
Eiro ieviešana Latvijā

2013. gada 20. novembris



Svarīgākie datumi 

Buklets pieejams lejupielādei šeit.



Naudas maiņas tīkls
Izstrādes kritēriji:
o Ģeogrāfiskais 

pārklājums: bankas, 

reģionos –

Latvijas Pasta nodaļas

o Drošība 

o Efektivitāte un izmaksu 

pamatotība

* Pagastos, kuros nav maiņas 

punkta, vidējais attālums līdz 

tuvākajai skaidrās naudas 

maiņas iespējai ir 10 km

Informācija lejupielādei šeit.



Naudas maiņas tīkls

No 2014. gada 1. janvāra skaidru 

naudu bez maksas varēs samainīt:

o 302 Latvijas Pasta nodaļās reģionos

(3 mēnešus)

o 322 komercbanku filiālēs (6 mēnešus)

Visērtākā pāreja uz eiro ir, ja 

nauda ir kontā, izmantojot:

o 546 Latvijas Pasta nodaļas, kas 

piedāvā Pasta norēķinu sistēmas 

pakalpojumuo 322 komercbanku filiālēs (6 mēnešus)

o 3 Latvijas Bankas filiālēs (bez termiņa 

ierobežojuma)

o Valūtas maiņas punktos

pakalpojumu

o 322 komercbanku filiāles 

o 210 bankomātus ar naudas 

iemaksas funkciju

Oficiālais kurss: 1 eiro = 0,702804 lati



Iedzīvotāji eiro saņem: 

Vēl līdz Jaunajam gadam:  

no 10. decembra iegādājoties eiro sākumkomplektus (10 latu jeb 14,23 eiro vērtībā) Latvijas Bankā, 

komercbankās un 302 Latvijas Pasta nodaļās.

Sākot ar Jauno gadu: 

1) sākot no 1. janvāra saņemot pensiju, algu, pabalstu u.c. ienākumus eiro;1) sākot no 1. janvāra saņemot pensiju, algu, pabalstu u.c. ienākumus eiro;

2) abu valūtu vienlaicīgās apgrozības periodā (1.-14. janvārī) veikalos un pakalpojumu sniegšanas 

vietās: norēķinoties ar latiem, naudas atlikumu saņemot eiro;

3) izņemot naudu banku filiālēs (322) vai bankomātos ar naudas izmaksas funkciju (1039);

4) mainot latus uz eiro: Latvijas Pastā, komercbankās, Latvijas Bankā.



Sagatavošanās: iesaiste un sadarbība

Valsts

Pašvaldības

UzņēmējiUzņēmēji

Iedzīvotāji

Mediji



Normatīvo aktu pielāgošana:
• Eiro likumu pakete: augusts-septembris

• Cenrāži: septembris

• Pārējie būtiskie MK noteikumi: oktobris - decembris

Valsts 

• Pārējie būtiskie MK noteikumi: oktobris - decembris

Kopā 106 IT sistēmas:
• Testa fāzes sākas septembrī

• Nodevumi produkcijā novembris-decembris



Saistošo noteikumu pielāgošana:
• Līdz 1.novembrim gramatiskie labojumi: vārds “lats” uz vārdu “euro”
• Līdz 1.decembrim naudas summas latos uz eiro summām
• Iesniedz informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

IT sistēmas (kopā > 400 sistēmas):
• Līdz 1.oktobrim izstrāde un testēšana
• 1.oktobrī – prasības rēķinos darījumu kopsummu norādīt gan latos, gan eiro

Pašvaldības

• Līdz 1.oktobrim izstrāde un testēšana
• 1.oktobrī – prasības rēķinos darījumu kopsummu norādīt gan latos, gan eiro
• Pārējās IT sistēmas jāpielāgo līdz 1.janvārim

Finanšu dokumenti:
• Grāmatvedības jautājumu detalizēti skaidrojumi pieejami Valsts kases mājaslapā
• Valsts budžeta sastādīšanas metodoloģija pieejama FM mājaslapā
• Pašvaldību institūciju vadlīnijas pieejamas eiro.lv mājaslapā sadaļā “Saites”



Uzņēmēji
Līdz 1. oktobrim:
- IT sistēmu (rēķini iedzīvotājiem) un kases aparātu pārprogrammēšana

- Paralēlo cenu norādīšana

- Darbinieku apmācība (paralēlā cenu atspoguļošana, kā reaģēt kļūdu gadījumos)

No 1. oktobra līdz 1. janvārim (labāk ātrāk!):
- Inkasācijas- Inkasācijas

- Uzņēmēju sākumkomplekti

- Darbinieku apmācība (paralēlais norēķināšanās periods, naudas drošības pazīmes)

- Komunikāciju plāns sadarbībai ar partneriem un klientiem

No 1. janvāra līdz 2016. gada 30. jūnijam:
- SIA un AS pamatkapitāla pārreģistrācija (Komerclikuma grozījumos: procedūra un 

atvieglojumi)



Vai informatīvās aktivitātes ir pamanītas?

Informēšanas aktivitātēs iedzīvotāji 

pamanījuši informāciju par:

54% – eiro naudas izskatu

50% – eiro ieviešanas datumu Jā
Nē

18%

81% redzējuši medijos Latvijas eiro

63% patīk Latvijas eiro izskats

Jā
79%

18%

Grūti pateikt
3%



Informētība pieaug

Informētība sasniedz 72%

(no 58% aprīlī – maijā)

Jau 94% iedzīvotāju zina eiro 

Ļoti labi
16%

Diezgan 

Ļoti slikti
4%

Grūti 
pateikt

5%

Factum pētījums «Sabiedriskās domas aptaujas par Latvijas iedzīvotāju 

informētību eiro ieviešanas jautājumos» (FM2012/34), 2013. gada oktobris

Jau 94% iedzīvotāju zina eiro 

ieviešanas datumu 2014.01.01. 

Diezgan 
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19%



Eiro ieviešanas jautājumi svarīgi pusei

Svarīgums 52%Cik svarīgi vai aktuāli Jums personīgi šobrīd ir 

jautājumi, kas saistīti ar eiro ieviešanu Latvijā?

Cik svarīgi vai aktuāli Jums personīgi šobrīd ir 

jautājumi, kas saistīti ar eiro ieviešanu Latvijā?
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Kas satrauc iedzīvotājus?

Cenas

Algas, pensijas, pabalstiAlgas, pensijas, pabalsti

Valūtas kurss, maiņas iespējas

Nomināli, drošības pazīmes, norēķini



Cenas 
• Cenas – nosaka konkurences situācija tirgū; tiks 

sekots, lai godīgs pārrēķins

• Paralēlā cenu atspoguļošana – palīgs, sekojot 

cenām, apgūstot vērtību

• Iniciatīva «Godīgs eiro ieviesējs» – vairāk nekā 

1100 uzņēmēju ar 3500 tirdzniecības un 

pakalpojumu vietām

Cenu kontrole iedzīvotāju rokās:
• Vispirms par kļūdām ziņo 

tirgotājam vai pakalpojuma 

sniedzējam

• Informē Patērētāju tiesību pakalpojumu vietām

• Cenu monitorings (EM) uzrāda, ka cenas ir 

stabilas (97% izmaiņu nav /6.11. dati/)

• Arī PTAC aktivizējuši darbību

• Citu valstu pieredze: eiro ieviešanas ietekme uz 

inflāciju vidēji 0,2 - 0,3%

• Informē Patērētāju tiesību 

aizsardzības centru

• Vaicā tirgotājam cenu celšanās 

iemeslus un, ja nepieciešams, 

veic «ekonomiskās vēlēšanas»



Algas, pensijas, pabalsti

• 1. janvārī – viss tiek izmaksāts esošajā apmērā, pārrēķinot latus 

eiro pēc oficiāli apstiprinātā kursa, apaļojot līdz centam

• Jāņem vērā izmaiņas, kuras no 2014. gada 1. janvāra stāsies spēkā 

neatkarīgi no eiro (piemēram, minimālās darba algas pieaugums, 

kas būs 320 eiro)



Algas, pensijas, pabalsti

• Pensijas, kas tiek piegādātas dzīvesvietā, 2013. gada decembrī pastnieki 

piegādās agrāk nekā parasti, par konkrētu datumu informējot katru 

saņēmēju jau novembrī

• Sākot ar janvāri, pensiju izmaksa atkal notiks pēc parastā grafika• Sākot ar janvāri, pensiju izmaksa atkal notiks pēc parastā grafika

• Jebkurš pabalsts, ko VSAA izmaksās, sākot ar 2014. gada 1. janvāri, tiks 

izmaksāts eiro neatkarīgi no tā, par kādu laiku tas būs aprēķināts

• Pēc eiro ieviešanas pabalsta saņemšanas datumi nemainīsies



Valūtas kurss un valūtas maiņa

1 € = 0,702804 Ls

1.janv 14.janv 31.mar 30.jūn2014

1 Ls = 1,42 €

1.janv 14.janv 31.mar 30.jūn2014
302 Latvijas pasta nodaļās

Visās bankās

Latvijas Bankā – bez termiņa ierobežojuma

MAINI 
LVL � €
bez komisijas



Latvijas eiro 

• Ir likumīgs maksāšanas līdzeklis visās 

17 eirozonas valstīs, tāpat kā šo valstu eiro 

monētas Latvijā

• Jūlijā Vācijā tās sāktas kalt, norit piegādes 

bankām un tālāk – uzņēmējiem; naudas 

lietotājiem – iepazīšanās ar to dizainu. 



Eiro banknotes

• Visā eiro zonā ir vienādas

• Septiņu nominālvērtību banknotes

• Dažāda izmēra

• Iepazīsti www.bank.lv un www.jaunas-euro-banknotes.eu



Latvijas Banka nodrošinās pāreju gan skaidrā, gan bezskaidrā naudā

• skaidrā nauda – procesa redzamākā daļa (kopējās izmaksas 12.2 milj. Ls)

• jāapmaina ~1.2 miljardi latu – 59 milj. lata banknošu, 488 milj. monētu

• jānokaļ 400 miljoni eiro monētu (1600 t, kopējā nominālvērtība 98 milj. eiro)

Eiro savlaicīga piegāde

Eiro nauda pārejai

Eiro savlaicīga piegāde

• Priekšpiegāde no centrālās bankas – kredītiestādēm: no 1. novembra

• Priekšpiegāde no kredītiestādēm – uzņēmumiem: no 10. decembra

• Sākumkomplekti iedzīvotājiem no 10. decembra



Svarīgākie notikumi un 

vēlamā iedzīvotāju rīcība

Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris



Septembris Oktobris Decembris Janvāris
Novembris

• Iegaumē eiro kursu: 1 EUR = 0.702804 LVL 

jeb 1 LVL = 1.42 EUR

• Iepazīsties ar naudas nomināliem un to 

drošības pazīmēm

• Pārliecinies, vai norēķinu kartei gada 

beigās nebeidzas derīguma termiņš un 

Latvijas Komercbanku asociācijas ieteikumi 

skaidras naudas uzkrājumu apgūšanai:

- Ziedo labdarībai

- Norēķinies precīzām summām, nekrājot 

sīknaudu

- Turpini krāšanu jaunā veidā – bankas kontābeigās nebeidzas derīguma termiņš un 

nepieciešamības gadījumā laikus pasūti 

jaunu

• Pierodi izmantot bezskaidras naudas 

norēķinus (maksājumu kartes) vai precīzu 

naudu

- Turpini krāšanu jaunā veidā – bankas kontā

- Palīdzi tuviniekiem apgūt bezskaidras 

naudas norēķinus

- Investē ilgtermiņa pirkumos (dāvanu kartes, 

abonementi)

- Īsteno sapņus un savlaicīgi iegādājies 

Ziemassvētku dāvanas



DecembrisSeptembris Oktobris Novembris Janvāris

• Pārvērt skaidro naudu bezskaidrā (ieskaitot kontā ar 
bankas iemaksas automātiem vai pasta norēķinu 
kontā) vai norēķinies ar to

• No 10. decembra būs pieejami eiro sākumkomplekti 
14,23 eiro vērtībā14,23 eiro vērtībā

• Seko informācijai tirdzniecības un pakalpojumu 
vietās par iespējamām darba laiku izmaiņām janvāra 
sākumā

• Turpini mazināt skaidras naudas monētu uzkrājumus
• Turpini pierast pie norēķiniem ar karti un precīzām naudas summām
• Turpini iepazīties ar naudas nomināliem un to drošības pazīmēm



Sākumkomplekti

45 dažādu nominālu eiro monētas 

14,23 eiro vērtībā

Bez komisijas maksas bankās, Latvijas Pastā (302 pasta vietās) un 

Latvijas Bankā no šā gada 10.decembra.
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JanvārisSeptembris Oktobris Novembris Decembris

• Nesteidzies (1.-14.janvārī) mainīt latus uz eiro – to varēs izdarīt vēl 3 mēnešus 302 

Latvijas Pasta nodaļās un pusgadu – visās komercbankās, bet Latvijas bankā - mūžīgi

• Norēķinies ar maksājumu karti vai precīzu naudu

• Neizmanto tirdzniecības vietas kā valūtas maiņas punktus

• Izmanto naudas iemaksas/izmaksas bankomātus

• Sabiedriskajā transportā, maksājot latos, atlikums tiks izdots latos, bet, maksājot 

eiro, atlikums būs eiroeiro, atlikums būs eiro

• Esi pacietīgs un mierīgs, lai nekļūdītos naudas atlikuma aprēķināšanā, īpaši 

iepērkoties tirgū, t.sk. tirdzniecības vietās bez kases aparātiem

• Ja bankā, pēc konvertācijas veidojas 2 eiro konti, izmanto bez maksas iespēju vienu 

slēgt un atlikumu pārskaitīt uz otru!

• Esi saprotošs!



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 

2.22 eiro x 0,702804 = 1.56 lati

No 1.janvāra līdz 14.janvārim varēsim 

maksāt gan latos, gan eiro!

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

1.70 lati : 0,702804 = 2.42 eiro

Pārdevējs atlikumu drīkst izdot tikai eiro – tie ir 20 centi  

2.42 eiro - 2.22 eiro = 0.20 eiro
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Lats un eiro sabiedriskajā transportā

Vienlaicīgas apgrozības periodā 

sabiedriskajā transportā, maksājot latos, 

atlikumu drīkstēs izdot latos, bet, 

maksājot eiro, atlikums būs eiro.maksājot eiro, atlikums būs eiro.
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Eiro ieviešanas kārtības likums 

Kas nemainās Galvenās izmaiņas

1. Līgumi nav jāpārslēdz, sākot ar eiro dienu lati 

jālasa kā eiro, piemērojot oficiālo kursu.

Der zināt: www.vdi.gov.lv/lv/eiro detalizēta 

informācija arī par darba līgumu turpināmību!

2. Eiro summas līgumos nav papildus jākonvertē uz 

latiem un atpakaļ.

1. Latu kredīta līgumi: RIGIBOR aizstāj ar EURIBOR. 

Citi līguma nosacījumi nemainās.

2. Divas nedēļas veikalā saņemot latus, būs jāizdod 

eiro. Izņēmums sabiedriskais transports. 

latiem un atpakaļ.

3. Konta numurs pēc konvertācijas nemainās. 

4. Pēc konvertācijas tarifiem eiro būs tik pat zīmes, 

cik tagad tarifiem latos.

3. Kases čekos, kvītīs un rēķinos iedzīvotājiem 

darījuma summa jānorāda latos un eiro. 

4. Ja ir divi konti – latu un eiro – tad 2 mēnešu 

laikā privātpersonai ir izvēle, kuru slēgt un 

pārskaitīt atlikumu.



Eiro ieviešanas kārtības likums 

Kas nemainās Galvenās izmaiņas

5. Papīra dāvanu kartes ar latu nominālu var lietot 

līdz termiņa beigām.

6. Grāmatvedības uzskaites principi saglabājas 

esošie, piemēram, gada pārskati tiek veidoti 

veselos skaitļos.

5. Latu nominālu pastmarkas var lietot līdz 

2015.gada 1.janvārim.

6. Grāmatvedības attaisnojuma dokumenti un 

nodokļu (nodevu) maksājumi, sākot ar eiro 

dienu – tikai eiro. veselos skaitļos.

7. Cigaretes ar akcīzes nodokļa markām latos varēs 

tirgot neierobežotu laiku.

dienu – tikai eiro. 

7. Dibinot kapitālsabiedrības, jau sākot ar 9.jūliju 

var izteikt kapitāldaļas eiro ekvivalentā un 

veselos eiro.

8. Līdz 2016.gada 30.jūnijam kapitālsabiedrībām 

jāpārreģistrē uzņēmuma pamatkapitāls eiro. 



Ieteikumi iedzīvotājiem, 

lai naudas maiņas process būtu drošs

Buklets pieejams lejupielādei šeit.



o Nelaidiet mājās svešiniekus! Ja personas uzdodas par sociālajiem 

darbiniekiem, kādu fondu vai  organizāciju  pārstāvjiem, pārliecinieties par to 

identitāti un apmeklējuma mērķi.

o Nekādā gadījumā nemainiet naudu pie svešinieka, kas ierodas jūsu 

Nelaidiet mājās svešiniekus!

o Nekādā gadījumā nemainiet naudu pie svešinieka, kas ierodas jūsu 

dzīvesvietā, jums var iemānīt viltojumus!

o Iepazīstieties ar eiro izskatu un pretviltošanas pazīmēm!



o Neuzglabājiet mājās lielas naudas summas! Drošāk naudu glabāt kontā –

bankā vai pastā!

o Nestāstiet citiem, kur glabājat naudu un kad plānojat to mainīt, 

Naudu glabājiet kontā!

o Nestāstiet citiem, kur glabājat naudu un kad plānojat to mainīt, 

nedemonstrējiet skaidru naudu!

o Esiet piesardzīgi darījumos ar lielām skaidras naudas summām! Pārdodot 

māju vai auto, uzmanieties no krāpniekiem, kuri var piedāvāt viltotus eiro.



o Mainiet naudu bankās vai pasta nodaļās!

o Nemainiet naudu pie privātpersonām! Ja kāds sola izdevīgāku valūtas apmaiņas

kursu, viņš grib jūs apkrāpt! Kurss visur Latvijā ir vienāds un nemainīgs – 1 eiro ir

Mainiet naudu bankā vai pastā!

kursu, viņš grib jūs apkrāpt! Kurss visur Latvijā ir vienāds un nemainīgs – 1 eiro ir

0,702804 lati. Iegaumējiet to un maksājot nesteidzieties – rēķiniet rūpīgi līdzi!

o Nesteidzieties mainīt naudu – maiņas procesā neko nevar nokavēt!



Ievērojiet piesardzību, pārvietojoties ar naudu!

o Mainiet naudu pa dienu, pieaiciniet kādu radinieku vai draugu! 

o Pēc maiņas naudu noglabājiet apģērbu iekškabatās. Somu vai maku var 

nozagt.nozagt.

o Izvairieties no kabatzagļiem! Ar lielām naudas summām nebrauciet 

pārpildītā transportā, neejiet uz tirgu!



Rūpīgi sargājiet maksājumu kartes datus

un PIN kodu!

o Maksājot veikalā, vai izņemot naudu no bankomāta, pārliecinieties, vai

kāds nenoskatās jūsu PIN kodu.

o Pārliecinieties, ka uz bankomāta nav piestiprinātas ierīces jūsu 

maksājuma kartes datu nolasīšanai!

o Neatklājiet nevienam savus personas vai maksājuma karšu datus, esiet 

piesardzīgi ar darījumiem internetā!



Sūtījums mājsaimniecībām

Novembrī tiks izplatīts visā Latvijā ar 

svarīgāko informāciju par:

• Eiro monētām un banknotēm

• Naudas maiņas tīklu

• Praktiski ieteikumi un padomi• Praktiski ieteikumi un padomi

• Saturs – reģionāli pielāgots

• Pēc pieprasījuma – arī krievu valodā



Eiro informācijas avoti

• 8000 3000

• www.eiro.lv

• info@eiro.lv

• twitter: @eiro_lv

• draugiem.lv/eiro.lv• draugiem.lv/eiro.lv

• facebook.com/EiroLatvija

• Pieteikties iknedēļas eiroziņu saņemšanai: 

http://bit.ly/18N7bj6



Citi informācijas avoti:

www.bank.lv – eiro valūta Latvijas Bankas mājas lapā

www.em.gov.lv – Ekonomikas ministrijas cenu monitoringa dati

www.ptac.gov.lv – Patērētāju tiesību aizsardzības centra informācija

www.godigs.lv – iniciatīva «Godīgs eiro ieviesējs»www.godigs.lv – iniciatīva «Godīgs eiro ieviesējs»

www.eiropasts.lv – Latvijas Pasta eiro vietne

www.bankasoc.lv – Latvijas Komercbanku asociācijas informācija
www.vp.gov.lv – Valsts policija par drošu pāreju uz eiro

www.vdi.gov.lv – Valsts darba inspekcija par darba līgumiem



Eiropas Komisijas informatīvie bukleti:

Vairāk informācijas: 

Dace Lasmane: 6709 5502



Paldies!


