
Izdevums ir saņēmis Eiropas Savienības līdzfinansējumu granta līguma
Komunikācijas aktivitātes saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā ietvaros.

CENAS BŪS NORĀDĪTAS EIRO UN LATOS

MAKSĀJIET LATOS

pAKĀpENISKI SAMAZINIET
SKAIDRĀS NAUDAS DAUDZUMU

MAINIET LATUS pRET EIRO BEZ KOMISIJAS
302 LATVIJAS PASTA

pAKALpOJUMU SNIEGŠANAS VIETĀS

MAINIET LATUS pRET EIRO BEZ KOMISIJAS VISĀS BANKĀS

MAINIET LATUS pRET EIRO BEZ KOMISIJAS LATVIJAS BANKĀ MŪžĪGI
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Iegaumējiet 

kursu EUR 1 = 

Ls 0,702804 

un sekojiet līdzi 

cenām.

Pakāpeniski 

samaziniet 

skaidrās naudas, 

īpaši monētu, 

daudzumu.

Ja mājās atrodas 

kāds lats – 

atcerieties, ka 

Latvijas Bankā 

latus varēs

mainīt mūžīgi.

Iepazīstieties 

ar eiro naudu 

un tās drošības 

pazīmēm.

Nesteidzieties 

mainīt naudu 

un neradiet 

rindas – 

maksājiet ar 

karti vai precīzu 

summu.

Lietojiet Latvijas eiro ārzemēs un citu valstu eiro pie mums.Skaidro naudu izmantojiet 

Ziemassvētku dāvanu iegādei, 

iekrājumus glabājiet bankā un 

baudiet svētkus!

No 10. decembra līdz 1. janvārim 

iespējams iegādāties eiro starta 

komplektu 10,00 latu jeb 14,23 

eiro vērtībā. To varēs iegādāties 

visās komercbankās, Latvijas 

Bankā un 302 Latvijas Pasta 

pakalpojumu sniegšanas vietās.



Kas ir eiro?

Eiro ir Eiropas vienotā valūta, kuru izmanto lielākā daļa Eiropas Savienības 
(ES) valstu. Šobrīd eiro ir otrā lielākā pasaules valūta uzreiz pēc ASV dolāra 
un oficiālā valūta 17 ES valstīs, taču kopumā kā maksāšanas līdzekli to 
lieto 22 valstīs. Ik dienas par saviem pirkumiem ar eiro norēķinās apmēram 
332 miljoni cilvēku visā Eiropā, un katru gadu eirozonai pievienojas aizvien 
jaunas valstis. No nākamā gada 1. janvāra eiro lietotāju pulkam pievienosies 
arī Latvijas iedzīvotāji.

Kā izskatīsies jaunā valūta?

Eiro naudaszīmes ir īpašas ar to, ka papīra banknotes visās eirozonas valstīs 
ir vienādas. Taču monētas katra valsts darina atšķirīgas, padarot tās par 
savu kultūras liecību. Uz Latvijas eiro monētām ir tautumeitas portrets, 
bet centu monētās iekalts mūsu mazais un lielais ģerbonis. No 2014. gada 
1. janvāra, maksājot par precēm un pakalpojumiem Latvijā, jūs varēsiet lietot 
arī visu jūsu rīcībā jau esošo eiro naudu, kas saglabājusies pēc citu valstu 
apmeklējumiem. 

Vai mainīsies pensijas un pabalsti?

Ne pensijas, ne pabalstu izmaksas kārtība nemainīsies, tās tiks pārrēķinātas no 
latiem uz eiro pēc oficiālā pārejas kursa. Atšķirīgas būs vien naudaszīmes, kādā 
tie tiks izmaksāti. Tas nozīmē – ja iepriekš jūs saņēmāt 100 latu lielu pabalstu, 
tad no 1. janvāra jūs saņemsiet 142,29 eiro. Visi pārrēķini notiks automātiski, 
padarot jums šo pārejas procesu vieglu un saprotamu. Ja tomēr radīsies kādas 
neskaidrības, sociālo dienestu, valsts iestāžu un banku darbinieki palīdzēs jums 
tās atrisināt. 

Sīkāku informāciju par visu, kas saistīts ar eiro ieviešanu, jūs varat iegūt, 
zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 8000 3000 un www.eiro.lv.

2014. GADA 1. JANVĀRIS 

No šīs dienas Latvijas iedzīvotāji algu, pabalstus, pensijas un pārējos 
ienākumus saņems eiro. Veikalos un citās iestādēs joprojām varēs norēķināties 
latos, bet atlikums tiks izdots jaunajā valūtā. Arī visi bezskaidras naudas 
uzkrājumi, piemēram, jūsu bankas kontā, no latiem tiks pārrēķināti eiro. Šis 
process noritēs automātiski, jums par to nav jāraizējas un nebūs jāmaksā. 

2014. GADA 14. JANVĀRIS 

Šī ir pēdējā diena, kad veikalos un citās iestādēs iespējams norēķināties ar 
latiem. Taču, ja lati vai santīmi jums būs saglabājušies arī pēc šā datuma, tos 
bez komisijas maksas par oficiālo pārejas kursu 0,702804 lati par vienu eiro 
varēsiet apmainīt jebkurā bankā. Vietās, kur tuvumā nav banku filiāļu, līdz 
2014. gada 31. martam naudu varēs apmainīt arī Latvijas Pasta 302 pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietās. 
Jāatceras, ka sabiedriskajā transportā, maksājot latos, saņemsiet atlikumu 
latos, bet, maksājot eiro, – eiro. Tas ir vienīgais izņēmums!

2014. GADA 30. JŪNIJS 

Diena, kad beidzas eiro ieviešana valstī. Jums būs ērtāk, ja līdz šai dienai 
latus un santīmus būsiet paguvuši apmainīt pret jauno valūtu. Tomēr 
nekādas problēmas nesagādās arī tas, ja jums joprojām skaidrā naudā 
glabāsies lati. Tos jebkurā laikā jūs vai jūsu radinieki varēs apmainīt pret 
eiro, dodoties uz Latvijas Banku Rīgā, Daugavpilī vai Liepājā. Tādēļ lati 
saglabās savu vērtību mūžīgi, jo noteiktais pārejas kurss paliks nemainīgs.

Kā notiks eiro ieviešana Latvijā?

Atbildīgās institūcijas ir darījušas visu, lai pāreja uz jauno valūtu būtu pēc 
iespējas ērta, vienkārša un droša. Lielākajā daļā gadījumu naudas maiņa notiks 
automātiski un iedzīvotājiem nekādas raizes nesagādās. Tomēr ir lietderīgi 
atcerēties dažus svarīgākos datumus.

Kā norādīs cenas 
veikalos un citās iestādēs? 

Lai pāreja uz jaunajām cenām būtu vienkāršāka, jau no 2013. gada 1. oktobra 
visas cenas būs norādītas gan latos, gan eiro. Noteiktais eiro pārejas kurss ir 
0,702804 lati par vienu eiro. Tas nozīmē, ka prece, kas iepriekš maksāja vienu 
latu, turpmāk maksās vienu eiro un 42 centus. 


