
Kā efektīvi apstrādāt skaidro 

naudu latu un eiro paralēlās 

aprites periodā

Kaspars Cikmačs, 

bankas Citadele valdes loceklis



Eiro un latu paralēlās aprites periods:

2014. gada 1. – 14. janvāris

Iedzīvotāji tirdzniecības/ pakalpojumu 

sniegšanas vietās varēs norēķināties gan ar 

latiem, gan eiro.

Tirgotājiem/ pakalpojumu sniedzējiem atlikums 

būs jāizdod TIKAI eiro.



Izaicinājumi uzņēmējiem

Sagādāt nepieciešamo eiro 

apjomu līdz 01.01.2014. 

1 komplekts (200 EUR monētas) = 3.5 kg

3 000 EUR (10 monētu komplekti un banknotes) = 35.12 kg

Lielāks naudas apjoms, kas 

Jāpārbauda pret viltojumiem 

Jāpārskaita un jāiepako

Jārod vieta izvietošanai kases 

aparātā

Svarīgi, lai ir dažāda 

nomināla naudas līdzekļi 

Jārēķinās ar lielāku naudas 

apjomu kasēs

Būs cilvēki, kas maksās par 

pirkumu ar lielāku latu nominālu, 

lai iegūtu jaunos eiro 

NB! Aicinām pieteikties Citadelē eiro priekšpiegādei līdz 21.oktobrim!



Svarīgi pārliecināties, vai naudas kase ir piemērota eiro valūtai

Izaicinājumi uzņēmējiem

Sagatavot un nodrošināt vietu eiro un latu glabāšanai

Aicinām apmācīt darbiniekus darbam ar eiro

Var veidoties pircēju rindas

cilvēki gribēs 2013. gada nogalē un 2014. gada sākumā iztērēt 

atlikušās latu monētas/banknotes (Igaunijā veikaliem apgrozījums 

pieauga līdz pat 4x!!!)

Padomājiet par papildu drošību!

Aicinām jau tagad domāt par inkasāciju!



POS termināls 

= 

ērtība Jums



Vairāk norēķinu ar kartēm = ērtāk Jums

POS termināls =

ērtības Jums un Jūsu klientiem

mazāk skaidras naudas kasē

risinājums situācijā, ja jums nav pietiekams eiro daudzums 

kasē atlikuma izdošanai, bet klientam ir maksājumu karte

Piesakaties POS terminālim: POS@citadele.lv



Ja izmantojat POS terminālus

Norēķini līdz 31.12.2013. plkst. 

23:59 notiks latos

Norēķini no 01.01.2014. plkst. 

00:00 būs eiro

Pēc 01.01.2014. par visiem 

norēķiniem ar maksājumu 

kartēm savā kontā saņemsiet 

eiro

Jums nekas nav jādara



Inkasācijas pakalpojums 

= 

par naudas aizvešanu/piegādi 

parūpēsies banka



Kā Citadeles inkasācija var atvieglot Jums 

eiro ieviešanas procesu

Jūsu darbiniekiem nav jāstāv rindā bankā, lai nodotu skaidro 
naudu un samainītu uz eiro

Citadele Jums nodrošinās savlaicīgu eiro priekšpiegādi, lai 
01.01.2014. ir pieejami eiro, ko izmantot ikdienas darbā

Citadele Jums nodrošinās skaidras naudas inkasāciju arī 
pirms un pēc eiro ieviešanas, t.sk. latu inkasāciju janvārī

Vairumā gadījumu inkasācija ir lētāk nekā pašam braukt uz 
banku un vest naudu

Ērti



Kā Citadeles inkasācija var atvieglot Jums 

eiro ieviešanas procesu

Naudas līdzekļi ir 

apdrošināti

Piegāde uz/no 

bankas notiek 

speciālā transportā

Inkasāciju veic 

profesionāli

apmācīti darbinieki

Droši



Kur vērsties?

Citadeles inkasācijas e-pasts

Jebkurā bankas Citadele filiāle visā Latvijā

Pie sava bankas menedžera

Vienmēr esam gatavi Jums palīdzēt!

inkasacija@citadele.lv



Paldies!


