
PMO apmācības materiāls darbam ar elektroniskajām kvītīm 

Lai reģistrētu elektroniskās kvītis PMO linkā ir: 

1. Jāieraksta tā cilvēka personas kods, kam vēlaties reģistrēt kvīti (attēlā cipars 1) 
2. Jāizvēlas komanda Saņemt (attēlā cipars 2) 
3. Pārliecinieties, ka ir sameklēta īstā persona, kurai vēlaties sagatavot kvīti (attēlā 

cipars 3) 
4. No pakalpojumu saraksta izvēlieties vajadzīgo pakalpojumu (attēlā cipars 4). 

 
5. Vienā kvītī ir iespējams reģistrēt līdz trim dažādiem pakalpojumiem. Sistēma 

saskaitīs pakalpojumu kopsummu. 

 
 

6. Kad visi nepieciešamie pakalpojumi kvītī ir reģistrēti, izvēlieties komandu 
„Saglabāt”. Sistēma jums piedāvā izvēlni „Vai saglabāt kvīti?”, apstipriniet ar 
„Jā” (attēlā cipars 5). 



7. Pēc šīs komandas apstiprināšanas, jums uz ekrāna tiek piedāvāta iespēja 
izdrukāt sagatavoto kvīti. Lai to izdarītu, nospiediet uz klaviatūras taustiņu 
kombināciju Ctrl+P 

 
8. Kvīts izdrukas logu variet vērt ciet. Jūs esat reģistrējuši kvīti. Visas jūsu datorā 

reģistrētās kvītis tiek saglabātas uz  darbvirsmas mapē  „E-kvītis” 

 

Kā sagatavot izrakstīto kvīšu pārskatu iesniegšanai VID EDS 

1.  PMO linkā izvēlieties datumu intervālu, par kuru vēlaties sagatavot kvīšu atskaiti (attēlā 
atzīmēts ar ciparu 1) 

2. Ivēlieties komandu atlasīt PMO (attēlā atzīmēts ar ciparu 2) 
3. Apstipriniet „Jā” paziņojumu „Vai vēlaties saglabāt ierakstus failā?” (attēlā ar ciparu 3) 

 

 
 
 



4. Apstiprinot šo komandu, jums tiek piedāvāta vieta jūsu datorā, kurā saglabāt izveidoto failu. 
Parasti mape atrodas uz darbvirsmas un ceļš ir nodefinēts kā redzams attēlā ar ciparu 1. 

5. Ar ciparu 2 tiek norādīts faila nosaukums, kas ietver atskaites periodu. 
6. Apstipriniet faila saglabāšanu ar „Save” vai „Saglabāt” kā redzams attēlā ar ciparu 3. 

 
 
 

7. PMO linka apakšējā daļā jums arī uz ekrāna parādīsies visu sagatavoto kvīšu saraksts. 

 
8. Ja nepieciešams izdrukāt sagatavotās kvītis, piem., Excel formātā, varat iezīmēt visas kvītis - 

viss laukums iekrāsojas zils, un ar komandu Ctrl+C nokopēt uz ekrāna redzamās kvītis. 
9. Tad atvērt jaunu Excel faila logu un ar komandu Ctrl+V tās ielīmēt. 

 
 



 

Iesniegšana VID EDS sistēmā 

1. Autorizējieties VID EDS sistēmā. 
2. Izvēlieties sadaļu „Dokumenti” kā parādīt attēlā ar atzīmi 1. 
3. Jums tiek piedāvāta iespēja”Sagatavot dokumentu”, izvēlieties atzīmi „No faila” (attēlā 

atzīmēts ar ciparu 2) 

 

4. Izvēlieties mapi jūsu datorā, kurā glabājas saglabātās atskaites (attēlā atzīmēts ar ciparu 2) 
5. Izvēlieties vajadzīgā laika perioda failu (attēlā atzīmēts ar ciparu 3) un apstipriniet ar 

komandu „Saglabāt” 
6. Izvēlētais fails tiek pievienots izsūtnei. 

 
7. Apstipriniet ar komandu „Turpināt” (attēlā atzīmēts ar ciparu 4). 
8. Nakamajā solī tiek prasīts atzīmēt „Pirmreizējs dokuments” vai „Precizējums”. 
9. Atkarībā no situācijas atzīmējiet nepieciešamo un atzīmējiet „iesniegt dokumentu”. 

 

 


