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Der atcerēties!

Bezskaidras naudas – lati banku un Latvijas Pasta kontos – 1.janvārī 
nomaiņa notiks automātiski un bez maksas.

Piemēram, kontā ir 100 latu atlikums. 100 lati : 0.702804 = 142.29 eiro.

Skaidras naudas latu nomaiņa būs katra paša darāms darbs. Uz mājām 
neviens nenāks veikt nomaiņu. Iespējas nomainīt latus uz eiro būs 
pieejamas mūžīgi, jo Latvijas Banka mūžīgi mainīs latus uz eiro.



Bezskaidrā nauda

Bezskaidras naudas – lati banku un Latvijas Pasta kontos – 1.janvārī 
nomaiņa notiks automātiski un bez maksas.

Jau šobrīd variet skaidro naudu ieskaitīt kontos. Jau šobrīd to bez maksas 
var izdarīt bankomātos. Tuvāk eiro dienai bankas plāno piedāvāt to darīt 
bez komisijas maksas arī filiālēs.

“Melnos” santīmus bērnu krājkasītēs varam paši “pārvērst” latu banknotēs 
vai arī teikt, ka bērns var ziedot šo naudu.  No 1.oktobra Latvijas Banka 
nodrošina iespēju mainīt latu monētas uz latu banknotēm bez maksas.



Skaidrā nauda

Skaidras naudas latu nomaiņa būs katra paša darāms darbs. Uz mājām 
neviens nenāks veikt nomaiņu. Iespējas nomainīt latus uz eiro būs 
pieejamas mūžīgi, jo Latvijas Banka mūžīgi mainīs latus uz eiro.

1) Latvijas Pasta 302 pasta pakalpojumu sniegšanas vietās līdz 31.martam 

2) un visās bankās līdz 30.jūnijam, 

3) savukārt Latvijas Bankā – mūžīgi.

Šajās vietās tas ir droši, pēc oficiālā kursa un bez komisijas maksas!

Oktobrī būs FM sūtījums katrai mājsaimniecībai par šiem jautājumiem!

http://eiro.lv/lat/iedzivotajiem/eiro_ieviesanas_scenarijs/naudas_maina


Apgūstam jauno naudu!

Gluži kā pirms 20 gadiem apguvām latus, tā arī tagad aicinām paņemt 
rokās eiro. Ar tausti, ar skatienu pret gaismu, ar banknotes grozīšanu un 
kaut vai ar lupu aicinām izpētīt jauno naudu – eiro. 

Ja ir iespēja – noskatāmies internetā filmas par naudu!

Ja ir iespēja – apmeklējam seminārus (tūlīt sekos informācija)!

Novembrī būs Latvijas Bankas sūtījums katrai mājsaimniecībai par šiem 
jautājumiem!

http://www.ecb.europa.eu/euro/html/security_features.lv.html


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.



Pierodam un sākam rēķināt jaunajā naudā!

No 1.oktobra –

1) veikalos visās cenu zīmēs būs gan lati, gan eiro;

2) pirkuma čekos, tiem kases aparātiem, kas ir programmējami, būs 
redzama pirkuma kopsumma arī eiro;

3) rēķinos iedzīvotājiem arī būs redzama rēķina kopsumma arī eiro.



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

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

No 1.janvāra līdz 14.janvārim varēsim 
maksāt gan latos, gan eiro!



Lats un eiro sabiedriskajā transportā

Vienlaicīgas apgrozības periodā 
sabiedriskajā transportā, maksājot latos, 
atlikumu drīkstēs izdot latos, bet, 
maksājot eiro, atlikums būs eiro.



Eiro ieviešana iedzīvotājiem
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nomaiņa – bez komisijas maksas un pēc oficiālā kursa



Ko der atcerēties uzņēmējiem?

Eiro likums nosaka tikai galvenās tiesības un pienākumus

Trīs Ministru kabineta noteikumi, kas detalizētāk regulē likumā noteikto: 

1) 282.noteikumi par kases aparātiem, t.sk. 10.pielikums ar izņēmumiem;

2) 178.noteikumi par cenu atspoguļošanu;

3) 585.noteikumi par rēķiniem.

Praktiskās vadlīnijas, kas ar piemēriem izskaidro pārejas laikā darāmo.

http://likumi.lv/doc.php?id=156703
http://likumi.lv/doc.php?id=24543
http://likumi.lv/doc.php?id=80418
http://eiro.lv/lat/uznemejiem/uznemuma_sagatavosana_eiro_ieviesanai/praktiskas_vadlinijas


Ko der atcerēties uzņēmējiem?

Līgumi nav jāpārslēdz!

Jau šobrīd jābūt noslēgtam līgumam ar banku par skaidras naudas eiro 
priekšpiegādi. Rekomendācija – piecu dienu apgrozījuma apjoms. 
Bankas līgumos norāda informāciju, kurā dienā uzņēmums saņems 
naudu.

Rēķinos starp juridiskajām personām nekas nemainās, t.i. nav jārāda 
paralēli latos un eiro. Arī uz rēķiniem ārvalstu valūtās prasības nav.



Ko der atcerēties veikalniekam?

Ja kases aparātam ir izņēmuma statuss, šo informāciju lūdzam izvietot 
redzamā vietā, lai patērētājs uzreiz to pamana.

Divās nedēļās aicinām organizēt dalītas kases plūsmas latiem un eiro.

Aicinām izlikt paziņojumu, piemēram, – “Cienījamo pircēj, ja Jūs nāciet 
ar 50 latu banknoti , lūdzu, vaicājiet pārdevējam, vai ir iespēja izdot 
eiro!”

Cenu zīmēs lietojiet fonu krāsas, kā arī pie iespējas rakstiet uzreiz tādas 
cenu zīmes, kas der visu deviņu mēnešu periodu!



Paraugs cenu norādīšanai 

01.10.2013.-30.06.2014.

Piens «KAZIŅA» 0,5 l

1,22 EUR/0,86 LVL
2,44 EUR/l 1,72 LVL/l



Ko der atcerēties veikalniekam?

Cigaretes ar akcīzes nodokļa markām latos varēs mazumtirdzniecībā 
tirgot neierobežotu laiku.

Dāvanu kartes latos ir derīgas līdz tajās norādītajam derīguma 
termiņam. Latu dāvanu kartēm nav jābūt uzdrukātai informācijai arī otrā 
valūtā. Latu dāvanu karšu atprečošana eiro periodā būs jāveic eiro 
valūtā. Piemēram, 10 latu dāvanu karte tiks atprečota jau kā 14.23 eiro.



Aicinām apmeklēt LB un LDDK seminārus novados



Aicinām apmeklēt seminārus novados!

Programma I
10:00-12:00
Eiro banknotes un monētas; citi profesionāliem naudas lietotājiem 
svarīgi ar pāreju uz eiro saistīti jautājumi 

Banknošu dizains, tai skaitā jaunā ES2 sērija; Banknošu drošības 
pazīmes 

Monētu dizains – kopīgā un nacionālā puse, īpašās apgrozības un 
jubilejas monētas; Kā noteikt monētu īstumu? 

Jaunās banknošu sērijas (ES2) ieviešana 

Izmaiņas kases aparātu kārtībai, kases aparāta pārprogrammēšana, 
darījumu kopsummas atspoguļošana rēķinos iedzīvotājiem, lata un 
eiro vienlaicīgais naudas apgrozības periods 

Izmaiņas cenu norādīšanas kārtībai, praktiski piemēri ar cenu zīmēm, 
izņēmumi, uzraudzības pasākumi, godigseiroieviesejs.lv

Atbildes uz iespējamiem jautājumiem par izmaiņām grāmatvedības un 
nodokļu jautājumos

Programma II
12:30-13:30
Ko katram vērts zināt par pārejas uz eiro norisi? 

Kā samainīt skaidru un bezskaidru naudu ?

Kas mainīsies norēķinos, izmantojot banku? 

Kas jāzina par kredītiem un noguldījumiem?

Kas notiks ar ienākumiem (algu, pensiju, pabalstiem)? 

Vai mainīsies cenas? 

Ar ko jārēķinās uzņēmumiem? 

Kā pazīt eiro banknotes un monētas?

Latvijas eiro monētas 



Aicinām apmeklēt seminārus novados!

Rīgas reģionā
• 24.09. Salacgrīva

• 26.09. Sigulda

• 04.10. Ogre

• 10.10. Tukums

• 26.11. Rīga

• 27.11. Rīga

Kurzemes reģionā
• 22.10. Talsi

• 23.10. Ventspils

• 24.10. Kuldīga

• 29.10. Saldus

• 30.10. Liepāja

Latgales reģionā
• 12.11. Daugavpils

• 13.11. Krāslava

• 14.11. Preiļi

• 19.11. Balvi

• 20.11. Rēzekne

• 21.11. Ludza

Vidzemes reģionā
• 25.09. Valmiera

• 27.09. Cēsis

• 01.10. Smiltene

• 02.10. Gulbene

• 03.10. Alūksne

• 07.11. Madona

Zemgales reģionā
• 08.10. Jelgava

• 09.10. Dobele

• 31.10. Bauska

• 05.11. Aizkraukle

• 06.11. Jēkabpils



Ko der atcerēties uzņēmējam?

Transakcijas maksas eiro maksājumiem būs vienā cenā – kā sūtot 
maksājumu uz Bausku, tā sūtot maksājumu uz Frankfurti. Būtiskas 
priekšrocības visiem uzņēmējiem, kas strādā Eiropas vienotajā tirgū!

Pazudīs latu un eiro konvertācijas izmaksas un vienotā Eiropas nauda 
veicinās tirdzniecību un investīciju piesaisti. 



Paldies!


