
Eiro projekta aktualitātes: 
pielāgošanas darbu statusa ziņojums 

un pārejas perioda prasības 
2013.gada 19.augusts, LZRA vasaras konference 



Saturs 

• Eiro ieviešanas laika ass iedzīvotājiem 

• Eiro ieviešanas darbi 

– valdības,  

– pašvaldību,  

– uzņēmēju un  

– banku pusē. 

• Informēšanas darbi, t.sk. cenu jautājums 

• Pārejas perioda prasības – eiro ieviešanas likums  



Eiro ieviešana iedzīvotājiem 

5.03. 9.07. 1.10. 14.01. 31.03. 30.06. 

01.01.14. 

pieteikums 
lēmums un 
maiņas kurss 

paralēlā 
atspoguļošana 
Ls un € 

vienlaicīgā 
apgrozība  
Ls un € 

302 pasta 
vietās maina  
Ls uz € 

visās 
bankās 
maina  
Ls uz € 

LB 
maina  
Ls uz € 
mūžīgi 

10.12. 

€ sākum-
komplekti 
un priekš- 
piegāde 
(uzņēmumiem) 

nomaiņa – bez komisijas maksas 



Sākumkomplekti 

45 dažādu nominālu eiro  

monētas 14,23 eiro vērtībā 

 

 

 

 

 

Bez komisijas maksas bankās, Latvijas pastā (302 
pasta vietās) un Latvijas Bankā no šā gada 
10.decembra. 



Līdz 14.janvārim varēsim 
maksāt gan latos, gan eiro! 

Divas nedēļas sākot ar eiro ieviešanas dienu, kad apgrozībā būs gan lati, gan eiro, 
iepērkoties būs jābūt pacietīgiem un mierīgiem, lai nekļūdītos naudas atlikuma 
aprēķināšanā un izdošanā, īpaši iepērkoties tirgū u.c. tirdzniecības vietās bez 
kases aparātiem. 

 Iepirkšanās piemērs laikā, kad apgrozībā būs gan lati, gan 
eiro. 
 
Pircējs tirgū nopērk sieru par 2.22 eiro 
 
Viņam makā ir tikai lati – pārdevējs izrēķina,  
ka latos jāmaksā 1.56 lati 
 
Pircējam precīzas naudas nav – viņš iedod 1.70 latus (jeb 2.42 eiro) 
 
Pārdevējs atlikumu drīkst izdot tikai eiro – tie ir 20 centi   
(2.42 eiro -2.22 eiro = 0.20 eiro) 
 
Labā ziņa – šādas neērtības būs jāpiecieš tikai divas 
nedēļas! 

v 

v 



Vienlaicīgas apgrozības 
periodā sabiedriskajā 
transportā, maksājot 
latos, atlikumu drīkstēs 
izdot latos, bet, 
maksājot eiro, atlikums 
būs eiro. 

Lats un eiro  
sabiedriskajā transportā 



Eiro darbi: valdības pusē 

• Normatīvo aktu pielāgošana: 

– Eiro likumu paka: augusts 

– Cenrāži: septembris 

– Pārējie MK noteikumi: oktobris-novembris 

• Kopā 106 IT sistēmas: 

– Laika plāni paredz testa fāzes sākumu septembrī 

– Ir kritiskās IT sistēmas, kurām tiek uzraudzīti 
detalizētie plāni 



Eiro darbi: pašvaldībās 

• Saistošo noteikumu pielāgošana: 

– Līdz 1.novembrim gramatiskie labojumi: vārds 
“lats” uz vārdu “euro” 

– Līdz 1.decembrim naudas summas latos uz eiro 
summām 

– Iesniedz informācijai Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai 

• IT sistēmas 

• Finanšu dokumenti 



Eiro darbi: uzņēmumos 

• Grāmatvedības u.c. IT sistēmu pielāgošana 

• Priekšpiegādes līgumu slēgšana (Inkasācija!) 

• Naudas drošības apmācības 

• Tirgotājiem kases aparātu pielāgošana (Ziniet 
izņēmumus!) un cenu zīmju sagatavošana 

• Pamatkapitāla pārreģistrācija no 1.01.14. līdz 
30.06.2016. (Virkne atvieglojumu!) 

 



Eiro darbi: bankās 

• IT sistēmu pielāgošana 

• Bankomātu pielāgošana 

• Skaidrās naudas loģistika:  

– Uzņēmēju priekšpiegādes komplekti 

– Priekšpiegādes laika plānošana 

• Latu kredīta līgumi: RIGIBOR uz EURIBOR 

• Semināri klientiem par naudas drošību 

 

 



Informēšanas darbi 

• Komunikācijas stratēģija 

• Intensīvais periods sākās 12.jūlijā ar Godīgs 
eiro ieviesējs aktivitāti – vairāk informācijas 
www.godigseiroieviesejs.lv  

• Pieci reģionālie forumi 

• 30 profesionālie semināri novados 

• Divi sūtījumi mājsaimniecībām  

• Ikdienas informēšanas darbi 

http://www.godigseiroieviesejs.lv/


Pārejas perioda prasības – 
vienkārša ieviešana 

• Likums nosaka tikai galvenās tiesības un 
pienākumus 

• Četri Ministru kabineta noteikumi, kas 
detalizētāk regulē likumā noteikto 

• Praktiskās vadlīnijas, kas ar piemēriem 
izskaidro pārejas laikā darāmo 

• Grafiskie palīgmateriāli kasieriem, juristiem, 
iedzīvotājiem 
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Eiro ieviešanas regulējums 



Eiro ieviešanas kārtības likums  

Kas nemainās Galvenās izmaiņas 

1. Līgumi nav jāpārslēdz, sākot ar eiro 
dienu lati jālasa kā eiro, piemērojot 
oficiālo kursu. 
 

2. Eiro summas līgumos nav papildus 
jākonvertē uz latiem un atpakaļ. 
 

3. Konta numurs pēc konvertācijas 
nemainās.  
 

4. Pēc konvertācijas tarifiem eiro būs 
tik pat zīmes, cik tagad tarifiem latos. 
 
 

 

1. Latu kredīta līgumi: RIGIBOR aizstāj 
ar EURIBOR. Citi līguma nosacījumi 
nemainās. 
 

2. Divas nedēļas veikalā saņemot latus, 
būs jāizdod eiro. Izņēmums 
sabiedriskais transports.  
 

3. Kases čekos, kvītīs un rēķinos 
iedzīvotājiem darījuma summa 
jānorāda latos un eiro.  
 

4. Ja ir divi konti – latu un eiro – tad 2 
mēnešu laikā privātpersonai ir izvēle, 
kuru slēgt un pārskaitīt atlikumu. 
 



Eiro ieviešanas kārtības likums  

Kas nemainās Galvenās izmaiņas 

5. Papīra dāvanu kartes ar latu 
nominālu var lietot līdz termiņa 
beigām. 
 

6. Grāmatvedības uzskaites principi 
saglabājas esošie, piemēram, gada 
pārskati tiek veidoti veselos skaitļos. 
 

7. Cigaretes ar akcīzes nodokļa 
markām latos varēs tirgot 
neierobežotu laiku. 
 

5. Latu nominālu pastmarkas var lietot 
līdz 2015.gada 1.janvārim. 
 

6. Grāmatvedības attaisnojuma 
dokumenti un nodokļu (nodevu) 
maksājumi, sākot ar eiro dienu – 
tikai eiro.  
 

7. Dibinot kapitālsabiedrības, jau sākot 
ar 9.jūliju var izteikt kapitāldaļas 
eiro ekvivalentā un veselos eiro. 
 

8. Līdz 2016.gada 30.jūnijam 
kapitālsabiedrībām jāpārreģistrē 
uzņēmuma pamatkapitāls eiro.  



Informācijas avoti 

• 8000 3000 

• www.eiro.lv  

• info@eiro.lv 

• Twiter  
@eiro_lv 

• Draugiem.lv 

• Facebook.com 

 



Paldies par uzmanību! 



Grāmatvedības un revīzijas jomas 
normatīvo aktu izmaiņas saistībā ar 

pāreju uz eiro 

Finanšu ministrija 

2013. gada 19.augustā 
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Grozījumi grāmatvedības NA,  
kas saistīti ar  eiro ieviešanu 

Euro ieviešanas kārtības likums  

(stājies spēkā 01.03.2013.) 

 

 izstrādātas Vadlīnijas par grāmatvedības uzskaiti pārejas 
periodā no latiem uz eiro (www.eiro.lv) 

 
(skaidrots EIKL 15.pants. Attaisnojuma dokumenti un grāmatvedības reģistri 

 16.pants. Gada pārskatu un finanšu pārskatu sagatavošana) 
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Grozījumi  likumā «Par grāmatvedību» 

(izskatīti MK 13.08.2013) 

 gan tehniskie precizējumi, gan precizējumi pēc būtības, lai 
nodrošinātu, ka normas satur atsauci uz eiro. 

  ņemts vērā ES Padomes noteiktais maiņas kurss, 

 un summas, kas šobrīd ir noteiktas latos izteiktas eiro 

 (8.pants (2); 9.pants (2) 1.,2.punkti; 13.pants (5),(6)) 

  gan papildus normas, kuras attiecas uz attaisnojuma 
dokumentā izteikto vērtību ārvalstu valūtā pārrēķināšanas 
kārtību grāmatvedībā uz eiro (5.pants) 
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Grozījumi  likumā «Par grāmatvedību» 

 tehnisks precizējums 8.panta otrajā daļā, izsakot eiro robežslieksni, līdz 

kuram uzņēmumiem atļauts kārtot kases grāmatu reizi nedēļā: 

aizstāts vārds un skaitlis „100 latiem” ar vārdu un skaitli „150 euro”  

(100 : 0,702804 = 142,29).  

(grozītā tiesiskā norma nav nelabvēlīgāka personai, kā sākotnējā 

 tiesiskā norma, un neietekmē valsts budžetu) 

Attiecībā uz: 

  individuālajiem komersantiem, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un 

zvejnieku saimniecībām - vārdu un skaitli „200 000 latu” aizstāj ar vārdu un 

skaitli „300 000 euro” (200 000 : 0,702804 = 284 574);  

  biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām un reliģiskajām organizācijām 

vārdu un skaitli „25 000 latu” ar vārdu un skaitli „40 000 euro” (25 000 : 

0,702804 = 35 572). 
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Grozījumi  likumā «Par grāmatvedību» 

  5.pants 

 noteikts, ka grāmatvedībā par vērtības mēru lieto eiro  

 definēts Ārvalstu valūtas kurss grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai 

Sākot ar eiro ieviešanas dienu grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas 

kurss būs: 

• Eiropas Centrālās bankas (tālāk tekstā – ECB) publicētais t.s. eiro atsauces 

kurss; 

• tām ārvalstu valūtām, kurām ECB nepublicē eiro atsauces kursu – pasaules 

finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā 

vai tā interneta resursā publicētais valūtas tirgus kurss attiecībā pret eiro  

 (Bloomberg, Reuters, Financial Times publicētie ārvalstu valūtu kursi 

attiecībā pret  eiro). 
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Grozījumi  likumā «Par grāmatvedību» 

 5.pants 

 noteikts, ja attaisnojuma dokumentos pēc eiro ieviešanas dienas vērtības 

mērs ir cita ārvalstu valūta, tajos norādītās summas iegrāmatošanai 

pārrēķina eiro pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa, kas 

spēkā saimnieciskā darījuma dienas sākumā 

(Tas nozīmē, ka uzņēmumi neatkarīgi no darījuma veikšanas laika izmantos dienas 

sākumā publicēto valūtas kursu, tātad kursu, ko ECB noteikusi iepriekšējā darbdienā 

pēc plkst. 15:15) 

 definēta saimnieciskā darījuma diena 

 noteikta atkāpe tiem uzņēmumiem, kuri gada pārskatu sagatavo saskaņā ar 

finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošajiem likumiem un 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem vai 

rīkojumiem ir atļauts izvēlēties izmantot citu valūtas tirgus kursu avotu 

atbilstoši Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām (SFPS). 
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Grozījumi Gada pārskatu likumā  

(izskatīti MK 13.08.2013) 

 grozījums pēc būtības, izsakot 2.pantu jaunā redakcijā, kura ne tikai paredz aizstāt 

latu ar eiro, bet arī noteikt kārtību, kādā ārvalstu valūtās izteikto bilances posteņu 

(to sastāvdaļu) atlikumus pārrēķina uz eiro.  

 paredzēts, ka pārrēķinot ārvalstu valūtas summas uz eiro katra pārskata gada beigās 

visas ārvalstu valūtās izteiktās aktīvu un saistību summas, kas saņemamas vai 

maksājamas ārvalstu valūtā pārrēķina eiro atbilstoši grāmatvedībā izmantojamam 

ārvalstu valūtas kursam, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās. 

(Gada pārskatu sagatavo latviešu valodā. 

Gada pārskatā par vērtības mēru lieto eiro un skaitļus noapaļo līdz veseliem skaitļiem 

(eiro). 

Ārvalstu valūtas naudas atlikumus un ārvalstu valūtās izteikto avansu, aizdevumu vai 

aizņēmumu atlikumus, kā arī citus debitoru vai kreditoru parādu atlikumus, kas 

maksājami ārvalstu valūtās, gada pārskatā norāda, tos pārrēķinot eiro atbilstoši 

grāmatvedībā izmantojamam ārvalstu valūtas kursam, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās 

dienas beigās.) 
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Grozījumi Gada pārskatu likumā  

 Grozījumi 1.panta (1) (2) 

•  attiecas arī uz  individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku 

saimniecībām (turpmāk – saimniecība), kuru apgrozījums (ieņēmumi) no 

saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā pārsniedz 200 000 

latu, un minētās saimniecības var sagatavot gada pārskatu, ievērojot šā 

likuma noteikumus, arī tad, ja to apgrozījums (ieņēmumi) no 

saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz  

200 000 latu. 

 Ar grozījumiem esošā robežvērtība tiek aizstāta ar 300 000 eiro 

(200 000 : 0,702804 = 284 574) 
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Grozījumi Gada pārskatu likumā  

 24.panta otrās daļas 1. un 2.punkts 

 Neto apgrozījuma un bilances kopsummas robežvērtības, 

kuras piemēro attiecībā uz komercsabiedrībām, kas var iesniegt 

peļņas vai zaudējumu aprēķinu shēmas, tajās apvienojot noteiktus 

posteņus, pārrēķinātas uz eiro –  

 bilances kopsumma – 1 400 000 eiro (Ls 1 000 000 : 0,702804 = 

1 422 872)  

 neto apgrozījums – 3 400 000 eiro (Ls 2 400 000 : 0,702804 = 

3 414 892) 
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Grozījumi Gada pārskatu likumā  

 54.panta otrās daļas 1. un 2.punktā grozījums pēc būtības, pārrēķinot uz 
eiro esošās neto apgrozījuma un bilances kopsummas robežvērtības, kuras 

piemēro attiecībā uz komercsabiedrībām 

- bilances kopsumma – 400 000 eiro (Ls 250 000 : 0,702804 = 355 718) un 
neto apgrozījums – 800 000 eiro (Ls 500 000 : 0,702804 = 711 436); 

  grozījums pēc būtības, pārrēķinot uz eiro 54.1 panta otrās daļas 1. un 
2.punktā esošās neto apgrozījuma un bilances kopsummas robežvērtības, 
kuras piemēro attiecībā uz komercsabiedrībām 

 -  bilances kopsumma – 50 000 eiro (Ls 35 000 : 0,702804 = 49 801) un  

 neto apgrozījums – 100 000 eiro ((Ls 70 000 : 0,702804 = 99 601). 
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Grozījumi  
Konsolidēto gada pārskatu likumā 

(izskatīti MK 13.08.2013) 

 8.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā: 

        Pārrēķinātas uz  eiro esošās robežvērtības (kritēriji), kuras piemēro 

attiecībā uz koncerna mātessabiedrībām  -  bilances kopsumma – 1 400 000 

eiro; (Ls 1 000 000 : 0,702804 = 1 422 872) un  neto apgrozījums – 3 400 000 

eiro (Ls 2 400 000 : 0,702804 = 3 414 892); 

 17.panta pirmā un otrā daļa, kura paredz noteikt kārtību, kādā  pārrēķina 

uz eiro ārvalstī reģistrētas koncerna meitas sabiedrības gada pārskatu, 

izteikta jaunā redakcijā. 

 Paredzēts, ka, pārrēķinot ārvalstu valūtas summas uz eiro, jāvadās pēc 

grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa, kas ir spēkā pārskata gada 

pēdējās dienas beigās (atbilstoši likumprojektā „Grozījumi likumā „Par 

grāmatvedību”” paredzētajam). 

 

28 



grozījumi MK 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 
«Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju» 

(Spēkā no 2013.gada 06.07.2013) 

Piemērojami no 2013.gada1.oktobra līdz 2014.gada 30.jūnijam 

 papildināti noteikumi ar 7.6 punktu , ietver normu, kuras pamats ir EIKL 

13.panta otrā daļa, kura noteic pienākumu, ka preču un pakalpojumu cenu 

paralēlās atspoguļošanas periodā t.i., trīs mēnešus pirms eiro ieviešanas 

dienas un sešus mēnešus pēc eiro ieviešanas dienas sagatavojot 

attaisnojuma dokumenta veidu – norēķina dokumentu (rēķinu) fiziskajai 

personai, kas neveic saimniecisko darbību, par darījumiem ar precēm vai 

pakalpojumiem (piemēram, attaisnojuma dokuments par komunālajiem 

maksājumiem), saimnieciskā darījuma kopsummu norāda latos un eiro, 

veicot konvertāciju saskaņā ar EIKL 6.pantu.  
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Ministru kabineta noteikumu projekti, izsludināti 
Valsts sekretāru sanāksmē 2013.gada 20.jūnijā 

 Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 

«Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju»; 

 grozījums pēc būtības 8.2 punktā, aizstājot vārdu un skaitli „20 latiem” ar 

vārdu un skaiti „29 euro” – saskaņots ar PVN likumu 

 grozījums pēc būtības 9.punktā, izsakot normu jaunā redakcijā un aizstājot 

vārdu „lats” ar vārdu „euro” un vārdus „Latvijas Bankas noteiktais 

attiecīgās ārvalsts valūtas kurss” ar vārdiem „valūtas tirgus kursu avots”, -  

pamatojoties uz grozījumiem likumā „Par grāmatvedību” 

  9.punktā tiek svītrota norma, - ietvertais regulējums ir iestrādāts 

likumprojektā „Grozījumi likumā „Par grāmatvedību”” (1.pants, kas paredz 

izteikt likuma 5.pantu jaunā redakcijā, atbilstoši situācijai pēc eiro 

ieviešanas).  

 svītrots 9.1 punkts,  
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Ministru kabineta noteikumu projekti, izsludināti 
Valsts sekretāru sanāksmē 2013.gada 20.jūnijā 

 noteikumos Nr.585  

 grozījums pēc būtības 9.2 punktā, izsakot normu jaunā redakcijā un 

aizstājot vārdu „lats” ar vārdu „euro” un vārdus „Latvijas Bankas 

noteiktais attiecīgās ārvalsts valūtas kurss” ar vārdiem „grāmatvedībā 

izmantojamais ārvalstu valūtas kurss vai valūtas tirgus kursu avots pārskata 

gada pēdējās dienas beigās”; 

 grozījums pēc būtības, pārrēķinot 42.2 punktā esošo robežvērtību, kuru 

piemēro attiecībā uz biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām un 

reliģiskajām organizācijām - vārdu un skaitli „25 000 latu” ar vārdu un 

skaitli „40 000 euro  pamatojoties uz grozījumiem likumā „Par 

grāmatvedību”. 
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Ministru kabineta noteikumu projekti, izsludināti 
Valsts sekretāru sanāksmē 2013.gada 20.jūnijā 

 grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra 

noteikumos Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi”  

 grozījumi pēc būtības , papildinot noteikumus ar jaunām normām (9.1 un 9.2 

punkts), kuri attiecas uz kases grāmatas kārtošanu lata un eiro vienlaicīgas 

apgrozības periodā un latu skaidras naudas nomaiņas periodā pret eiro, kā arī, 

pārejot no lata uz eiro . 

9.1   - Ja uzņēmumam, latu un euro vienlaicīgas apgrozības periodā vai latu 

skaidras naudas nomaiņas periodā pret euro vai pēc šī perioda beigām ir kases 

operācijas vai skaidras naudas atlikumi latos, kases grāmatā atsevišķi  jāuzskaita 

kases operācijas latos 

(ja kases grāmata sagatavota papīra reģistra veidā -atsevišķa kases grāmata kases 

operācijām latos; ja elektroniski - atsevišķi pa valūtu veidiem vienā kases 

grāmatā) 
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Ministru kabineta noteikumu projekti, izsludināti 
Valsts sekretāru sanāksmē 2013.gada 20.jūnijā 

noteikumi Nr.584  
 9.2 - Kases grāmatā norādīto kasē esošo skaidrās naudas atlikumu latos 

euro ieviešanas dienā pārrēķina uz to ekvivalentu euro. 

 5.punktā tehnisks precizējums, izsakot euro robežslieksni, līdz kuram 

uzņēmumiem atļauts kārtot kases grāmatu reizi nedēļā - aizstājot vārdu un 

skaitli „100 latiem” ar vārdu un skaitli „150 euro”  

 14.7 un 15.7 apakšpunktā, 16.punktā, grozījums pēc būtības  

 papildināti noteikumi ar jaunu normu (16.1 punkts), kura attiecas uz 

papildinformācijas sniegšanu kases ieņēmumu un izdevumu orderos lata un 

eiro vienlaicīgas apgrozības periodā vai latu skaidras naudas nomaiņas periodā 

pret eiro (vai pēc tam) (ja norāda skaidro naudu latos, papildus norāda arī 

ES Padomes noteikto maiņas kursu) 
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Ministru kabineta noteikumu projekti, izsludināti 
Valsts sekretāru sanāksmē 2013.gada 20.jūnijā 

Ņemot vērā, ka pēc iestāšanās  eirozonā, likumīgais maksāšanas līdzeklis nebūs lats, bet eiro, 
nepieciešami grozījumi vēl šādos NA, lai nodrošinātu šī normatīvā akta pielāgošanu eiro 
ieviešanai Latvijā un piemērošanai pēc eiro ieviešanas: 

 Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.481 „Noteikumi par naudas plūsmas 
pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību ”; 

 Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.488 „Gada pārskatu likuma 
piemērošanas noteikumi”; 

 Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 „Noteikumi par biedrību, 
nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”; 

 Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.928 „Noteikumi par reliģisko 
organizāciju gada pārskatiem”; 

 Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.188 “Kārtība, kādā individuālie 
komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās 
personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”; 

 Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.301 „Noteikumi par individuālo 
komersantu finanšu pārskatiem”; 

 Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.591 „Noteikumi par politisko 
organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskatiem” 
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Grozījumi likumā  
„Par zvērinātiem revidentiem” 

(Izskatīts MK – 13.08.2013.) 

 

Likumprojekts paredz svītrot likuma 24.1 panta otrajā 
daļā (atkāpe no prasības reģistrēt Trešo valstu revidentu un trešo valstu revidentu 

komercsabiedrību reģistrā) un 42.panta trešajā daļā (norma par civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limitu) norādi uz latiem un 
Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu, kā arī aizstāt 
vārdu „eiro” ar vārdu „euro”. 
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Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumos 
Nr.547 „Noteikumi par zvērināta revidenta – pašnodarbinātas 
personas vai individuālā komersanta – un zvērinātu revidentu 
komercsabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālo 
atbildības limitu” 

Grozījumi paredz noteikt, ka  

 

 zvērināta revidenta – pašnodarbinātas personas vai individuālā komersanta 
– darbības uzsākšanas gadā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
minimālais atbildības limits ir 42 600 eiro un turpmāk gadā tas nedrīkst būt 
mazāks par 42 600 eiro (aizstājot 30 000 latu ar ekvivalentu naudas vērtību 
eiro); 

42 600 eiro (LVL 30 000 : 0,702804 = EUR 42 686,15)* 

 zvērinātu revidentu komercsabiedrības darbības uzsākšanas gadā 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits ir 
142 200 eiro un turpmāk gadā tas nedrīkst būt mazāks par 142 200 eiro 
(aizstājot LVL 100 000 ar ekvivalentu naudas vērtību eiro) 

  142 200 eiro (LVL 100 000 : 0,702804 = EUR 142 287,18)* 

 

*Grozījumos paredzētais regulējums ir labvēlīgāks zvērinātiem revidentiem un 
zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, jo ir izmantots Euro ieviešanas kārtības likuma 
32.panta otrās daļas 2.punkts, veicot naudas summu noapaļošanu par labu personai.  
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Paldies! 

Vairāk informācijas: http://www.eiro.lv 
       https://twitter.com/eiro_lv   37 
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