nepārtraukto krājumu uzskaiti, tad jālieto noliktavas dokumenti, jo Zalktī tikai
noliktavas dokumenti kontējas ar noliktavas uzskaites kontu.

Kad rēķins ir apskatīts un pārbaudīts, spiež pogu "Print" un izdrukā ķinu 2
eksemplāros: viens paliek uzņēmuma grāmatvedībā, otrs tiek aizsūtīts klientam.
Pēc ķina izdrukāšanas dokuemntu saglabā  ar pogu " Saglabāt".  Pēc tās pogas
nospiešanas var ievadīt jaunu rēķinu.

Uz formas ir ķeksis kontēt. Tas norāda, vai vajag šo rēķinu grāmatot uz
virsgrāmatu. Ir tādi gadījumi, ka rēķinu nevajag kontēt, bet tikai saglabāt,
piemēram, rēķini par avansa maksājumiem. Tas vienmēr parādīsies rēķinu sarakstā,
bet neparādīsies virsgrāmatā, hronoloģiskajā žurnālā un citos ar grāmatojumu
saistītos pārskatos.

Rēķinu sarakstā var atfiltrēt parādāmos rēķinus: kontētus vai nekontētus
rēķinus.

Apmaksas piesaiste rēķiniem

Apmaksas piesaiste rēķiniem

 Līdz šim Zalktī bija tikai funkcija Apmaksas kontrole. Šajā kontrolē tiek
sasaistīti debeta un kredīta puses grāmatojumi/dokumenti caur konkrētiem
grāmatvedības kontiem, piemēram debitoru uzskaite kontā 2310, kreditoru
uzskaite kontā 5310 u.c.

Tagad Zalktī ar 2020.2.xxx versiju ir jauna iespēja "Apmaksas piesaiste
rēķiniem", pilnīgi atšķirīga no "Apmaksas kontrole" iespējām. Šeit piesaiste nenotiek
caur grāmatvedības kontiem. Piesaite ir pie noteiktiem dokumentu veidiem:
parastiem rēķiniem,  universāliem rēķiniem un noliktavas dokumentiem - izejošām
pavadzīmēm tiek piesaistīti Zalktī noteiktie dokumenti - kases ieņēmumu orderi un
ienākošie bankas dokumenti. 

Apmaksas piesaistes rēķiniem/pavadzīmēm lietošana nav obligāta!  Tās
lietošana / nelietošana neietekmē grāmatvedības kontu / virsgrāmatas kontu
atlikumus. 

Tās lietošana ir tikai jūsu ērtībām, vai arī, ja vēlaties, lai izejošos rēķinos /
pavadzīmēs iedrukātu saņemtos maksājumus. Tā ir izveidota maksimāli vienkārša
un ērta lietošanai.

Šobrīd šo iespēju var izmantot universālos rēķinos, ar laiku līdz 2020.g.vidum
tiks iestrādāti arī noliktavas dokumentos -izejošās pavadzīmēs un parastos
rēķinos.

Piemēri: Pirmdien saņemts avanss 20 % apmērā 200 EUR, pēc tam otrdien
sagatavots noliktavas dokuments preces pārdošanai - izejošā pavadzīme par
235.95 EUR, un nākošceturtdien saņem nepietiekošo atlikušo maksājumu 29.61
EUR.

Savlaicīgi ievadiet sistēmā pirmdien saņemto maksājumu ar ienākošo bankas
dokumentu 200 EUR. Ienākošais bankas dokumenta veids ir pieejams tikai caur
bankas dokumentiem. Arī, kad ieimportējat no bankām saņemtos konta izraksta
xml failus, visi ieimportēti ieraksti tiek saglabāti kā bankas ienākošie / izejošie
dokumenti.
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Tad otrdien var sagatavot universālo rēķinu. 
Šim rēķinam jūs var mainīt dokumenta nosaukumu, piemēram pavadzīme,
pakalpojumu pavadzīme, u.c. Bet tās tiek sagatavotas universālā rēķina
logā/formā.

Kad esat sagatavojis dokumentu, tad turpat ir poga Apmaksa, to var spiest,
lai piesaistītu maksājumus.  
Šajā brīdī, ja sagatavotais dokuments vēl nav saglabāts, tiek piedāvāts to
saglabāt. 
Droši atbildiet jā, lai saglabātu šo dokumentu sistēmā un var saglabātam
dokumentam piesaistītu maksājumus.

Tad tajā universālā rēķina formā spiediet pogu "Apmaksa", lai piesaistītu apmaksas
dokumentus.
Pēc tam parādīsies jauns logs " Rēķinam piesaistītie maksājumi".
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Augšējā tabulā ir piesaistīto maksājumu saraksts. 
Apakšējā tabulā ir ienākošo maksājumu saraksts, no kuriem 1 vai vairākus
dokumentus var piesaistīt konkrētam rēķinam.
Apakšējā bildē -  izvēlamies ienākošo bankas avansa maksājumu nr.23 un
piesaistītās summas ailē ievadam visu piesaistāmo summu 200 EUR.
Tad varam atzīmēt, vai šo avansa maksājumu parādīt izdrukājamā rēķinā
(apakšējā pēdējā bildē ir izdrukas paraugs).
Pēc jūsu vajadzībām varat arī neparādīt rēķinā šo saņemto avansu 200 EUR, bet
piesaistē šis avanss paliek piesaistes kontrolei.
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Ja par šo rēķinu vēlāk ienāk pēcmaksas maksājumi, tos varat vēlāk piesaistīt, kad
maksājums no bankas ir ievadīts datubāzē.
Šo maksājumu varat atzīmēt, ka to nerādīt izdrukājamā rēķinā, jo tas ir
pēcmaksas maksājums un tas nevar būt zināms jau rēķina izdrukas dienā.



Zalktis rokasgrāmata

96 / 137

Tāda izskatās izdruka, ja ir atzīmēts, ka konkrēto maksājumu jāparāda izdrukā.
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Rēķina elektroniskā sagatavošana un izsūtīšana pa e-pastu

Rēķinu elektroniskā sagatavošana un izsūtīšana

Arvien vairāk uzņēmumu sagatavo rēķinus elektroniski un izsūta saviem klientiem
par dažādiem pakalpojumiem. Vai to var darīt Zalktī. Jā, to var izdarīt.

Šajā rakstā neatrunāšu gadījumus, kad vēlās rēķinus parakstīt ar drošo
elektronisko parakstu, kuru izdod VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.
Par to tuvākā informācija ir mājas lapā: https://www.e-paraksts.lv

Lai rēķinā, parakstu daļā uzrakstītu frāzi, piemēram “Rēķins ir sagatavots
elektroniski un ir derīgas bez paraksta” vai “Rēķins ir sagatavots elektroniski un
saskaņā ar LR likuma “Par grāmatvedību” 7.1.pantu ir derīgs bez paraksta”, tad
Zalktī vajadzēs caur rēķina ievades formā apakšā pa labi esošo komandpogu
“Uzstādījumi” aiziet uz parakstu daļu vai rēķina apkšdaļas teksta lauku un tur
ierakstīt tekstus. Izdruka jau būs sagatavota.

Lai rēķina sagatavošanas laika beigās izsūtītu  to caur e-pasta sistēmu ar 1
komandpogas klišķi, tad vispirms jāuzstāda e-pasta uzstādījumi, ja nav iepriekš
sagatavoti.
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Rēķins Caur rēķina ievades formas komandpogas “Uzstādijumi” var iestatīt e-pasta
servera uzstādījumus. Lai Zalktis sūtītu rēķinus, ir nepieciešams jūsu e-pasta
adrese, kuru atvēlēsiet Zalktij rēķinu izsūtīšanai. Tā var būt atsevišķa e-pasta
adrese, vai arī var izmantot esošo jūsu e-pasta adresi. Sekojoša bildē ir redzama
e-pasta uzstādījumu aizpildes lauki:
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E-pasta uzstādījumi:

gmail.com
E-pasta adresēm no gmail.com ir tādi uzstādījumi:
E-pasta adrese un lietotājvārda formāts: xxxxx@gmail.com
SMTP servera adrese: smtp.gmail.com
SMTP servera ports: 587
SSL protokols: jā (atzīmē ar kekšķīti)
Skatīt papildu info: 
https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=lv
https://support.google.com/mail/answer/14257?hl=lv
If you got authentication error, you need to enable Allowing less secure apps or
Sign in using App Passwords.
Arī šeit gmail lietotāji derētu izdzēsties no melnajiem sarakstiem:
https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha

outlook.lv un outlook.com
E-pasta adresēm no outlook.com ir tādi uzstādījumi:
E-pasta adrese un lietotājvārda formāts: xxxxx@outlook.com
SMTP servera adrese: smtp.live.com vai smtp.outlook.com
SMTP servera ports: 587
SSL protokols: jā (atzīmē ar kekšķīti)

inbox.lv
E-pasta adresēm no inbox.lv ir tādi uzstādījumi:
SMTP lietotājvārdā ievadiet pilnu E-pasta adresi: xxxxxx@inbox.lv vai cits
SMTP lietotājvārda(login) formāts: xxxxx
SMTP servera adrese: mail.inbox.lv
SMTP servera ports: 587
SSL protokols: atzīmēta pazīme jā
SMTP parole: iegūstami saskaņā ar doto inbox.lv norādi:
https://help.inbox.lv/category/37/question/190
Ir ierobežojumi bezmaksas inbox.lv kontam, ka  inbox.lv pieņem līdz 15 e-
vēstulēm stundā vai līz 5 vēstulēm minūtē caur SMTP protokolu.

outlook.office.com
E-pasta adresēm no office365.com ir tādi uzstādījumi:
E-pasta adrese un lietotājvārda formāts: xxxxx@xxxxxx.com
SMTP servera adrese: smtp.office365.com
SMTP servera ports: 587
SSL protokols: jā (atzīmē ar kešķi)

E-pasta serveru dati vai mainīties.

Var arī izmantot dažādu e-pasta sistēmu iespējas, kā arī sava uzņēmuma e-pasta
sistēmu, uzstādījuma informāciju iegūstot no sava datorsistēmu administratora.

Tad varat sākt izmēģināt ar 1 komandpogas klišķi rēķinu izstūtīšanu caur e-pasta
sistēmām klientiem. Katrai e-vēstulei tiek pievienots rēķins 2 formātos: PDF un htm
faila formātā.

  

https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=lv
https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=lv
https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha
https://help.inbox.lv/category/37/question/190
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E-vēstulē sagatavojot pavadrakstu, var izmantot html tagus, lai izceltu atsevišķus
tekstus vai vārdus.

Piemēri:

<strong>Izcelts</strong> Izcelts

<cite>Citāts</cite> Citāts

<p>Pirmā rindkopa.</p> <p>Otrā rindkopa.</p>

<h1>Virsraksts</h1> Augšējais virsraksts

<h2>Apakšvirsraksts</h2>  Apakšvirsraksts

<h3>Trešais apakšvirsraksts</h3> Trešais apakšvirsraksts

Pievienojiet šo tagu <br />, lai pievienotu papildus pārnesumus starp vārdkopām.

<b>Trekns</b> Trekns

<i>Slīps</i> Slīps

<a href="http://www.zalktis.lv">Zalktis</a> izveidosies saite uz www.zalktis.lv

Piemērs:

<html>
<H2>Sveicināti!</H2>
<br /> <br />
<p>Pielikumā pievienoju rēķinu PDF faila formātā!<p />
<br /> <br />

<p>Ar cieņu,<p />
<p>Jānis Bērziņš<p />
<p>SIA "AABBAAA"  gramatvedis<p />
<p>Tālrunis 000000121<p />
<a href="http://www.aabbaaa.lv">AABBAAA</a>
<html />

Iespējamās specifiskās problēmas: 
1) Atsevišķos gadījumos neiesakām E-vēstules pavadtekstā ievadīt e-pasta adreses
un telefona numurus, ir bjis gadījums, ka galalietotājs ar Gmail epasta adresi
nesaņem sūtījumu un Gmail serveris atmet ar šādu paziņojumu (This message was
blocked because its content presents a potential securtiy issue, code 552-5.7.0)
(pievienots 09.01.2019.)
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Komunālās saimniecības rēķini

Komunālās saimniecības rēķini

Dažādi uzņēmumi, piemēram, namīpašnieki, nomas uzņēmumi un kabeļtelevīzijas īpašnieki katru
mēnesi sagatavo gandrīz vienāda satura rēķinus. Zalktī esošā komunālās saimniecības rēķinvedība atvieglos
to iespēju. Var veidot vairākas rēķinvedības atsevišķām nozarēm vai adresēm.

Klientu sarakstā ievada tos klientus, kuriem ik mēnesi ir jāpiesūta rēķins. Katram klientam var izveidot
pakalpojumu aprakstu – kuri jārāda viņam piesūtītos rēķinos. Katram pakalpojumam var norādīt sniegto
pakalpojumu laiku no un līdz. Datumu "no mēneša" norāda mēnesi, ar kuru jāsāk piesūtīt klientam ķini par
pakalpojumiem. Datumu "līdz mēnesim" norāda datumu, līdz kuram ir līgums par šī pakalpojuma sniegšanu.
Piemēram, no 01.2023. līdz 12.2023. Datumu "līdz menesim" var mainīt, ja nepieciešams. Pakalpojumu
nosaukumu pēc pievienošanas sarakstam arī var mainīt. Arī var noteikt, ar kādu PVN likmi apliekams šis
pakalpojums. Pēdēja ailē ievada kredīta kontu, uz kuru ieņēmuma kontu grāmato šo ieņēmumu.
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Atverot tabellapu – aprēķinātie pakalpojumi, tur automātiski aprēķināsies pakalpojumu kopums saskaņā ar
pakalpojumu aprakstu. Aprēķinātajos pakalpojumos, vēl var mainīt daudzumu un cenu.
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Par katru mēnesi rēķini jāgrāmato tajā  mēnesī, var  pēdējā dienā. Datumu var mainīt, iegrāmatošanas
datums ir arī rēķina datums. Rēķinu grāmatošanai pārējie konti ir ievadāmi caur kontējumu shēmām, kas ir
pieejams caur administratora rīkiem. Pie saglabāšanas uzreiz parāda izdruku, kuru var izdrukāt.

Komunālās rēķinvedības jau iegrāmatotus rēķinus var apskatīt rēķinu sarakstā. Tie rēķini nav labojami, var
nostornēt un vietā saglabāt jaunu rēķinu.
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Alga

Darbinieku kartītes
Darba laika uzskaite
Darba algu aprēķini
Darba algu aprēķinu atskaites
Citas izmaksas

Darbinieku kartītes

Vispirms algu aprēķināšanas vajadzībām darbinieki pievienojami klientu sarakstā ar TIPU – DARBINIEKS.
Turpat klientu sarakstā aizpildiet darbiniekam nepieciešamos datus, arī adreses laukus un bankas rekvizītu
lauku, ja vēlies sagatavot izmaksājamo algu faila iesniegšanu internetbankā.
Pēc tam katrs šāds ievadīts darbinieks parādīsies ar algu saistītos datos: darbinieku sarakstos, darba laika
sastādīšanā un darba algas aprēķinos un izdrukājamās ilgglabājamās darbinieku kartītēs un algu atskaišu
eksportos uz VID EDS:
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Aizpildes lauki:
Personas veids - var būt gan juridiskā persona, fiziskā persona un darbinieks. Darba algu aprēķinu
vajadzībām šajā laukā darbiniekiem ievada vērtību "Darbinieks";
Vārds, uzvārds - tajās ievada darbinieka vārdu un uzvārdu;
Rezidences valsts - norāda valsti, kurā darbinieks pastāvīgi dzīvo un pats vai darba devējs par viņu maksā
sociālo apdrošināšanu (kā Latvijā darba ņemējs un darba devējs par viņu maksā VSAOI);
Piezīmes - ievada noderīgas piezīmes par darbinieku;
Aktīvs - atzīmē ar ķeski, lai darbinieks būtu redzams un ievadāms darba laika uzskaitēs un darba algu
aprēķinos;
Personas kods - ievadiet darbinieka personas kodu;
PVN reģ. Nr. - ievadiet, ja darbinieks ir PVN maksātājs, bet ja nē, tad atstājiet lauku tukšu;
ILN Nr. - nav obligāti jāievada, ievadiet, ja ir individuālais lokācijas numurs jeb GLN-Global Location number.
Tas ir starptautiski lietojams, apraksts intenretā: www.gs1.org/gln

Apakšējā daļā ir 3 tabellapas.
Tabellapā "Adrese" ievadiet darbinieka adresi, e-pastu, telefonu un faksa numurus ja ir.
Tabellapā "Banka" ievadiet darbiieka konta numuru un banku. Var neievadīt.
Tabellapā "Citi" ievadiet darbinieka pases vai personas apliecības numuru, kas nepieciešams kases orderu
izpildīšanai. Var neievadīt.

Pabeidzot klienta kartītes aizpildi ar darbinieka informāciju, nospiediet koamndpogu "Saglabāt", lai
saglabājas ievadītā informācija.
Tikai tad šis darbinieks parādīsies visos darba laika tabelēs, darba aalgu aprēķinā, un to atskaitēs.

Zalktī, caur izvēlni Alga > Darbinieku kartītes var atvērt darbinieku kartītes, tās izskats pievienots pielikumā:

www.gs1.org/gln
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Labajā pusē ir darbinieku saraksts, izvēloties katru no tiem ar peles klikšķi, tad labajā pusē vairākās
tabellapās var apskatīt katra izvēlētā darbinieka informāciju, kas saistīta ar algu aprēķinu.
Tabellapā "Pamatdati" ir dažādi darbinieka pamata dati. Ja darbiniekam rēķina mēnešalgu, tad jāievada
mēnešalga. Ja rēķina tikai par darba stundām, tad jāievada darba stundu apmaksas likme.
Tabellapā "Notikumi" Notikumu sarakstā var ievadīt notikumus par darbiniekus, piemēram, pieņemts darbā,
atbrīvots no darba un dažādi citi notikumi, un ir jāievada notikuma kodi.
Tabellapā "Atvaļinājumi" var ievadīt uzkrājošā sarakstā informāciju par piešķirtiem atvaļinājumiem. Turpat var
uzdot aprēķināt atvaļinājuma naudu dartbiniekiem ar mēnešalgu. Summēta darba apmaksā un citos veidos,
aprēķins var nebūt pareizs un varat droši izlabot summas no klaviatūras. Pievienoti atvaļinājumu sarakstu un
atvaļinājuma aprēķinu bildes.
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Atvaļinājuma aprēķinu ir nepieciešams pievienot pie rīkojuma par atvaļinājuma piešķiršanu.
Pamatojoties uz aprēķinu, varat aprēķināto atvaļinājuma summu ierakstīt algu aprēķinu sarakstos.

Darbinieka kartītes tabellapā "Algas nod.grāmatiņa" uzkrājošā sarakstā var uzkrāt informāciju par iesniegto
algas nodokļa grāmatiņas laika periodiem. Bildes pievienotas:

Kā redzams bildē, ja ir, jāievada nodokļu grāmatiņas dati. Ļoti svarīgi, ja darbinieks ir iesniedzis iesniegumu
par to, ka vēlās 20% vietā maksāt tikai 23% algas nodokli, tad atzīmējiet laukā "Iesniegums atbrīvoš. no
20%", ka iesniegums ir iesniegts. Parasti nav iesniegts. Arī jāievada vai darbinieks ir poltiski represētā
pesona, vai ir invaliditātes grupa un arī var ievadīt apgādājamo skaitu, ja ir.
Apakšējā daļā, algas grāmatiņas iesniegšanas periodu sarakstā jāievada iesniegto algas nodokļu grāmatiņu
iesniegšanas fakti. Ja nav zināms kad beigsies periods, tad jāatķeskē Līdz datums, kas bildē atzīmēts ar
sarkanu aplīti.

Tabellapā "Prognozētais neapliek.minimums" jāievada neapliekamais minimums, kuru informāciju iegūsiet
VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
Tabellapā "VSAOI statuss" jāievada VSAOI statuss, piemēram "Vispārējā likme", "POensionārs" vai cits
statuss. No ta atkarīga VSAOI likmes pareiza uzrādīšana algu aprēķinā.

Kad darbinieku kartītes ir aizpildītas, tad varat veikt algu aprēķinu, kur nepieciešamos datus programma
paņems no aizpildītas darbinieku kartītes.

Darba laika uzskaite

Caur Zalktis izvēlni Alga > Darba laika uzskaites saraksti ir pieejami darba laika uzskaite.
Sarakstiem ir 2 veidu izskati: parastais saraksts, kad uzskaita tikai notikuma kodus un darba stundu skaits
mēnesī. Otrais veids ir izvērstais darba laika uzskaite, kurā ik dienu var uzskaitīt gan darba laiku dienā, gan
naktī, gan virsstundas, gan svētku dienas. Pēc nepieciešamības var pārslēgt no parastā uz izvērsto
sarakstu vai atpakaļ, kad uzskaites saraksts ir tukšs. Pārslēgšana notiek, nokešķējot kešķi "Izvērsts" darba
laika uzskaites saraksta loga augšdaļā. Bilde pievienota, kurā var redzēt izvērsto sarakstu.
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Sarakstam var pievienot darbiniekus pa vienam ar komandpogas "Pielikt" palīdzību.
Loga apakšā ir norādīti kodi, kurus var izmantot algu aprēķinā. Katram drabiniekam atbilstoši nostrādatam
faktam ievada vajadzīgās ailēs, piemēram,  dienā, naktī, visrsstundās, ievada nostrādātās stundas,
piemēram 8. Ja darbinieks nav nostrādajis vai tās dienas ir brīvas, tad var šos gadījumus apzīmēt ar
atbilstošiem kodiem. 

Kodu piemēri:
AD: Dekrēta atvaļinājums. Pirmsdzemdību un pēcdzemdību atvaļinājumu valsts
apmaksā strādājošām sievietēm. Ja pirms došanās pirmsdzemdību atvaļinājumā darbiniece strādāja, tad,
iesniedzot pirmo slimības lapu B, VSAA darbiniecei izmaksā pirmdzemdību atvaļinājuma pabalstu. Šo
pirmsdzemdību atvaļinājumu tautā dēvē par dekrēta atvaļinājumu.
Pēc dzemdībām strādājošai māmiņai tiek izsniegta otra slimības lapa B, ko, iesniedzot VSAA, valsts
apmaksās kā pēcdzemdību atvaļinājumu.  Līdz ar to pēc šī atvaļinājuma, pamatojoties uz Darba likuma 156.
pantu, sievietei ir tiesības izmantot darba devēja piešķirtu bērna kopšanas atvaļinājumu (BKA), kas nav ilgāks
par pusotru gadu. Lai to saņemtu, darba devējam ir laikus (vienu mēnesi iepriekš) jāiesniedz iesniegums par
BKA piešķiršanu un tā laiku.
SA: Piemēram, ja darbinieks ir bijis slims un uzrādīta slimības lapa A, tad tajās dienās ievadiet kodu SA.

Pēc saraksta pilnas aizpildes varat izdrukāt vai aizvērt. Saraksti automātiski saglabājas datubāzē to
aizpildes laikā. Var pa daļām aizpildīt un  to vēlāk atvērt vēlreiz aizpildes pabeigšanai.

Darba algu aprēķini

Caur Zalktis izvēlni Alga > Algu aprēķinu saraksti 
Algu sarakstā parādās visi algu saraksti. Bilde pievienota.

https://likumi.lv/ta/id/26019?&search=on#p156
https://likumi.lv/ta/id/26019?&search=on#p156
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Lai izveidot jaunu algu sarakstu, nospiediet komandpogu "Jauns", tad var izveidot jaunu algu sarakstu un
norādiet algu izmaksu datumu.
Šis algu izmaksu datums ir svarīga informācija konkrēta mēneša algas nodokļa uzrādīšanai pareizā mēneša
ziņojumā par darba algas izmaksām un VSAOI tālākiesniegšanai valsts ieņēmumu dienestam(VID).
Piemēram, ja reāli 2018.gada janvāra algu izmaksāja 2018.gada 10 martā un pareizi ievadīts 2018.gada
10.marts ka algu izmaksu datums, tad algas nodoklis no 2018.gada janvāra algu saraksta pareizi parādās
2018.gada marta ziņojumā par izmaksātām algām un aprēķinātām VSAOI un IIN iesniegšanai VID. Tajā
marta ziņojumā arī parādīs pareizi 10 datuma dienu ka algu izmaksas datumu.

Algu sarakstā izvēloties konkrētu sarakstu ar peles klišķi un atverot to, atvērsies algu aprēķinu saraksts.
Bilde pievienota.
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Bildē ir redzama sarkana koamndpoga "Atļaut labot". Tas palīdzēs nodrošināties pret nejaušiem datu
labojumiem. Kad vēlaties sākt datu ievadi vai labot, tad nospiediet komandpogu "ATļaut labot".
Tad algu saraksts kļūst labojams. Apakšā ir koamndpoga "Pielikt", ar to varat pievienot darbiniekus algu
sarakstam. Uzmanīgi, tikai tieši tajā brīdī, kad pievieno darbiniekus algu aprēķinu sarakstam, nolasa visu
informāciju par attiecīgo darbinieku no darbinieku kartītes un ievada tos algu aprēķinā. Ja pēc tam vēlāk
labojat darbinieku kartītes informāciju par šo darbinieku, tās izmaiņas neatsaucas uz darbiniekiem algu
aprēķiniem, kuras jau bija ievadītas algu aprēķinu sarakstos. Darbinieku kartītes informācija atsaucas tikai
uz turpmākiem darbinieku pievienošanas. Bet, ja darbiniekam darbinieku kartītē informācija tiek labota un to
vajadzētu iekļaut jau esošos algu aprēķinos, tad to darbinieku nodzēsiet no algu aprēķina un vēlreiz pievieno
algu aprēķinu sarakstam, tad pievienošanas brīdī vēlreiz no jauna nolasīs visu informāciju no darbinieku
kartītes un ievadīsies algu aprēķinā.

Algu aprēķinu sarakstā katram darbiniekam atbilstošus datus var labot labējā tabulā.
Katram darbiniekam aprēķina izvēloties tikai mēnešalgu vai stundu aprēķinu ne abas kopā, jo mēnešalgā
katrā dienā ir 8 darba stundas un stundas sasumēsies.
Katram darbiniekam uzkliškinot uz dzeltenā algas nodokļa summas lauka, parādīsies izvērsts algas
nodokļa aprēķins. Bilde pievienota.
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Ja jūs uzskatāt, ka kādam nav pareizs aprēķināts algas nodoklis, tad jūs varat atcelt automātisko algas
nodokļa aprēķināšanu un varat ielikt jūsu pareizo nodokļa summu.

Autoratlīdzības aprēķini

Sākot ar 2018.gadu, lai veiktu autoratlīdzības aprēķinus, jāņem vērā, ka darba devējam jāmaksā 5% VSAOI
no pilnas autoratlīdzības summas. Atskaitot attaisnotos izdevumus un, ja nepieciešams, arī neapliekamos
minimumus, no autoratlīdzības jāmaksā arī 20% algas nodoklis. Ja ir iesniegts darbinieka rakstisks
iesniegums, tad  20% vietā jāmaksā 23% algas nodoklis.

Lai uzkrātu informāciju par noslēgtiem autoratlīdzības līgumiem, tad tos var uzkrāt caur darbinieku kartīti
tabulā "Autorlīgumu saraksts". Programmā autoratlīdzību aprēķina atsevišķi no darba algām. 
Vispirms autoratlīdzības saņēmējus ieraksta klientu sarakstā kā darbiniekus. Tad tie darbinieki parādīsies
autorlīgumu sarakstā un aprēķinos.

Pēc tam atver darbinieku kartītes caur Zalktis izvēlni pēc dotās bildes Alga > Darbinieku kartītes: 
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Katram darbiniekam var ievadīt vienu vai vairākus autorlīgumu pamatdatus, piemēram 1 līgums par literāro
darbu un otrs - par projekta izstrādi.
Tad caur Zalktis izvēlni Alga > Autoratlīdzības aprēķinu saraksti var atvērt aprēķinu sarakstu tabulu.

Šajā sarakstā var ik mēnesi vai pēc nepieciešamības izveidot aprēķinus. Sarakstos var sagrupēt aprēķinus
pa 1 mēnesi, vai pa vienveidīgām autordarbu grupām pēc lietotāju vēlmēm.
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Šajā logā jau var uzreiz izdrukāt šo izmaksu sarakstu. Lai nodotu tos VID EDS, jāaiziet uz Algas aprēķinu
atskaitēm, kur ir Paziņojums par darba samaksu, aprēķinātām VSAOI, IIN un riska nodevu. Šajā
paziņojumā atbilstošā tabulā arī iekļaujas informācija no autoratlīdzību aprēķinu sarakstiem. Iekļaušanas
nosacījums - paziņojuma atskaites mēnesī parādās autoratlīdzību dati, ka tajā mēnesī notiek autoratlīdzību
izmaksa.
Kad ir aprēķināta alga un arī ir aprēķināta autoratlīdzības, tad var uzģenerēt 1 paziņojumu no abiem
aprēķiniem.

Darba algu aprēķinu atskaites
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Caur Zalktis izvēlni Alga > Algu atskaites. Atvērsies logs, kuras bilde pievienota.

Apakšā pa labi ar sarkanu apli atzīmeta komandpoga Uzstādijumi, kur var iestatīt pareizo riska nodevas
likmi.
Algu atskaites logā var uzdot saformēt visas vajadzīgas par algām vajadzīgās atskaites, gan sagatavojot
izmaksu sarakstus, gan iesniegšanai VID, gan obligāti nodošanai uzņēmuma grāmatvedības dokumentu
arhīvam.
Darba algu aprēķinus var iegrāmatot ar parastu grāmatojumu, pamatojoties uz izdrukāto algu aprēķinu un
maksājumu sarakstu (izvērstais algu sarakstu).

P.S. Pastāv viena problēma, ka ja ar darbinieku viena gada laikā tiek atkārtoti lauztas darba attiecības, tad
informācija par šo darbinieku atkārtotos gadījumos nebūs pareizi iekļāutas  Ziņās par fiziskām personām
izmaksātām summām(kopsavilkums). Tajā parādās summas arī no iepriekšējās darba attiecības par to pašu
gadu. Šo ziņu var manuāli izlabot pirms apstiprināšanas VID EDS.

Darba devēja ziņojums (VID EDS)

Ik mēnesi katram darba devējam jāiesniedz VID elektroniskajā deklarāciju sistēmā (EDS)
atskaites "Darba devēja ziņojums"..
Zalktī ir 2 veidi, kā iesniegt šīs atskaites. Var datus izeksportēt uz xml failu un pēc tam šo failu
var ieimportēt VID EDS.
Otrajā variantā var iesniegt online režīmā, kad Zalktis interneta vidē savienojas ar VID EDS
sistēmu caur API saskarni un caur to nosūta deklarācijas saturu.

Kā darām abos variantos, tālāk paskaidrots.
Caur Zalktis izvēlni: Alga > Algu atskaites ir pieejamas vairākas algu atskaites sadaļas.
Izvēlieties VSAOI, IIN, FP ziņojumi sadaļu, būs pieejams darba devēja ziņojums, paziņojums par



Zalktis rokasgrāmata

115 / 137

fiziskai personai izmaksātajām summām un IIN pārskats par fiziskās personas - nerezidenta
gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli LR (tikai par 2022.g. ukraiņiem-nerezidentiem).
Izvēlaties Darba devēja ziņojumu:

Darba devēja ziņojuma izskats redzams bildē. Šajā ziņojuma veidošanas logā, var izvēlieties
nepieciešamo mēnesi, gadu un kā aprēķināt stundas. Tad spiediet pogu aprēķināt, tad
aprēķināsies darba devēja ziņojums.
Tad var pārbaudīt, vai pareizi aprēķināts, var apskatīt tabellapās uz citiem darba ņēmēju
veidiem, piemēram, Pilnā apdrošināšana, Vecuma pensionāri, Valdes loceklis uc.
Loga apakšā, pogu rindiņā var redzēt 2 pogas "Faila eksports uz VID EDS" un "Online eksports
uz VID EDS". 
Lai sagatavotu VID EDS noteiktas struktūras xml failu, nospied pogu "Faila eksports uz VID
EDS".
Lai nosūtītu darba devēja ziņojumu VID EDS caur internetu, izmantojot VID EDS API saskarni,
nospiediet pogu "Online eksports uz VID EDS".
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Bet lai varētu nosūtīt online režīmā caur internetu, vispirms jāveic konfigurācijas gan
EDS, gan Zalktī. EDS API servisa izmantošana paātrina un vienkāršo atskaišu
iesniegšanu VID EDS – nav jāveic atskaišu saglabāšana datorā, pēc tam šīs
atskaites imports VID EDS – ar vienu klikšķi atskaite tiek importēta uz VID EDS. Šis
serviss notiek, izmantojot drošo interneta protokolu HTTPS/SSL.

EDS sistēmai var piekļūt, lietojot interneta pārlūkprogrammu un ievadot adresi:
www.eds.vid.gov.lv, autorizējoties ar savu lietotāja vārdu un paroli vai izmantojot
pieslēgšanas iespēju ar Latvija.lv vai eParakstu. Kad ir veikta pieslēgšanās EDS sistēmai,
kreisajā pusē pie izvēlnes saraksta zem sadaļas “Iestatījumi”, ir pieejama apakšizvēlne
"Servisa saskarne".  Nodokļu maksātāja lietotājam EDS iestatījumu sadaļas lapā “Servisu
saskarne” jāatzīmē atļauja izmantot EDS lietotāja kontu, pārstāvot attiecīgo nodokļu
maksātāju, un jāizveido API atslēga. Ievadīt IP adreses nav obligāta. 
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Tagad sagatavojam Zalktī iestatījumus EDS API saskarnes nodrošināšanai. 
Caur Zalktis izvēlni : Pamatdati > Administratora rīki > Galvenie Pamatdati. Tur Galveno
pamatdatu logā, izvēlieties tabellapu "Datu apmaiņa".
Tad tur var ievadīt jūsu pieslēgšanas datus:

Lietotājs - lietotājs, kas pieslēdzies datubāzei un arī ir tas lietotājs, kas ieguva API atslēgu no
VID EDs sistēmas attiecīgam uzņēmumam. Katram EDS lietotājam ir sava API atslēga. Katram
uzņēmumam arī ir sava API atslēga. Ja esat grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs un



Zalktis rokasgrāmata

118 / 137

apkalpojat vairākus uzņēmumus, katram uzņēmumam jāieliek izmantošanas tiesības un
jāiegūst API atslēga.
Lietotāja e-pasta adrese - lietotaja e-pasta adrese un kuru arī ieliks nosūtamā dokumentā uz
VID EDS sistēmu kā lietotāja e-pasta adrese.
API atslēga – ievietojam API atslēgu, kuru ģenerēja EDS sistēma. Lai nekļūdītos ar garo
API atslēgu, var iekopēt tieši no VID EDS vides.
Lietotāja numurs – izmantojam to pašu lietotājvārdu kā EDS sistēmā. 
Parole – izmantojam to pašu paroli kā EDS sistēmā. 
Šie ievadītie dati ir jūsu lietotāja konfigurācija. Citiem lietotājiem šie jūsu dati nav pieejami
un viņiem jāievada savi dati!
Tad var aizvērt galveno pamatdatu logu, lai dati saglabājas.

Tad no darba devēja ziņojuma loga var eksportēt ziņojumu online uz VID EDS. Pēc
nosūtīšanas parādīsies paziņojums, vai darba devēja ziņojums ir sekmīgi nosūtīts.
Ja jūs šo ziņojumu nejauši sūtīsiet pāris reizes, tad VID EDS sistēmā būs pāris ziņojumi.
Lieko ziņojumu var nodzēst VID EDS vidē.
Veiksmīgi nosūtītais dokuments parādīsies VID EDS vidē, sadaļā Dokumenti. Atliek atzīmēt vai
tas ir pirmreizējs dokuments vai precizējums un tad var apstiprināt!

Citas izmaksas

Zalktī caur izvēlni Alga > Citas izmaksas pieejams saraksti par izmaksām darbiniekiem un izmaksām
fiziskām personām. Bilde klāt.
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Bildē arī parādīta, ka papildināt citu izmaksu sarakstu. No tā saraksta, ja ir informācija, var ik mēnesi
sagatavot ziņas par dažādām izmaksām fiziskām personām nodošanai VID. Vienīgi par algām var sagatavot
savu ziņojumu par izmaksām fiziskām personām caur  algu atskaitēm.

VSAOI likmes un ziņojumi

Sociāli apdrošinātās personas 2020 2021 2022

Vispārējos gadījumos (d.ņēmv. + d.dev.) 11.00%+24.09%
=35.09%

10.50%+23.59%
=34.09%

10.50%+23.59%
=34.09%

Vecuma pensionārs 9.25%+20.77%
=30.02%

9.25%+20.77%
=30.02%

Izd.pens.saņēm.,inval.spec.pens.saņēmējs 9.76%+21.94%
=31.70%

9.76%+21.94%
=31.70%

Soda izciešanas vietā 8.87%+19.93%
=28.80%

8.87%+19.93%
=28.80%

Pensionārs soda izciešanas vietā 7.67%+17.24%
=24.91%

7.67%+17.24%
=24.91%

Valdes loceklis 0%+27.20%
=27.20%

0%+27.20%
=27.20%

Pensionārs valdes loceklis 0%+24.91%
=24.91%

0%+24.91%
=24.91%

Jaunās likmes iestrādāta Zalktis versijās: Ar Zalktis
2020.1.346.versiju

Ar Zalktis
2021.1.370.versiju

Ar Zalktis
2022.1.414.versiju

Posteņi 2020 2021 2022
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VSAOI objekta
maksimālais apmērs.
Pārsnieguma summa ir
solidaritātes nodokļa
objekts

62800 EUR 62800 EUR 78100 EUR

VSAOI minimālās
obligātās iemaksas.

0 EUR 0 EUR, bet no
01.07.2021. - 170 EUR

170 EUR

Ikmēneša ziņojums par VSAOI un IIN
Periods  Īpašie norādījumi Pieejama

Zalktis
versijās

Par
2020.gada
decembri

No 2021. gada mainās darba devēja ziņojumu aizpildīšanas kārtība, tādēļ
pārejas periodā 2020. decembra darba devēja ziņojumam ir noteikta speciāla
aizpildīšanas kārtība. 
Darba devēja ziņojums par 2020. gada decembri: 
• iesniedz līdz 2021. gada 17. janvārim; 
• norāda darba ienākumu izmaksas datumu (tāpat kā iepriekš); 
• 4. ailē – par decembri aprēķināto algu (tāpat kā iepriekš); 
• 5. ailē – no 4. ailes ienākuma valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas (turpmāk – sociālās iemaksas), summējot darba ņēmēja un darba
devēja sociālo iemaksu daļu (tāpat kā iepriekš); 
• 8. ailē – decembrī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas ieturēts atbilstoši
iepriekšējai kārtībai (tāpat kā iepriekš). 
JAUNUMS!!! Sarakstā “Par personām, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas”
aizpilda 1., 2., 3., 8. aili un 8. ailē norāda iedzīvotāju ienākuma nodokli no 2021.
gada janvārī izmaksātajiem ienākumiem, kas jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā
līdz 2021. gada 23. janvārim.

Ar Zalktis
2021.1.370.v
ersiju

Ar
2021.gada
1.janvāri

Ar 2021. gada 1. janvāri visiem darba devējiem ir noteikts jauns darba devēja
ziņojuma iesniegšanas termiņš – līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 17.
datumam. 
Mainās iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarēšanas princips – turpmāk darba
devēja ziņojumā par pārskata mēnesi deklarēs iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas
jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā darba devēja ziņojuma iesniegšanas mēnesī. 
Ar 2021. gada 1. janvāri ir noteikti jauni algas nodokļa samaksas termiņi: 
Iedzīvotāju ienākuma nodokli maksā vienotajā nodokļu kontā: 
1) līdz ienākuma izmaksas mēneša 23. datumam; 
2) līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam, ja aprēķina
un izmaksā darba samaksu šādos gadījumos, kad: 
• izbeigtas darba tiesiskās attiecības; 
• izmaksāta samaksa par atvaļinājuma laiku un darba samaksa par laiku, kas
nostrādāts līdz atvaļinājumam; 
• darba samaksa par kalendāra mēnesi tiek aprēķināta un izmaksāta tā paša
kalendāra mēneša laikā; 
• tiek izmaksāta slimības nauda; 
• ja saskaņā ar tiesas spriedumu, tiesas lēmumu par izlīguma apstiprināšanu vai
attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu personai ir
izmaksāta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu vai izmaksāti laikus
neizmaksātie darba ienākumi. 
Sākot ar 2021. gadu, darba devēja ziņojumā par pārskata mēnesi (piemēram,
maijs): 
- nav janorāda darba ienākumu izmaksas datums; 
- 4. ailē – kārtība nemainās – par pārskata mēnesi (maiju) aprēķinātā alga; 
- 5. ailē – kārtība nemainās – no 4. ailes aprēķinātās kopējās valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas (sociālās iemaksas), summējot darba
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ņēmēja un darba devēja sociālo iemaksu daļu; 
- 6 un 7. aile – kārtība nemainās – precizējumi par iepriekšējo mēnesi
aprēķināto algu un no tās aprēķinātās sociālās iemaksas (aprīli); 
- 8. ailē – kārtība mainās – iedzīvotāju ienākuma nodokli no darba ņēmēja darba
ienākumiem, ko maksā pārskata mēnesim sekojošajā mēnesī (jūnijā).

Ar 2020.gadu nodokļa likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, ir šāda: 
• 20 % – gada ienākumam līdz 20 004 euro (ienākuma 1.slieksnis); 
• 23 % – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 euro, bet nepārsniedz 2021.gadā
62 800 euro (ienākuma 2.slieksnis); 
• 31 % – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 2021.gadā 62 800 euro (ienākuma
3.slieksnis). 

Algas nodokļa likme, kas jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma, ir šāda: 
• 20 % – mēneša ienākumam līdz 1667 euro (ienākuma 1.slieksnis); 
• 23 % – mēneša ienākumam, kas pārsniedz 1667 euro (ienākuma 2.slieksnis). 

Ja cilvēks ienākuma izmaksātājam nav iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu, gūtajam
ienākumam tiek piemērota nodokļa likme 23 % apmērā. 
Pamatojoties uz cilvēka rakstveida iesniegumu, ienākuma izmaksātājs gada laikā ir
tiesīgs ieturēt nodokli 23 % apmērā arī no ienākumiem, kuriem piemērojama nodokļa
likme 20 %. 
Nodokļa likmi 31 % apmērā piemēro rezumējošā kārtībā, iesniedzot gada ienākuma
deklarāciju.

Ir ieraksti, ka ik gadu mainās algu aprēķinu pamatlikmes.

Posteņi 2020 2021

Minimālā alga 430 500

Atvieglojums par apgādībā esošo
personu

250 250

Ukraiņu darbs (2022.g. speciālais likums)

Par ukraiņu - civiliedzīvotāju darbu, algu aprēķini un atskaites
(2022.g.speciālais likums)

LR Saeima 2022.gada 3.martā pieņēma likumu "Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums".
Nodokļu ziņā Ukrainas civiliedzīvotāji var būt gan rezidenti, gan nerezidenti. 

Vispār, no Ukrainas ieceļojosī persona, kura meklē patvērumu Latvijā saistībā ar šā
brīža situāciju Ukrainā un plāno atgriezties savā valstī, ir nerezidents.

Ja Ukrainas civiliedzīvotājs ir Latvijas rezidents, viņam algu aprēķini un atskaites
par viņu ir tādas pašas kā par Latvijas iedzīvotājiem.

Tālāk raksts par ukraiņiem, kuri ir nerezidenti:
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Kad Ukrainas nerezidents iestājas darbā, jāiesniedz ziņas par darba ņēmējiem
(parasti ziņu kods 11). Ja viņam nav personas koda, iesniedzot ziņas, norāda dzimšanas
datus un paralēli VID EDS arī jāiesniedz brīvā formā iesniegums ar lūgumu piešķirt
personas kodu jaunpieņemtam darbiniekam un iesniegumam pievieno pases kopiju. Dažu
dienu laikā personas kods tiek piešķirts. Tad var precizēt ziņas par šo personu, ierakstot
piešķirto personas kodu.

Zalktī ievada šo darbinieku - Ukrainas civiliedzīvotāju klientu sarakstā kā darbinieku.
Pēc tam darbinieku kartītē pārbauda šim darbiniekam ziņas. Darbinieku kartītē, tabulā
"Rezidentu statusi" ievadiet statusu "Nerezidents - Ukrainas  civiliedzīvotājs".

VID EDS sistēmā var brīvā formā iesniegt iesniegumu, lai iegūtu izziņu, ka šim
darbiniekam var piemērot neapliekamo minimumu 250 EUR apmērā un neapliekamo
minimumu par katru apgādājamo 250 EUR apmērā. Ja tā izziņa ir saņemta, tās
neapliekamās summas var ierakstīt turpat darbinieku kartītē pie nerezidenta statusa
ieraksta. Arī, pamatojoties uz šo saņemto izziņu, ievada algas nodokļu grāmatiņu tabulā,
ievadot grāmatiņas vietā "Izziņu", izziņas numuru un datumu. Tādus neapliekamos
minimumus var piemērot no 2022.gada 27.maija vai no izziņā norādītā datuma.

Algu aprēķini ukraiņiem - nerezidentiem ir tādi paši kāpārējiem rezidentiem. Var būt
kopējā algu sarakstā vai atsevišķā algu sarakstā pēc jūsu izvēles.
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Sagatavojot VID atskaites, darba devēja ziņojumā ukraiņu aprēķinātās algas informācija
tiek iekļauta tāpat kā rezidentiem, bet neiekļauj algas nodokli. To atskaiti iesniedz VID
EDS līdz nākošā mēneša 17.datumam pēc aprēķinu mēneša.

Papildus darba devēja ziņojumam Zalktī var sagatavot un iesniegt VID EDS IIN
pārskatu par izmaksām nerezidentam. IIN pārskatā tiek iekļauts nerezidenta ienākums un
ieturētais algas nodoklis. To atskaiti ieniedz VID EDS līdz nākošā mēneša 15.datumam.
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Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu aprēķināšana

Pamatlīdzekļu uzskaite

Zalktī uz izvēlnes ir galvenais izvēlnes uzraksts – Pamatlīdzekļi.

Pamatlīdzekļu apakšizvēlnē: Pamatlīdzekļu grupa uzskaita grupu kodus un nosaukumus. Šim nolūkam
vislabāk izmantot LR likuma 13.pantā noteiktās pamatlīdzekļu iedalījumu. 

Pamatlīdzekļu grupu kodu un nosaukumu jebkurā vēlākā laikā vai izmainīt bez ierobežojuma.
Nodzēst varēs tikai tad, kad uz to grupu nav piesaistīti pamatlīdzekļi. Piesaistītiem pamatlīdzekļiem var
nomainīt uz citu grupu.

Pamatlīdzekļu sarakstā var ievadīt pa 1 pamatlīdzeklim.
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Pamatlīdzekļu sarakstā pievienojot jaunu pamatlīdzekli, to datus var ievadīt, pēc jaunā pamatlīdzekļa
kartītes atvēršanas.

Par ierakstītiem pamatlīdzekļiem var sagatavot dažādas atskaites.
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Pieejamie LR likumdošanā noteiktas 2 obligātās kartītes: pamatlīdzekļu uzskaites karte un pamatlīdzekļu
analītiskās uzskaites un nolietojuma aprēķina karte. Pārējās atskaites pievienotas, uz kuru pamatiem var
sagatavot dažādas turpmākās jūsu uzņēmuma turpmākās rīcības. Uz nolietojuma apgrozījuma pamata var
izdarīt nolietojuma iegrāmatošanu virsgrāmatā ar parastu grāmatojumu.

Ir iespējams pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķināšanu veikt automātiski.

Nolietojuma aprēķināšanas datums: uz to datumu ieraksta pamatlīdzekļu kartītēs nolietojumu aprēķinu.
Pamatlīdzekļu grupa: nosakiet, kuru pamatlīdzekļu grupām veikt nolietojuma aprēķināšanu, var visiem, gan
atsevišķām grupām.

Ar tās palīdzību nolietojumu rēķina par veseliem mēnešiem. Piemēram, ja iepriekšējais aprēķins
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pamatlīdzekļu kartītē ir izdarīts 30.09.2005 un jaunu aprēķinu veikt uz 29.12.2005., tad aprēķins tiks veikts
tikai par 3 mēnešiem, neatkarīgi no konkrēta datuma (30 vai 29.datums).

Ir iespējams, lai nodzēstu no pamatlīdzekļu kartītēm nolietojuma aprēķinu katra konkrētā datumā. Ir
iespējams manuāli izlabot nolietojuma aprēķinu tieši pamatlīdzekļu kartītēs.

Zalktis datubāzes faili

Darbs ar Zalktis datubāzes failiem

Datu bāzes fails ir atsevišķs fails. Šis fails ir vissvarīgākais, jo tajā atrodas visa ievadītā informācija.
Ja jūs paredzat izvietot datu failu uz citiem datoriem un pieslēgties uz šo failu caur datortīklu, tad
datortīklam jābūt stabilam un traucējumnoturīgam. Nestabilā datortīklā sabojāsies datu fails un to nevarēs
izmantot.  Nāksies atjaunot datu failu no kopijas. Visdrošāk izmantot lokālo tīklu. 

1. Kā atrast datu bāzes failu?
Atverot programmas zalktis pirmo ekrānu 
zem kolonnas „Datu bāzes ceļš” ir redzama datu bāzes faila atrašanās adrese un nosaukums.

Datu bāzes failu ceļš parasti sākas ar C:/ un tas nozīmē C disks, var būt disks apzīmēts arī ar citu burtu,
piemēram D. Tālāk būs norādīts vai nu uzreiz datu bāzes fails, kura 
nosaukums beidzas ar .zal un tas izskatīsies kā attēlā C:/xxxxx.zal ( ar 
xxxxx ir apzīmēts vārds, kādā Jūs sākot pirmo reizi darbu ar programmu 
nosaucāt datu bāzi). Var būt ka datu bāzes fails nav tieši uz diska, bet 
ir atsevišķās mapēs (kas ir vislabāk) un tad tas izskatīsies piemēram tā C:/yyyyy/xxxxx.zal, 
kur yyyyy būs mapes nosaukums. 
2. Kādas darbības var veikt ar šo datu bāzes failu? 
Atvērt datu bāzes failu, ievadīt vai izmainīt informāciju datu bāzes failā var tikai programma "Zalktis". 
Caur My computer (Explore) var datu bāzes failu pārkopēt uz citu adresi vai datu glabātāju, var arī izdzēst,
bet tad neatgriezeniski tiek zaudēta visa programmā Zalktis ievadīta informācija. Programmas zalktis
pirmajā ekrānā esošā poga  Dzēst nedzēs pašu datu bāzes failu, bet izdzēš tikai programmas ceļu uz šo
datu bāzi.
Pārnesot programmu uz citu datoru vai veicot pilnu datora pārinstalāciju ir jāsaglabā šis fails. Līdzās šim
failam un šī faila kopiju mapei atrodas arī dokumentu mape ar grāmatojumiem piesaistītajiem dokumentiem.
Tās nosaukums šajā gadījumā būs xxxxx_dokumenti. OBLIGĀTI – pārvietojot datu bāzes failu vai saglabājot
to uz citu drošu datu nesēju līdzi jāpārvieto arī šī dokumentu mape.  Rekomendējam pēc kāda noteikta laika
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perioda, piemēram, ik katru mēnesi, saglabāt datu bāzes failu kopiju ārpus datora uz droša Jūsu īpašumā
esoša datu nesēja, lai izvairītos no datu zudumiem gadījumos, kad ir traucēta normāla datora darbība.
3. Datu bāzes kopijas. 
Lai nezaudētu ievadītu informāciju pie  īslaicīgiem datora darbības traucējumiem, programma veido datu
bāzes kopijas katru dienu, kad pieslēdzaties tam datubāzes failam. Datu bāzes kopijas nosaukums būs
xxxxx_200080429.za0, kur cipari apzīmē datumu formātā: gads, mēnesis,datums.
4. Kā atrast datu bāzes kopijas.
Datu bāzes atradīsies mapē ar nosaukumu xxxxx_kopija un šī mape būs tajā pat adresē, kur attiecīgais
datu bāzes fails. tas var būt tieši uz diska vai ja datu bāze ir ievietota mapē, tad arī kopiju mape būs šaja
mapē, piemēram, C:/yyyyy/xxxxx_kopija
5.Kādas darbības var veikt ar šo datu bāzes kopiju failiem? 
Caur My computer (Explore) var datu bāzes kopiju failus pārkopēt uz citu adresi vai datu glabātāju, var arī
izdzēst ļoti vecās kopijas, lai nepārslogotu datora atmiņu.
Ja ir bojāts vai kā citādi pazaudēts datu bāzes fails, tad no kopijas var atjaunot datu bāzes  failu. To izdara
ar komandu Pārsaukt (Rename) mainot nosaukumu. Piemēram  kopijas faila nosaukumu xxxxx_20080429
pārsaucot uz xxxxx.zal. Vajadzētu obligāti parnesot programmu uz citu datoru vai pārinstalējot Windowu
reizē ar datu bāzes failu saglabat arī datu bēzes kopiju mapi.
6. Kā manuāli pievienot no datu bāzes kopijas atjaunoto datu bāzi programmā Zalktis?
Ja atjaunotā datu bāze ir nosaukta  un iekopēta tajā pašā adresē, kur bija pazaudētā sākotnējā datu bāze,
tad speciāla pievienošana nav nepieciešama, programma atpazīs datu bāzi automātiski. Ja atjaunotās datu
bāzes nosaukums ir mainīts  vai arī datu bāze ir pārnesta uz citu adresi, tad jāatver programmas Zalktis
pirmo ekrānu, ir jāizmanto poga Pievienot, kas atrodas ekrāna apakšā kreisā pusē.

Atgādinājums. Ir iespējams, ka iepazīstoties ar programmas darbību, ir atvērtas pagaidu (mācību) datu
bāzes, kura vēlāk darbā netiek izmantotas un nav izdzēstas caur My computer (Explore), tāpēc saglabajot
datu bāzi un kopijas svarīgi saglabāt pareizo datu bāzi un kopijas, kura ir redzama programmā zem datu
bāzes failu ceļš.

Datubāzes faila rezerves veidošana

Zalktis darbības rezultātā izveidojas pamata datu failam rezerves kopijas ar paplašinājumu *.za0. 
Rezerves kopijas veidojas katru dienu. Rezerves kopija uzglabājas pamata datu failam blakus esošā mapē
ar paplašinājumu XXX_kopija, kur XXX = datu faila nosaukums bez '.zal'.
Datufaila bojājuma gadījumā var atjaunot no viena jaunākā no rezerves failiem, paplašinājumu nomainot no
*.za0 uz *.zal.
Regulāri jāveic datu faila (*.zal) rezerves kopēšana uzglabāšanai datora avārijas gadījumā. Var uzglabāt
atkarībā no Jūsu iespējām, ierakstīt disketē, uz CD diska, pārsūtīt uz citu datoru pa iekšējo tīklu vai caur
internetu (FTP pakalpojums, vai ar e-pasta palīdzību). Var datu failu saspiest, tikai tādā gadījumā, lai
atgrieztu neizmainītā veidā. Jebkurā gadījumā jābūt iespējai kopiju atgūst neizmainītā veidā uz datora, ar
kuru lieto programmu Zalktis.
Uz cita datora pašu programmu nevar vienkārši pārkopēt. Programmu vajadzēs instalēt ar instalētāja
palīdzību.
Lai pārnestu datu failu uz citu datoru, tad vajadzēs pārkopēt tikai 1 savu datu failu kopiju *.zal katras firmas
grāmatvedības apkalpošanai..

Lai atjaunotu sabojāto vai pazaudēto datubāzes failu no rezerves kopijas, tad to dara šādi: Palaidiet Zalkti,
tad redzamajā datubāžu sarakstā uzklišķiniet ar peli uz bojātā vai pazaudētā datubāzes faila, tad spiediet
komandpogu Dažādi > Datubāžu atjaunošana.
Tas redzams sekojošā bildē:
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Parādīsies rezerves failu saraksts ar datumiem, kad tie rezerves faili ir izveidoti:

Šājā sarakstā var redzēt, ka pēdējoreiz rezerves kopija ir izveidota 15.02.2016., uzkliškiniet uz to pēdējo
jaunāko kopiju un  tad nospiediet komandpogu "Aizstāt tekošo datubāzi uz atzīmēto kopiju!"
Tādā veidā varat atjaunot bojāto vai pazaudēto failu no rezerves kopijas. Atsevišķos gadījumos varbūt
vajadzēs ne atjaunot no pēdējās bet no priekšpēdējās jaunākās kopijas.

Rezerves failu veidošana uz mākoņa datu serveriem

Daudzi lietotāji ir pazīstami ar dažādu personīgo un darba datu failu glabāšanas iespēju mākoņserveros
Dropbox, OneDrive, Google Drive u.c.
Tur lietotāji visbiežāk glabā savus darba materiālus, Word dokumentus, sarakstes, vēstules, atskaites, kā
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arī Excel darba tabulas, fotogrāfijas un daudz ko citu.
Tāpat tur var izveidot papildu mapes, kurās var saglabāt arī Zalktis datubāzes failu kopijas rezervei, lai
nodrošinātos pret datoru avārijām.

Ja uz datora uzinstalē Dropbox, OneDrive vai Google Drive programmas, tad uz datora cietā diska izveidojas
arī tādas pašas identiskas mapes ka mākoņserverī.
Ja lietotājs kādus failus iemet tajās mapēs uz datora, tad tie automātiski tiek kopēti uz mākoņserveri tajās
pašās mapēs.

Šādu variantu var izmantot, lai Zalktis pēc jūsu uzdota uzdevuma iekopē tur rezerves failus vienu reizi ik
dienu, kad pieslēdzieties datubāzei pie pirmās pieslēgšanas.

Lai Zalktis sāktu to darīt, tad ir jāuzdod tāds uzdevums. Tas uzdevums jāuzdod katrai datubāzei atsevišķi.
Atveriet Zalkti, tad pieslēdzieties datubāzei un aizejiet pa Zalktis izvēlni: Pamatdati > Administratora rīki >
Galvenie pamatdati, tad atvērsies logs "Galveno pamatdatu uzstādīšana".

Atvērtajā logā "Galvenie pamatdati" sameklējiet tabellapu "Rezerves kopijas".
Tajā izvēlieties konkrētu Dropbox, Google Drive vai OneDrive mapi uz jūsu cietā diska, kā parādīts
klātpieliktā bildē:
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Nospiežot komandpogu "Mape", var izvēlēties mapi, kurā automātiski iekopē rezerves kopijas. Dotajā
piemērā rezerves kopijas tiek veidotas un nometīsies uz šo OneDrive mapi
"C:/Users/Ainars/OneDrive/Zalktis rezerves faili".
Rezerves kopijas tiek krātas, faila nosaukumā papildus datumi tiek ieveidoti. Ja to rezerves kopiju jau ir
izveidojies pavairāk, tad varat paši nodzēst liekos failus.

Ja nospiež komandpogu "Dzēst", tad tas attīrīs ievadīto mapi (mapes adresi) un tad rezerves kopijas netiek
veidotas.

Pēc tam var aizvērt to logu "Galveno pamatdatu uzstādīšana".

P.S. Nav ieteicama pašu datubāžu failu turēšana tādās mapēs, lai Zalktis tiem pieslēgtos un apstrādātu
datus tajos failos, kamēr tie ir Dropbox, Onedrive vai Google Drive vai tamlīdzīgās mapēs, jo to mapju
sinhronizācija var konfliktēties ar Zalktis datubāžu dzinēju darbību, kad abi vienlaicīgi apstrādā datubāžu
failus. 
Jāņem vēra ieteikumi, ka Zalktis datubāzes faili, kuriem ikdienā Zalktis pieslēdzas, jātur citās mapēs, var
pašizveidotā mapē uz C cietā diska vai Zalktis izveidotā mapē C:/Datubaze un varēsiet tajās datubāzēs
uzdot rezerves kopiju automātisku izveidošanu uz Dropbox OneDrive, Google Drive vai tamlīdzīgām mapēm
saskaņā ar šo aprakstu.

Dažādi piemēri

Valūtu konvertācijas iegrāmatojums

Valūtu konvertācijas iegrāmatojums

Starp kases un/vai bankas kontiem valūtu konvertācijai jāizmanto valūtu konvertācijas starpkonts.
Piemēram tas konts kontu plānā varētu būt tāds: 2699 – konvertācijas konts (parasts EUR konts).
Piemēri: No 2620 EUR konta  70 EUR jākonvertē uz kontu 2622, saņemtā summa - 1010 NOK .

1) iegrāmato izejošo bankas dokumentu D2699 K2620 70 EUR
2) iegrāmato ienākošo bankas dokumentu D2622 K2699 1010 NOK (pēc ECB kursa)
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3) valūtas starpību (konta 2699 EUR atlikums) nogrāmato ar parastu grāmatojumu EUR valūtā: D2699
K8250

Iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksātājiem vienkāršā ierakstu sistēmā

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem

Tiem, kuri grāmatvedību kārto vienkāršā uzskaites sistēmā un uzskaitei izmanto grāmatvedības
datorprogrammu Zalktis.
Jānoskaidro dažas detaļas, kas vai mainīt grāmatojumu kārtību. Vai ir PVN maksātājs? Vai vajadzīga
detalizēta pircēju vai kreditoru uzskaite?

Ja ir PVN maksātājs, tad iesakām sekojošu grāmatojumu kārtību, lai darījums pareizi ierakstītos
saimniecisko darījumu reģistrācijas žurnālā un PVN žurnālā:

1)Izmantojamais minimālais kontu plāns, kuru var papildināt pēc vajadzības:

2310 Norēķini ar pircējiem
2311 PVN norēķini ar pircējiem
2610 Kase
2620 Bankas konts
3100 iemaksātie vai izņemtie privātlīdzekļi
5310 Norēķini ar kreditoriem
5311 PVN norēķini ar kreditoriem
5720 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
5721 PVN 18%
5722 PVN 18% pēcmaksai
5723 PVN 5% PVN
5724 Valsts budžetam  maksātais PVN 
5725 Valsts soc.apdrošin. iemaksas
6110 Ieņēmumi no …..
6200 Ieņēmumi uz pēcmaksu
7100 Izdevumi par skaidru naudu 
7200  Izdevumi uz pēcmaksu

2)Kontējumu piemēri:

Naudas ieņēmumi (EKA) D2610 K6110 K5721
Naudas izdevumi pēc čekiem D7100 D5721 K2610
Naudas izņemšana privātām vajadz. D3100 K2610
Naudas iemaksa no privātiem līdzekļiem D2610 K3100
Naudas iemaksa bankas kontā no kases D2620 K2610
Saņem preci pēc PPR uz vēlāku samaksu

Apmaksa

D7200 K5310
D5721 K5311
D5310 K2620
D5311 K2620

Realizācija ar pēcapmaksu

Apmaksas saņemšana

D2310 K6200
D2311 K5722
D2620 K2310
D2620 K2311

3)Kontu piesaistīšana saimniecisko darījumu žurnālam:

Kases konts D 2610 +
Bankas konts D 2620 +
Ieņēmumi K 6110 +

K 2310 +
Neapliekamie ieņēmumi K 3100 +
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Ieņēmumi, kas nav attiec. uz ienāk. nod. aprēķ.(arī
PVN konti )

K 2311 +
K 5721 +

Izdevumi D 7100 +
D 5310 +

Izdevumi, kas neattiecas uz izmaksām D 3100 +
Izdevumi, kas neattiecas uz ienāk.nod.apr. (arī PVN
konti)

D 5311 +
D 5721 +

1) Kontu piesaistīšana PVN žurnālam:

Darījuma vērtība, kas apliekamas ar PVN 18% K 6110 +
K 6200  +

Iekasētais PVN 18% par apliekamiem darījumiem K 5721 +
K 5722 +

Darījuma vērt. Par iekšzemē saņemtām precēm D 7100 +
Priekšnodoklis 18%  par iekšzemē saņemtām
precēm

D 5721 +

Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas kontu piesaistīšana

Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas kontu piesaistīšana

Lai varētu uzdot aprēķināt PVN deklācijas aizpildi ar datiem no virsgrāmatas datiem, ir
nepieciešams deklarācijā esošām rindiņām piesaistīt grāmatvedības kontus.

Lai visi PVN summas pareizi attēlotos un pareizi sakārtotos pa dažādiem darījumiem, ir
nepieciešami vairāki PVN konti.

Piemēri:
572101 - PVN pamatlikme par iekšzemē veiktiem darījumiem
572102 - PVN samazinātā likme par iekšzemē veiktiem darījumiem
572105 - PVN summas korekcijas
572106 - PVN aprēķinātā par saņemtām precēm no ES
572107 - PVN aprēķinātā par saņemtiem pakalpojumiem no ES
572109 - PVN samaksātā valsts budžetam vai saņemta pārmaksa no valsts budžeta (To kontu

nepiesaista PVN deklarācijai vai to pielikumiem).
Kontu numurācijas var būt citas atkarībā no jūsu grāmatvedības kontu plāna.

Caur Zalktis izvēlni: Žurnāls-virsgrāmata > Nodokļu un finanšu atskaites > Noodkļu un finanšu
pārskatiem kontu piesaistīšana, ar to var atvērt kontu piesaistīšanas formu.
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Šajā formā jebkuram pārskatam/ vai to attiecīgām rindiņām varat piesaistīt grāmatvedības kontus,
lai summas parādītos pareizi no virsgrāmatas datiem/ grāmatojumu kontu sakārtotiem datiem.

Šaja tabulā parādīti PVN deklarācijai piesaistīto kontu piemēri:
41.rinda

Piesaistīts konts Puse (D/K) Skaitīt Veids

6112 Kredīts + Apgrozījums

5210 Kredīts + Apgrozījums

5210 Debets - Apgrozījums

6110 Kredīts + Apgrozījums

6111 Kredīts + Apgrozījums

42.rinda

Piesaistīts konts Puse (D/K) Skaitīt Veids

6113 Kredīts + Apgrozījums

52.rinda

Piesaistīts konts Puse (D/K) Skaitīt Veids

572204 Kredīts + Apgrozījums

572101 Kredīts + Apgrozījums

53.rinda

Piesaistīts konts Puse (D/K) Skaitīt Veids

572102 Kredīts + Apgrozījums

55.rinda

Piesaistīts konts Puse (D/K) Skaitīt Veids

572106 Kredīts + Apgrozījums

572111 Kredīts + Apgrozījums

62.rinda

Piesaistīts konts Puse (D/K) Skaitīt Veids
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572101 Debets + Apgrozījums

572204 Debets + Apgrozījums

572206 Debets + Apgrozījums

572102 Debets + Apgrozījums

64.rinda

Piesaistīts konts Puse (D/K) Skaitīt Veids

572111 Debets + Apgrozījums

572106 Debets + Apgrozījums

67.rinda

Piesaistīts konts Puse (D/K) Skaitīt Veids

572105 Debets + Apgrozījums

Šajā tabulā parādīti PVN deklarācijas pielikuma PVN1 I.daļas kontu piesaistīšanas piemēri: 
Priekšnodokļa debeta konts par iekšzemē ieg.precēm

Piesaistīts konts Puse (D/K) Skaitīt Veids

572104 Debets + Apgrozījums

572102 Debets + Apgrozījums

572101 Debets + Apgrozījums

Nodokļa debeta konts par elektr.ierīcēm (R4)

Piesaistīts konts Puse (D/K) Skaitīt Veids

572204 Debets + Apgrozījums

Šajā tabulā parādīti PVN deklarācijas pielikuma PVN1 II.daļas kontu piesaistīšanas piemēri: 
Priekšnodokļa debeta konts par precēm no ES

Piesaistīts konts Puse (D/K) Skaitīt Veids

5721115 Debets + Apgrozījums

5721111 Debets + Apgrozījums

Šajā tabulā parādīti PVN deklarācijas pielikuma PVN1 III.daļas kontu piesaistīšanas piemēri: 
PVN kredīta konts par pieg.pr.,pakalp.(Dekl.41.r.)

Piesaistīts
konts Puse (D/K) Skaitīt Veids

5721102 Debets + Apgrozījums

5721101 Debets + Apgrozījums

Paskaidrojumi:
Piesaistīts konts - piuesaistīts grāmatvedības konts, kuras kontā uzskaitītās summas no virsgrāmatas tiek
parādīts atskaitēs
Puse(D/K) - piesaistīta konta debeta vai kredīta puses apgrozījuma summu uzrādīšana atskaitēs
Skaitīt - summa pieskaitīšanas vai atņemšanas (samazinājuma) izvēle
Veids - Saldo parāda konta atlikuma summu, apgrozījums parāda perioda apgrozījumu, var izvēlēties no
abiem.
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Kļūdu novēršana

Nespecifiska kļūda, pirmoreiz lietojot uz Windowa
Dažreiz sākot lietot Zalkti uz jauninstalētā Windowa vai pirmoreiz uz Windowa, tad retu reizi ir iespējams,
ka uzrādās ka nespecifiska kļūda un nevar pieslēgties datubāzei.

Ši nenoteikta kļūda ir uz Windowa un var novērst to ar sekojošām darbībām:

1) Jāveic visi automātiskie uzlabojumi Windowam 
2) Veikt windowa sistēmfailu pārbaudi pēc dotā
apraksta:  https://support.microsoft.com/lv-lv/help/929833.
3) Uzinstalējiet jaunāko .NET framework 4.8 versiju ar šo
instalētāju: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=2085155
4) Ja ielogojas Windowā ar mīkstinātājburtiem. Dažreiz windowam nepatīk
garumzīmes un mīkstinājumzīmes.
Mēģiniet Windowā izveidot jaunu lietotājvārdu (kontu)  tikai ar latīņu burtiem un
mēģiniet caur jauno lietotājvārdu atvērt zalkti un pieslēgties datubāzes failam
Neder tāda iespēja, ka lietotājvārds tiek labots. Jāveido uzreiz pareizs lietotājvārds
bez mīkstinājumzīmēm un burtiem.
 

Dažādu problēmu risinājumi

Ieteicamie reģionālie iestatījumus var uzstādīt automātiski caur Zalktis izvēlni Paamatdati > Administratora
rīki > Galevnie pamatdati.
Tur Sistēma lapā nospied pogu Reģionālo iestatījumu uzstādīšana.
Tad parādīsies paziņojums par ieststījumu izmaiņām, to paziņojumu var ignorēt.

Bet ja vēlies MANUĀLI mainīt reģionālos iestatījumus tad to dara caur Windows ies
tstatījumiem :
START>SETTINGS>CONTROL PANEL>REGIONAL AND LANGUAGE OPTIONS.
Šeit jāizvēlē LATVIAN gan ailē Location, gan Customize(Advanced) latviešu īpatņpieraksta formātiem un ne-
unikoda programmām.
Ciparu un datumu formāti
Datumus nevar ievadīt normāla formātā, arī ciparus ar punktu vai komatu.
Pārbaudīt WIndowa reģionālo uzstādījumu pareizību. 
Atvērt caur izvelni: Start->Settings->Contorl Panel-> Regional Settings vai Options -> 
Location:Latvia

Numbers tabellapā:
Decimal symbol – punksts (.)
Digit grouping symbol – tukšs laukums ar garo taustiņu ( )
List separator – semikols (;)

Currency tabellapā:
Decimal symbol – punkts (.)
Digit grouping symbol – tukšs laukums ar garo taustiņu ( )

Date tabellapā:
Short date format vai style: dd.MM.yyyy
Date separator – punkts (.)

Printeris 1 dokumentu drukā dalīti uz 2 lapām

https://support.microsoft.com/lv-lv/help/929833.
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=2085155
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Windowa printera iestatījumos nepareizi norādīts papīra formāts. 
Jāuzstāda printerim uz Latvijā pieņemto dokumentu noformēšanai papīra formātu – A4.

LR Normatīvie akti

Nodokļu piemērošana ienākumiem no darbiem, kas aizsargājami ar
autortiesībām

Pielikumi
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