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U Z D E V U M I 

Izveidota 2005.g. un 
galvenais mērķis – eiro 
ieviešanas pasākumu 

izpildes uzraudzība



Mediji

Tirgotāji: 
kases aparāti, 

cenu zīmes u.c.
Komunikatori

Bankas

Iedzīvotāji:
bibliotēkas, 

informācijas centri

Grāmatvedības 
uzskaite un 
nodokļi

Risku 
novērtējums

Profesionālās ekspertu grupas

IT sistēmu 
reģistrs

Pašvaldības



Nacionālais eiro ieviešanas plāns un 
regulārie progresa ziņojumi

- 2014. gada 17. jūnijā Ministru kabinetā izskatīts 25. regulārais (un arī 
noslēdzošais) informatīvais projekta ziņojums un 2014. gada 18. jūnijā 
noritēja komitejas noslēdzošā 44. sēde.

- Gan plāns, gan informatīvie ziņojumi publiski pieejami eiro.lv
Plāns – latviešu, angļu un krievu valodās

2005. gadā tika izstrādāts Latvijas Nacionālais eiro ieviešanas plāns, 
kas pirmajā redakcijā tika apstiprināts 2006. gada 26. martā

Līdz šī 2013.aprīlim plāns atjaunots piecas reizes 



Galvenie darbības posmi
18.07.2005.-
01.01.2012.

01.01.2012.-
09.07.2013.

09.07.2013.-
09.12.2013.

09.12.2013.-
14.01.2014.

Projekta
noslēgums

UZRAUDZĪBA
INTENSĪVĀ 

UZRAUDZĪBA
UZRAUDZĪBA

- Plānošana
- Eiro maksājumu 
sistēmas
- Cenu monitorings 
(2006.06.-2008.09.)
- Eiro.lv
- Komunikācijas 
stratēģija

- Koncepcija un eiro 
ieviešanas likums
- Semināri
- Sadarbības
nostiprināšana ar 
NVO un 
pašvaldībām
- IT procesu kartes
- Izmaksu plāns

- Intensīvās 
komunikācijas fāze
- Iniciatīva «Godīgs 
eiro ieviesējs»
- Skaidrās naudas 
loģistika
- IT u.c. tehniskās 
infrastruktūras 
izstrādes un testa 
fāze

- Sākumkomplekti
iedzīvotājiem, 
priekšpiegāde
uzņēmējiem
- Gadumijas pārejas 
periods: bankomāti, 
POS, kases aparāti 
un kases sistēmas,  
internetbankas, 
IT sistēmas

- Noslēdzošā 
iedzīvotāju aptauja 
- Līdz 30.06. darbu 
turpina info tālrunis
- Līdz 2014. gada 
beigām tiek turpināts 
cenu monitorings
- Grāmatvedības un 
pamatkapitāla 
pārrēķina jautājumi



Valsts un pašvaldību 
informācijas sistēmas

Banku 
sektors

Tirdzniecības sektors

Iedzīvotāju 
rīcība

Sekmīga 
pāreja

Gadumijas 
pārejas posms



Paldies par sadarbību!

Pateicamies par sadarbību ikvienam 
projekta pārstāvim, ikvienam 
uzņēmējam, pašvaldībai un 
iedzīvotājam. 

Jo katrs uzdotais jautājums palīdzēja 
plānot un veidot eiro pāreju drošu, 
ērtu un vienkāršu!


