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Latvijas Pasta un Eesti Post pieredze

Naudas apmaiņas periods:
• Latvija – trīs mēneši
• Igaunija – divas nedēļas

Naudas maiņas nodaļu skaits:
• Latvija – 302
• Igaunija – 178



Latvijas Pasta un Eesti Post pieredze

Apmainītās naudas apjoms visā naudas maiņas periodā:
• Latvija – 35,5 miljoni eiro
• Igaunija – 6,5 miljoni eiro

Apmainītās naudas apjoms vienā naudas maiņas darījumā:
• Latvija – 273 eiro
• Igaunija – 154 eiro



Latvijas Pasta atbalsts

• Eiro sākumkomplektu pieejamība valsts reģionos

• Plašs latu maiņas pret eiro nodaļu tīkls

• Ilgs naudas maiņas periods



Latvijas Pasta darbinieku kompetence

• Apmācības 1 500 Latvijas Pasta darbiniekiem

• Informatīvs un praktisks atbalsts iedzīvotājiem visā valsts 
teritorijā
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Latu maiņa pret eiro Latvijas Pasta 302 nodaļās

Latu bezmaksas maiņa pret eiro Latvijas Pastā:
• 302 pasta nodaļās reģionos, kur nav pieejami banku pakalpojumi
• Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem 
• No 2014.gada 2.janvāra līdz 31.martam

Naudas maiņas nodaļas:
• Vidzemes reģions – 83 pasta nodaļas
• Zemgales reģions – 73 pasta nodaļas
• Kurzeme reģions – 69 pasta nodaļas
• Latgales reģions – 56 pasta nodaļas
• Rīgas reģions – 21 pasta nodaļa



Latu maiņa pret eiro Latvijas Pasta 302 nodaļās

• Veikti 130 000 maiņas darījumu

• Apmainīti 25 miljoni latu

• Vidēji vienā darījumā pret eiro mainīti 192 lati

• Visaktīvāk latu maiņa pret eiro noritēja Zemgales reģionā



Latu maiņas pret eiro aktivitāte Latvijas Pastā

Aktivitāte pa mēnešiem:
• Janvārī – samainīti 19,4 miljoni latu
• Februārī – samainīti 2,6 miljoni latu
• Martā – samainīti 3 miljoni latu

Aktivitāte pa dienām:
• 6.janvārī – samainīti 2 miljoni latu
• 5.februārī – samainīti 190,5 tūkstoši latu
• 21.martā – samainīti 120 tūkstoši latu



Latu maiņas pret eiro aktivitāte Latvijas Pastā

Aktivitāte reģionos:
• Zemgales reģions – samainīti nepilni 6 miljoni latu
• Kurzemes reģions – samainīti 5,3 miljoni latu
• Vidzemes reģions – samainīti 4,9 miljoni latu
• Rīgas reģions – samainīti 4,8 miljoni latu
• Latgales reģions – samainīti 4 miljoni latu

Lielākais vienā darījumā apmainītais naudas daudzums:
• 23 tūkstoši latu – darījums veikts Zemgales reģionā
• 20 tūkstoši latu – darījums veikts Zemgales reģionā
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89% iedzīvotāju pāreja uz eiro bijusi ērta

Ļoti ērti; 39,0%

Diezgan ērti, 49.8%

Drīzāk neērti; 7,7%

Ļoti neērti; 1,9%

Grūti pateikt; 1,6%

Domājot par skaidro naudu, vai Jums pašam 
personīgi pāreja uz eiro notika ērti un saprotami?

Avots: TNS



Apmainīta lielākā daļa skaidrās naudas

91%

Banknotes

Apmainītie lati

35%

Monētas

132 milj. monētu 

25 milj. latu vērtībā

45 milj. banknošu 

890 milj. latu vērtībā



267 t

430 t

vienlatnieki

1 un 2 santīmu monētas

820 tonnas

Neapmainītās monētas

123 t

citas monētas



44% plāno sev atstāt neapmainītus latus
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82% informēti par drošības pazīmēm 
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90% Latvijas iedzīvotāju valūtas maiņas procesu vērtē kā ērtu*

• gadu mijā bankas konti konvertējās automātiski

• informēti par pareizu rīcību

• pakalpojumi – bankās, tirdzniecības vietās, valsts iestādēs, bija 
pieejami bez pārtraukuma

79% aptaujāto šobrīd nav neskaidrību vai neērtību, lietojot eiro**

* TNS, 2014.gada februāris

** FACTUM, 2014.gada februāris



92% Latvijas iedzīvotāju jūtās labi informēti par eiro 
kopumā*

33% šobrīd interesē jautājumi par Latvijas pāreju uz 
eiro**

* TNS, 2014.gada februāris
** FACTUM, 2014.gada februāris



Kopš jūlija 80003000 sniegtas 17 418 atbildes uz 
jautājumiem par eiro
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Paldies!
Lūdzu, Jūsu jautājumi


