
Pievienojies 
memorandam 
un saņem uzlīmi

MĒRĶIS

Latvija šobrīd aktīvi gatavojas Eiropas Savienības vienotās valūtas eiro  

ieviešanai no 2014.gada 1.janvāra. Gatavošanās procesā viens no 

svarīgākajiem valdības un partneru uzdevumiem ir risināt jautājumus 

saistībā ar bažām par iespējamo cenu celšanos eiro ieviešanas procesā, 

lai nodrošinātu neitrālu, godīgu un komfortablu pāreju uz eiro visām 

iesaistītajām pusēm. Lai sekmētu cenu stabilitāti ilgtermiņā, eiro 

ieviešanas procesā tiek īstenota uzņēmēju iniciatīva „Godīgs eiro 

ieviesējs”. Šīs iniciatīvas ietvaros uzņēmēji tiek aicināti īstenot 

godprātīgu un caurskatāmu komercpraksi un veikt cenu pārrēķinu 

saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likumā paredzētajiem principiem.

Ienāc godigs.lv

GODĀTAIS UZŅĒMĒJ!

UZŅĒMĒJU INICIATĪVAS „GODĪGS EIRO IEVIESĒJS” 
MĒRĶIS IR VEICINĀT GODPRĀTĪGU UN 
CAURSKATĀMU EIRO IEVIEŠANU LATVIJĀ

Uzņēmēju pievienošanās iniciatīvai ir brīvprātīga, un ar pievienošanās 

brīdi uzņēmējs saviem klientiem un sadarbības partneriem apliecina 

godprātīgu un atbildīgu uzņēmējdarbības praksi, kā arī iniciatīvas 

Memoranda pamatprincipu ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbā.  

MEMORANDS
INICIATĪVAS „GODĪGS EIRO IEVIESĒJS” 
MEMORANDAM AICINĀTS PIEVIENOTIES 
IKVIENS UZŅĒMĒJS 

Memorandā iekļauti pieci principi godprātīgas uzņēmējdarbības 

prakses īstenošanai:

 1. Neizmantot eiro ieviešanu preču un pakalpojumu 

 cenu celšanai; 

 2. Visām precēm un pakalpojumiem norādīt skaidras un  

 nepārprotamas cenas latos un eiro cenu paralēlās   

 atspoguļošanas periodā no 2013.�gada 1. oktobra līdz 2014.  

 gada 30.jūnijam;

 3. Nodrošināt godīgu cenu pārrēķinu no latiem uz eiro, ievērojot  

 oficiālo valūtas pārejas kursu 1 EUR = 0,702804 LVL un cenu  

 matemātiskas noapaļošanas principus, kā arī ar cenu pārrēķinu  

 un norādīšanu saistītos likumdošanas aktus;

 4. Savu iespēju robežās veicināt sadarbības partneru,  

 piegādātāju  un klientu pievienošanos iniciatīvai, pēc iespējas  

 skaidrojot memoranda mērķi un principus eiro ieviešanas periodā; 

 5. Informēt un apmācīt darbiniekus par jautājumiem, kas saistīti  

 ar eiro ieviešanu, nodrošinot viņu spēju savas kompetences  

 ietvaros izskaidrot klientiem cenu norādīšanas principus.

IEGUVUMI
KĀDI BŪS UZŅĒMĒJA IEGUVUMI?

• godīgas uzņēmējdarbības prakses apliecinājums,

• konkurētspējas veicinātājs,

• lielisks reputācijas instruments.

Uzņēmuma klienti zinās un atpazīs, ka uzņēmums veicis godīgu un 

likumdošanas aktiem atbilstošu cenu pārrēķinu no latiem uz eiro, 

neizmantojot valūtas maiņu nepamatotai cenu celšanai.

CIK ILGI BŪS SPĒKĀ MEMORANDA PRINCIPI? 

Memoranda parakstītāji apņemas tā principus ievērot savā ikdienas 

darbā no pievienošanās brīža visu laika periodu, kamēr cenas tiks 

norādītas abās valūtās (līdz 2014. gada 30. jūnijam).

INFORMĀCIJA

Visa informācija par iniciatīvu „Godīgs eiro ieviesējs” 

atrodama mājas lapā www.godigs.lv.

Iniciatīvu koordinē sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadības 

konsultāciju uzņēmums „LEAD. Korporatīvā komunikācija”,

to atbalsta Latvijas Pasts un Lursost. Iniciatīvas Memoranda

juridiskais konsultants – zvērināts advokāts Jānis Jurkāns

(zvērinātu advokātu birojs „O.Cers un J.Jurkāns”).

Iniciatīvas „Godīgs eiro ieviesējs” idejas autors – Ekonomikas ministrija.

KĀ PIEVIENOTIES?
KAS VAR PIEVIENOTIES INICIATĪVAI? 

Juridiskas personas un fiziskas personas, kas ir reģistrējušās Valsts 

ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji.

KAS JĀDARA, LAI PIEVIENOTOS INICIATĪVAI? 

Uzņēmuma pievienošanos iniciatīvai “Godīgs eiro ieviesējs” var veikt 

jebkura paraksttiesīga amatpersona.

Uzņēmējam, kas iepazinies ar Memoranda principiem un atbalsta tos, ir 

vairākas iespējas pievienoties šai iniciatīvai:

Pirmkārt, elektroniski mājas lapā www.godigs.lv.

 

Otrkārt, aizpildot pieteikuma anketu un nosūtot uz e-pasta adresi  

godigseiroieviesejs@lead.lv.  

Treškārt, no mājas lapas izdrukāto un aizpildīto pieteikšanās veidlapu 

nosūtot pa pastu uz norādīto adresi vai atstāt Ekonomikas ministrijas 

Klientu centrā, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas 

Tirdzniecības un rūpniecības kameras reģionālajās pārstāvniecībās.

Pēc iekļaušanas iniciatīvas atbalstītāju sarakstā Jūs 

elektroniski saņemsiet apstiprinājumu par pievienošanos 

iniciatīvai un iniciatīvas vienoto atpazīšanas zīmi.

KONTAKTI

„LEAD. Korporatīvā komunikācija”

Lāčplēša 36-2, Rīga

tālrunis 67282472

godigseiroieviesejs@lead.lv 

Izdevums ir saņēmis Eiropas Savienības līdzfinansējumu granta līguma
Komunikācijas aktivitātes saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā ietvaros.


