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14 praktiskās vadlīnijas eiro projektā

• Mērķis: normatīvajos aktos noteikto prasību skaidrojums ar 
piemēriem, ar labo praksi. 

• Autori: uzņēmēji un pašvaldības sadarbībā ar ierēdņiem. Sapņu 
komanda! 

• Vadlīnijas ietvēra arī informāciju, kas nebija jādara pārejā uz eiro!



Vadlīniju nodevums praksē

• 2013.gada 26.aprīlī nodevām 
Latvijas uzņēmējiem un pašvaldībām.



Elektroniski: 

• www.eiro.lv/saites

• QR kods

Papīra formātā: 

• Buklets

Vadlīnijas pieejamas –





Par grāmatvedības uzskaiti 
pārejas periodā no latiem uz eiro

• Papildus skaidro noteikto Euro ieviešanas kārtības likuma 15. un 
16.pantā, kā arī 585. MK not.

• Attaisnojuma dokumenti ar eiro dienu – tikai eiro.

• Rēķinos iedzīvotājiem kopsumma divās valūtās – no 01.10.2013.-
30.06.2014.

• Noder vēl aizvien – jo palīdz pārrēķināt tāmes u.c.



Par nodokļu maksājumu jautājumiem, 
pārejot no latiem uz eiro

• Papildus skaidro Euro ieviešanas kārtības likuma 17.-20.pantā 
noteikto.

• Nodokļu  maksājumi, sākot ar eiro dienu jāveic eiro, labojumi par 
latu periodu jāiesniedz latos, savukārt maksājums jau tiks veikts 
eiro.

• Aktuāli arī šobrīd – deklarācijas par latu periodu iesniedzamas 
latos.



Par darbu ar kases aparātiem un kases sistēmām cenu paralēlās 
atspoguļošanas un latu un eiro vienlaicīgas apgrozības periodā

• Papildus skaidro noteikto Euro ieviešanas kārtības likuma 13.panta 
otrajā daļā un 282. MK not.

• Ietver kases čeku paraugus, kases aparāta žurnāla aizpildīšanu 
vienlaicīgās apgrozības periodam, Z un X atskaišu prasības u.c. svarīgu 
informāciju par EKA.

• Īpaši noderīgas bija tirgotājiem pirmajās 2 nedēļās.

• Papildus bija uzņēmumu izstrādāti bezmaksas paraugi, kā 
programmēt EKA tirgotājiem pašiem!



Vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu norādīšanas kārtībai cenu 
paralēlās atspoguļošanas periodā

• Papildus skaidro noteikto Euro ieviešanas kārtības likuma 12. un 
13.pantā, un 178. MK not.

• Ietver cenu zīmju paraugus, izsmeļošas rekomendācijas par cenu 
norādīšanu, t.sk. reklāmas bukletos, internetā.

• Izcēla Patērētāju tiesību aizsardzības centra konsultatīvo potenciālu.



Par valūtas kursa noteikšanu un piemērošanu pēc eiro ieviešanas 
dienas

• Sniedz skaidrojošo informāciju par darbu ar trešajām valūtām, 
piemēram, ASV dolāru, Dānijas kronu, Krievijas rubli.

• Atsauces uz valūtu kursiem, līdzīgi kā iepriekš, Latvijas Bankas 
mājaslapā.

• Vadlīnijās doti arī piemēri, kā ērti atrast grāmatvedībā 
izmantojamos valūtas kursus arī Financial Times mājaslapā.



Skaidrās naudas priekšpiegādes otrās fāzes praktiskās vadlīnijas

• Papildus skaidro noteikto Eiropas Centrālās bankas pamatnostādnēs, 
t.sk. gan banku, gan komersantu tiesības un pienākumus.

• Iespējamos priekššpiegādes otrās fāzes veidus.

• Lietderīgas rekomendācijas par priekšpiegādē nepieciešamo naudas 
apjomu.



Dāvanu karšu, degvielas uzpildes staciju viennolūka maksājuma 
karšu u.c. viennolūka maksājuma instrumentu eiro ieviešanas 

vadlīnijas

• Papildus skaidro Euro ieviešanas kārtības likuma 11. panta trešajā daļā 
un 14.panta otrajā daļā noteikto.

• Vienkāršāk paskaidro gan papīra, gan elektronisko dāvanu karšu u.c. 
viennolūka instrumentu turpināmību.

• Latu dāvanu kartes var lietot bez termiņa ierobežojuma (jeb atbilstoši 
norādītājam termiņam uz kartes) – tikai jāpiemēro precīzi kurss!



Vadlīnijas viesnīcām un restorāniem, 
kā ieteicams rīkoties 31.12.2013. naktī 

Latvijas Republikai pārejot uz eiro valūtu

• Papildus skaidro noteikto Euro ieviešanas kārtības likuma 13.panta 
otrajā daļā, kā arī skaidrās naudas priekšpiegādes jautājumus.

• Risinājumi, kas palīdzēja raiti migrēt vienai no sarežģītākajām 
jomām, kas ir saistītas ar valūtas nomaiņas nakti.



Vadlīnijas pašvaldībām 
pārejas periodā no latiem uz eiro

• Pašvaldībām aktuālie darbi –

• Saistošie noteikumi un arī MS Excel pielikums;

• Finanšu dokumentu sakārtošana;

• Grāmatvedība, nodokļu jautājumi;

• Informācijas sistēmu pielāgošana.

• Atviegloja pašvaldībām darāmo darbu apzināšanu.

• Tika organizēta monitoringa aptauja 11.2013.



Normatīvo aktu pielāgošanas 
eiro ieviešanai vadlīnijas

• Vadlīnijas publiskā sektora juristiem un finansistiem.

• Šablons, kā aizpildīt normatīvā akta grozījumu projekta 
pavaddokumentu – anotāciju.

• Šablons, kā aizpildīt anotācijas pielikumu ar pārrēķinu no latiem uz 
eiro. Formāts – MS Excel – ērti un vienkārši.



Statistikas laikrindu
pārrēķināšanas un publicēšanas vadlīnijas

• Nosaka datu pārrēķina principus, t.sk.

• apaļošanas nosacījumus intervāliem;

• kursu piemērošanas kārtību atkarībā no laika skalas.

• Īpaši svarīgi, jo daudzi no Centrālās statistikas pārvaldes datiem 
tiek izmantoti tālākos aprēķinos.



Pastmarku eiro ieviešanas vadlīnijas

• Papildus skaidro noteikto Euro ieviešanas kārtības likuma 14.pantā.

• Svarīgi, ka vēl šogad varam lietot latu pastmarkas, savukārt tās 
pastmarkas uz kurām ir gan lati, gan eiro norādīti paralēli varam lietot 
bez termiņa ierobežojuma.



Darba līgumu turpināmības jautājumi

• Darba ņēmējiem un darba devējiem – precīza informācija par darba 
līgumu turpināmību.

• Kā rīkoties, ja darba devējs vēlas saglabāt algu, kā iepriekš, veselos 
skaitļos. 

• Vērtīgi padomi darba ņēmējiem, kā sekot līdzi savām tiesībām.



Vadlīnijas pamatkapitāla izteikšanai eiro
(SIA un AS) no 01.01.2014.

• Papildus skaidro noteikto Euro ieviešanas kārtības likuma 22.pantā. 

• Aktuāli vēl šobrīd! 

• Izmantojiet pārrēķina vadlīnijas, kurās aprakstīts  pārrēķins soli pa 
solim.

• Pieejams arī kalkulators Uzņēmumu reģistra mājaslapā.

• Uzņēmējiem darbs darāms līdz 2016.gada vidum. 



Eiro rakstība

• Kādos gadījumos lietojam “eiro” un kādos “euro”? Kā lietojam 
abreviatūru “EUR”?

• Ikdienā saglabājas vārds “eiro”, jo mūsu valodā nav divskaņa “eu”.

• Juridiskajos dokumentos “euro” lietojam atbilstoši Eiropas tiesībās 
noteiktajam.



Paldies nevalstiskajām organizācijām!

• Latvijas Darba devēju konfederācijai

• Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kamerai

• Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijai

• Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijai

• Degvielas tirgotāju un ražotāju 
savienībai

• ISO sertificēto grāmatvežu asociācijai

• Patērētāju interešu aizstāvības 
asociācijai

• Lauku bibliotēku atbalsta biedrība

• Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai

• Latvijas Grāmatvedības ārpakalpojumu 
asociācijai

• Latvijas Grāmatvežu asociācijai

• Latvijas Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas asociācijai

• Latvijas kases aparātu un sistēmu 
apkalpojošo dienestu tirgotāju un 
ražotāju asociācijai

• Latvijas Komercbanku asociācijai

• Latvijas Neredzīgo biedrībai

• Latvijas Nodokļu maksātāju tiesību 
asociācijai

• Latvijas Pasažieru pārvadātāju 
asociācijai

• Latvijas Personāla vadīšanas asociācija

• Latvijas Spēļu biznesa asociācijai

• Latvijas Tirgotāju asociācijai

• Latvijas Viesnīcu un restorānu 
asociācijai

• Latvijas Zemnieku saeimai

• Latvijas Zvērināto revidentu asociācijai 



Paldies vadlīniju profesionālajiem virzītājiem eiro projekta darba 
grupās!

• Grāmatvedības vadlīnijas: A.Priede, D.Šaknere
(FM)

• Nodokļu vadlīnijas: D.Robežniece, G.Pužule (FM)

• Kases aparātu vadlīnijas: D.Pelēkā, K.Ābola (VID)

• Cenu atspoguļošanas vadlīnijas: A.Niščaks (PTAC), 
M.Ziediņa-Brigmane (EM)

• Valūtu vadlīnijas: J.Caune (LB), Ž.Glaudiņa (LKA)

• Skaidrās naudas priekšpiegādes vadlīnijas: 
V.Kausa (LB)

• Pašvaldību vadlīnijas: L.Ūbele (LPS), L.Kristapsone
(VARAM), L.Agleniece (VK)

• Normatīvo aktu vadlīnijas: I.Jermacāne (FM) 
K.Kuprijanova (TM), L.Ozoliņa (FM)

• Statistikas vadlīnijas: D.Tomase (CSP)

• Pastmarku vadlīnijas: A.Jansone, I.Buža (LP), 
I.Pakule (SM)

• Darba līgumu vadlīnijas: V.Virza (VDI)

• Pamatkapitāla pārrēķina vadlīnijas: K.Vecozols
(TM)



Paldies par 

sadarbību!


