
 

Vadlīnijas par darbu ar kases aparātiem un kases sistēmām cenu 

paralēlās atspoguļošanas un latu un euro vienlaicīgas apgrozības 

periodā 

 

Informācija uzņēmējiem, uz kuriem neattiecas norādījumi par cenu 

paralēlās atspoguļošanas periodu, pārejot uz eiro! 

No 2013.gada 9. jūlija līdz 30. septembrim kases čekos un kvītīs var 

nenorādīt latus un eiro, taču, ja to dara, jāizmanto oficiālais pārejas kurss! 

VĒRTS ATCERĒTIES! 

Ja kases aparātam nav izņēmuma statuss, t.i. tie jāpārprogrammē, 

aicinām komersantus lūgt savam partnerim, kas veic kases aparātu apkopi, 

iemācīt, kā, noslēdzot gadu, pārprogrammēt elektronisko kases aparātu no 

latiem uz eiro. Pogu kombinācija aparāta pārprogrammēšanai nav ļoti sarežģīta, 

un to dažu minūšu laikā varēs paveikt katrs komersants pats.  

Ja kases aparātam ir izņēmuma statuss, novietojiet informāciju par to, kā 

arī informāciju par pircēju tiesībām lūgt ierakstīt summas ar roku – 

darbiniekiem un pircējiem labi redzamā vietā.  

Gan darbiniekiem, gan pircējiem abu valūtu paralēlās aprites periodā, 

kad maksāt varēs gan latos, gan eiro, bet atlikumu varēs izdot tikai eiro, labs 

palīgs būs: 

– informācija apmeklētājiem skatlogā ar aicinājumu iepirkties, 

izmantojot nelielus nominālus latos.  

Piemēram: "Cienījamo pircēj, ja vēlaties iepirkties, maksājot ar 50 latu 

naudaszīmi, pavaicā veikalniekam, vai viņš varēs izdot Jums eiro"; 

– kašu jeb rindu plūsmas iedalījums tādās, kurās var maksāt tikai ar eiro, 

tikai latos, vai tikai ar bankas karti, informāciju par to izvietojot jau savlaicīgi; 

– maksājot latos noderēs pieci soļi, kā pārrēķināt summas no latiem uz 

eiro, un no eiro uz latiem, piemēram: 

I  Pircējs tirgū nopērk sieru par 2,22 eiro.  

II  Pircējam makā ir tikai lati – pārdevējs izrēķina, ka latos jāmaksā 

1,56 lati.  

 Lai no eiro iegūtu latus, reiziniet 2,22 x 0,702804 
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III  Pircējam precīzas naudas nav – viņš iedod 1,70 latus 

IV  Pārdevējs izrēķina, ka tas ir 2,42 eiro. 

 Lai no latiem iegūtu eiro, daliet 1,70 : 0,702804 

V  Pārdevējs atlikumu drīkst izdot tikai eiro – tie ir 20 centi! 

 2,42 eiro – 2,20 eiro = 0,20 eiro. 

 

Vadlīniju izstrādes mērķis ir skaidrot Euro ieviešanas kārtības 

likuma (turpmāk – EIKL) noteikto regulējumu attiecībā uz kases 

aparātiem un kases sistēmām (turpmāk – kases aparāts), to tehniskajām 

prasībām un samaksu apliecinošiem dokumentiem cenu paralēlās 

atspoguļošanas un latu un euro vienlaicīgas apgrozības periodā. 

Vadlīnijās tiek minēti vispārīgie principi un speciālie principi, kas attiecas 

uz jautājumiem, kas saistīti ar kases aparātu lietošanu un samaksu 

apliecinošo dokumentu izsniegšanu darījuma partnerim (preču pircējam 

vai pakalpojumu saņēmējam). 

 

1.Vispārīgie principi 

 

Atbilstoši EIKL 1.pantā sniegtajiem terminu skaidrojumiem: 

- vienlaicīgas apgrozības periods ir laika posms, kurā skaidras 

naudas norēķinos vienlaicīgi lieto latus un euro; 

- paralēlās atspoguļošanas periods ir laika posms, kurā preču 

un pakalpojumu cenas norāda gan latos, gan euro. 

 

Preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periods sākas 

trīs mēnešus pirms euro ieviešanas dienas, t.i., no 2013.gada 1.oktobra 

un ilgst sešus mēnešus pēc euro ieviešanas dienas, t.i., līdz 2014.gada 

30.jūnijam. 

Latu un euro vienlaicīgas apgrozības periods ir divas nedēļas, sākot 

ar euro ieviešanas dienu, t.i., no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 

14.janvārim. 
 

Atbilstoši EIKL 13.panta otrajai daļai paralēlās preču un 

pakalpojumu cenu atspoguļošanas periodā dokumentos, kas apliecina par 

darījumu saņemto samaksu – kases čekos, numurētās un Valsts 

ieņēmumu dienestā reģistrētās kvītīs darījumu kopsummu norāda latos 

un euro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6.pantā 

noteiktos noapaļošanas principus. 

Preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periodā, ja 

kases aparāts nenodrošina pircēja displejā darījuma kopsummas 

norādīšanu abās valūtās, tad var norādīt vienā valūtā – no 2013.gada 
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1.oktobra līdz 2014.gada 1.janvārim – latos, no 2014.gada 1.janvāra – 

euro. 

Kases čekā norādāmā informācija cenu paralēlās 

atspoguļošanas un latu un euro vienlaicīgas apgrozības periodā 

 
Darījumu kopsummas norādīšana kases čekā  

cenu paralēlās atspoguļošanas periodā 
 

                                no 01.10.2013.                        līdz                              30.06.2014. 

No 01.07.2014. 

Norēķinu 
veidu 

piemēri 

No 
01.10.12013. 

līdz 31.12.2013. 

Latu un euro 
vienlaicīgas 

apgrozības periods 

No 15.01.12014. līdz 
30.06.2014. 

no 01.01.2014. līdz 
14.01.2014. 

skaidra 

nauda 

- cenas čekā 

tikai latos; 

 

- PVN tikai 

latos; 

 

- darījumu 

kopsumma 

čekā latos un 

euro; 

 

- samaksu 

saņem latos; 

 

- atlikumu 

izdod latos. 

- cenas čekā tikai 

euro; 

 

- PVN tikai euro; 

 

- darījumu 

kopsumma čekā 

euro un latos; 

 

- samaksu saņem 

gan euro, gan 

latos; 

 

- atlikumu izdod 

euro. 

- cenas čekā tikai 

euro; 

 

- PVN tikai euro; 

 

- darījumu 

kopsumma čekā 

euro un latos ; 

 

- samaksu saņem 

euro; 

 

- atlikumu izdod 

euro. 

- cenas čekā 

tikai euro; 

 

- PVN tikai 

euro; 

 

- darījumu 

kopsumma 

tikai euro; 

 

- samaksu 

saņem euro; 

 

- atlikumu 

izdod tikai 

euro 

bezskaidra 

nauda 

- cenas čekā 

tikai latos; 

 

- PVN tikai 

latos; 

 

- darījumu 

kopsumma 

čekā latos un 

euro; 

 

- norēķins 

saņemts latos. 

- cenas čekā tikai 

euro; 

 

- PVN tikai euro; 

 

- darījumu 

kopsumma čekā 

euro un latos; 

 

- norēķins saņemts 

euro. 

- cenas čekā tikai 

euro; 

 

- PVN tikai euro; 

 

- darījumu 

kopsumma čekā 

euro un latos; 

 

- norēķins saņemts 

euro. 

- cena čekā 

tikai euro; 

 

- PVN tikai 

euro; 

 

- darījumu 

kopsumma 

tikai euro; 

 

- norēķins 

saņemts euro. 

dāvanu 

kartes 

- cenas čekā 

tikai latos; 

 

- PVN tikai 

latos; 

 

- darījumu 

kopsumma 

čekā euro un 

latos; 

 

- norēķins 

- cenas čekā tikai 

euro; 

 

- PVN tikai euro; 

 

- darījumu 

kopsumma čekā 

euro un latos; 

 

- norēķins saņemts 

euro. 

- cenas čekā tikai 

euro; 

 

- PVN tikai euro; 

 

- darījumu 

kopsumma čekā 

euro un latos; 

 

- norēķins saņemts 

euro. 

- cenas čekā 

tikai euro; 

 

- PVN tikai 

euro; 

 

- darījumu 

kopsumma 

čekā euro un 

latos; 
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saņemts latos  - norēķins 

saņemts euro. 

 

anulējot 

iepriekš 

reģistrētu 

pirkumu 

- darījumu 

kopsumma 

čekā latos un 

euro; 

 

- PVN tikai 

latos; 

 

- naudu atgriež 

latos. 

- darījumu 

kopsumma čekā 

euro un latos; 

 

- PVN tikai euro; 

 

- naudu atgriež 

euro. 

- darījumu 

kopsumma čekā 

euro un latos; 

 

- PVN tikai euro; 

 

- naudu atgriež 

euro. 

- darījumu 

kopsumma 

čekā tikai 

euro; 

 

- PVN tikai 

euro; 

 

- naudu 

atgriež euro. 

 

EIKL 13.panta otrajā daļā noteiktas minimālās prasības attiecībā uz 

kases čekos norādāmo informāciju cenu paralēlās atspoguļošanas periodā. 

Kases aparātu lietotājiem ir tiesības cenu paralēlās atspoguļošanas 

periodā kases čekā arī preču un pakalpojumu cenas norādīt latos un euro. 

 

2. Kases čekā norādāmā informācija 

 

2.1. Cenu paralēlās atspoguļošanas periodā no 2013.gada 

1.oktobra līdz 2014.gada 1.janvārim 

 

Preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periods sākas 

trīs mēnešus pirms euro ieviešanas dienas, bet ne ātrāk par 2013.gada 

9.jūliju, un ilgst sešus mēnešus pēc euro ieviešanas dienas. 

 

Kases čekā nodrošina tādu rekvizītu norādīšanu, kas noteikti 

normatīvajos aktos, kuri reglamentē nodokļu un citu maksājumu 

reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskās prasības. 

 

Bez citiem obligātajiem rekvizītiem kases čekā (piemērs Nr.1), 

sākot ar 2013.gada 1.oktobri, jānorāda reģistrēto darījumu kopsumma 

latos un euro. 

 

Ja kases aparāta konstrukcija nenodrošina reģistrēto darījumu 

kopsummas latos un euro norādīšanu kases čekā, tad kases aparāta 

lietotājs pēc pircēja pieprasījuma veic papildus ierakstu kases čekā, 

ierakstot darījuma kopsummu euro ar roku un apstiprina to ar ierakstu 

veikušās personas parakstu. 

 

Ja iespējams, čekā norāda arī Padomes noteikto maiņas kursu latu 

nomaiņai pret euro.  
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Piemērs Nr.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Valūtas kursu var arī nenorādīt, ja kases aparāta konstrukcija to 

nenodrošina. 

 

2.2. Latu un euro vienlaicīgas apgrozības periodā – divas 

nedēļas no 2014.gada 1.janvāra, t.i., līdz 2014.gada 14.janvārim 

 

Lata un euro vienlaicīgas apgrozības periods ir divas nedēļas, sākot 

ar euro ieviešanas dienu. 

 

Kases čekā nodrošina tādu rekvizītu norādīšanu, kas noteikti 

normatīvajos aktos, kuri reglamentē nodokļu un citu maksājumu 

reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskās prasības. 

 

Kases aparāta lietotājam latu un euro vienlaicīgas apgrozības 

periodā jānodrošina, ka darījuma partnerim no kases čekā (piemērs Nr.2) 

norādītajiem datiem skaidri un nepārprotami iegūstama un saprotama 

reģistrēto darījumu kopsumma naudas izteiksmē – euro un latos. 

 

Ja kases aparāta konstrukcija nenodrošina reģistrēto darījumu 

kopsummas latos un euro norādīšanu kases čekā, tad kases aparāta 

lietotājs pēc pircēja pieprasījuma veic papildus ierakstu kases čekā, 

ierakstot darījuma kopsummu latos ar roku un apstiprina to ar ierakstu 

veikušās personas parakstu. 

Čeka izsniedzēja nosaukums 

Reģistrācijas kods 

Juridiskā adrese 

Č E K S 

Grāmata 

 

Akvareļu krāsu komplekts 

- - - - - - - - 

 

KOPĀ LVL: 

summas konvertācija €: 

 

*Valūtas kurss: 

 

Saņemtā skaidrā nauda LVL: 

 

Izdots LVL 

- - - - - - - - 

7.03 

 

3.51 

- - - - - - - - 

 

10.54 

15.00 

 

0.702804 

 

15.00 

 

4.46 

- - - - - - - - 
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Kases aparāta lietotājs skaidras un nepārprotamas informācijas 

iegūšanai var kases čekā nodrošināt arī šādu informāciju: 

- ja norēķins veikts latos – saņemtās summas konvertācija euro; 

- ja norēķins veikts euro – saņemtās summas konvertācija latos; 

- izdotās skaidrās naudas summas (atlikuma) euro konvertācija 

latos. 

 

Ja kases aparāta konstrukcija nenodrošina saņemtās summas latos 

norādīšanu euro un latos, tad kases aparāta lietotājs pēc pircēja 

pieprasījuma veic papildu ierakstu kases čekā ar roku, norādot saņemto 

summu latos un apstiprina to ar ierakstu veikušās personas parakstu. 

 

Ja iespējams, čekā norāda arī Padomes noteikto maiņas kursu latu 

nomaiņai pret euro. 

 

Piemērs Nr.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Valūtas kursu var arī nenorādīt, ja kases aparāta konstrukcija to 

nenodrošina. 

**Ja kases aparāts nenodrošina saņemtās summas LVL 

konvertāciju euro, tad saņemto summu norāda euro.  

 

 

 

Čeka izsniedzēja nosaukums 

Reģistrācijas kods 

Juridiskā adrese 

Č E K S 

Grāmata 
 

Akvareļu krāsu komplekts 

- - - - - - - - 

KOPĀ €: 

summas konvertācija LVL: 
 

*Valūtas kurss: 
 

**Saņemtā skaidrā nauda LVL: 

Konvertācija  € 
 

Izdots € 

- - - - - - - - 

10.00 
 

5.00 

- - - - - - -  

15.00 

10.54 
 

0.702804 
 

15.00 

21.34 
 

6.34 

- - - - - -  
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2.3. Cenu paralēlās atspoguļošanas periodā līdz 2014.gada 

30.jūnijam 

 

Preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periods ilgst 

sešus mēnešus pēc euro ieviešanas dienas. 

 

Kases čekā nodrošina tādu rekvizītu norādīšanu, kas noteikti 

normatīvajos aktos, kas reglamentē nodokļu un citu maksājumu 

reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskās prasības. 

 

Bez citiem obligātajiem rekvizītiem kases čekā (piemērs Nr.3) līdz 

2014.gada 30.jūnijam čekā jānorāda reģistrēto darījumu kopsumma euro 

un latos. 

 

Ja kases aparāta konstrukcija nenodrošina reģistrēto darījumu 

kopsummas latos un euro norādīšanu kases čekā, tad kases aparāta 

lietotājs pēc pircēja pieprasījuma veic papildus ierakstu kases čekā, 

ierakstot darījuma kopsummu latos ar roku un apstiprina to ar ierakstu 

veikušās personas parakstu. 

 

Piemērs Nr.3 

 

*Valūtas kursu var arī nenorādīt, ja kases aparāta konstrukcija to 

nenodrošina. 

Čeka izsniedzēja nosaukums 

Reģistrācijas kods 

Juridiskā adrese 

Č E K S 

Grāmata 

 

Akvareļu krāsu komplekts 

 

- - - - - - - - 

 

KOPĀ €: 

summas konvertācija LVL: 

 

*Valūtas kurss: 

 

Saņemtā skaidrā nauda €: 

 

Izdots € 

 

- - - - - - - - 

10.00 

 

5.00 

 

- - - - - - - - 

 

15.00 

10.54 

 

0.702804 

 

20.00 

 

5.00 

 

- - - - - - - - 
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3. Kases aparātu kontroles un dienas (perioda) finanšu 

pārskatā norādāmā informācija 

 

Kases aparātu kontroles (X pārskats) un dienas (perioda) 

(Z pārskats) finanšu pārskatā nodrošina tādu rekvizītu norādīšanu, kas 

noteikti normatīvajos aktos, kas reglamentē nodokļu un citu maksājumu 

reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskās prasības. 

 

3.1. Informācija X pārskatā cenu paralēlās atspoguļošanas un 

latu un euro vienlaicīgas apgrozības periodā 

 

Kases aparātu tehniskās prasības nosaka, ka fiskālās atmiņas dati 

tiek izmantoti kontroles finanšu pārskata brīdī – X pārskatā. 

 

Preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periodā 

X pārskatā reģistrēto darījumu kopsummas naudas izteiksmē līdz 

2014.gada 1.janvārim norāda latos, bet no 2014.gada 1.janvāra – tikai 

euro. Lata un euro vienlaicīgas apgrozības periodā pārskatā noradīto 

maiņas naudu, inkasēto naudu un skaidrās naudas atlikumu pārskata 

izdrukāšanas brīdī norāda euro, arī ja saņemti lati. Ja vienlaicīgās 

apgrozības periodā X pārskatā tiek uzrādīta inkasētā nauda un skaidrās 

naudas atlikums arī latos, to savai ērtībai var paredzēt. 

Šīs prasības attiecas arī uz aprēķinātajām un X pārskatā 

norādītajām nodokļu summām. 

 

3.2. Informācija Z pārskatā cenu paralēlās atspoguļošanas un 

latu un euro vienlaicīgas apgrozības periodā 

 

Kases aparātu tehniskajās prasībās noteikts, ka kases aparātam ir 

nedzēšamā elektroniskā atmiņa vai nedzēšamā elektroniskā un fiskālā 

atmiņa (Grand Total).  

 

Darījumu kopsumma naudas izteiksmē tiek ierakstīta nedzēšamajā 

elektroniskajā atmiņā un norādīta Z pārskatā. 

 

3.2.1.  Cenu paralēlās atspoguļošanas periodā līdz 2014.gada 

1.janvārim 

 

Kases aparātu lietotājs nodrošina, ka: 

- nedzēšamajā elektroniskajā atmiņā tiek fiksēta darījumu 

kopsumma latos; 

- aprēķinātās un Z pārskatā norādītās nodokļu summas norāda latos. 
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3.2.2. Latu un euro vienlaicīgas apgrozības periodā – divas 

nedēļas no 2014.gada 1.janvāra, t.i., līdz 2014.gada 14.janvārim. 

 

Kases aparātu lietotājs nodrošina, ka 2013.gada pēdējā darba dienā 

izdrukā Z pārskatu ar norādīto darījumu kopsummu latos. 

Kases aparāta lietotāji, kas strādā diennakts režīmā, nodrošina Z 

pārskata izdrukāšanu pirms norēķinu par precēm un pakalpojumiem euro 

sākšanas. Ja darījums ir sākts latos 2013.gada 31.decembrī un turpinās 

2014.gada 1.janvārī, tad Z pārskata izdrukāšanu pirms norēķiniem ar euro 

veic pēc sāktā darījuma latos beigšanas. 

 

No 2014.gada 1.janvāra līdz 14.janvārim kases aparātu lietotājs 

nodrošina, ka: 

- nedzēšamajā elektroniskajā vai fiskālajā atmiņā tiek fiksēta 

darījumu kopsumma euro; 

- aprēķinātās un Z pārskatā norādītās nodokļu summas norāda euro. 

Ja lata un euro vienlaicīgās apgrozības periodā Z pārskatā tiek 

uzrādīta nodokļu summa arī latos, to savai ērtībai var paredzēt. 

- vienlaicīgas apgrozības periodā pārskatā noradīto maiņas naudu, 

inkasēto naudu un skaidrās naudas atlikumu pārskata izdrukāšanas 

brīdī norāda euro, arī ja saņemti lati. 

 

 

3.2.3. Cenu paralēlās atspoguļošanas periodā no 2014.gada 

1.janvāra. 

 

No 2014.gada 1.janvāra kases aparātu lietotājs nodrošina, ka: 

- nedzēšamajā elektroniskajā vai fiskālajā atmiņā tiek fiksēta 

darījumu kopsumma euro; 

- aprēķinātās un Z pārskatā norādītās nodokļu summas norāda euro; 

- sākot ar 2014.gada 1.janvāri fiksēto darījumu kopsummu euro 

kases aparāta nedzēšamajā elektroniskajā vai fiskālajā atmiņā 

pieskaita pie kopsummas latos, kas kases aparāta nedzēšamajā 

elektroniskajā vai fiskālajā atmiņā ir uzkrāta līdz 2014.gada 

1.janvārim un norādīta 2013.gada pēdējā darba dienā izdrukātajā Z 

pārskatā. 

 

 

4. Kases aparāta žurnāla aizpildīšana 

 

Kases aparāta žurnāls (turpmāk – žurnāls) tiek aizpildīts, 

pamatojoties uz Z pārskata datiem. Cenu paralēlās atspoguļošanas 

periodā līdz 2014.gada 1.janvārim žurnāla aizpildīšana nemainās.  
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Tā kā Z pārskatā no 2014.gada 1.janvāra summas norāda tikai 

euro, latu un euro vienlaicīgas apgrozības periodā – divas nedēļas – 

žurnālu papildina ar ailēm (piemērs Nr.5), lai varētu norādīt no kases 

aparāta izņemto naudas summu žurnālā - latus un euro, nemainot Z 

pārskatā norādāmo informāciju. 

Nepieciešamības gadījumā žurnālu var papildināt arī ar citām 

ailēm, lai gūtu patiesu un skaidru priekšstatu par naudas plūsmu latu un 

euro vienlaicīgas apgrozības periodā vai labot neizmantotās ailes 

nosaukumu. 

 

Pēc latu un euro vienlaicīgas apgrozības perioda beigām žurnālā 

naudas summas norāda tikai euro. 

 

 

5. Informācijas norādīšana numurētās un Valsts ieņēmumu 

dienestā reģistrētās kvītīs 

 

Samaksu apliecinošajos dokumentos – čekos un VID reģistrētajās 

kvītīs atbilstoši EIKL 13.panta otrajai daļai darījuma kopsummas cenu 

paralēlās atspoguļošanas periodā norādāmas euro un latos (piemērs 

Nr.6).  

 

 

6. Informācijas norādīšana attaisnojuma dokumentā (kvītī) 

 

Ja kases aparāta lietotāja izsniegtajā kases čekā nav norādīti visi 

attaisnojuma dokumentam nepieciešamie rekvizīti, kases aparāta lietotājs 

čekam pievieno attaisnojuma dokumentu (kvīti) (piemērs Nr.4), kurā 

papildus likumā "Par grāmatvedību" noteiktajiem rekvizītiem un 

informācijai norāda arī kases čeka datumu, numuru un darījumu 

kopsummu naudas izteiksmē – euro un latos. 
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Piemērs Nr.4 

 

KVĪTS EKA čekam Nr.3 

Pārdevēja nosaukums 

Reģistrācijas kods 

Juridiskā adrese 

 

Pircēja nosaukums 

Reģistrācijas kods 

Juridiskā adrese 

 
 
 
 
 
 
 

Preces nosaukums Daudz. Cena, LVL Surnma, LVL 

Krāsa balta 2 5.00 10.00 

Tapešu līme 1 2.50 2.50 

    

    

    

    

    

Summa divpadsmit lati 50 santīmi 

Summa 
bez PVN 

10.33 

vārdiem  
PVN  2.17 

EKA Čeka Nr.1210462880 
Kopā 

12.50 Ls 

2013.gada 19.decembris 17.79 euro  
Pardevējs:  ____________________  

paraksts 

 

 

7. Informācijas norādīšana ieņēmumu uzskaites reģistrā 

 

Latu un euro vienlaicīgās apgrozības periodā, ja kādā laikposmā 

nedarbojas kases aparāts vai kases sistēma, kases aparāta lietotājs veiktos 

darījumus uzskaita ieņēmumu uzskaites reģistrā, norādot ieraksta datumu, 

kārtas numuru, darījumu summu – euro un latos, pievienotās vērtības 

nodokļa summu un citu lietotājam nepieciešami informāciju. 

 

 

 

8. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu izmantošana 

 

Grāmatiņās brošētās biļetes vai biļešu numurus, kuriem vienas 

biļetes cena un biļešu vērtības kopsumma ir norādīta euro, Valsts 

ieņēmumu dienestā var reģistrēt un darījuma apliecināšanai var izsniegt, 

sākot ar 2014.gada 1.janvāri. 
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Ja nodokļa maksātājs Valsts ieņēmumu dienestā līdz 2013.gada 

31.decembrim ir reģistrējis grāmatiņās brošētas biļetes, kuru cena ir 

norādīta latos, tās darījumu apliecināšanai var izsniegt līdz 2014.gada 

30.jūnijam. Nodokļu maksātājam uz 2014.gada 1.jūliju ir jāveic atlikumā 

esošo reģistrēto grāmatiņās brošēto biļešu, kuru cena norādīta latos, 

inventarizācija un jāanulē tās. 

 

Ja nodokļu maksātājs Valsts ieņēmumu dienestā līdz 2013.gada 

31.decembrim ir reģistrējis biļešu numurus, norādot vienas biļetes cenu 

un biļešu vērtības kopsummu latos, ar 2014.gada 1.janvāri izsniedz 

biļetes, uz kurām cena ir norādīta euro, ievērojot Padomes noteikto 

maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos 

noapaļošanas principus. 

  



Piemērs Nr.5 

Kases aparāta, kases sistēmas, tirdzniecības automāta žurnāls 

no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 14.janvārim 

 

Datums 
Z pārskata 

numurs 

Nedzēšamās 

elektroniskā

s atmiņas 

kopsumma 

Reģistrēto 

darījumu 

kopsumma 

euro 

Maiņas nauda Inkasētā nauda 

Informācija par 

apkalpojošā dienesta 

izsaukšanu Cita 

nepieciešamā 

informācija 

Paraksts un tā atšifrējums 

euro latos euro datums laiks 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

06.01. 2679 12345.00 245.64 30.00 86.80 122.13     

07.01. 2680 12555.54 210.54 30.00 85.07 89.50     
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Piemērs Nr.6 

P
ā

rd
e

v
ē

js
 /
 

 p
a

k
a

lp
o

ju
m

a
 s

n
ie

d
z
ē

js
 

 

1
.e

k
s
. 

Skaistumkopšanas salons SIA „Margrietiņa”    
   Kvīts AA (sērija) Nr.771000      2013.gada 25.novembrī 
                                                         (mēnesi raksta vārdiem) 

nosaukums (fiziskai personai vārds, uzvārds) 

 
* Kvīts numura reģistrēšanas datums VID 2013.gada 31.janvārī 

Nod.maks. reģ.kods 
vai 

PVN maks. reģ.Nr. 

  

Preču nosaukums 
(pakalpojuma veids) 

Daudzums 
(apjoms) 

Cena Vērtība Atlaide  
PVN 
likme 

% 

 
PVN 

summa 
 

Kopējā summa 
(ar PVN) 

  

4 0 0 0 5 9 0 7 6 8 1 
 

 Friziera 
pakalpojumi 

1 gab. Ls 16,53 Ls 16,53   21% Ls 3,47  Ls 20,00 
 

Kalnu iela 9 – 10, Rīga, LV-5009 

          

                  

 juridiskā (fiziskai personai deklarētās dzīvesvietas) adrese                   

                    

P
ir

c
ē

js
 /
 

p
a

k
a

lp
o

ju
m

a
 s

a
ņ

ē
m

ē
js

 

  

Bruno Avotiņš  
Darījuma kopējā summa (ar PVN) 

Ls 20,00 

EUR 28,46  
nosaukums (fiziskai personai vārds, uzvārds)  

Divdesmit lati un 00 santīmi 
    

Nod.maks. reģ.kods 
vai 

PVN maks. reģ.Nr. 

      

1 6 0 8 7 5 1 0 1 1 3  
Darījuma kopējā summa vārdiem,  

santīmi cipariem     

Priežu gatve 12, Rīga, LV-5001  

 

  

 

 

 N.Cipariņš     

                    

B.Avotiņš   

  
juridiskā (fiziskai personai deklarētās dzīvesvietas) adrese 

 
Izsniedza 

(paraksts un tā atšifrējums)  
            Saņēma  

                     (paraksts un tā atšifrējums)   
                                          

 


