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I Algu aprēķinu veikšanas shēma 
OZOLĀ veicamās darbības: 
 

1. Algu perioda atvēršana 
 
! Tiek atvērts aktīvais algu periods, kurā tiks veikti algu aprēķini 
 

Alga->Rīki->Algu perioda atvēršana 

  
 

2. Avansa pārskaitījumu izmaksa 
 

! Avansu pārskaitījumu izmaksu saraksts tiek veidots situācijās, ja darbiniekiem alga tiek maksāta divās vai 
vairākās daļās -> avanss un tad galējā algas izmaksa 
! Lai izveidotu algas avansa pārskaitījumu izmaksu sarakstu, pārskaitījumiem jābūt definētiem pārskaitījumu 
žurnālā: Alga->Dokumenti->Pārskaitījumi 
! Avansu izmaksu saraksts tiks aizpildīts tikai no spēkā esošajiem pārskaitījumiem 

 
Alga->Dokumenti->Izmaksu sarakstu žurnāls->Pievienot: 

   

http://help.ozols.lv/?ssw=33&skf_id=499
http://help.ozols.lv/?ssw=33&skf_id=294
http://help.ozols.lv/?ssw=33&skf_id=238
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Nospiežot pogu „saglabāt”, tiks izveidots jauns avansu izmaksu saraksts, kuru nepieciešams aizpildīt: 
 

 
 
Izvēloties funkciju: „Aizpildīt sarakstu no avansu pārskaitījumiem”, tiks aizpildīti dati no pārskaitījumu žurnāla. 
 

! Avansu izmaksu sarakstu iespējams: 
1) Izdrukāt (Atvērt sarakstu->Rīku joslā „Drukāt”) 
2) Eksportēt uz banku (Neatvērt sarakstu->Iezīmēt->Funkcijas->Eksportēt izmaksu sarakstu) 

 
3. Rīkojumu ievade 

 
! Ja atvērtajā algu periodā, kādam no darbiniekiem tiek veidots darbinieka noslodzes kalendāru ietekmējošs 
rīkojums (Atvaļinājums, Slimība, Kavējums, Komandējums, utt.), to nepieciešams ievadīt sistēmā, lai varētu 
veikt atbilstošu algas aprēķinu 
 

Personāla vadība->Dokumenti->Rīkojumu žurnāls->Pievienot->Tiek izvēlēts darbinieks, rīkojuma veids un aizpildīta 
pārējā nepieciešamā informācija: 
 

   
 

! Lai rīkojums stātos spēkā, to nepieciešams apstiprināt!  
 

4. Algu aprēķinu veikšana 
 
! Pēc tam, kad veikta rīkojumu ievade, ja tādi bijuši, iespējas veikt algu aprēķinu!  
Algu aprēķinu iespējams veikt uzreiz visiem uzņēmuma darbiniekiem, vai arī katrai struktūrvienībai atsevišķi, 
norādot konkrēto struktūrvienību algu aprēķina logā.  
Algu aprēķina funkcijas izpildes rezultātā, tiks izveidoti algu aprēķini, kas tiks saglabāti: 
Alga->Dokumenti->Algu aprēķinu žurnāls un būs pieejami tālākai datu apstrādei, un pēc nepieciešamības, 
korekciju veikšanai. 

 
 
 
 
 
 

http://help.ozols.lv/help/?ssw=33&skf_id=409
http://help.ozols.lv/help/?ssw=33&skf_id=212
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Alga->Rīki->Algu aprēķins: 
 

   
 

5. Aprēķināto algu rezultātu pārbaude/korekcija 
 

Alga->Dokumenti->Algu aprēķinu žurnāls – pēc algu aprēķinu veikšanas, dokumentu žurnālā būs pieejami visi veiktie 
aprēķini, kurus pēc nepieciešamības var pa vienam atvērt un veikt nepieciešamās korekcijas. Ja ieraksti neparādās 
uzreiz, nepieciešams pārbaudīt filtra iestādījumus un atzīmēt filtra kritēriju „aprēķina periods” – kārtējais periods: 
 

 
 

6. Izmaksu sarakstu izveide 
 
! Pēc algu aprēķinu pabeigšanas un pārbaudes, aprēķinātos datus iespējams nosūtīt uz izmaksu sarakstu! 

 
Alga->Dokumenti->Izmaksu sarakstu žurnāls->Pievienot: 
 

http://help.ozols.lv/?ssw=33&skf_id=498
http://help.ozols.lv/help/?ssw=33&skf_id=212
http://help.ozols.lv/?ssw=33&skf_id=238
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Nospiežot pogu „saglabāt”, tiks izveidots jauns algu izmaksu saraksts, kuru nepieciešams aizpildīt no algu aprēķiniem. 
 

7. Izmaksu sarakstu aizpildīšana 
 
Alga->Rīki->Algu aprēķins->Atzīmējot pēdējo izvēles rūtiņu, tiks aizpildīti dati izveidotajā izmaksu sarakstā:  

   

http://help.ozols.lv/?ssw=33&skf_id=498
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8. Izmaksu saraksta apstiprināšana 
 
! Pēc izmaksu saraksta aizpildīšanas, aizpildīts izmaksu saraksts pieejams: Alga->Dokumenti->Izmaksu 
sarakstu žurnāls. 
! Izmaksu sarakstu iespējams: 

1) Izdrukāt (Atvērt sarakstu->Rīku joslā „Drukāt”) 
2) Eksportēt uz banku (Neatvērt sarakstu->Iezīmēt->Funkcijas->Eksportēt izmaksu sarakstu) 
3) Apmaksāt sarakstu bankā, izmantojot vienu kopējo maksājumu 

 
9. Atskaišu sagatavošana un eksports uz EDS 

 
! Pēc algu aprēķinu veikšanas, iespējams izveidot atskaites, kas nepieciešamas iesniegšanai VID un 
uzņēmuma iekšējām lietošanas vajadzībām. 
 
! Iesniegšanai VID: 
 

Alga->Atskaites->Sociālās apdrošināšanas atskaites: 
 Darba devēja ziņojums: 

 
Sagatavot un eksportēts uz EDS: 

 
 Ziņas par darba ņēmējiem: 

 
Sagatavot un eksportēts uz EDS 

 
! Uzņēmuma iekšējā lietošanas vajadzībām: 

http://help.ozols.lv/?ssw=33&skf_id=238
http://help.ozols.lv/?ssw=33&skf_id=238
http://help.ozols.lv/?ssw=33&skf_id=595
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Alga->Atskaites->Rezultātu kopsavilkums – kopējā atskaite par kārtējo periodu, iekļaujot visus aprēķina rezultātus: 

   
Alga->Atskaites->Rezultāti horizontāli– kopējā atskaite, kur detalizēti uzrāda katru darbinieku un algas veidu: 

   
10. Algu rezultātu grāmatošana 

 
! Veiktos algu aprēķinus, iespējams automatizēti iegrāmatot. 

Alga->Dokumenti->Algu grāmatojumu pirmdokumentu žurnāls->Pievienot:   

  
 
Tiks izveidots algas grāmatojuma pirmdokuments, kuru nepieciešams Apstiprināt un Grāmatot: 

http://help.ozols.lv/?ssw=33&skf_id=589
http://help.ozols.lv/?ssw=33&skf_id=591
http://help.ozols.lv/?ssw=33&skf_id=681
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! Algu grāmatojums, līdzīgi kā jebkurš cits grāmatojums, būs pieejams Virsgrāmatas grāmatojumu žurnālā. 
 

11. Nodokļu maksājumu uzdevumu izveide 
 

!  No veiktajiem algu aprēķiniem, iespējams izveidot maksājumu uzdevumus ienākuma un sociālā nodokļa 
apmaksai. 
Finanses->Dokumenti->Bankas izdevumi->Pievienot – nepieciešams norādīt bankas kontu, no kura maksājums tiks 
veikts, un saņēmēju.  

   
Izpildot funkciju – aizpildīt maksājuma uzdevumu no algu aprēķina, tiks atvērts algu aprēķinu rezultātu atskaites 
filtrs, kur nepieciešams norādīt nepieciešamos kritērijus:  

   
Rezultātā tiks izveidots maksājuma uzdevums, kuru iespējams, izmantojot datu apmaiņu ar banku, eksportēt uz 
banku, kā arī atbilstoši grāmatot:  

   

http://help.ozols.lv/?ssw=33&skf_id=347

