
Normatīvo aktu 
pielāgošana 

2013. gada 22. aprīlī 



Semināra programma 

• Normatīvo aktu pielāgošanas pamatprincipi –  
A. Andreičika, VADG vadītāja, FM eiro biroja vadītāja 

• Normatīvo aktu pielāgošanas vadlīnijas: anotācija –  
K. Kuprijanova, TM Normatīvo aktu kvalitātes 
nodrošināšanas nodaļas vadītāja 

• Normatīvo aktu pielāgošanas vadlīnijas: anotācijas III 
sadaļa un 1.pielikums – L. Ozoliņa, FM Fiskālās 
pārvaldības nodaļas vadītāja vietniece 

• Statistikas datu iesniegšana, apkopošana un 
publicēšana pēc eiro ieviešanas – D. Tomase, CSP 
Makroekonomiskās statistikas departamenta direktore 



Normatīvo aktu pielāgošanas laika skala 



Pamatprincipi 

• 6.pants – matemātikas principi – trešā zīme aiz 
komata:  
– 0-4 cents nemainās;  
– 5-9 cents tiek apaļots uz augšu. 

• 32.pants – tiesību aktiem iespējams papildu 
pārrēķins: 

1) fiskāli neitrāls un 2) iedzīvotājam par labu 

Izņēmums: sodi, kuru gadījumā, ja nepiemēro 
matemātikas principus, tad apaļo par sliktu 
pārkāpējam. 



Piemēri 6.panta gadījumam 

Noapaļo tāpat, kā to dara matemātikā. 

Piemērs: 

kurss: 0,702804 

naudas summas: 

5,37 Ls = 7,64082162309833 = 7,64 EUR 

5,36 Ls = 7,62659290499200 = 7,63 EUR 

Tik pat zīmju, cik ir latu tarifam, tik pat zīmju būs arī tarifam 
eiro: 

0,0818 Ls = 0,1163909141 = 0,1164 EUR 

0,0692362 Ls = 0,09851423725 = 0,0985142 EUR 



Cenrāži arī pēc 6.panta 

• Ieteicams sagatavot jauna normatīvā akta projektu, 
nevis grozījumus spēkā esošajā normatīvajā aktā, jo 
grozījumi pārsniegtu pusi no normatīvā akta apjoma 

• Cenas normatīvajā aktā jānorāda tikai eiro valūtā. 
Izmaiņas stājas spēkā ar 1.1.14. 

• Cenu paralēlo atspoguļošanu jānodrošina institūcijas 
mājaslapā un pakalpojumu sniegšanas vietās. 

• Ja vienlaicīgās apgrozības periodā tiek saņemti 
maksājumi latos, tad spēkā ir iepriekšējais cenrādis. 



Piemēri 32.panta gadījumam 

• Jāsaglabā apaļošanas precizitāte, kas nav 
mazāka par noapaļošanas precizitāti 
skaitliskajai vērtībai latos: 
– 2100 lati  2988 eiro 

– 2100 lati  2980 eiro 

– 2100 lati  2900 eiro  

– 2100 lati  2000 eiro   

• Jābūt par labu privātpersonai 

• Jābūt fiskāli neitrālai 
 



Intervāli pēc 32.panta 

• Jākonvertē summas pēc 6.panta 

• Jāveic papildu apaļošana pēc 32.panta 2.2.p. 

• Jāpārbauda skaitļu intervālu nepārtrauktība 

• Jāpārbauda, vai iegūtie skaitļi nav par sliktu 
privātpersonai 

• Jāpārbauda, vai iegūtie skaitļi nerada vērā 
ņemamu negatīvu ietekmi uz valsts budžetu 



Der atcerēties! 

• Atsauce uz Latvijas Bankas noteikto valūtas 
kursu tiek aizvietota ar atsauci uz 
“grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas 
kursu”, kas tiks definēts likumā “Par 
grāmatvedību”. 

• Gadījumos, kad normatīvajos aktos paredzētās 
summas izriet no ES tiesību normām svarīgi 
atcerēties, ka norma netiek ieviesta par jaunu. 



Ar eiro ieviešanu saistīto  

normatīvo aktu projektu  

anotācijas aizpildīšana 



Tiesiskais regulējums 

 

MK 15.12.2009. instrukcija Nr.19 

“Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes 

izvērtēšanas kārtība” 

 



Normatīvie akti, kuros lati tiek 

aizstāti ar eiro pēc EIKL 6.panta 

Pārsvarā – tikai anotācijas I sadaļa  

“Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība” 



Normatīvie akti, kuros lati tiek  

aizstāti ar eiro pēc EIKL 6.panta 

Anotācijas I sadaļā:  

1. Pamatojums   

2. Pašreizējā situācija un problēmas   

3. Saistītie politikas ietekmes novērtējumi 

un pētījumi 
–  

4. Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība   

5. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas  – 

6. Iemesli, kādēļ netika nodrošināta 

sabiedrības līdzdalība 
  

7. Cita informācija   



Normatīvie akti, kuros lati tiek  

aizstāti ar eiro pēc EIKL 32.panta 

Pārsvarā – anotācijas:  

I sadaļa TAP izstrādes nepieciešamība   

II sadaļa TAP ietekme uz sabiedrību   

III sadaļa TAP ietekme uz valsts budžetu vai 

pašvaldību budžetu 
  

IV sadaļa TAP ietekme uz spēkā esošo tiesību normu 

sistēmu 

–   

V sadaļa TAP atbilstība Latvijas Republikas 

starptautiskajām saistībām 

–   

VI sadaļa Sabiedrības līdzdalība un šīs līdzdalības 

rezultāti 

–   

VII sadaļa TAP izpildes nodrošināšana un tās ietekme 

uz institūcijām 

–  



Kad aizpildāma anotācijas IV sadaļa 

“Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā 

esošo tiesību normu sistēmu”? 

Projektiem, kuros ietvertie 

grozījumi ir saistīti ar citiem 

normatīvajiem aktiem vai 

citiem projektiem 



Kad aizpildāma anotācijas V sadaļa 

“Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas 

Republikas starptautiskajām saistībām”? 

Projektiem, kuros paredzētās 

naudas summas ir saistītas ar 

Eiropas Savienības tiesību 

normu prasībām 



 
KONTAKTINFORMĀCIJA: 
 
Kristīne Kuprijanova 
Kristine.Kuprijanova@tm.gov.lv 
Tālr. 67036922 
 

JAUTĀJUMI? 



  

Ar eiro ieviešanu saistīto  
NA projektu  

anotācijas III sadaļas un 1.pielikuma  
aizpildīšana 

Finanšu ministrijas prezentācija  

2013.gada 22.aprīlī 



  

Tiesiskais regulējums 

MK 15.12.2009. instrukcija Nr.19 

“Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes 

izvērtēšanas kārtība” 
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Iespējamo ieņēmumu ↘ vai izdevumu ↗ 
finansējams piešķirtā budžeta ietvaros (1) 

Ir iespējami divi gadījumi: 

1. Nav nepieciešams mainīt attiecīgajās budžeta programmās vai 
apakšprogrammās finansējuma sadalījumu pa ieņēmumu, izdevumu vai 
finansēšanas klasifikācijas kodiem; 

 

jāaizpilda tikai III sadaļas  7.punkts „cita informācija”, tajā ierakstot 
„Grozījumu ietekmi (iespējamo ieņēmumu samazinājumu vai 
izdevumu palielinājumu) iespējams segt, nemainot attiecīgajās 
budžeta programmās vai apakšprogrammās finansējuma 
sadalījumu pa ieņēmumu, izdevumu vai finansēšanas klasifikācijas 
kodiem.” 

! Nepieciešams, lai pilnībā pārliecinātos, ka papildus finansējums 
nebūs nepieciešams un atzinumu sniegšanas procesā nebūtu 
jautājumu. 
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2. Ir nepieciešams pārplānot resoram plānoto finansējumu: 

a) starp attiecīgās budžeta programmas/ apakšprogrammas ieņēmumu, izdevumu 
vai finansēšanas klasifikācijas kodiem; 

b) starp budžeta programmām/ apakšprogrammām. 
 

Jāaizpilda anotācijas III sadaļa 1.–6. punkts atbilstoši MK 15.12.2009. 
instrukcijai Nr.19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas 
kārtība”. 

6.punktā jānorāda šāda informācija: 

• detalizētu aprēķinu un argumentētu pamatojumu par papildus 
nepieciešamajiem līdzekļiem un kompensējošajiem pasākumiem atbilstoši 
MK instrukcijas Nr.19 IV nodaļā noteiktajam. 

• Detalizētajos aprēķinos uzskatāmi jāattēlo piešķirtie līdzekļi saskaņā ar 
valsts budžetu 2013.gadam un MK apstiprināto valsts budžeta izdevumu 
bāzi turpmākajiem 3 gadiem latos un euro, uzskatāmi attēlojot 
matemātisku pārrēķinu no latiem uz euro (jānorāda 6 cipari aiz komata). 
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Iespējamo ieņēmumu ↘ vai izdevumu ↗ 
finansējams piešķirtā budžeta ietvaros (2) 



  

Uzskatāmībai un lai palīdzētu visiem 
iesaistītajiem pārbaudīt projektā paredzēto 
∑ pareizību- anotācijas pielikums 

Normatīvā akta nosaukums:

Nr.p.k. Normatīvā akta pants, daļa, punkts (ja ir)

Spēkā esošajā 

normatīvajā aktā 

paredzētā skaitļa 

izteiksme latos

Matemātiskā 

noapaļošana uz 

euro 

(norāda 6 ciparus 

aiz komata)

Summa, kas 

paredzēta 

normatīvā akta 

grozījumos, euro

 Izmaiņas pret sākotnējā 

normatīvajā aktā norādīto summu, 

euro 

(norāda 6 ciparus aiz komata) 

1. 2. 3. (4)=(3)/0,702804 5. (6)=(5)-(4) 


1. 2.4.1.1.apakšpunkts 500,000 711,435905 720 8,564095

2. 2.4.1.1.apakšpunkts 5000,000 7 114,359053 7120 5,640947

3. 2.4.1.2.apakšpunkts 5000,000 7 114,359053 7120 5,640947

4. 2.4.2.apakšpunkts 500,000 711,435905 720 8,564095

Ministru kabineta 2007.gada 6.februāra noteikumi Nr.96 "Kārtība, 

kādā iesniedzams ziņojums par azartspēļu un izložu organizēšanu"

• Pielikums tiks vērtēts kopā ar normatīvā akta projektu un tā anotāciju; 

• Tabulu var modificēt, paliekot nemainīgam  principam- ir formulas kā 
dotajā piemērā. 
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Piemērs 

Automātiski 

aprēķinās 



  

Jautājumi!? 
 

 
   
Pēc semināra rakstiet:     
    na.pielagosana@eiro.lv 
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STATISTIKAS JOMA 

 
Valsts pārvaldes iestāžu darbinieku seminārs 

2013.gada 22.aprīlis 



SVARĪGI IEVĒROT: 
• Informācija statistikas veidlapās jāvāc 

LVL / tūkstošos LVL par 

• 2013.gada decembri 

• 2013.gada IV ceturksni 

• 2013.gadu 

• Datus savācošā iestāde pati tos 
konvertē un publicē EUR / tūkstošos 
EUR 
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• Informācija statistikas veidlapās par 
visiem pārskata periodiem, kas 
sākas 01.01.2014. vai pēc šī datuma, 
jāvāc un jāpublicē  

EUR / tūkstošos EUR 
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NO TĀ IZRIET NEPIECIEŠAMĪBA 

grozīt visus MK noteikumus, ar kuriem tiek 
apstiprinātas veidlapas kādas informācijas 
savākšanai no respondentiem naudas izteiksmē 
 

•Jāpārliecinās, ka visi tādi dokumenti ir 
iekļauti grozāmo tiesību aktu sarakstos 

•Jāapsver  
– Pārejas noteikumu punktu iekļaušana  

– Grozījumu spēkā stāšanās datuma noteikšana 
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Paldies Jums par 
uzmanību! 

Vairāk informācijas: http://www.eiro.lv 

        https://twitter.com/eiro_lv  

Jautājumi? 

http://www.eiro.lv/eng
https://twitter.com/eiro_lv

