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Pastmarku euro ieviešanas vadlīnijas 

 

Vadlīniju izstrādes mērķis ir skaidrot likumprojektā "Euro ieviešanas kārtības likums" 

(turpmāk – EIKL)
1
 noteikto regulējumu attiecībā uz pastmarku pielāgošanu euro valūtai. 

Vadlīnijās tiek minēti vispārīgie principi un speciālie principi, kas attiecas uz pastmarkām. 

Atbilstoši Pasta likuma 1.panta 26) punktā noteiktajam pastmarka ir uzlīmējama 

noteikta nomināla pasta apmaksas zīme, kas apliecina samaksu par tradicionāliem pasta 

pakalpojumiem; 

Vadlīnijās tiek ietverta praktiskā informācija par valsts akciju sabiedrības "Latvijas 

Pasts" (turpmāk – Latvijas Pasts) izdotajām pastmarkām un citām pasta zīmēm. 

1. Vispārīgie principi  

 

Atbilstoši EIKL 6.pantam konvertācija tiks veikta pēc ES Padomes noteiktā maiņas 

kursa (turpmāk – oficiālais kurss), noapaļojot līdz veseliem euro centiem: 

– ja trešā zīme aiz komata ir no 0 līdz 4, tad centa vērtība nemainās; 

– ja trešā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9, tad cents tiek apaļots par vienu vērtību uz 

augšu. 

Latvijas Pasts nodrošinās datu nepārtrauktību un konvertācijas procesa izsekojamību.  

2. Speciālie principi 

 

2.1. Pastmarku un citu pasta apmaksas zīmju pielāgošana eiro valūtai 

 

Atbilstoši EIKL 14.panta (1) daļā noteiktajam, pastmarkas un citas pasta apmaksas 

zīmes ar nominālvērtību, kas izteikta gan latos, gan euro, ir izmantojamas arī pēc paralēlās 

atspoguļošanas perioda beigām, t.i. neierobežotu laiku.  

Pastmarkas un citas pasta apmaksas zīmes ar nominālvērtību, kas izteikta tikai latos, ir 

izmantojamas pasta pakalpojumu apmaksai 12 mēnešus sākot ar euro ieviešanas dienu. 

Iepriekš minētais tiek attiecināts arī uz pastmarkas attēlā norādāmo nominālu uz 

tipogrāfiski iespiestām aploksnēm un pastkartēm. 

 

                                                           
1
 Piezīme: Pēc EIL pieņemšanas, vadlīnijās vārds "likumprojekts" tiks aizvietots ar vārdu "likums". 
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2.2. Pastmarkas un citas pasta apmaksas zīmes paralēlās cenu atspoguļošanas 

periodā 

 

Sākot ar 2013.gada 1.oktobri tiks izdotas pastmarkas ar paralēlo cenu 

atspoguļojumu latos un euro. Šobrīd 1.oktobrī nav paredzēts neviens pastmarku izdevums, 

tādēļ pirmā pastmarku sērija ar paralēlo nominālu varētu tikt izdota 2013.gada 8.oktobrī. 


