
Eiro ieviešana Latvijā 



Saturs 
 

• KASES APARĀTU KĀRTĪBA PĀREJAS PERIODĀ, PIEMĒRI AR KASES ČEKIEM, 

IZŅĒMUMIEM KASES APARĀTU SARAKSTĀ 

 

• CENU NORĀDĪŠANAS KĀRTĪBA, PIEMĒRI AR CENU ZĪMĒM, IZŅĒMUMI CENU 

NORĀDĪŠANAS KĀRTĪBAI CENU PARALĒLĀ ATSPOGUĻOŠANAS PERIODĀ 

 

• INICIATĪVA «GODĪGS EIRO IEVIESĒJS» 

 

 

 

 

 



IZMAIŅAS KASES APARĀTU KĀRTĪBAI 

Normatīvie akti un vadlīnijas 
 

• Eiro ieviešanas kārtības likums - 13.panta 2.daļa 

 

• MK 06.08.2013. noteikumi Nr.483 «Grozījumi MK 02.05.2007. 

noteikumos Nr.282 «Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas 

elektronisko ierīču un iekārtu» lietošanas kārtība»» 

 

• Vadlīnijas par darbu ar kases aparātiem un kases sistēmām cenu 

paralēlās atspoguļošanas un latu un eiro vienlaicīgas apgrozības 

periodā 

 

 
 

 

 
 



Kases čekā uzrādāmā informācija cenu paralēlās 

atspoguļošanas periodā  
no 01.10.2013.-30.06.2014. 

 

 
 



 

 
 1.10.2013 14.01. 30.06.14. 31.12.2014. 

01.01.14. 

Prasības kases čekiem 

Pārprogrammēšana- 
kopsumma gan latos, 

gan eiro 

Pārprogrammēšana 
01.01.2014.  no 
latiem uz eiro 

Cenu paralēlās atspoguļošanas periods 

Latu un eiro 

vienlaicīgas 

apgrozības 
periods 



 

 
 

• Cenas čekā tikai latos 

• PVN  tikai latos 

• Darījumu kopsumma — latos un eiro 

Ja kases aparāta konstrukcija nenodrošina reģistrēto darījumu 

kopsummas latos un eiro norādīšanu kases čekā, tad kases 

aparāta lietotājs pēc pircēja pieprasījuma veic papildus ierakstu 

kases čekā, ierakstot darījuma kopsummu eiro ar roku un 

apstiprina to ar ierakstu veikušās personas parakstu 

• Samaksu saņem latos 

• Atlikumu izdod latos 

Valūtas kursu var arī nenorādīt, ja kases aparāta konstrukcija to 

nenodrošina 

Kases čekā norādāmā informācija 
Cenu paralēlās atspoguļošanas periodā no 

01.10.-31.12.2013. 

Čeka izsniedzēja nosaukums 
Reģistrācijas kods 
Juridiskā adrese 

ČEKS 

Grāmata 7.03 

Akvareļu krāsu komplekts 3.51 

KOPĀ LVL: 10.54 

Summas konvertācija EUR: 15.00 

Saņemtā  skaidrā nauda LVL: 15.00 

Izdots LVL: 4.46 



 

 
 

Piemērs 
01.10.2013-31.12.2013. 



 

 
 

• Cenas čekā tikai eiro 

• PVN  tikai eiro 

• Darījumu kopsumma — eiro un latos 

• Samaksu saņem gan eiro, gan latos 

• Atlikumu izdod eiro 

 

Valūtas kursu var arī nenorādīt, ja kases aparāta konstrukcija to 

nenodrošina 

Ja kases aparāts nenodrošina saņemtās summas LVL 

konvertāciju eiro, tad saņemto summu norāda eiro 

Kases čekā norādāmā informācija 

Latu un eiro vienlaicīgas apgrozības periodā no 01.01.2014-
14.01.2014. Čeka izsniedzēja nosaukums 

Reģistrācijas kods 
Juridiskā adrese 

ČEKS 

Grāmata 10.00 

Akvareļu krāsu komplekts 5.00 

KOPĀ EUR: 15.00 

Summas konvertācija LVL: 10.54 

Saņemtā skaidrā nauda EUR: 21.34 

Izdots EUR: 6.34 



 

 
 

• Cenas čekā tikai eiro 

• PVN  tikai eiro 

• Darījumu kopsumma —eiro un latos 

• Samaksu saņem eiro 

• Atlikumu izdod eiro 

 

Valūtas kursu var arī nenorādīt, ja kases aparāta konstrukcija to 

nenodrošina 

 

Kases čekā norādāmā informācija 

Cenu paralēlās atspoguļošanas periodā  
līdz 30.06.2014. 

Čeka izsniedzēja nosaukums 
Reģistrācijas kods 
Juridiskā adrese 

ČEKS 

Grāmata 10.00 

Akvareļu krāsu komplekts 5.00 

KOPĀ EUR: 15.00 

Summas konvertācija LVL: 10.54 

Saņemtā  skaidrā nauda EUR: 20.00 

Izdots EUR: 5.00 



 

 
 

• Cenas čekā tikai eiro 

• PVN  tikai eiro 

• Darījumu kopsumma —eiro  

• Samaksu saņem eiro 

• Atlikumu izdod eiro 

 

 

Kases čekā norādāmā informācija 

no 01.07.2014. 

Čeka izsniedzēja nosaukums 
Reģistrācijas kods 
Juridiskā adrese 

ČEKS 

Grāmata 10.00 

Akvareļu krāsu komplekts 5.00 

KOPĀ EUR: 15.00 

Saņemtā  skaidrā nauda EUR: 20.00 

Izdots EUR: 5.00 



Informācija X pārskatā cenu paralēlās atspoguļošanas un latu un 

eiro vienlaicīgas apgrozības periodā: 

 
Kases aparāta lietotājs nodrošina, ka reģistrēto darījumu kopsummas naudas 

izteiksmē, nodokļa summas norāda:  

 

– līdz 2013.gada 31.decembrim – latos; 

 

– no 2014.gada 1.janvāra – tikai eiro; 

 

– minimālās prasības- eiro un latu vienlaicīgas apgrozības periodā 01.01.2014.-

14.01.2014. X pārskatā norādīto maiņas naudu, inkasēto naudu, skaidrās naudas 

atlikumu un nodokļu summas pārskata izdrukāšanas brīdī norāda eiro, arī ja saņemti 
lati. 

 

 
 



Informācija Z pārskatā cenu paralēlās atspoguļošanas un latu un 

eiro vienlaicīgas apgrozības periodā: 
Kases aparāta lietotājs nodrošina, ka: 

 

līdz 2013.gada 31.decembrim: 

– nedzēšamajā elektroniskajā atmiņā tiek fiksēta darījumu kopsumma latos; 

– aprēķinātās un Z pārskatā uzrādītās nodokļu summas uzrāda latos. 

 

2013.gada pēdējā darba dienā – izdrukā Z pārskatu ar norādīto darījumu kopsummu latos; 

 

no 2014.gada 1.janvāra: 

– nedzēšamajā elektroniskajā atmiņā tiek fiksēta darījumu kopsumma tikai eiro (turpina summēt klāt 

iepriekšējai summai, kas bija latos); 

– aprēķinātās un Z pārskatā uzrādītās nodokļu summas uzrāda tikai eiro; 

– minimālās prasības- eiro un latu vienlaicīgas apgrozības periodā 01.01.2014.-14.01.2014. Z 

pārskatā norādīto maiņas naudu, inkasēto naudu, skaidrās naudas atlikumu un nodokļu summas 
pārskata izdrukāšanas brīdī norāda eiro, arī ja saņemti lati. 

 

 
 



Kases aparāta žurnāla aizpildīšana 

 
Žurnāls aizpildāms, pamatojoties uz Z pārskata datiem. Cenu paralēlās 

atspoguļošanas periodā līdz 2013.gada 31.decembrim žurnāla aizpildīšana 

nemainās.  

 

No 2014.gada 15.janvāra – žurnāls aizpildāms tikai eiro. 

 

Eiro un latu vienlaicīgas apgrozības periodā 01.01.2014.-14.01.2014. žurnālu 

papildina ar aili vai labo neizmatotās ailes nosaukumu, lai varētu uzrādīt no kases 

aparāta izņemto (inkasēto) naudas summu žurnālā - latus un eiro. 

 
! Žurnālu pēc nepieciešamības var papildināt arī ar citām ailēm 

 

 
 



Inkasēto latu uzglabāšana 

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.282 «Nodokļu un citu maksājumu 

reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība» 

122.8 punkts nosaka: 

 

Lietotājs Eiro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā latu 

un eiro vienlaicīgas apgrozības periodā drīkst ierīkot papildu naudas 

kasti, nesaskaņojot to ar Valsts ieņēmumu dienestu.  

Kases aparāta vai kases sistēmas tehniskajā pasē ierakstu par papildu 

naudas kastes ierīkošanu neveic. 
 

 

 
 

http://likumi.lv/doc.php?id=254741
http://likumi.lv/doc.php?id=254741
http://likumi.lv/doc.php?id=254741
http://likumi.lv/doc.php?id=254741
http://likumi.lv/doc.php?id=254741
http://likumi.lv/doc.php?id=254741
http://likumi.lv/doc.php?id=254741


 

 
 



Informācijas uzrādīšana numurētās un Valsts ieņēmumu dienestā 

reģistrētās kvītīs: 

 

 
VID reģistrētajās kvītīs, kas kalpo kā samaksu apliecinošs dokuments, darījuma 

kopsummas cenu paralēlās atspoguļošanas periodā 01.10.2013.-30.06.2014. 
uzrādāmas eiro un latos (analogi kā kases čekos). 

 

 
 



Informācijas uzrādīšana attaisnojuma dokumentā (kvītī): 

 
Ja kases aparāta lietotāja izsniegtajā kases čekā nav norādīti visi attaisnojuma 

dokumentam nepieciešamie rekvizīti, kases aparāta lietotājs čekam pievieno 

attaisnojuma dokumentu (kvīti), kurā papildus likumā «Par grāmatvedību» 

noteiktajiem rekvizītiem un informācijai norāda arī kases čeka datumu, numuru un 
darījumu kopsumma naudas izteiksmē – eiro un latos. 

 

 
 



Informācijas uzrādīšana ieņēmumu uzskaites reģistrā 

 
Latu un eiro vienlaicīgās apgrozības periodā 01.01.2014.-14.01.2014. laikposmā, 

kamēr nedarbojas kases aparāts vai kases sistēma, kases aparāta lietotājs veiktos 

darījumus uzskaita ieņēmumu uzskaites reģistrā, norādot ieraksta datumu, kārtas 

numuru, darījuma summu - eiro un latos, pievienotās vērtības nodokļa summu un 
citu lietotājam nepieciešamo informāciju. 

 

 
 



Izņēmumi 

 

MK 06.08.2013. noteikumi Nr.483 «Grozījumi MK 02.05.2007. noteikumos Nr.282 «Nodokļu 

un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība»» 

 

Darījumu kopsumma - lati un eiro 

 

Izņēmumi – 131 tirdzniecības automāti un konkrēti kases aparātu modeļi (MK noteikumu 

Nr.282 10.pielikums), 1.10.2013. plānots sarakstu papildināt ar 5 kases aparātiem. 

 

Pēc darījuma partnera pieprasījuma, ja kases aparāti nenodrošina prasības: 

– Ieraksta darījumu kopsummu eiro un latos; 

– Saņemto naudu latos; 

– Paraksta. 

 

 
 



VID reģistrētās biļetes 

 
Biļetes, kuru cena norādīta eiro, VID var reģistrēt un izsniegt darījuma 

apliecināšanai, sākot ar 2014.gada 1.janvāri. 

 

Nodokļu maksātāji, kas VID līdz 2013.gada 31.decembrim ir reģistrējuši biļešu 

numurus, biļešu cenu norādot latos, ar 2014.gada 1.janvāri darījumu apliecināšanai 

izsniedz biļetes, kuru cena norādīta eiro. 

 

Līdz 2013.gada 31.decembrim VID reģistrētās grāmatiņās brošētās biļetes, kuru 

cena norādīta latos, darījuma apliecināšanai var izsniegt līdz 2014.gada 30.jūnijam, 

uz 2014.gada 1.jūliju veic atlikumā esošo grāmatiņās brošēto biļešu inventarizāciju 
un anulē tās. 

 

 
 



VĒRTS ATCERĒTIES! 

 

 
 

! Bezskaidras naudas norēķinos un pieņemtajās dāvanu 

kartēs no 01.01.2014. norēķini tiks saņemti tikai eiro. 

 

! Anulējot iepriekš reģistrētu pirkumu no 01.01.2014. naudu 

atgriež tikai eiro. 

 

 



VĒRTS ATCERĒTIES! 

 

 
 

!  Lūgt kases aparāta speciālistam iemācīt pārprogrammēt elektronisko kases 

aparātu no latiem uz eiro. 

 

!  Abu valūtu paralēlās aprites periodā, kad maksāt varēs gan latos, gan eiro, bet 

atlikumu izdot varēs eiro, labs palīgs būs: 

 

• Informācija apmeklētājiem skatlogā ar aicinājumu iepirkties, izmantojot 

nelielus naudas nominālus latos; 

 

• Rindu plūsmu iedalījums tādās, kurās var maksāt tikai eiro, tikai latos vai ar 

maksājumu karti. 

 

 



DARĪJUMU KOPSUMMAS ATSPOGUĻOŠANA RĒĶINOS IEDZĪVOTĀJIEM 

 

 
 

Uzņēmumam sagatavojot norēķina dokumentu gala patērētājam - 

fiziskajai personai, darījumu kopsumma jānorāda gan latos, gan eiro 

(pamatojoties uz EIKL 13.panta otrajā daļā noteiktajām prasībām)  

 

Piemēram, 

Izsniedzot rēķinu iedzīvotājiem: par komunālajiem maksājumiem, par 

mobilo sakaru pakalpojumiem – darījumu kopsummu norāda latos un 

eiro 

 

Starp juridiskām personām šādas prasības nav obligātas 



LATA UN EIRO VIENLAICĪGAS NAUDAS APGROZĪBAS PERIODS 

 

 
 

 
 

Līdz 14.janvārim varēsim maksāt gan latos, gan eiro! 

 

Divas nedēļas sākot ar eiro ieviešanas dienu, kad apgrozībā būs gan lati, gan eiro, 

iepērkoties būs jābūt pacietīgiem un mierīgiem, lai nekļūdītos naudas atlikuma 

aprēķināšanā un izdošanā, īpaši iepērkoties tirgū u.c. tirdzniecības vietās bez 

kases aparātiem. 



 

 
 

Līdz 14.janvārim varēsim maksāt gan latos, gan eiro! 

 
Iepirkšanās piemērs laikā, kad apgrozībā būs gan lati, gan eiro. 

 

Pircējs tirgū nopērk sieru par 2.22 eiro 

 

Viņam makā ir tikai lati – pārdevējs izrēķina, ka latos jāmaksā  

1.56 lati 

 

Pircējam precīzas naudas nav – viņš iedod 1.70 latus (jeb 2.42  

eiro) 

 

Pārdevējs atlikumu drīkst izdot tikai eiro – tie ir 20 centi  

2.22 eiro * 0.702804 = 1.56 lati 

1.70 lati : 0.702804 =  2.42 eiro 

2.42 eiro -2.22 eiro = 0.20 eiro 



 

 
 

Eiro kalkulatori 



 

 
 

Lats un eiro sabiedriskajā 

transportā 

 
Vienlaicīgas apgrozības periodā 

sabiedriskajā transportā, maksājot latos, 

atlikumu drīkstēs izdot latos, bet, 

maksājot eiro, atlikums būs eiro. 

 



GRĀMATVEDĪBAS UN NODOKĻU UZSKAITES VADLĪNIJAS I 

 

 
 

Izstrādātas «Vadlīnijas par grāmatvedības uzskaiti pārejas periodā no latiem uz eiro» 
 
Skaidrots Eiro ieviešanas kārtības likumā noteiktais regulējums attiecībā uz 
grāmatvedības uzskaiti pārejas periodā no latiem uz eiro: 
 
• 15.pants. Attaisnojuma dokumenti un grāmatvedības reģistri; 
 
• 16.pants. Gada pārskatu un finanšu pārskatu sagatavošana. 
 

Kas jāzina grāmatvedim 



Attaisnojuma dokumenti un grāmatvedības reģistri eiro ieviešanas 
dienā 

 

 
 

15.pants. Attaisnojuma dokumenti un grāmatvedības reģistri 
 
(1) Grāmatvedības reģistros eiro ieviešanas dienā tiek pārrēķināts katra grāmatvedības 

reģistra ieraksta atlikums un katras grāmatvedības uzskaites vienības vērtība latos uz 
ekvivalentu eiro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6.pantā 
noteiktos noapaļošanas principus. 

 
(2) Sākot ar eiro ieviešanas dienu, grāmatvedības reģistros izdara ierakstus, par 

vērtības mēru lietojot eiro. Attaisnojuma dokumentus, kuru vērtības mērs ir lats vai 
cita valūta, kuri attiecas uz pārskata periodu pēc eiro ieviešanas dienas un kuri līdz 
eiro ieviešanas dienai vēl nav izmantoti ierakstiem grāmatvedības reģistros, pārrēķina 
eiro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6.pantā noteiktos 
noapaļošanas principus, un izdara attiecīgu ierakstu grāmatvedības reģistros. 



Grāmatvedības reģistru ierakstu atlikumu konvertācija 

 

 
 

Grāmatvedības reģistri 
 
Pirmajā darba dienā 2014.gadā jāveic visu grāmatvedības reģistru ierakstu atlikumu un 
katras grāmatvedības vienības vērtības konvertācija. 
 
Piemēram, 
katra debitoru vai kreditoru parāda atlikums, katra pamatlīdzekļu vai krājumu uzskaites 
vienība grāmatvedības kontu analītiskajā uzskaitē. 
 



Gada pārskatu un finanšu pārskatu sagatavošana 

 

 
 

16.pants. Gada pārskatu un finanšu pārskatu sagatavošana 
 
(1) Gada pārskatos un finanšu pārskatos par pārskata gadu, kas noslēdzas eiro 

ieviešanas dienā vai pēc tās, ietvertās summas naudas izteiksmē norāda eiro. 
 
(2) Pirmajā gada pārskatā, kurā ietvertās summas naudas izteiksmē norāda eiro, kā 

salīdzināmie rādītāji uzrādāmi iepriekšējā pārskata gada rādītāji, kas pārrēķināti eiro, 
ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6.pantā noteiktos 
noapaļošanas principus. 

 
 



 

 
 

Kases grāmata 
 

Uzņēmumam, latu un eiro vienlaicīgas apgrozības periodā vai latu skaidras 

naudas nomaiņas periodā pret eiro (vai pēc tam), ja ir kases operācijas vai 

skaidras naudas atlikumi latos, tad kases grāmatā atsevišķi jāuzskaita kases 

operācijas latos. 

 

Ja kases grāmata sagatavota papīra reģistra veidā – atsevišķa kases grāmata 

kases operācijām latos; ja elektroniski – atsevišķi pa valūtu veidiem vienā kases 

grāmatā. 



 

 
 

Kases orderi (MK 584.noteikumi) 

 
Kases operācijas reģistrē: 

Pamatojoties uz kases ieņēmumu un izdevumu orderiem (norādot kases grāmatā 

attiecīgā ordera numuru, maksājuma mērķi un kases operācijas summu) (MK 

noteikumi 584). 

 

Katram saņemtajam maksājumam latos uzņēmuma kasē jāsagatavo atsevišķu 

kases ieņēmumu orderi, savukārt izdodot atlikumu eiro, jāsagatavo izdevumu 

orderis.  

 

Piemērs: 

Jāmaksā 65 eiro (45,68 lati), saņem 50 latus (71,14 eiro), jāizdod 6,14 eiro (71,14 

- 65)  

(jānoformē gan ieņēmumu, gan izdevumu orderis). 



 

 
 

Kases orderi (MK 584.noteikumi) 

 

Kases operācijas reģistrē: 

Pamatojoties uz kases ieņēmumu un izdevumu orderiem (norādot kases grāmatā 

attiecīgā ordera numuru, maksājuma mērķi un kases operācijas summu) (MK noteikumi 

584). 

 

Katram saņemtajam maksājumam latos uzņēmuma kasē jāsagatavo atsevišķu kases 

ieņēmumu orderi, savukārt izdodot atlikumu eiro, jāsagatavo izdevumu orderis.  

 

Piemērs: 

Jāmaksā 65 eiro (45,68 lati), saņem 50 latus (71,14 eiro), jāizdod 6,14 eiro (71,14 - 65)  

(jānoformē gan ieņēmumu, gan izdevumu orderis). 



 

 
 

Pamatlīdzekļu kartiņa 

Piemēram: 
Pamatlīdzekļa uzskaites kartiņā no latiem uz ekvivalentu eiro pēc oficiālā pārejas 

kursa un EIKL noteiktajiem noapaļošanas principiem būtu jāpārrēķina: 

 

Pamatlīdzekļa sākotnējo (iegādes vērtību): 1000,00 Ls - 1422,87 eiro 

Pamatlīdzekļa uzkrāto nolietojumu kopsummu: 190.00 Ls - 270,35 eiro   

Pamatlīdzekļa atlikušo vērtību uz 31.12.2013: 810.00 Ls - 1152,53 eiro / 

1152,52 eiro 

tiek koriģēta pamatlīdzekļa atlikusī uzskaites vērtība 
 



 

 
 

Ja darba alga pēc konvertācijas uz eiro nemainās, darba līgums nav jāpārslēdz. 

Palielinot līdz pirmajai apaļajai summai eiro, piemēram, no 451,12 līdz 452 eiro DL grozījumus nevajag, pietiek ar 

kopīgu rīkojumu visiem darbiniekiem.  

Grozījumi DL ir vajadzīgi, ja grib algu palielināt vairāk nekā līdz pirmajai apaļajai summai, piemēram, no 451,12 līdz 

455 eiro. 

Vidējās darba algas aprēķins  

Darba algas pārrēķini, kas attiecas uz periodu pirms eiro ieviešanas  veicami latos un pārrēķināmi uz eiro. 

Piemērs: darbinieks atvaļinājumā dodas 2014.gada aprīlī 

10.2013     ∑ LVL : kurss = ∑ EUR  

(summa latos pārrēķināma uz eiro pēc oficiālā pārejas kursa un EIKL noteiktajiem noapaļošanas principiem) 

 

11.2013     ∑ LVL : kurss = ∑ EUR (noapaļo) 

12.2013     ∑ LVL : kurss = ∑ EUR (noapaļo) 

01.2014 ∑ EUR 

02.2014 ∑ EUR 

03.2014 ∑ EUR 

Aprēķins:   ∑ EUR, kuru dala ar darbadienu skaitu  šajā 6 mēnešu periodā, iegūstot dienas vidējo izpeļņu, izteiktu eiro 

  

Darba algu pārrēķini 



 

 
 

Informācija par valūtas kursiem 

– Līdz ar eiro ieviešanu Latvijas Republikā, Latvijas Banka pārtrauks ārvalstu valūtu 
oficiālo kursu noteikšanu. 
– Ārvalstu valūtas kurss grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai tiks definēts 
normatīvajos aktos  - likumā "Par grāmatvedību" 
– Sākot ar eiro ieviešanas dienu grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas kurss 
būs: 
– Eiropas Centrālās bankas (tālāk tekstā – ECB) publicētais t.s. eiro atsauces kurss; 
– Tām ārvalstu valūtām, kurām ECB nepublicē eiro atsauces kursu – pasaules finanšu 
tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā interneta 
resursā publicētais valūtas tirgus kurss attiecībā pret eiro 
(Bloomberg, Reuters, Financial Times publicētie ārvalstu valūtu kursi attiecībā pret eiro). 
 
 



 

 
 

Informācija par valūtas kursiem 

ECB publicētais eiro atsauces kurss ir pieejams ECB interneta vietnē 
(http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html). 
 
  ECB nosaka maiņas kursu plkst. 15:15 
 
ECB publicētais eiro atsauces kurss būs pieejams arī Latvijas Bankas interneta vietnē 
(http://www.bank.lv/monetara-politika/valutas-kursa-politika/valutas-kursi) 
 
Tām valūtām, kurām ECB nepublicē eiro atsauces kursu, Latvijas Bankas interneta 
vietnē – norāde uz pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja 
interneta resursu (piem., Financial Times, kurš publicē ārvalstu valūtu kursus attiecībā 
pret eiro http://markets.ft.com/research/Markets/Data-Archive  
 

http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
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Rēķinu izrakstīšana janvārī 

Decembra rēķinu izrakstīšana janvārī,  
piemēram, līdz 15.janvārim, - kādā valūtā jāizraksta rēķini?  
 
Rēķini klientiem fiziskajām personām jāizraksta eiro, taču rēķinu kopsumma jānorāda arī 
latos. Tas izriet no eiro ieviešanas kārtības likuma 13.panta otrās daļas. 



GRĀMATVEDĪBAS UN NODOKĻU UZSKAITES VADLĪNIJAS II 

 

 
 

Nodokļu vadlīnijas I 

Robežšķirtne – diena, ar kuru tiek ieviests eiro 
Nodokļu administrācijām un nodokļu maksātājiem, kuri paši ir atbildīgi par 
maksājamā nodokļa apmēra noteikšanu, ir pienākums nodrošināt datu 
nepārtrauktību un konvertācijas procesa izsekojamību. 

Sākot ar eiro ieviešanas dienu, nodokļi (arī nodokļu avansa maksājumi), 
nodevas un citi nodokļu jomā noteiktie maksājumi aprēķināmi un 
maksājami eiro. 

 
 



GRĀMATVEDĪBAS UN NODOKĻU UZSKAITES VADLĪNIJAS II 

 

 
 

Par periodu, kurā maksāšanas līdzeklis ir lats (latu periods), visi nodokļu aprēķini 
un arī vēlāk eiro apgrozības periodā veiktie nodokļu pārrēķini neatkarīgi no tā, 
vai to veic nodokļu maksātājs vai nodokļu administrācija, ir veicami latos. 

Latu perioda nodokļu, neatkarīgi no tā, kad ir veikti šie nodokļu aprēķini, 
maksājumi, sākot ar eiro ieviešanas dienu, tiks veikti eiro, konvertējot aprēķināto 
nodokli pēc oficiālā pārejas kursa un noteiktajiem matemātiskajiem 
noapaļošanas principiem. 

Nodokļu vadlīnijas II 



IZMAIŅAS CENU NORĀDĪŠANAS KĀRTĪBAI, PIEMĒRI AR CENU ZĪMĒM, IZŅĒMUMI 
CENU NORĀDĪŠANAS KĀRTĪBAI CENU PARALĒLĀ ATSPOGUĻOŠANAS PERIODĀ 



Tiesību akti, kas regulē cenu norādīšanu šobrīd 
 

Patērētāju tiesību aizsardzības likums 

Ministru kabineta 1999.gada 18.maija noteikumi Nr.178 «Kārtība, kādā norādāmas preču un 

pakalpojumu cenas» 

Direktīva: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/6/EK (1998.gada 16.februāris) par 

patērētāju aizsardzību, norādot patērētājiem piedāvāto produktu cenas 

Tiesību akti  izmaiņām eiro ieviešanai 
 

Eiro ieviešanas kārtības likums 

Ministru kabineta noteikumi Nr.247 «Grozījumi 1999.gada 18.maija noteikumos Nr.178 «Kārtība, 

kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas»» 

Vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu norādīšanas kārtībai cenu paralēlās atspoguļošanas 

periodā 



Pārdevēja/pakalpojuma sniedzēja pienākums ir rakstveidā iepazīstināt ar 

patiesu un pilnīgu informāciju par piedāvātās preces/pakalpojuma cenu.  

 

Precei/pakalpojumam jāatbilst pārdevēja/pakalpojuma sniedzēja 

sniegtajam paziņojumam par preci/pakalpojumu, tai skaitā par 

preces/pakalpojuma cenu. 



Cenu norādīšana precēm: 
 

• Rakstiska; 

• Nepārprotama; 

• Viegli identificējama; 

• Skaidri salasāma; 

• Pilnīgi skaidra, uz kuru preci attiecas; 

• Uz preces, iepakojuma vai cenu zīmē; 

• Cenrādī, uz speciāla ekrāna cenu norādīšanai vai citā vizuāli 

uztveramā veidā (ja praktisku iemeslu dēļ nav iespējams norādīt uz 

preces, iepakojuma vai cenu zīmē). 



Izpārdošana, cenu pazemināšana vai atlaides 

 

• skaidri norādāma sākotnējā cena un cena pēc tās pazemināšanas (cena ar 

atlaidi); 

• cenas ir zemākas nekā attiecīgo preču/pakalpojumu parastās cenas; 

!!! Informācijai par piedāvātajām atlaidēm jābūt patiesai 

!!! Arī pie cenu pazemināšanas norādāma noteiktas mērvienības cena 

• norādot noteiktas mērvienības cenu pēc preces cenas pazemināšanas. 



Paralēlās atspoguļošanas periods 

 

Preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periods 

sākas trīs mēnešus pirms eiro ieviešanas dienas, t.i., no 

2013.gada 1.oktobra un ilgst sešus mēnešus pēc eiro 

ieviešanas dienas, t.i., līdz 2014.gada 30.jūnijam. 



Preču un pakalpojumu cenu konvertācija I 

 

LVL konvertācijā uz EUR izmanto Eiropas Padomes noteikto maiņas kursu 

0.702804. 

Apaļojot ņem vērā nākamo zīmi aiz pēdējās atstājamās zīmes aiz komata: 

1) Ja nākamā zīme ir no 0 līdz 4, tad pēdējās atstājamās zīmes vērtība 

nemainās; 

2) Ja nākamā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9, tad pēdējā atstājamā zīme tiek 

apaļota par vienu vērtību uz augšu. 



Piemēros izmantots Eiropas Savienības Padomes noteiktais latu maiņas kurss pret eiro, t.i., 

0,702804. 

Cena latos 
Cena eiro pirms  

noapaļošanas 

Cena eiro pēc 

noapaļošanas 

3.25 LVL 4.624333 EUR 4.62 EUR 

5.06 LVL 7.1997313 EUR 7.20 EUR 

Piemērs 



Preču un pakalpojumu cenu konvertācija II 

 

• Konvertējot preču un pakalpojumu cenas, ir jānorāda vismaz divas 

zīmes aiz komata, ja cena, kura tiek konvertēta, satur ne vairāk kā divas 

zīmes aiz komata. 

 Cena latos 
Cena eiro pirms  

noapaļošanas 

Cena eiro pēc 

noapaļošanas 

2.- LVL 2.8457436 EUR 2.85 EUR 



Preču un pakalpojumu cenu konvertācija III 

 

• Konvertējot preču un pakalpojumu cenu, kura satur vairāk kā divas 

zīmes aiz komata, tās vērtībai eiro aiz komata tiek norādītas tikpat 

zīmes, cik noteiktajai vienas vienības cenas vērtībai latos. 

 

Cena latos 
Cena eiro pirms  

noapaļošanas 

Cena eiro pēc 

noapaļošanas 

0.969 LVL  1.3787627 EUR 1.379 EUR 



Preču un pakalpojumu cenu konvertācija IV 

 

• Gadījumā, kad pēc konvertācijas pirmās divas zīmes aiz komata ir 

nulles, tad cenu var norādīt veselās vienībās, t.i. bez zīmēm aiz komata. 

 

Cena latos 
Cena eiro pirms  

noapaļošanas 

Cena eiro pēc 

noapaļošanas 

2.81 LVL 3.9982697 EUR 

4.00 EUR  

vai 

4.- EUR 



Cenu norādīšana paralēlās atspoguļošanas periodā: 

3 mēnešus pirms eiro ieviešanas dienas un 6 mēnešus pēc eiro ieviešanas 

dienas preču un pakalpojumu cenas norādāmas latos un eiro. 

 

3 mēnešus pirms eiro ieviešanas dienas var nenorādīt noteiktas mērvienības 

cenu eiro, izņemot 13.punktā minēto gadījumu, kā arī preču un pakalpojumu 

sākotnējo cenu eiro, ja izsludināta preču izpārdošana, cenu pazemināšana vai 

atlaides. 

 

6 mēnešus pēc eiro ieviešanas dienas var nenorādīt noteiktas mērvienības 

cenu latos, izņemot 13.punktā minēto gadījumu, kā arī preču un pakalpojumu 

sākotnējo cenu latos, ja izsludināta preču izpārdošana, cenu pazemināšana 

vai atlaides. 

 



Paraugs cenu norādīšanai 01.10.2013.-30.06.2014. 

 

Piens «KAZIŅA» 0,5 l 
 

1,22 EUR/0,86 LVL 
 

2,44 EUR/l                      1,72 LVL/l 

Piemēros izmantots Eiropas Savienības Padomes noteiktais latu maiņas kurss pret eiro, t.i., 

0,702804. 



Paraugs cenu norādīšanai 01.10.2013.-31.12.2013. 

 

 

Piens «KAZIŅA» 0,5 l 
 
 

0,86 LVL /1,22 EUR 
1,72 LVL/l 

 
 

Piemēros izmantots Eiropas Savienības Padomes noteiktais latu maiņas kurss pret eiro, t.i., 

0,702804 

 



Paraugs cenu norādīšanai 01.10.2013.-31.12.2013. 



Paraugs cenu norādīšanai 01.10.2013.-31.12.2013. 



Akcijas cenu norādīšana 01.10.2013.- 31.12.2013  
 

Piens «KAZIŅA» 0,5 l 
 

0,86 Ls 
 

0,50 LVL / 0,71 EUR 
1,00 LVL/l 

 
Piemēros izmantots Eiropas Savienības Padomes noteiktais latu maiņas kurss pret eiro, t.i., 

0,702804. 



Paraugs cenu norādīšanai 01.10.2013.-31.12.2013. 



Paraugs cenu norādīšanai 01.10.2013.-31.12.2013. 



Paraugs cenu norādīšanai paralēlās atspoguļošanas periodā 

Cukurs 
0,85 LVL/kg       1,21 EUR/kg 

Precēm, kuras nav iepakotas un kuru daudzumu mēra patērētāja  

klātbūtnē pēc pieprasījuma, norāda noteiktas mērvienības cenu arī eiro 

Piemēros izmantots Eiropas Savienības Padomes noteiktais latu maiņas kurss pret eiro, t.i., 

0,702804. 



Paraugs cenu norādīšanai paralēlās atspoguļošanas periodā 

Televizors 
298,80 EUR        210 LVL 

 
Ar klienta karti: 

270,35 EUR        190 LVL 

Ja tiek piedāvātas īpašas cenas pastāvīgajiem klientiem  

(piemēram, pastāvīgajiem klientiem, klientiem ar klientu kartēm, atlaižu kartēm u.tml.) - cenām jābūt norādītām arī 

eiro 



Paraugs cenu norādīšanai paralēlās atspoguļošanas periodā 

Baseina apmeklējums 
7,- LVL           9,96 EUR 

 
Individuāla peldētapmācība 
14,75 LVL/st.   20,99 EUR/st. 

Pakalpojumiem jānorāda galīgā pārdošanas cena 

(t.i., cena, kādu patērētājam jāmaksā par pakalpojumu),  

bet ja pakalpojuma galīgā cena nav zināma, norāda veidu, kādā cena tiek aprēķināta 



Pārdevēji un pakalpojumu sniedzēji ir tiesīgi 

visas cenas norādīt abās valūtās, ievērojot MK 

noteikumu Nr.178 3.punktu. Lai varētu izmantot 

vienu un to pašu cenu zīmi visā paralēlās 

atspoguļošanas periodā, tad cenas norāda tā, 

lai ievērotu visas cenu norādīšanas prasības, 

proti, visas cenas (piemēram, noteiktas 

mērvienības cenu, sākotnējo cenu un cenu pēc 

pazemināšanas u.c.) jānorāda abās valūtās, kā 

arī marķējot cenu laukumus dažādās krāsās 

Cenu norādīšana paralēlās atspoguļošanas periodā 



Distances tirdzniecība paralēlās atspoguļošanas  

periodā 

 

Distances tirdzniecībā: 

• interneta veikalos; 

• Katalogos; 

• televīzijā u.c.;  

• tirdzniecībā ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu 

sniegšanas vietas (piemēram, piedāvājumu prezentācijās 

viesnīcās, patērētāja dzīvesvietā vai darba vietā u.c.), 

preču un pakalpojumu cenas norāda, ievērojot prasības cenu 

norādīšanai paralēlās atspoguļošanas periodā gan latos, gan 

eiro. 



Svarīgi atcerēties: 

 

Cenu norādīšanas pamatprincips nemainās – patērētājam 

nepārprotama, viegli identificējama un skaidri salasāma cena. 

 

Tirgotājs izvēlas cenas norādīšanas veidu - uz preces, tās 

iepakojuma vai cenu zīmē.  

 

Tirgotājs var izvēlēties ērtāko cenu norādīšanas variantu arī cenu 

paralēlās atspoguļošanas periodā. 



INICIATĪVA "GODĪGS EIRO IEVIESĒJS" 

"Godīgs eiro ieviesējs” ir Latvijas uzņēmēju iniciatīva ar mērķi 

veicināt godprātīgu un caurskatāmu pāreju uz eiro. Tai aicināts 

pievienoties ikviens Latvijā strādājošs uzņēmējs. 

http://www.youtube.com/watch?v=QKTym6xj_z4


Kurzeme 
309 

Zemgale 
221 

Rīga 
1086 

Vidzeme 
320 

Latgale 
174 



Kurzeme 
309 

Zemgale 
221 

Rīga 
1086 

Vidzeme 
320 

Latgale 
174 

Uzņēmēju pievienošanās memorandam ir brīvprātīga un ar pievienošanās brīdi 

uzņēmējs saviem klientiem un sadarbības partneriem apliecina godprātīgu un 

atbildīgu uzņēmējdarbības praksi un šī memoranda pamatprincipu ievērošanu 

uzņēmuma ikdienas darbā. 

Iniciatīvas „Godīgs eiro ieviesējs” vienotais logo, ko izmantos uzņēmumi, kas 

būs pievienojušies memorandam, būs būtisks reputācijas vadības 

instruments uzņēmējiem un dos iespēju patērētājiem viegli orientēties 

godīgo eiro ieviesēju vidū. 

www.godigseiroieviesejs.lv 

 

http://www.godigseiroieviesejs.lv/
http://www.godigseiroieviesejs.lv/


Kurzeme 
309 

Zemgale 
221 

Rīga 
1086 

Vidzeme 
320 

Latgale 
174 



Kurzeme 
309 

Zemgale 
221 

Rīga 
1086 

Vidzeme 
320 

Latgale 
174 

Aicinām Jūs arī turpmāk pievērst uzmanību cenām, kas atspoguļotas latos un eiro un pievērst īpašu 
uzmanību valūtas konvertācijas kursam, proti, tirgotāja un pakalpojuma sniedzēja pienākums ir norādot 
cenas divās valūtās, izmantot oficiālo kursu 1 EUR=0,702804 LVL un matemātiskos apaļošanas principus. 
Gadījumos, kad tas netiek darīts, aicinām ziņot par iespējamo pārkāpumu, rakstot uz e-
pastu: eiro@ptac.gov.lv vai zvanot uz tālruņa nr. 67388641 vai 65452554. 

Iespējama pārkāpuma gadījumā 

mailto:eiro@ptac.gov.lv


Kurzeme 
309 

Zemgale 
221 

Rīga 
1086 

Vidzeme 
320 

Latgale 
174 

Paldies par uzmanību! 



Kurzeme 
309 

Zemgale 
221 

Rīga 
1086 

Vidzeme 
320 

Latgale 
174 

Ilze Palmbaha 

Valdes locekle 

LF EKSPERTS SIA 

T: 67116138 

E: ilze.palmbaha@lfe.lv 

 


