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Dāvanu karšu, degvielas uzpildes staciju viennolūka maksājuma karšu u.c. 

viennolūka maksājuma instrumentu euro ieviešanas vadlīnijas 

 

Vadlīniju izstrādes mērķis ir skaidrot likumprojektā "Euro ieviešanas likums" 

(turpmāk – EIL)
1
 noteikto regulējumu attiecībā uz viennolūka maksājuma instrumentu 

pielāgošanu euro valūtai. Vadlīnijās tiek minēti vispārīgie principi un speciālie principi, kas 

attiecas uz viennolūka maksājuma instrumentiem. 

Atbilstoši EIL 1.panta 7) punktam viennolūka maksājuma instruments ir personalizēta 

ierīce vai procedūru kopums, ko maksājumu pakalpojumu izmantotājs izmanto, lai ierosinātu 

maksājumu, bet kuru preces vai pakalpojuma pirkšanai izmanto tikai tā izlaidēja atrašanās 

vietā (telpās) vai atbilstoši līgumam ar izlaidēju – arī ierobežotā pakalpojumu sniedzēju tīklā, 

vai attiecībā uz ierobežotu preču vai pakalpojumu klāstu.  

Praksē ar viennolūka maksājuma instrumentu lielākoties tiek saprastas tirgotāju 

izdotās dāvanu kartes, degvielas uzpildes staciju viennolūka maksājuma kartes, u.c. veida 

viennolūka jeb viena izdevēja instrumenti.  

1. Vispārīgie principi  

 

Atbilstoši EIL 6.pantam konvertācija tiks veikta pēc ES Padomes noteiktā maiņas 

kursa (turpmāk – oficiālais kurss), noapaļojot līdz veseliem euro centiem: 

– ja trešā zīme aiz komata ir no 0 līdz 4, tad centa vērtība nemainās; 

– ja trešā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9, tad cents tiek apaļots par vienu vērtību uz 

augšu. 

 

Papildus prasības attiecībā uz oficiālā kursa lietošanu ir noteiktas Padomes Regulā 

(EK) Nr.1103/97 (1997.gada 17.jūnijs) par dažiem noteikumiem attiecībā uz euro ieviešanu 

4.pantā, t.sk.,: 

 

– oficiālo kursu neapaļo un nesaīsina, veicot konvertēšanu; 

– oficiālo kursu izmanto abpusējai konvertēšanai euro vienības un latu vienības starpā. 

Neizmanto apgrieztās likmes, ko atvasina no maiņas kursiem; 

– naudas summas, kas jākonvertē no vienas valsts valūtas citā (piemēram, no 

iedzīvotājam ir nepieciešamība par latiem iegādāties dolārus), vispirms konvertē 

naudas vienībās, kas izteiktas euro vienībās, šo summu noapaļo, atstājot ne mazāk kā 

trīs skaitļus aiz komata, bet pēc tam konvertē citas valsts valūtas vienībās.  

 

Uzņēmumiem jānodrošina datu nepārtrauktība un konvertācijas procesa izsekojamība.  

                                                           
1
 Piezīme: Pēc EIL pieņemšanas, vadlīnijās vārds "likumprojekts" tiks aizvietots ar vārdu "likums". 
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2. Speciālie principi 

 

2.1. Elektroniskā formāta viennolūka maksājuma instrumentu pielāgošana eiro 

valūtai 

 

Atbilstoši EIL 10.pantā (1) daļā noteiktajam, sākoties eiro ieviešanas dienai, 

elektroniskajā formātā latos izdotās dāvanu kartes, degvielas uzpildes staciju viennolūka 

maksājuma kartes, u.c. viennolūka maksājuma instrumenti tiek konvertēti uz euro, saglabājot 

unikālo identifikatoru nemainīgu. 

Atbilstoši EIL 11.pantā (2) daļā noteiktajam viennolūka maksājuma instrumentos, 

kuros līdz euro ieviešanas dienai tika izmantoti lati, sākot ar euro ieviešanas dienu, tiek lietoti 

euro. 

 

2.2. Papīra formāta viennolūka maksājuma instrumentu pielāgošana euro valūtai 

 

Atbilstoši EIL 13.panta (6) daļā noteiktajam, dāvanu karte u.c. viennolūka maksājuma 

instruments, uz kura ir attēlota nominālvērtība, kas izteikta latos vai kas izteikta gan latos, gan 

eiro, pēc euro ieviešanas dienas ir derīgs līdz tam noteiktā termiņa beigām. Līdz ar to šādu 

dāvanu karšu u.c. viennolūka maksājuma instrumentu atkārtota izdošana vai pārdrukāšana 

saistībā ar euro ieviešanu nav nepieciešama. 

Atbilstoši EIL 4.panta (1) daļā noteiktajam, summas, kas ir norādītas uz maksājuma 

instrumenta latos, ar euro ieviešanas dienu ir uzskatāmas par summām euro, ievērojot oficiālo 

kursu. 

 


