
Grozījumi tiesību aktos 
saistībā ar euro ieviešanu 



▌ Normatīvo aktu pielāgošanas euro ieviešanai 
vadlīnijas 

 

▌ Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra 
noteikumi Nr.108 „Normatīvo aktu projektu 
sagatavošanas noteikumi” 

 

▌ Normatīvo aktu sagatavošanas rokasgrāmata  
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Teksta svītrošana  

▌ Visām ziņojumā 
minētajām summām ir 
jābūt izteiktām latos 
un euro. 

 

▌ Maksājumu veic latos, 
euro vai attiecīgās 
valsts valūtā. 

 

▌Svītrot vārdus "latos 
un" 

 

 

 

▌Svītrot vārdu "latos" 
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Teksta svītrošana  

▌ Ar nodokli neapliek preču 
importu komerciālā nolūkā, 
ja to kopējā vērtība 
nepārsniedz 
22 euro vai ekvivalentu  

 summu latos. 

 

▌ Ar nodokli neapliek preču 
importu komerciālā nolūkā, 
ja to kopējā vērtība 
nepārsniedz EUR 22 vai 
ekvivalentu summu latos 

▌ Svītrot vārdus "vai 
ekvivalentu summu latos". 

 

 

 

 

 

▌ Svītrot vārdus "vai 
ekvivalentu summu latos". 
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Vārda "lats" aizstāšana ar vārdu 
"euro " 

 

▌ Vidējā darījuma 
summa latos bāzes 
periodā 12.darījumu 
objektu grupā 
 

 

 

▌ Vidējā darījuma 
summa euro bāzes 
periodā 12.darījumu 
objektu grupā  
    

 

▌ Vidējā darījuma 
summa (euro) bāzes 
periodā 12.darījumu 
objektu grupā  
   ? 
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Vārda "lats" aizstāšana ar vārdu 
"euro " 

 

▌ Zemes bāzes vērtība ir 
zemes viena 
kvadrātmetra vērtība 
latos vērtību zonā 
konkrētam lietošanas 
mērķim, un tā 
noteikta atbilstoši 
nekustamā īpašuma 
tirgus informācijai. 
 

 

 

▌ Zemes bāzes vērtība ir 
zemes viena 
kvadrātmetra vērtība 
euro vērtību zonā 
konkrētam lietošanas 
mērķim..                    

▌ Zemes bāzes vērtība ir 
zemes viena 
kvadrātmetra vērtība 
(euro) vērtību zonā 
konkrētam lietošanas 
mērķim..                   ? 
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Vārda "lats" aizstāšana ar vārdu 
"euro " 

 

▌ Pēc ārvalsts valūtā 
maksājamo debitoru 
parādu atlikumu 
pārrēķināšanas iegūto 
novērtējuma palielinājumu 
latos (turpmāk - pozitīvā 
starpība) iegrāmato 
ieņēmumos, bet 
novērtējuma 
samazinājumu latos 
(turpmāk - negatīvā 
starpība) noraksta 
izdevumos. 

 

 

▌ Pēc .. pārrēķināšanas iegūto 
novērtējuma palielinājumu 
euro (turpmāk - pozitīvā 
starpība) iegrāmato 
ieņēmumos, bet novērtējuma 
samazinājumu euro (turpmāk 
- negatīvā starpība) noraksta 
izdevumos.    

▌ Pārrēķinot ārvalsts valūtā 
maksājamo debitoru parādu 
atlikumu euro, iegūto 
novērtējuma palielinājumu .. 
iegrāmato ieņēmumos, bet 
novērtējuma samazinājumu .. 
noraksta izdevumos. ??? 
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Vārdu aizstāšana ar vārdu "euro " 

▌ Fiksētas likmes īstermiņa 
krājobligācijas eiro valūtā 
(latos) 

▌ Projekta kopējās izmaksas 
(LVL) 

▌ Tiešās attiecināmās 
izmaksas, Ls 

▌ Deklarācijā naudas 
summas uzrāda latos un 
santīmos. 

▌ Latvijas nacionālā valūta  

 

 

 

 

 

▌ Aizstāt vārdus "eiro valūtā 
(latos)" ar vārdu  "euro" 

 

▌ Aizstāt saīsinājumu "LVL" 
ar vārdu "euro" 

▌ Tiešās attiecināmās 
izmaksas, euro 

▌ Deklarācijā naudas 
summas uzrāda euro un 
centos 

▌ euro / Eiropas Savienības 
vienotā valūta  
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Vārdu "Latvijas Bankas noteiktais valūtas kurss " 
aizstāšana ar vārdiem "grāmatvedībā izmantojamais 

ārvalstu valūtas kurss " 

▌ Atmaksai pieprasītā kopējā 
nodokļa summa norādīta 
atbilstoši Latvijas Bankas 
noteiktajam valūtas 
kursam  

 

 

▌ Nosakot īres un komunālo 
izdevumu atbilstību 
noteiktajam limitam, par 
pamatu ņem Latvijas 
Bankas noteikto valūtas 
kursu īres līguma 
noslēgšanas dienā 

▌ Atmaksai pieprasītā kopējā 
nodokļa summa norādīta 
atbilstoši grāmatvedībā 
izmantojamam ārvalstu 
valūtas kursam  

 

 

▌ Nosakot īres un komunālo 
izdevumu atbilstību 
noteiktajam limitam, par 
pamatu ņem grāmatvedībā 
izmantojamo ārvalstu 
valūtas kursu īres līguma 
noslēgšanas dienā 
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Teksta izteikšana jaunā redakcijā 

▌ 1. Atmaksai pieprasītā 
kopējā nodokļa 
summa norādīta latos 
atbilstoši Latvijas 
Bankas noteiktajam 
valūtas kursam un nav 
mazāka par: 

1.1. summu, kas atbilst 
EUR 400 

 

Izteikt 1.punktu šādā 
redakcijā:  
.............. 
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Teksta izteikšana jaunā redakcijā 

▌ 1. Atbalsta 
pretendents projekta 
iesniegumam, kura 
kopējā attiecināmo 
izmaksu summa 
nepārsniedz 140 560 
latu (EUR 200 000 
ekvivalentu latos), 
pievieno: 
 

▌ Izteikt 1.punkta ievaddaļu 
šādā redakcijā:  

"1. Atbalsta pretendents 
projekta iesniegumam, 
kura kopējā attiecināmo 
izmaksu summa 
nepārsniedz  ... euro, 
pievieno:" 

                  vai 

▌ Aizstāt skaitļus un vārdus 
"140 560 latu 
(EUR 200 000 
ekvivalentu latos)" ar 
skaitli un vārdu "... euro" 
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Teksta izteikšana jaunā redakcijā 

▌ 4.2. projekta budžetu 
sastāda vienā no 
šādām valūtām: 

4.2.1. Latvijas valsts 
latos; 

4.2.2 Eiropas Savienības 
vienotajā valūtā; 

4.2.3. Amerikas 
Savienoto Valstu dolāros. 

 

▌  Izteikt 4.2.apakšpunktu 
šādā redakcijā:  

"4.2. projekta budžetu 
sastāda vienā no šādām 
valūtām: 

4.2.1. euro; 

4.2.2. Amerikas Savienoto 
Valstu dolāros." 

   vai 

▌ Svītrot 
4.2.1.apakšpunktu. 
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Ja nav nepieciešami citi grozījumi, bet tekstā ir lietots 

valūtas kods "EUR" vai vārdi "Eiropas Savienības 
vienotā valūta ", 

tos ar vārdu "euro" var neaizstāt 
 

▌ Atgūto summu pārrēķina Eiropas Savienības vienotajā valūtā, 
ievērojot Eiropas Savienības tiesību aktus par līdzekļu 
izmantošanas kārtību struktūrfondu budžeta pārvaldībā.  

▌ Viesnīcas maksas norma (EUR) 

▌ Izdevumu diennakts normas komandējumiem (darba 
braucieniem) uz ārvalstīm  

 

 

 

Atstāj esošajā redakcijā 
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▌ Izdod jaunus noteikumus 

 

 
 

 

 

Grozījumi cenrāžos 
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 1. Noteikumi nosaka valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais 
vēstures muzejs" (turpmāk – muzejs) sniegto publisko maksas 
pakalpojumu cenrādi. 

  ...   

 7. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 
2011.gada 13.decembra noteikumus Nr.946 "Noteikumi par valsts 
aģentūras "Latvijas Nacionālais vēstures muzejs" sniegto publisko 
maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 198.nr.).  

  

 8. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas 
kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic 
latos, piemēro Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra 
noteikumus Nr.946 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas 
Nacionālais vēstures muzejs" sniegto publisko maksas 
pakalpojumu cenrādi". 
 

 9. Noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā/ 
2014.gada 1.janvārī. 

 

 

 

 Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais vēstures muzejs" 
 publisko maksas pakalpojumu cenrādis 
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▌ Izdara grozījumus spēkā esošajos noteikumos 

 
 

 

 

Grozījumi cenrāžos 
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 1. Noteikumi nosaka Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro 
maksas pakalpojumu cenrādi. 

  2. Ārlietu ministrija sniedz konsulāros maksas 
pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums). 

  3. Ja maksu par konsulāro pakalpojumu Latvijas 
Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā (turpmāk 
– pārstāvniecība) iekasē ārvalsts valūtā, maksas apmēru nosaka 
attiecīgajā ārvalsts valūtā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 
valsts nodevas apmēru un maksu par konsulārajiem 
pakalpojumiem latos un ārvalstu valūtā. 
...  

 6. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 
2009.gada 24.novembra noteikumus Nr.1333 "Noteikumi par 
Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādi" 
(Latvijas Vēstnesis, 2009, 187.nr.). 

  7. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.aprīlī. 
 

Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu 
cenrādis (spēkā esošā redakcija) 
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 1. Aizstāt 2.punktā vārdu "(pielikums)" ar skaitļiem un 
vārdiem "(1. un 2.pielikums)". 
 2. Aizstāt 3.punktā vārdu "latos" ar vārdu "euro". 
 3. Papildināt noteikumus ar 8., 9.un 10.punktu šādā 
redakcijā: 
  

  "8. Šo noteikumu 1.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 
31.decembrim.  

 9. Šo noteikumu 2.pielikums stājas spēkā 2014.gada 
1.janvārī. 
 10. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas 
kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic 
latos, piemēro šo noteikumu 1.pielikumu." 
 

 4. Aizstāt pielikumā vārdu "Pielikums" ar skaitli un vārdu 
"1.pielikums". 
 5. Papildināt noteikumus ar 2.pielikumu šādā redakcijā: 
   (... norādītas cenas euro) 

 

 Izdarīt Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra noteikumos Nr.92 
„Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis” (Latvijas 
Vēstnesis, 2013, 37.nr.) šādus grozījumus: 
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 1. Noteikumi nosaka Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro 
maksas pakalpojumu cenrādi. 

 2. Ārlietu ministrija sniedz konsulāros maksas 
pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (1. un 2.pielikums). 

 3. Ja maksu .. iekasē ārvalsts valūtā, maksas apmēru 
nosaka attiecīgajā ārvalsts valūtā saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
par valsts nodevas apmēru un maksu par konsulārajiem 
pakalpojumiem euro  un ārvalstu valūtā. 

... 

 8. Šo noteikumu 1.pielikums ir spēkā līdz 
2013.gada 31.decembrim.  

  9. Šo noteikumu 2.pielikums stājas spēkā 
2014.gada 1.janvārī. 

 10. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro 
ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas 
apgrozības periodā veic latos, piemēro šo noteikumu 
1.pielikumu. 

 

(konsolidētā redakcija) 
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Konsultācijas 

 

Inese Gailīte -  Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, 
Juridiskā departamenta vadītāja 

inese.gailite@mk.gov.lv  

67082889 

 

Sandra Rocēna - Valsts kancelejas juriskonsulte 

sandra.rocena@mk.gov.lv 

67082886 

 

Daina Vaivare – Valsts kancelejas Tiesību aktu redakcijas departamenta 
vadītāja 

daina.vaivare@mk.gov.lv 

67082878 
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▌Pateicos par uzmanību! 
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