
IT nozares eiro 

jautājumi 



Darba kārtība 

Signe Bāliņa, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
asociācijas prezentācija par nozares gatavību un gatavošanos eiro 

 

Arnis Daugulis, Dace Kalsone, VARAM/FM eiro projekta pārstāvju 
informācija par galveno juridisko rāmi un divām datu bāzu iespējām 

 

Renāte Strazdiņa, Arta Spilberga, Ernst&Young Baltic informācija 
par galvenajiem darbiem 2013.gada beigās un 2014.gada sākumā 
 
 
 
 



LIKTA aptauja par uzņēmēju 

gatavību pielāgot savas biznesa IT 

sistēmas pārejai uz eiro 

 
Signe Bāliņa, Dr. Oec. 

LIKTA prezidente 
 
 

Rīga, 2013. gada 11. septembrī 

 
 
 
 
 
 
 

 



Aptaujas rezultāti 

54% 
42% 

4% 

Vai nepieciešamo izmaiņu veikšanai  ir paredzēti budžeta līdzekļi? 

Jā Nē Daļēji



Aptaujas rezultāti 

66% 

29% 

5% 

Vai ir noteikts nepieciešamais izmaiņu apjoms katrai informācijas sistēmai? 

Jā Nē Daļēji



Aptaujas rezultāti 

49% 

37% 

14% 

Vai ar izstrādātāju ir apspriesta un panākta vienošanās par pārejas/konvertācijas 
scenāriju katrai informācijas sistēma? 

Jā Nē Daļēji



Aptaujas rezultāti 

27% 

59% 

14% 

Vai ir sagatavota tehniskā specifikācija katrai ietekmētajai informācijas sistēmai un 
informācijas sistēmu integrācijai? 

Jā Nē Daļēji



Aptaujas rezultāti 

34% 

56% 

10% 

Vai ir izstrādāts detalizēts pārejas/izmaiņu ieviešanas plāns – aptuvenais laika 
posms no 01.10.2013 (tiem, kurus tieši ietekmē paralēlais cenu atspoguļošanas 

periods)/15.12.2013 līdz 30.01.2014? 

Jā Nē Daļēji



Aptaujas rezultāti 

27% 

71% 

2% 

Vai ir izstrādāts plāns B gadījumos, ja kāda no informācijas sistēmām nav pieejama 
pēc eiro ieviešanas dienas? 

Jā Nē Daļēji



Informācija par uzņēmumiem 

 
 

10% 

15% 

7% 

17% 12% 

39% 

Uzņēmumu pārstāvētās nozares Apstrādes rūpniecība

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un
motociklu remonts

Transports un uzglabāšana

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

Finanšu un apdrošināšanas darbības

Cits



Informācija par uzņēmumiem 

32% 

34% 

24% 

10% 

Pārstāvēto uzņēmumu grupas 

Mikro uzņēmumu grupa

Mazo uzņēmumu grupa

Vidējo uzņēmumu grupa

Lielo uzņēmumu grupa





Eiro ieviešanas 

praktiskie jautājumi 



Saturs 

Datu bāzu migrācijas veidi 

Izdrukas formas paralēlās atspoguļošanas periodā 

Grāmatvedības uzskaite 

Naudas summu pārrēķins 

Lietotāju sagatavošana 

Termiņi 
 
 
 
 
 



Datu bāzu migrācijas veidi 

Esošā datu bāze 

– divas bāzes valūtas 

– atlikumu konvertēšana 

– sistēmas apaļošana 

– izdrukas formas paralēlās atspoguļošanas periodam 
 



Datu bāzu migrācijas veidi 

Jauna datu bāze 

– atlikumu pārnešana 

– darbs ar divām datu bāzēm 

– izdrukas formas paralēlās atspoguļošanas periodam 
 



Izdrukas formas paralēlās  

atspoguļošanas periodā 

No 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 30.jūnijam rēķinos fiziskām 
personām, kas nav saimnieciskās darbības veicēji, darījuma 
kopsummu jāatspoguļo divās valūtās. 
 
 
 
 
 



Grāmatvedības uzskaite 

Sākot ar 2014.gada 1.janvāri visas uzskaites vienības, 
grāmatvedības uzskaites reģistri, attaisnojuma dokumenti jāgatavo 
eiro. 
 
Taču iespējamas situācijas, kad uzņēmumam iekšējai lietošanai 
grāmatvedības un vadības uzskaites atspoguļot abās valūtās. 
 
 



Naudas summu pārrēķins 

Jāizmanto precīzais valūtas kurss 0,702804. To nedrīkst saīsināt, griezt otrādi vai 
tml. 
 
Jāpiemēro matemātikas principi. 
Ja trešā zīme ir 0-4, tad cents nemainās, 
ja trešā zīme ir 5-9, tad cents apaļojas uz augšu. 
 
Ja tarifiem ir vairāk zīmju, tad tik pat, cik ir zīmju latos, tik pat arī eiro. 
 
Avoti: Euro ieviešanas kārtības likums un  

Padomes Regula (EK) Nr. 1103/97 (1997. gada 17. jūnijs) par dažiem noteikumiem 

attiecībā uz eiro ieviešanu 



Nauda summu pārrēķins 

Darba algu arī pārrēķina pēc matemātikas principiem. 
 
Valsts darba inspekcija informē: http://vdi.gov.lv/lv/eiro/  
 
Ja algu apaļo līdz pirmajam veselajam eiro, tad ir pietiekami ar 
uzņēmuma iekšējo rīkojumu. 
 
Ja algu palielina vairāk par veselo eiro, tad jāpārslēdz darba līgums. 
 
 

http://vdi.gov.lv/lv/eiro/


Lietotāju sagatavošana 

Esošā datu bāze – pārbaudīt – 
– abu valūtu atspoguļošanu 
– konvertācijas pareizību 
– izdrukas formas 
– pārrēķina precizitāti 
 

Jaunā datu bāze – 
– datu bāzes sagatavošana 
atlikumu pārnešanai 
– atlikumu pārnešanas 
precizitāte 
– ikdienas darbību pārbaude 
– izdrukas formas 
– pārrēķina precizitāte 
– konsolidācijas iespējas, testi 
 



Termiņi 

1.septembris – sākas sistēmu testi 
1.oktobris – rēķini iedzīvotājiem 
1.novembris – akcepttesti 
1.decembris – sistēmu nodevumi  
 



Paldies! 



Eiro konvertācijas praktiskais laika plāns 
 
Informācijas sistēmas un grāmatvedības datu konvertācija 

 

2013. gada 11. septembris  



Lapa 25 

Saturs 

 

► Sekmīgs Eiro ieviešanas process 

 

► Grāmatvedības sistēmu konvertācijas laika 

plāns  

 

► Datu migrācijas veidi un konvertācijas plāns  



Lapa 26 

Izaicinājums – Sekmīgs Eiro ieviešanas process 

► IT, grāmatvedības un finanšu cilvēku noslodzi un pieejamību 

grāmatvedības datu konvertācijas veikšanai un tās atbalstam 

 

► Paredzamo grāmatvedības sistēmu veiktspējas pārtraukums 

 

► 2013. gada slēguma procesiem grāmatvedībā un to laika plānu 

 

► Grāmatvedības iespēju veikt laicīgi uzņēmuma un iestādes pamatdarba 

atbalsta funkciju izpildi 2014. gadā 

 

► Metodi un laiku, kādā varēs labot konvertācijas kļūdas, uzskaitē radušās 

kļūdas un revīzijas rezultātā konstatētās nepilnības  

► Lai sekmīgi veiktu konvertācijas procesu un 

nodrošinātu finanšu un grāmatvedības uzskaites 

nepārtrauktību, ir jāveido kompromiss starp: 

Lai nodrošinātu veiksmīgu individuālu Eiro ieviešanas plāna realizāciju uzņēmumā vai iestādē, divas no būtiskākajām sastāvdaļām ir informāciju sistēmu 

pielāgošana un uzņēmuma finanšu un grāmatvedības datu konvertācija.  

 



Lapa 27 

Datu  

konvertācija  

 

& 

 

Sistēmu  

veikspējas  

pārtraukums 

Grāmatvedības sistēmu konvertācijas laika plāns 

►Algu aprēķins par decembra mēnesi 

 

►Pilnīga attaisnojumu dokumentu ievade par 2013. gadu 

(t.sk. ienākošie rēķini, izdevumu atskaites, u.c.) 

 

► Pilnīga decembra mēneša un gada slēgšana, t.sk. 

iekļaujot: 

► Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinu, pamatlīdzekļu 

inventarizācijas rezultātā konstatēto faktu apstrādi  

 

► Uzkrājumu reģistrēšanu 

 

► Noliktavas operāciju apstrādi, noliktavas 

inventarizācijas rezultātā konstatēto faktu apstrāde, u.c. 

 

► Datu pareizības un precizitātes pārbaude, u.c. 
 

► Algu izmaksa par decembri 

 

► Iegādes rēķinu apmaksa no 2013. gada 

 

► Pirkuma pieprasījumu realizācija no 2013. gada 

 

►Jauno iegādes rēķinu apstrāde 

 

► Iespēja laicīgi pārdot, norakstīt un pārvietot preces no 

noliktavas, izrakstīt pārdošanas pavadzīmes 

 

► Iespēja laicīgi veikt darbības ar uzņēmuma 

pamatlīdzekļiem 

 

►Iespēja izmaksās komandējuma avansus, u.c. 
 

Gada slēguma process grāmatvedībā 
Jaunā gada atvēršana un darbību 

uzsākšana grāmatvedībā 

Sastādot grāmatvedības un finanšu datu konvertācijas laika plānu ir būtiski veikt analīzi grāmatvedības ikdienas un gada slēguma procesiem un to parastai 

norises gaitai.  

Konvertācijas faktisko izpildes laiku izvēloties tikai pēc veiktās ietekmes analīzes.  

 



Lapa 28 

Migrācijas veidi un konvertācijas plāns 

Grāmatvedības datu bāzu migrācijas veidi 

Jauna datu bāze 

(viena bāzes valūta) 

Esošā datu bāze 

(divas bāzes valūtas) 

+ Laikietilpīgāka un sarežģītāka pieeja konvertācijas 
nodrošināšanai 

+ Rada iespēju uzņēmumiem izmantot ērtāku vēsturisko 
datu atlasi un salīdzināmību ar aktuālo informāciju 

+ Balstoties no konkrētās sistēmas iespējām, var 
nodrošināt konvertāciju pa atsevišķiem grāmatvedības 
sistēmas moduļiem (detalizētiem uzskaites reģistriem) 

 

+ Vienkāršota pieeja konvertācijas 
nodrošināšanai 

+ Stimulē uzņēmumu sakārtot vēsturiskos 
uzskaites datus, lai iespējami operatīvi un 
pārdomāti uzsāktu darbu jaunajā 
grāmatvedības sistēmā 

 

–  Rūpīgi jāizvēlas konvertācijas brīdis, lai būtiski neietekmētu grāmatvedības spēju veikt uzņēmējdarbības 
atbalsta funkciju jaunajā 2014. kalendārajā gadā 

– Ja sistēma nodrošina pakāpenisku atsevišķu moduļu pārreju, pirms konvertācijas jāanalizē detalizēto uzskaites 
reģistru savstarpējā mijiedarbība 

 



Lapa 29 

EY komanda 

 

Renāte Strazdiņa  

Vadības konsultāciju nodaļas 

direktore, 

Finanšu ministrijas eiro ieviešanas 

darba grupas dalībniece 

 
renate.strazdina@lv.ey.com 

Tel.   +371 6704 3881 

Mob. +371 2948 7162 

 

 

Arta Spilberga  

Finanšu un grāmatvedības pak. 

nodaļas menedžere,  

eiro projekta vadītāja, grāmatvedības 

un finanšu uzskaites eksperte 
 

arta.spilberga@lv.ey.com 

Tel.   +371 6704 3936 

Mob. +371 2632 3079 

 

 

mailto:renate.strazdina@lv.ey.com
mailto:evelina.filipovica@lv.ey.com


Paldies par uzmanību! 


