
Diskusija par saņemtajiem komentāriem par 

vadlīnijām par kases aparātiem: 

jautājums kases aparātu novērtējumu 

Rīgā, 2012. gada 19.decembrī. 



  

Darba kārtība 

• Izņēmumu noteikšanas scenāriji 

– Plusi/mīnusi 

• Izņēmuma novērtējuma jautājums 

• Turpmākais 

• Diskusija 
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Kases aparātu izņēmumu 

noteikšanas scenāriji 

• sertificētāju aptauja – trīs-pieci uzņēmumi 

• novērtējums – tiek vērtēti visi 575 modeļi 

• apgrozījums – noteikta robeža, uz kuru 

attiecina izņēmumu 

• nozaru izņēmumi 
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Sertificētāju aptauja 

+ Tiek veikta trīs-piecu uzņēmumu aptauju, 

aptverot 90. Diskusijā tiek precizēts, ka 

varam aptvert arī 100% tirgus.  

– Ja netiek aptverts viss tirgus, tad nevar 

objektīvi sastādīt izņēmumu noteikumu 

projektu. 

Jautājums: cik ir pirmie sertificētāji? 
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Novērtējums 

+ Tiek aptverts viss tirgus un tad var objektīvi 

sastādīt izņēmumu noteikumu projektu.  

– Kas potenciāli veiktu novērtējumu?  

Diskusijā tiek precizēts, ka tas ir dārgāks 

risinājums un iespējams, ka jautājumi tāpat 

nonāktu pie tiem pašiem respondentiem, kas 

pirmā scenārija gadījumā. 
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Apgrozījums 

+ viennozīmīgs kritērijs, kas nodala nelielos 

tirgotājus 

– no prasībām tiek izņemta lielākā daļa 

tirgus  

Diskusijā noraidīts. 
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Nozaru izņēmumi 

+ tika apzināta problēma ar sabiedriskā 

transporta sektoru  

– praksē grūti veidot attiecināmības klases 

– no prasībām potenciāli tiktu izņemta 

lielākā daļa tirgus  

Diskusijā noraidīts. 
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Kombinēta metode 

• Sabiedriskā transporta nozare  

• Izslēdz no novērtējuma kases sistēmas 

• Atlikušos kases aparātus novērtē, 

piemērojot pirmo scenāriju, t.i. VID 

organizētu aptauju. 
Diskusijā tika precizēts, ka iespējams varēs izmantot VID 

jau šobrīd organizēto aptauju-novērtējumu, lai noteiktu 

tehniskos izņēmumus. 
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Darba kārtība 

• Izņēmumu noteikšanas scenāriji 

– Plusi/mīnusi 

• Izņēmuma novērtējuma jautājums 

• Turpmākais 

• Diskusija 



  

Novērtējuma jautājums 

• Lietojumprogrammatūras iespēja norādīt 

darījuma kopsummu divās valūtās 

• Lietojumprogrammatūras iespēja konvertēt 

darījuma kopsummas citā valūtā 
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Novērtējuma jautājums 

• Vai iekārtas programmatūra nodrošina 

iespēju pievienot jaunus ierakstus (jaunas 

rindas kases čeka izdrukā bez izmaiņām 

programmas kodā (izpildkodā), kādas datu 

bāžu (programmu) procedūras jāpapildina 

(procedūru bibliotēkas, trigeri, lietotāju 

definētas funkcijas (SQL)), lai varētu 

pievienot jaunu ierakstu? 
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Novērtējuma jautājums 

Pilns potenciālā novērtējuma jautājumu 

saraksts tiks nosūtīts diskusijas dalībniekiem 

izvērtēšanai. 
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Darba kārtība 

• Izņēmumu noteikšanas scenāriji 

– Plusi/mīnusi 

• Izņēmuma novērtējuma jautājums 

• Turpmākais 

• Diskusija 



  

Turpmākais 

• Lēmums par scenāriju 10.01.2013. 

• Novērtējums – janvāris (?) 

• Izņēmumu MK noteikumi I ceturksnis 



  

Darba kārtība 

• Izņēmumu noteikšanas scenāriji 

– Plusi/mīnusi 

• Izņēmuma novērtējuma jautājums 

• Turpmākais 

• Diskusija 



  

Diskusija 

• 28.11.2012. seminārā par vadlīniju 

projektiem, t.sk. arī uzņēmēju pieredze 

Igaunijā. 

– jāplāno, ka decembrī pieaug slodze-janvārī 

proporcionāli samazinās 

– pirmajā mēnesī uzmanīgi jāseko datiem 

vadības grāmatvedības sistēmā jaunajā 

valūtā 
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Diskusija 

– papildus nepieciešamais naudas daudzums 

priekšpiegādē – divu dienu apgrozījums, taču 

inkasācija 2x biežāk  

– naudas drošības pazīmju apmācība ir ļoti 

laba prakse, neaizņem daudz laika – 

pusstunda. Ļoti noder bukleti! 

– cenu atspoguļošanā igauņi izmantoja krāsu 

laukumus – kronu cena vienā tonī, eiro – citā 

tonī. Labs padoms!  
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Diskusija 

– ja cenu atspoguļošanas prasības ļauj 

vienādus izmērus, tad cenošana tikai 

vienreiz. 

– svarīgi rēķināties ar papildus darbu saistībā 

ar informācijas sistēmām. 

– svarīgs ir dialogs projektā; jādomā par 

apmācību darbiniekiem! 
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Diskusija 

– veikalos zīme – ja nākat ar šādu banknoti 

(piem., 50ls), lūdzu vaicājiet vai veikals var 

izdot eiro. 

– ja parasti 70% karšu maksājumi, tad pārejā 

uz eiro bija 70% skaidrā naudā. Jāplāno. 

– svarīgi ir solidāri organizēt kampaņu Godīgs 

eiro ieviesējs. 
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Diskusija 

– ražotājiem izmaksas ir minimālas pretstatā 

tirgotājiem. Pamatkapitāla pārrēķins kā 

vienīgās konkrētās izmaksas. 

– pārejot uz eiro pazūd konvertācijas izmaksas, 

pazūd valūtas riski un tas veicina 

konkurētspēju. 

– ieviešot eiro, pazūd robežas Eiropas iekšējā 

tirgū un vienkāršojas komunikācija ar 

partneriem. 
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Diskusija 

– cenu sakārtošana notiek pusgadu iepriekš un 

padoms ir darīt arī visus citus darbus 

savlaicīgi. 
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Diskusija 

Diena, 4.12.2012. Raksts: Būs lielāka naudas plūsma.  

Citāts: 

J. Kā pārdevēji atrisināja to, kur likt vienu un otru valūtu? 

Lietoja atsevišķus kases aparātus? 

A: Jā. Igauņu mazumtirgotāji kasēs lietoja divus kases 

aparātus, atsevišķas atvilktnes. Lielajos veikalos bija 

atsevišķas kases: vienā maksā ar bankas karti, otrā ar 

skaidro naudu kronās un atlikumu jau saņem eiro, citā 

norēķinies ar eiro – lai pārdevējiem pašiem nejuktu. 

Šāda metode noteikti atviegloja situāciju. 
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Paldies par sadarbību! 

http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/eiro_ieviesana_latvija/ 

http://www.eiro.lv  



  

Praktiskā informācija 

Skaidrās naudas bezmaksas 

nomaiņa: 

• 6 mēnešus pēc eiro 

ieviešanas  visās 

kredītiestādēs; 

• 1 mēnesi tajās VAS 

"Latvijas Pasta" nodaļās, 

kuru apkalpošanas teritorijā 

neatrodas komercbanku 

filiāles un iedzīvotājiem nav 

alternatīvu iespēju veikt 

skaidras naudas apmaiņu; 

• neierobežotu laiku Latvijas 
Bankā. 

Bezskaidrās naudas 

bezmaksas nomaiņa: 

• sākoties eiro ieviešanas 

dienai, visi lati kredītiestāžu 

un citu maksājumu 

pakalpojumu sniedzēju 

kontos tiks konvertēti uz 

eiro. Visi latu darījumi un 
maksājumi tiks veikti eiro.  

1/4 



  

Praktiskā informācija 
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Paralēlās atspoguļošanas 

periods: 

• 3 mēnešus pirms un 6 

mēnešus pēc eiro 

ieviešanas visas 

pakalpojumu un preču 

cenas obligāti būs 

norādītas latos un eiro. 

• Rekomendējošais cenu 

atspoguļošanas periods ir 

uzreiz pēc maiņas kursa 

noteikšanas, t.i. 6 mēnešus 

pirms eiro ieviešanas un 1 

gadu pēc eiro ieviešanas. 

Vienlaicīgās apgrozības 

periods: 

• 2 nedēļas pēc eiro 

ieviešanas tiks nodrošināta 

skaidras naudas latu un 

eiro vienlaicīga lietošana. 

Līdz 2014. gada 14. 

janvārim iedzīvotāji varēs 

veikt norēķinus gan latos, 

gan eiro. 
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Skaidrās naudas 

priekšpiegādes fāzes: 

• 1 mēnesi pirms eiro 

ieviešanas dienas  Latvijas 

Banka  nodrošina skaidrās 

naudas priekšpiegādi  

kredītiestādēm. 

• 2 nedēļas pirms eiro dienas  

kredītiestādes  nodrošina 

skaidrās naudas 

priekšpiegādi uzņēmumiem 

 

Skaidrās naudas 

sākumkomplektu iegādes 

iespējas: 

• 2 nedēļas pirms eiro 

ieviešanas dienas tiek 

nodrošināta sākumkomplektu 

iegādes iespējas 

iedzīvotājiem – 14,23 eiro un 

uzņēmumiem – 200 eiro. 
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Līgumu nepārtrauktība: 

• Darba līgumi, pirkuma 

līgumi, kredīta līgumi, 

noguldījumu līgumi u.c. 

līgumi nav jāpārslēdz.  

Atsauces uz latiem, kas 

pastāv pirms eiro ieviešanas 

dienas, sākot ar eiro 

ieviešanas dienu, 

uzskatāmas par atsaucēm 

uz eiro, ievērojot oficiālo 

maiņas kursu. 

Algas, pabalstus, pensijas, 

stipendijas izmaksās eiro: 

• Sākot ar eiro ieviešanas 

dienu algas, pabalstus, 

pensijas, stipendijas, kas 

iepriekš tika maksātas latos, 

izmaksā eiro, ievērojot 

oficiālo maiņas kursu. 


