
Diskusija par saņemtajiem komentāriem par 

vadlīnijām par kases aparātiem 

Rīgā, 2012. gada 23. novembrī. 



  

Darba kārtība 

• Konsultācija  

• Saņemtie komentāri 

• Turpmākais 

• Diskusija 



  

Kases aparātu vadlīnijas 

• Atbilstoši Latvijas Nacionālajā eiro ieviešanas plānā 

noteiktajam, Valsts ieņēmumu dienests izstrādāja vadlīnijas 

darbam ar kases aparātiem.  

• Vadlīniju mērķis – pateikt galvenās praktiskās lietas, kas 

attiecas uz pārejas periodu no latiem uz eiro – čeks, kases 

aparāta žurnāls, grand total u.c. jautājumi. 

– no 19.10. līdz 16.11. bija publiskā konsultācija ar  

profesionālo vidi. 
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Kases aparātu vadlīnijas 

• saņemti komentāri no Latvijas Pasažieru pārvadātāju 

asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, 

Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas, Latvijas Komercbanku 

asociācijas, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas, Latvijas 

Nodokļu maksātāju tiesību asociācijas, Eiro projekta 

Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupas, kases 

aparātu ražotāja un grāmatvedības sistēmu ražotāja. 
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Kases aparātu vadlīnijas 

• Konsultācijas rezultātā veidojās mērķis:  

– maksimālo pārprogrammēšanas darbu paveikt 

vienreiz un līdz 1.oktobrim. 

– savukārt 31.decembrī / 1.janvārī – tirgotāji (vai 

noteiktos gadījumos pat programmas) paši jau 

veiktu visas atlikušās procedūras ar kases 

aparātu.  

• Tāpēc šim nolūkam tiek plānotas minimālas 

darbības uz gadu miju. 
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Darba kārtība 

• Konsultācija  

• Saņemtie komentāri 

• Turpmākais 

• Diskusija 



  

Latvijas Pasažieru pārvadātāju 

asociācija 

• Tikšanās š.g. 2.novembrī 

– Diskusija par aparātu tehniskajām iespējām 

– Konstatējām nepieciešamību apzināt igauņu 

pieredzi 

– Kā arī nepieciešamību saprast praktisko pusi no 

autovadītāju puses 
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Latvijas Pasažieru pārvadātāju 

asociācija 

• Iesniegtie komentāri 8.novembrī: 

– Transporta biļetēs viena valūta.  

– Divu nedēļu vienlaicīgās apgrozības periodā, 

kādā valūtā saņēma maksājumu, tādā izdeva 

atlikumu. 

– Kases aparāti netiek mainīti. 

• Ņemts vērā. 
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Latvijas Pasažieru pārvadātāju 

asociācija 

• (turpinājums) Svarīgi autobusos: 

– Informēt, ka jābūt pēc iespējas precīzai  

naudai. 

– Autobusu šoferiem maisi sīknaudas 

uzglabāšanas ērtībai. 

– Jābūt autobusā pieejamai biļešu cenai gan  

latos, gan eiro. Piemēram, tabulas, līdzīgi kā 

degvielas cenu gadījumā. 
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Latvijas Tirdzniecības un 

rūpniecības kamera 

• Elektroniskās atmiņas vai fiskālās atmiņas 

nomaiņa (iesniegti 12.novembrī) 

– Jautājums: vai nedzēšamo atmiņu var mainīt 

pirms eiro dienas? 

– Atbilde: ņemot vērā arī citus iesniegtos 

komentārus, ir domāts par citu risinājumu, t.i. 

nedzēšamās atmiņas saglabāšanu, bet GT 

fiksāciju par pēdējo latu perioda transakciju, kā 

arī eiro transakciju summēšanu tālāk pie 

piefiksētā GT. 



  

Latvijas Pārtikas tirgotāju 

asociācija 

• Iesniegtie komentāri 12.novembrī 

– Svarīgi ir diferencēti skatīties uz dažādiem  

kases aparātu lietotājiem. 

– Jānodrošina pamatinformācijas un uzskaites 

svarīgākās lietas, t.i. prasībām jābūt  

samērīgām. 

• Ņemts vērā. 
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Latvijas Pārtikas tirgotāju 

asociācija 

• (turpinājums) Par atskaitēm un atmiņu: 

– X un Z atskaitēs – nodokļi un darījumu 

kopsummas latu periodā latos un eiro periodā 

eiro. 

– Nedzēšamajā atmiņā latu periodā tiek norādīti 

lati un eiro periodā eiro. 

• Ņemts vērā. 
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Latvijas Pārtikas tirgotāju 

asociācija 

• (turpinājums)  

– Jautājums: pēc kāda kursa konvertē 

elektroniskās dāvanu kartes un kad? 

– Atbilde: līdzīgi kā pārejos bezskaidrās naudas 

līdzekļus – pēc oficiālā kursa, sākoties eiro 

ieviešanas dienai. 
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Latvijas Pārtikas tirgotāju 

asociācija 

• (turpinājums)  

– Jautājums: ko nozīmē oficiālais kurss? 

– Atbilde: ES Padomes noteiktais fiksētais  

kurss, kas tiks noteikts 2013.gada jūlija vidū.  
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Kases aparātu ražotājs 

• Tikšanās š.g. 13.novembrī 

– Diskutēti kases aparāta konfigurācijas  

jautājumi: 

• Valūtas nosaukuma programmēšana (5 min.) 

• Kursa virziena programmēšana (10 min.) 

• Latu norēķina taustiņa programmēšana (10 min.) 

– Minimālākās izmaksas tirgotājam par 

pārprogrammēšanu – 7 lati 
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Kases aparātu ražotājs 

• Iesniegtie komentāri 14.novembrī: 

– Vadlīnijās nav jāierobežo darījumu kopsummas 

apzīmējums: 

• Summa Eiro 10.00 

• Kopsumma euro: 10.00 

• Ekvival: 10.00EUR, u.t.t. 

– Ņemts vērā. 
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Kases aparātu ražotājs 

• Iesniegtie komentāri 14.novembrī: 

– Jautājums par tirgotāju izmaksu atšifrējumu 

– Atbilde: svarīgi bloki –   

• preču pārcenošana un  

• kases aparātu pārprogrammēšana 
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Preču pārcenošana 

• Lielajiem tirgotājiem – 

programmas maiņa 

 

• Mazajiem tirgotājiem – 

ikdienas roku darbs, 

pievienot vienu cenu  

eiro valūtā līdz eiro 

dienai, un pēc eiro 

dienas – vienu cenu 

latos 
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Kases aparāta 

pārprogrammēšana 

• Latu norēķina taustiņa 

programmēšana 

• Kursa virziena 

programmēšana 

• Valūtas nosaukuma 

programmēšana 
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Kases aparātu ražotājs 

• Jautājums: pārejas periods PVN, līdzīgu 

jādomā eiro. 

• Atbilde: PVN maiņas gadījumā nebija pārejas 

periods. 
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Kases aparātu ražotājs 

• Jautājums: pārejas periods PVN, līdzīgu 

jādomā eiro. 

• Atbilde: PVN maiņas gadījumā nebija pārejas 

periods.  
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Kases aparātu ražotājs 

• Jautājums: kā diferencēt prasības jeb 

atbilstības novērtējums. 

• Atbilde: tiek plānots sertificēts 575 modeļu 

novērtējums 2013.gada sākumā. 
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Turpmākais 

• Izņēmumu konstatēšana no 575 modeļiem 

• Sertificēts novērtējums, kurus modeļus nevar 

pārprogrammēt: 2013.gada 1.ceturksnis 

• MK rīkojumi: 2013.gada 2.ceturksnis 
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Kases aparātu ražotājs 

• Jautājums: darbs ar nedzēšamo atmiņu 

• Atbilde: sk. iepriekš – netiek dzēsta 

nedzēšamā atmiņa. Tiek fiksēta gadu mijā un 

uzsākts gads summējot klāt pie latu GT eiro 

transakcijas. 
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Latvijas Komercbanku 

asociācija 

•Tiek precizēts vienlaicīgās apgrozības 

periods: no 1.01. – 14.01. (ieskaitot). 

• Tehniskie precizējumi čeku paraugos un 

salīdzināmajā tabulā 

 

 



  

Latvijas Degvielas tirgotāju 

asociācija 

• Tikšanās š.g. (9. un) 16.novembrī: 

– Galvenais komentārs: fiskālās atmiņas 

organizācija. Sk. lūdzu atbildi iepriekš. 

– Kases aparātu žurnālu organizācija.  

– Eiro ieviešanas nosacījumiem nebūtu jāmaina 

esošā prakse.  

• Ņemts vērā. 

 

 



  

Nefinanšu uzņēmumu un 

patērētāju darba grupa 

• Jautājums: vai kvītīm paredzēta tāda pat 

kārtība? 

• Atbilde: jā. Paralēlo cenu atspoguļošanas 

latu periodā informatīvā valūta ir eiro, eiro 

periodā – lati.  
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Nefinanšu uzņēmumu un 

patērētāju darba grupa 

• Ierosinājums: papildināt kases vadlīnijas ar 

kases aparātu žurnāla paraugu. 

• Tiks papildināts. 

 

Par kases grāmatu un peļņas zaudējumu žurnāla 

aizpildīšanas kārtību tiek skatīts grāmatvedības 

uzskaites vadlīnijās. 
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Nefinanšu uzņēmumu un 

patērētāju darba grupa 

• Ierosinājums: papildināt ar atsauci uz 

nodokļu maksājumu vadlīnijām un PVN 

atmaksas nosacījumiem. 

• Tiks ņemts vērā: tiks iekļauta saite uz šīm 

vadlīnijām vai iecitēts piemērs par PVN 

atmaksas aprēķinu. 
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Grāmatvedības sistēmu ražotājs 

• Jautājums: kā čekā jāatspoguļo saņemtā 

nauda, ja vienlaicīgi samaksā par darījumu ir 

saņemti gan eiro, gan lati? Kā šajā gadījumā 

tiek aprēķināta izdodamā nauda? 

• Atbilde: Čeka prasības ir tikai par darījumu 

kopsummu. Pārējie papildinājumi ir tirgotāja 

ziņā. Eiro aprēķins tiek veikts latus dalot ar 

valūtas maiņas kursu. 
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Grāmatvedības sistēmu ražotājs 

• Jautājums: kāds ir precīzs algoritms, kā tiek 

aprēķināta izdotā skaidrās naudas summa 

atlikums – latos un eiro? 

• Atbilde: Obligātās prasības čekiem attiecas 

tikai uz darījuma kopsummu. Atbilde turpmāk. 
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Grāmatvedības sistēmu ražotājs 

• Saņemot kā samaksu 

latus, tiek veikta samaksai 

iesniegtās latu summas 

dalīšana ar valūtas maiņas 

kursu, iegūstot eiro (21.34)  

• Izdodamais atlikums = 

atņemot no konvertētās no 

latiem eiro summas eiro 

pirkuma summu (6.34). 

3/3 

 

Čeka izsniedzēja nosaukums 

Reģistrācijas kods 

Juridiskā adrese 

Č E K S 

Grāmata 
 

Akvareļu krāsu komplekts 

- - - - - - - - 

KOPĀ €: 

* summas konvertācija LVL: 
 

Valūtas kurss: 
 

Saņemtā skaidrā nauda LVL: 

Konvertācija  € 
 

Izdots € 

Izdodamās summas konvertācija LVL: 

- - - - - - - - 

10.00 
 

5.00 

- - - - - - -  

15.00* 

10.54 
 

0.702804 
 

15.00 

21.34 
 

6.34 

4.46 

- - - - - -  



  

Latvijas Nodokļu maksātāju 

tiesību asociācija 

• Arī tiek precizēts termiņš līdz 14.janvārim. 

• Jautājums: kas notiek ar biļetēm un citiem 

MK 02.05.2007. noteikumiem Nr.282 

71.punktā minētajiem samaksu apliecinošiem 

dokumentiem? Vai par to būs atsevišķi 

skaidrojumi? 

• Atbilde: nē. Minimālās obligātās prasības ir 

uz čekiem, kvītīm un rēķiniem. 
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Latvijas Nodokļu maksātāju 

tiesību asociācija 

• Ierosinājums: papildināt vadlīnijas ar 

skaidrojumiem par MK 02.05.2007. noteikumu 

Nr.282 39.punktā minēto ieņēmumu reģistru 

aizpildīšanu (ja nedarbojas EKA) un 56.punktā 

minētā attaisnojuma dokumenta (kas nav VID 

reģistrēta kvīts) noformēšanu (ja EKA čekā 

nav visi attaisnojuma dokumenta vai PVN 

rēķina rekvizīti). 

• Atbilde: tiks papildināts. 
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Darba kārtība 

• Konsultācija  

• Saņemtie komentāri 

• Turpmākais 

• Diskusija 



  

Turpmākais 

• 28.novembrī praktiskais seminārs 

uzņēmējiem par eiro ieviešanas vadlīnijām, 

t.sk. arī jau tiks prezentētas atjaunotās kases 

aparātu vadlīnijas 

• Pēc semināra diskusijām – precizētās 

vadlīnijas tiek atkal publiskotas eiro.lv 
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Paldies par sadarbību! 

http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/eiro_ieviesana_latvija/ 

http://www.eiro.lv  



  

Praktiskā informācija 

Skaidrās naudas bezmaksas 

nomaiņa: 

• 6 mēnešus pēc eiro 

ieviešanas  visās 

kredītiestādēs; 

• 1 mēnesi tajās VAS 

"Latvijas Pasta" nodaļās, 

kuru apkalpošanas teritorijā 

neatrodas komercbanku 

filiāles un iedzīvotājiem nav 

alternatīvu iespēju veikt 

skaidras naudas apmaiņu; 

• neierobežotu laiku Latvijas 
Bankā. 

Bezskaidrās naudas 

bezmaksas nomaiņa: 

• sākoties eiro ieviešanas 

dienai, visi lati kredītiestāžu 

un citu maksājumu 

pakalpojumu sniedzēju 

kontos tiks konvertēti uz 

eiro. Visi latu darījumi un 
maksājumi tiks veikti eiro.  
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Praktiskā informācija 
2/2 

Paralēlās atspoguļošanas 

periods: 

• 3 mēnešus pirms un 6 

mēnešus pēc eiro 

ieviešanas visas 

pakalpojumu un preču 

cenas obligāti būs 

norādītas latos un eiro. 

• Rekomendējošais cenu 

atspoguļošanas periods ir 

uzreiz pēc maiņas kursa 

noteikšanas, t.i. 6 mēnešus 

pirms eiro ieviešanas un 1 

gadu pēc eiro ieviešanas. 

Vienlaicīgās apgrozības 

periods: 

• 2 nedēļas pēc eiro 

ieviešanas tiks nodrošināta 

skaidras naudas latu un 

eiro vienlaicīga lietošana. 

Līdz 2014. gada 14. 

janvārim iedzīvotāji varēs 

veikt norēķinus gan latos, 

gan eiro. 


