
„TILDE”, SIA — Darba neatdalītā datu bāzē — nianses Lappuse 1 

Darbs neatdalītā datu bāzē — lietošanas nianses 

Sistēmā Tildes Jumis eiro ieviešanas process notiek atdalot gadus — tiks nomainīta bāzes valūta lati uz eiro un 

valūtu pārrēķins izveidots atbilstoši ECB valūtas kursu noteikšanas principiem — kā valūtas vienību skaits par vienu 

eiro (piemēram, 1.0 EUR = 1.3317 USD). Līdz šim Latvijas Banka ārvalstu valūtas kursus noteica pretēji – kā latu skaitu 

par vienu ārvalstu valūtas vienību (piem., 0.702804 LVL = 1.0 EUR). 

Tikai gadu atdalīšanas rezultātā sistēmā bāzes valūta tiks nomainīta uz eiro un grāmatvedības uzskaiti turpmāk 

varēs veikt eiro. 

Datu pārbaude (pēc konvertācijas) jāveic grāmatvedim vai citai par datu pareizību atbildīgai personai. 

Atlikumu veidošanas testēšanu veiciet pēc iespējas savlaicīgāk! 

Datu precizitāti gadu atdalīšanas procedūras laikā var ietekmēt: 

- Elektrības padeves traucējumi; 

- Iekšējā tīkla problēmas; 

- Pieslēgšanās atdalāmajai datu bāzei; 

- Procesa manuāla apstādināšana. 

Lai izpildītu „Euro ieviešanas kārtības likuma” prasības — euro ieviešanas dienā pārrēķināt katra grāmatvedības 

reģistra ieraksta atlikums un katras grāmatvedības uzskaites vienības vērtību latos uz ekvivalentu euro un sākot 

ar euro ieviešanas dienu, grāmatvedības reģistros ierakstus veikt, par vērtības mēru lietot euro, sistēmā tiek veikta 

gadu atdalīšana, ar kuru sistēmas bāzes valūta tiek, nomainīta uz eiro. 

Likums nosaka euro ieviešanas dienā pārrēķināt katra grāmatvedības reģistra ieraksta atlikums, bet gada sākumā 

grāmatvedībā nav un nevar būt pilnībā zināmu, precīzu un inventarizētu kontu un uzskaites vienību atlikumu, tāpēc, 

2014. gada sākumā darbs būs jāveic divās datu bāzēs — „vecajā” datu bāzē reģistrējot 2013. gada dokumentus, kas 

„Euro ieviešanas kārtības likuma” 15.pants. Attaisnojuma dokumenti un grāmatvedības reģistri nosaka: 

(1) Grāmatvedības reģistros euro ieviešanas dienā tiek pārrēķināts katra grāmatvedības reģistra ieraksta atlikums un 

katras grāmatvedības uzskaites vienības vērtība latos uz ekvivalentu euro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā 

likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus. 

(2) Sākot ar euro ieviešanas dienu, grāmatvedības reģistros izdara ierakstus, par vērtības mēru lietojot euro. 

Euro ieviešanas diena Latvijas Republikā ir diena, no kuras Latvijas Republikai saskaņā ar Līguma 140.panta 

2.punktu atceļ izņēmuma statusu — 2014. gada 1. janvāris. 

http://likumi.lv/doc.php?id=254741#p6
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tiks saņemti 2014. gada sākumā, veicot dažādus labojumus uz salīdzināšanās vai inventarizācijas aktu pamata un 

labojot kontu un preču atlikuma dokumentus „jaunajā”— eiro datu bāzē. 

Darbs neatdalītā datu bāzē 

Kādu brīdi grāmatvedības uzskaiti var veikt arī neatdalītā datu bāzē, bet jāņem vērā dažas nianses: 

Valūtas kursa pārrēķins 

Valūtas kurss tiks nolasīts no ECB servera, un valūtas aprēķins notiks pret eiro. Tā kā datu bāzē kā bāzes valūta 

joprojām tiek saglabāti lati, valūtu pārrēķins nebūs korekts. 

Piemēram, dokuments, kas, nogrāmatots USD, tiks konvertēts pret eiro, bet atskaitēs tiks uzrādīta valūta LVL 

07.01.2014 saņemts rēķins USD 1000.00 

Atskaitē USD pēc kursa 1.3547 konvertēt pret eiro, bet tabulā kolonnas nosaukumā (Ls) 

 

Veidojot analogu atskaiti USD – attēlojums ir pareizs 

 

Atlikumu uz summas uz perioda sākumu un beigām arī nebūs precīzas. 

Dokumenti latos 

Likuma „Par grāmatvedību” 5. panta nākotnes redakcija nosaka, ka „Grāmatvedībā par vērtības mēru lieto euro.”. 

Tas nozīmē, ka ar 01.01.2014 visiem grāmatvedības reģistriem un attaisnojuma dokumentiem jābūt eiro. 

Vadot datus ar 2014. gada datumu, jāuzmanās, lai nevienā dokumentā kā valūta netiktu lietoti lati. Dokumenti, 

kuros kā valūta norādīti lati, netiks pārrēķināti uz eiro gadu atdalīšanas procedūras laikā. 

2014. gada dokumentos nedrīkst lietot latus! 
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Noliktava 

Sevišķi jāpievērš uzmanība attaisnojumu dokumentu (pavadzīmes, rēķini) sagatavošanai. Papildus informācija par 

veidņu lietošanu pieejama mājas lapā Eiro ieviešana Tildes Jumī.  

Banka 

Tā kā naktī no 31.12.2013 uz 01.01.2014 visas bankas latu kontos glabātās summas konvertēs uz eiro, arī sistēmā 

Tildes Jumis latu kontam jāveic konvertācija uz eiro. gadu atdalīšanas procedūras laikā tas tiks izdarīts automātiski, 

bet, lai 2014. gada sākumā turpinātu darbu ar sistēmu bez gadu atdalīšanas, tas ir jāveic katram manuāli. 

Tā kā Jumī nav iespējams vienā bankas kontā apstrādāt dažādas valūtas, jāveido jauns konts, kurā uzrādīt 

konvertēto latu summu. 

Pēc gadu atdalīšanas jāsakārto banku konti — kā jau minēts, gadu atdalīšanas procesā bankas atlikums latu kontā 

tiks konvertēts uz eiro, bet, strādājot neatdalītā datu bāzē konvertācija jau būs veikta, tāpēc jālabo atlikuma 

dokuments un jādzēš konvertācijas dokumenti. 

Piemērs: 

Uz 01.01.2014 atlikums latu kontā Ls 1000.00. 

1) 01.01.2014 Jumī veidojam jaunu eiro bankas kontu, 262x (EUR) 

2) 01.01.2014 veicam konvertācijas pārgrāmatošanu manuāli 

D-starpkonts, K-262x (LVL) — Ls 1000.00 

D-262x (EUR), K-starpkonts — EUR 1422.87 

Pēc gadu atdalīšanas atlikumu tiks izveidots atlikuma dokuments ar latu bankas kontā atlikumā esošās summas 

konvertāciju eiro: 

D-262x (LVL) —> EUR 1422.87 

Atlikuma dokumentā jānomaina konts 262x (LVL) uz 262x (EUR) un jādzēš konvertācijas grāmatojumi. 

Ja uzņēmumam jau bija eiro konts, nav ieteicams veikt pārgrāmatošanu uz esošo eiro kontu, jo bankā pēc 

01.01.2014 katrā latu kontā esošās summas tiks konvertētas uz eiro, tas nozīmē, ka uzņēmumam būs divi eiro konti: 

bijušais latu konts eiro valūtā un bijušais eiro konts eiro valūtā. 

Kase 

Ar 01.01.2014 latu kase tiek pielīdzināta valūtu kasei, jo valsts oficiālā valūta vairs nav lati, bet gan eiro, tāpēc par 

latu kasi jādrukā valūtu kases grāmata, bet kases orderos jānorāda valūtu kurss. Tā kā bāzes valūta būs lati — kases 

orderos valūtas kurss nebūs norādīts, savukārt valūtu kases grāmatā nebūs pietiekami korekta informācija kolonnu 

http://www.tilde.lv/eiro-padomi/padomi/eiro-ieviesana-tildes-jumi
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nosaukumos (nosaukumos joprojām tiks uzrādīta valūta LVL uz kuru notiek pārrēķins, kaut arī summas korekti tiks 

pārrēķinātas uz eiro) 

 

Algas 

Pirms gadu atdalīšanas noteikti jāizrēķina decembra algas, pretējā gadījumā atdalītā datu bāzē nebūs decembra 

algu. Atgādinām, ka gadu atdalīšanas rezultātā vidējās izpeļņas aprēķina nodrošināšanai tiks saglabāti 2013. gada algu 

saraksti, kuros visas summas būs konvertētas uz eiro. 

Tā kā algas parasti aprēķina un izmaksā nākamajā mēnesī (šajā gadījumā janvārī, laikā kad valstī mainās oficiālā 

valūta uz eiro) un algas būs jāizmaksā eiro, algu sarakstā izveidota iespēja sagatavot maksājumu uzdevumus eiro: 

 

Decembra algu sarakstā izveidots papildus lauks, kurā izmaksājamā summa konvertēta eiro: 

 

Algu sarakstu eksportējot uz Microsoft Excel tabulā tiks iekļauts arī lauks izmaksājamā summa eiro: 

 


