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Ko darīt pēc gadu atdalīšanas procedūras 

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. 

Darbi pēc gadu atdalīšanas 

Gadu atdalīšana tiek veikta tāpēc, lai sistēmas bāzes valūtu nomainītu uz eiro un turpmāk grāmatvedības uzskaiti 

varētu veikt eiro. 

Pēc gadu atdalīšanas sistēmā tiks izveidoti preču un finanšu atlikuma dokumenti 31.12.2013 un visi iepriekš izveidotie 

dokumenti tiks izdzēsti. 

Pēc gadu atdalīšanas tiks saglabātas divas datu bāzes: 

- „vecā” datu bāze ar bāzes valūtu lati un grāmatvedības uzskaiti latos; 

- „jaunā” datu bāze ar bāzes valūtu eiro un grāmatvedības uzskaiti eiro. 

Visi atlikumu dokumenti valūtās atskaitēs tiks pārrēķināti uz eiro pēc kursa 31.12.2013. 

Atlikuma dokumenti 

Jārēķinās, ka gada sākumā (būtībā līdz gada pārskata sagatavošanas brīdim) darbs jāveic divās datu bāzēs: latu 

datu bāzē reģistrējot visus 2013. gada dokumentus, veicot tajā labojumus pamatojoties uz salīdzināšanās aktiem un 

inventarizācijas aktiem, bet jaunajā — eiro datu bāzē, reģistrējot 2014. gada dokumentus, kā arī labojot kontu un 

preču atlikumu dokumentus, atbilstoši labojumiem latu datu bāzē, summas konvertējot eiro. 

2013. gada dokumenti jāreģistrē „vecajā” (latu) datu bāzē. 

2014. gada dokumenti jāreģistrē „jaunajā” (eiro) datu bāzē. 

Atlikumu dokumenti eiro datu bāzē jālabo manuāli, latu summas konvertējot eiro. 

Eiro datu bāzē reģistrēt darījumus latos nedrīkst. 

Dati no latu bāzes uz eiro datu bāzi pēc datu atdalīšanas automātiski neatjaunosies — atlikumi jākoriģē manuāli. 

Jāņem vērā, ka atlikuma dokumenti jāreģistrē ar 31.12.2013, ja nepieciešams, var saglabāt dokumenta oriģinālo 

valūtu (izņemot latus, jo šāda valūta vairs neeksistē). Valūtas kursam 31.12.2013 jābūt nolasītam no ECB servera pēc 

jaunā formāta. 
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Valūtas kurss 

Pirmo reizi pieslēdzoties jaunajai datu bāzes sistēma atvērs paziņojumu, kurā noteikts pārlasīt valūtu kursus, lai 

tie atbilstu ECB 

 

Atvērtajā valūtas kursu nolasīšanas logā, nospiežot pogu  Nolasīt valūtas kursu no Eiropas Centrālās Bankas 

servera, tiks ielasīts valūtas kurss atbilstoši jaunajām prasībām 

 

Līdz šim Latvijas Banka ārvalstu valūtas kursus noteica – kā latu skaitu par vienu ārvalstu valūtas vienību 

(piemēram, 0.702804 LVL = 1.0 EUR). 

Eiro atsauces kursus nosaka ECB, saskaņojot ar citām centrālajām bankām katru darbadienu plkst. 15.15 (pēc 

Latvijas laika). Atbilstoši finanšu tirgus praksei, ārvalstu valūtas kursi izteikti kā valūtas vienību skaits par 

vienu eiro (piemēram, 1.0 EUR = 1.3317 USD). 

Ja valūtas kurss netiks pārlasīts — atlikuma dokumentiem valūtās atskaitēs būs nepareizas summas eiro. 
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Partneri un darbinieki 

Gadu atdalīšanas procedūra dod iespēju dzēst no sistēmas tos partnerus, ar kuriem darbība pārtraukta un nav 

plānota atjaunot, kā arī tos darbiniekus, kuri vairs nav darba attiecībās. 

Ja pirms gadu atdalīšanas nav veikta partneru salīdzināšana, tad to ieteicams veikt pēc gadu atdalīšanas — atrast 

vairakkārt ievadītos partnerus un dzēst liekos. 

Vairākkārt ievadīto partneru meklēšanai izmantojiet speciāli izveidoto rīku 

 

Jāpārbauda vai visas summas, kas norādītas partneru kartītē konvetētas uz eiro, piemērsam, Kredītlimita summa, 

apliekamie ienākumi (fiziskās personas kartītē). 

Sīkāka informācija un apraksts pieejami elektroniskajā rokasgrāmatā Palīgs sistēmas lentes joslā vai mūsu mājas lapā. 

Kontu plāns 

Gadu atdalīšanas procedūra dod iespēju sakārtot kontu plānu — dzēst liekos kontus vai izveidot pilnīgi jaunu 

kontu plānu. 

Sakārtojot kontu plānu, atceraties, ka nav nepieciešams katram debitora, kreditoram vai avansu norēķinu 

personai veidot atsevišķu kontu. Atlasīt darījumus var gan pēc konta, gan, papildus pievienojot, atlases nosacījumu 

„Partneris”.  

Atceraties, ka datu atlasei var izmantot dažādas sistēmas atskaites, kuras var gan modificēt, gan veidot jaunas, 

iekļaujot laukus atbilstoši uzņēmuma vajadzībām. 

Kontu plāna minimālās prasības — konti jāveido tā, lai tos varētu pievienot atbilstošām bilances, peļņa vai zaudējumu 

aprēķina rindām, kā arī pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas rindām. 

Algas 

Pēc gadu atdalīšanas jaunajā datu bāzē tiek saglabāti 2013. gada algu aprēķinu saraksti, kuros visa summas tiek 

konvertētas uz eiro. sarakstu saglabāšana nepieciešama, jo aprēķinātās summas piedalās vidējās izpeļņas aprēķinā. 

Jaunajā datu bāzē algu aprēķinu sarakstos matemātika netiek saglabāta! 

Tā kā datu konvertācija no latiem uz eiro ir matemātisks summu pārrēķins, ieteicams pārbaudīt konvertēto summu 

atbilstību. 
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Pēc gadu atdalīšanas ieteicams veikt konvertēto summu algu sarakstos pārbaudi. Summu pārbaudes veikšanai ērti 

izmantot Excel tabulas — algu sarakstu latos eksportēt uz Microsoft Excel, ievietot valūtas kursu, pēc formulas 

pārrēķināt summas eiro un pārbaudīt vai aprēķinātās summas sakrīt ar automātiski konvertētajām summām eiro datu 

bāzē. Atgādinām, ka tā kā jaunajā datu bāzē algu sarakstos matemātiskās formulas netiek saglabātas (jo 

aprēķinātajām un konvertētajām summām jāsakrīt), nedrīkst labot iepriekšējo gadu algu sarakstus bez iemesla! 

Piemērs: Konvertēta DA uz eiro gadu atdalīšanas procesā 

 
 
Pārbaude, eksportējot algu aprēķinu uz Microsoft Excel: 

0.702804

Izmaksājamā 

summa

Izmaksājamā 

summa, EUR

Aprēķinātā 

alga
Piemaksas Bruto alga

Darba 

ņēmēja SAI
IIN Avanss

Atvilkumi 

kopā

Darba 

devēja SAI

LVL  106.92  152.13  182.00  50.00  232.00  25.52  49.56  50.00  75.08  55.89

EUR 152.13 216.46 258.96 71.14 330.11 36.31 70.52 71.14 106.83 79.52

 
Veicot summu matemātisku aprēķinu: 

DŅ SAI DD SAI IIN

11% 24.09% 24%

258.96 71.14 330.10 36.31 79.52 293.79 70.51 106.82 71.14 152.14

Izmaksai
Aprēķinātā 

DA
Piemaksas

Aprēķināts 

kopā

Summa, no 

kuras apr. IIN

Atvilkumi 

kopā
Avanss

 
 
Izlabojot algu sarakstu eiro datu bāzē nodokļu summas tiek pārrēķinātas un vairs neatbilst aprēķinātajām summām: 

 

 

Vidējās izpeļņas aprēķinā, saskaņā ar „Euro ieviešanas kārtības likuma” (EIKL) un „Vadlīnijām par grāmatvedības 

uzskaiti pārejas periodā no latiem uz eiro” mēneša vidējās izpeļņas aprēķinu latos pārrēķina uz eiro un noapaļo šādi: 

Piemērs: darbinieks aprīļa mēnesī dodas atvaļinājumā. 
10.2013. ∑ Ls : kurss = ∑ EUR (attiecīgā mēneša darba samaksa latos pārrēķināma uz eiro pēc oficiālā maiņas kursa un 
EIKL noteiktajiem noapaļošanas principiem) 
11.2013. ∑ Ls : kurss = ∑ EUR (noapaļo)  
12.2013. ∑ Ls : kurss = ∑ EUR (noapaļo)  
01.2014. ∑ EUR  
02.2014. ∑ EUR  
03.2014. ∑ EUR  
Kopā ∑ EUR  
Vidējā izpeļņa EUR = ∑ EUR : 6  
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Ja ar 2014. gadu darbiniekiem ir mainīta darba algas likme — izmaiņas jāveic eiro datu bāzē. 

Kā vienmēr, pirms 2014. gada algu aprēķina, jāpārbauda: 

 Neapliekamā minimuma un atvieglojumu summas; 

 VSAOI likmes; 

 IIN likme; 

 Minimālās darba algas likme. 

 Ja likmes, saskaņā ar likumdošanu, tiek mainītas — izmaiņas jāveic eiro datu bāzē katram lietotājam pašam. 

Visas izmaiņas veicamas cilnes Konfigurēšana logā Konfigurācija sadaļā Algas 

 

Lai nomainītu VSAOI likmes jānospiež poga Mainīt likmes un atvērtajā logā, jāveic izmaiņas — pārrakstot 

likmes nepieciešamajā laukā 

 

Lai veiktās izmaiņas tiktu saglabātas, Konfigurācijas logā, jānospiež poga Labi. 
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Noteikti jāpārbauda vai visas darbinieka kartītē norādītās summas (algas likmes, piemaksas, atvieglojumi, 

neapliekamais minimums) ir konvertēti uz eiro. Ja tiek mainītas algas likmes — izmaiņas jānorāda darbinieka 

kartītē. 

Pamatlīdzekļi 

Sistēma visas summas pamatlīdzekļu kartītēs un nodokļu nolietojuma aprēķina tabulās pārrēķinās uz eiro, bet 

grāmatvedim jāveic datu pārbaude. 

Pēc gadu atdalīšanas visas pamatlīdzekļu kartītes tiks pārnestas uz jauno datu bāzi, konvertējot visas kartītē esošās 

summas uz eiro. 

Ja pamatlīdzekļu kartītes nebūs sakārtotas, tad, pēc gadu atdalīšanas, pamatlīdzekļu sakārtošana būs jāveic divās 

datu bāzēs — gan vecajā (latu), gan jaunajā (eiro). 

Jaunajā datu bāzē pamatlīdzekļu kartītēs tiek saglabāta matemātika. 

Tā kā datu konvertācija no latiem uz eiro ir matemātisks summu pārrēķins, ieteicams pārbaudīt konvertēto summu 

atbilstību. 

Jāpievērš uzmanība izslēgtajiem pamatlīdzekļiem un pamatlīdzekļiem ar atlikušo vērtību 0. Šādiem 

pamatlīdzekļiem pēc konvertācijas var rasties starpība atlikušajā vērtība dažu centu vērtībā. 

Jo biežāk ticis rēķināts finanšu nolietojums, jo lielāka iespējamība starpība atlikušajā vērtībā. 

Piemērs: nolietojums pamatlīdzeklim aprēķināts reizi ceturksnī un reizi gadā. Redzams, ka gada nolietojuma summa atšķiras par 4 centiem. 

Iegādes  vērtība 433.01 433.01

Lietošanas  la iks 60 mēneš i

Nolietojums tiek aprēķināts reizi ceturksnī Nolietojums tiek aprēķināts reizi gadā

Notikums Datums Summa Summa Atl ikus ī Notikums Datums Summa Atl ikus ī 

Finanšu nol ietojums 30.09.2000 21.66 411.35 Finanšu 31.12.2000 43.30 389.71

Finanšu nol ietojums 31.12.2000 21.66 43.32 389.69 Finanšu 31.12.2001 86.60 303.11

Finanšu nol ietojums 31.03.2001 21.66 368.03 Finanšu 31.12.2002 86.60 216.51

Finanšu nol ietojums 30.06.2001 21.66 346.37 Finanšu 31.12.2003 86.60 129.90

Finanšu nol ietojums 30.09.2001 21.66 324.71 Finanšu 31.12.2004 86.60 43.30

Finanšu nol ietojums 31.12.2001 21.66 86.64 303.05 Finanšu 30.06.2005 43.30 0.00

Finanšu nol ietojums 31.03.2002 21.66 281.39

Finanšu nol ietojums 30.06.2002 21.66 259.73

Finanšu nol ietojums 30.09.2002 21.66 238.07

Finanšu nol ietojums 31.12.2002 21.66 86.64 216.41

Finanšu nol ietojums 31.03.2003 21.66 194.75

Finanšu nol ietojums 30.06.2003 21.66 173.09

Finanšu nol ietojums 30.09.2003 21.66 151.43

Finanšu nol ietojums 31.12.2003 21.66 86.64 129.77

Finanšu nol ietojums 31.03.2004 21.66 108.11

Finanšu nol ietojums 30.06.2004 21.66 86.45

Finanšu nol ietojums 30.09.2004 21.66 64.79

Finanšu nol ietojums 31.12.2004 21.66 86.64 43.13

Finanšu nol ietojums 31.03.2005 21.66 21.47

Finanšu nol ietojums 30.06.2005 21.54 43.20 -0.07  
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Nevajag aizmirst pārbaudīt nolietojuma aprēķinu nodokļiem. Tiem pamatlīdzekļiem, kuriem nolietojumu rēķina 

pa kategoriju kopā, nolietojuma aprēķins atrodams kategoriju tabulā rīkjoslā nospiežot pogu  un no 

nolaižamā saraksta izvēloties nepieciešamo kategoriju: 

 

Neaizmirstiet pārbaudīt iegādes vērtības un uzkrātā nolietojuma summas pamatlīdzekļu atskaitēs un salīdzināt ar 

kontu atlikumiem virsgrāmatā. 

Visas pamatlīdzekļu vērtības jāsalīdzina paturot prātā — kādās atskaitēs un kādos periodos tās būs jānorāda eiro, 

piemēram, gada pārskatā ilgtermiņa ieguldījumu pārskatā summas tiek norādītas trīs gadu robežās, tātad 

salīdzināšana jāveic trīs gadu robežās.  

Pārbaudot summu konvertāciju pamatlīdzekļiem, jāatceras, ka visām, aprēķinos iesaistītām summām, jāsakrīt 

matemātiski. 

Gada pārskatā norādītajām pamatlīdzekļu summām jāsakrīt visās tabulās (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, 

ilgtermiņa ieguldījumu pārskats, naudas plūsma u.c.) — atlikums uz perioda sākumu, gan perioda beigām. 
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Finanses 

Finanšu dokumentos atlikumu pārnešana iespējama divos variantos: 

 Saglabājot apmaksas kontroles informāciju; 

 Nesaglabājot apmaksas kontroles informāciju. 

Atlikumu dokumentos uzrādāmā informācija atkarīga no gadu atdalīšanas procedūrā norādītajiem parametriem — ar 

vai bez partneru informācijas, ar vai bez apmaksas kontroles saglabāšanas, saglabājot valūtu vai nē, atlikumu 

veidošana pa kontiem vai nē, utml., utjpr. 

Ja apmaksas kontrole nav bijusi veikta korekti — atdalītajā bāzē informācija par neapmaksātajiem dokumentiem 

nebūs korekta. 

Visi atlikumu dokumenti tiek izveidoti 31.12.2013. 

Pēc gadu atdalīšanas procedūras jāveic atlikumu dokumentu pārbaude! 

Netiek saglabāta apmaksas kontrole 

Sistēmā visi finanšu atlikumi tiks saglabāti tikai kā vienkāršs grāmatojums bez atšifrējuma pa partneriem 

 

Saglabājot apmaksas kontroles informāciju 

Atlikuma dokumenti tiek saglabāti pa partneriem izveidojot dokumentu „galvas”, kurās saglabāta informācija par 

apmaksas kontrolē iesaistītajiem dokumentiem un summām 
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Katram dokumentam tiek saglabāts dokumenta tips un grupa, dokumenta summa (konvertēta eiro), kā arī 

piezīmju laukā tiek ierakstīts pirmdokumenta datums 

 

Apmaksas kontroli kontu atlikuma dokumentiem var piesaistīt tikai ar bankas ienākošo un izejošo dokumentu, 

atverot apmaksas kontroles logu nospiežot pogu  Apmaksa 



„TILDE”, SIA — Ko darīt pēc gadu atdalīšanas? Lappuse 11 

 

Atvērtajā logā tiks izrādīta dokumenta sākotnējā summa (lauks: Dokumentu summa) un atlikusī neapmaksātā jeb 

apmaksas kontrolē neiesaistītā summa (lauks: Neapm.summa) 

Atlikumu dokumentos uzrādāmā informācija atkarīga no gadu atdalīšanas procedūrā norādītajiem parametriem — ar 

vai bez partneru informācijas, ar vai bez apmaksas kontroles saglabāšanas, atlikumu veidošana pa kontiem vai nē, 

utml., utjpr. 

Valūtas kursam 31.12.2013 jābūt nolasītam no ECB servera pēc jaunā formāta 

Finanšu atlikumu dokumentu pārbaude jāveic: 

 Pārbaudot atlikumu kontā kopsummās; 

 Pārbaudot atlikumus pa partneriem un valūtām; 

 Pārbaudot apmaksas dokumentu atlikumus ar apmaksas kontroles atskaitēm 
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Noliktava 

Noliktavas atlikumu dokumentos atlikumu pārnešana iespējama divos variantos: 

 Saglabājot informāciju par preču piegādātājiem —  

 

 Nesaglabājot informāciju par preču piegādātājiem — preču atlikuma dokumenti tiek izveidoti bez piegādātāju 

informācijas 

 

Kā arī: 

 Saglabājot informāciju par iepirkšanas valūtu — preču atlikumu dokumentos tiks saglabāta informācija par 

iegādes valūtu; 
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 Preču atlikumiem iepirkšanas cenu pārrēķināt uz eiro — iegādes valūta netiek saglabāta, bet tiek pārrēķināta 

uz eiro. 

Abi varianti mijiedarbojas, t.i. var izveidot kontu atlikumus: 

 Saglabājot informāciju par preču piegādātājiem, bet preču atlikumiem iepirkšanas cenu pārrēķināt uz eiro; 

 Saglabājot informāciju par preču piegādātājiem un saglabājot informāciju par iepirkšanas valūtu; 

 Nesaglabājot informāciju par preču piegādātājiem, bet saglabājot informāciju par iepirkšanas valūtu; 

 Nesaglabājot informāciju par preču piegādātājiem un preču atlikumiem iepirkšanas cenu pārrēķināt uz eiro. 

Visi atlikumu dokumenti tiek izveidoti 31.12.2013. 

Pēc gadu atdalīšanas procedūras jāveic noliktavas atlikumu pārbaude saskaņā ar inventarizācijas altu! 

Ieteikumi datu pārbaudes organizēšanai 

1. Visērtāk datus pārbaudīt Excel tabulās. Latu datu bāzē pirms gadu atdalīšanas izveidojiet atskaites, pēc kurām 

jums būs ērti salīdzināt uz eiro konvertētās summas. 

2. Var izveidot divas datu bāzu kopijas un abās veikt gadu atdalīšanas procedūru, tikai vienu datu bāzi atdalīt 

atzīmējot pāreju uz eiro, bet otru — saglabājot bāzes valūtu latus. Pēc gadu atdalīšanas, izmantojot vienādus 

gadu atdalīšanas principus, atlikumiem abās datu bāzēs jābūt vienādiem, tikai eiro datu bāzē atlikumiem latos 

jābūt konvertētiem uz eiro. Atlikuma dokumentu sarakstus var eksportēt uz eiro, ievietot valūtas 

konvertācijas formulu un pārbaudīt vai summas konvertējušās pareizi. 


