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PĀRĒJA UZ EIRO 

Iesakām iepazīties ar šo dokumentu ne tikai sistēmas administratoriem, bet arī visiem lietotājiem,  

kuri darbojas Komplektēšanā vai veic eksemplāru rekataloģizāciju, kā arī lietotājiem, kuri darbojas Cirkulācijā. 

Dokumentā tiek sniegta informācija par to, kā eiro ieviešana Latvijā 01.01.2014 ietekmē sistēmu ALISE - cenu un 

summu attēlošanu, cenas ievadi u.c. veicamās darbības. 

DATU ATTĒLOŠANA 

Sākot ar sistēmas versiju 4.5.1310.9 (2013.g. oktobrī), cenas, summas, soda nauda sistēmas formās un izvadformās 

tiek atspoguļota paralēli divās valūtās – latos (LVL) un eiro (EUR). Paralēla valūtu attēlošana sistēmā ir paredzēta līdz 

01.07.2014 (šo datumu varēs arī mainīt). 

Vērtības konvertēšana notiek atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam kursam: 1 EUR = 0.702804 LVL 

CENAS IEVADE 

Līdz 31.12.2013 ieskaitot eksemplāra cena jāievada tāpat, kā līdz šim – latos. Eksemplāra reģistrācijas logā Latvijas 

lats joprojām ir noklusējuma valūta, bet konvertētajai cenai EUR līdz 31.12.2013 ir tikai informatīva nozīme. 

 

Sākot ar 01.01.2014, eksemplāra reģistrācijas logā noklusējuma valūta būs Eiro. 

 

Bet cenu varēs ievadīt gan EUR, gan LVL – atkarībā no tā, kādā valūtā cena ir noteikta. Tas attiecas gan uz jaunajiem 

eksemplāriem, gan uz rekataloģizējamajiem eksemplāriem. Iesakām darboties uzmanīgi un atcerēties, ka tiem 

eksemplāriem, kuru cena ir zināma LVL (piemēram, rekatalogizējamie eksemplāri un jaunie eksemplāri, kam 

pavadzīmē ir norādīti lati), pēc 01.01.2014 ne tikai jāievada vērtība latos, bet arī jāizvēlas valūtas nosaukums ‘Latvijas 

lats’: 

 

Eksemplāra cenu latos pēc 01.01.2014 varēs ievadīt tik ilgi, cik to vajadzēs, jo tas, ka LVL un EUR paralēli 

tiks attēloti līdz 01.07.2014, nekādi neietekmē iespēju ievadīt cenu latos arī pēc 01.07.2014. 

 

SODA NAUDA 

Noklusējuma soda naudas apmērs, sākot ar 01.01.2014, tiks noapaļots līdz eiro centam: 1 santīms = 1 cents, 2 

santīmi = 3 centi, 3 santīmi = 4 centi utt. Vajadzības gadījumā noklusējumu varēsiet mainīt, bet tikai pēc 01.01.2014. 
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CENA UN SUMMA 

Visu sistēmā reģistrētu eksemplāru cenas un noslēgto SUG dokumentu (sūtījumi, norakstīšanas, nodošanas) summas 

sistēmā jau tiek glabātas un arī turpmāk tiks glabātas divās paralēlās valūtās - pamatvalūtā un konvertētajā valūtā.  

Līdz 31.12.2013 pamatvalūta ir LVL. Sākot ar 01.01.2014 pamatvalūta būs EUR. 

Uz eiro tiek konvertēta konkrētā eksemplāra cena un noslēgtājā SUG dokumentā esošo eksemplāru summa. Arī 

atskaitēs un citās izvadformās redzamās summas ir konvertācijas rezultāts, nevis konvertēto cenu summa. Līdz ar to 

latu konvertācijas uz eiro dēļ var veidoties starpība starp kopsummu un to veidojošām sastāvdaļām (uzskaites 

vienībām), t.i. - konvertēto Cenu summa un konvertētā  Summa var nesakrist!  

 Skatieties ‘Vadlīnijas par grāmatvedības uzskaiti pārejas periodā no latiem uz eiro’ - 

http://www.eiro.lv/files/upload/files/struktura/EFDDC7720457001376824792.pdf 

 

KAS JUMS JĀIZDARA KOMPLEKTĒŠANĀ LĪDZ 20.12.2013 

Kāpēc līdz 20.12., nevis 31.12.? Tāpēc, ka arī mums vēl ir jāpaveic darbi  

saistībā ar sistēmas pārēju uz eiro!  

1. Jānoslēdz visi apstrādē esošie Sūtījumi, Norakstīšanas, Nodošanas:     

 Ja Alisē tiek veidots kopkatalogs (t.i., strādā vairāku bibliotēku lietotāji), sistēmas administrators pārbauda 

visu bibliotēku datus un informē kolēģus visās bibliotēkās, lai viņi noslēdz komplektēšanas dokumentus, vai arī 

pats to izdara. 

2. Jāpabeidz uzsāktās Inventarizācijas (arī - visās bibliotēkās):    

3. Jāsaglabāt Word failā (var saglabāt vēl arī Excel): 

– Atskaites par 01.01.2013 - 31.12.2013* 

• Pārskats par saņemtajiem izdevumiem 

• Norakstīšanas pārskats 

• Nodošanas uz citu fondu 

– Krājuma stāvoklis uz 31.12.2013* 

• Sadalījums pa fondiem 

• Sadalījums pa uzskaites kritērijiem 

– citas Komplektēšanas Atskaites un Skata formas, ko parasti veic gada beigās (vai nākamā gada 

sākumā). 

* Kaut arī atskaiti veidos agrāk, 31.12.2013 var norādīt kā perioda beigu datumu . 

Ja gada beigās ir saņemti eksemplāri, kurus nevarat paspēt reģistrēt sūtījumā, atstājiet tos,  

jo arī 2014.gada sākumā varēsiet reģistrēt sūtījumu uzskaitei 2013.gadā un ievietot tajā eksemplārus. 

Pirmajās 2014.gada darbadienās ieteicams pārbaudīt, kā sistēmā izskatās naudas vērtības dati –  

cenas, summas, soda nauda. Eksemplāru reģistrēšanu vēlams sākt otrajā darba nedēļā. 

Ja ir jautājumi vai neskaidrība par situāciju vai darbībām sistēmā – gan līdz eiro 

ieviešanai, gan vēlāk – lūgums sazināties ar ALISEs speciālistiem: 

e-pasts – alise.bis@tieto.com ; tālrunis (birojā) 67510893. 
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