2013. gada decembrī pensijas tiks
izmaksātas agrāk nekā parasti!
Pensijas ikmēneša
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Pensijas piegādes datums
2013. gada decembrī

5.,

6.

2. decembris

7.,

8.

3. decembris

9.,

10.

4. decembris

11.,

12.

5. decembris

13.,

14.

6. decembris

15.,

16.

9. decembris

17.,

18.

10. decembris

19.,

20.

11. decembris

21.,

22.

12. decembris

23.,

24.

13. decembris

Ja decembrī pensijas piegādes datumā jūs nebūsiet sastopams savā
dzīvesvietā, nesaņemto pensiju varēsiet izņemt jūsu adresi apkalpojošajā
pasta nodaļā līdz 2013. gada 16. decembrim, sākot ar otro darbdienu pēc
jūsu pensijas piegādes datuma. Ja pensiju nesaņemsiet līdz 16. decembrim,
tad janvārī pensiju jums piegādās dzīvesvietā jūsu pensijas ikmēneša
piegādes datumā vai izmaksās pasta nodaļā.
Sākot ar 2014. gada janvāri, pensijas izmaksās kā līdz šim.
Maksa par pensijas piegādi 2014. gadā nemainīsies. Līdz šim tā bija 1,22 lati,
no nākamā gada janvāra – 1,74 eiro.
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Kā NOTIKS EIRO IEVIEŠANA LATVIJĀ?
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Eiro tiks ieviests 2014. gada 1. janvārī.
Valūtas maiņa notiks pēc oficiālā pārejas kursa EUR 1 = Ls 0,702804.
Algas, pensijas un pabalsti, sākot ar 2014. gada 1. janvāri, tiks izmaksāti eiro.
Kā aprēķināt pensijas summu eiro valūtā? Summa, kas pensijā tiek saņemta
latos, jādala ar 0,702804 un jānoapaļo līdz veseliem eiro centiem, ņemot vērā
trešo zīmi aiz komata. Piemēram, ja pensija ir 162 lati, tad 162 : 0,702804 =
230,5052, noapaļojot – 230,51 eiro.
No 2014. gada 1. janvāra līdz 14. janvārim (ieskaitot) varēs norēķināties gan
latos, gan eiro, atlikumu saņemot eiro.
No 2014. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam latus pret eiro bez maksas varēs
mainīt visās komercbankās un Latvijas Bankā. Latvijas Bankā latus varēs
mainīt arī pēc 2014. gada 30. jūnija (bez termiņa ierobežojuma).
Trīs mēnešus, no 2014. gada 1. janvāra līdz 31. martam, valūtas maiņa
bez maksas būs iespējama arī 302 Latvijas Pasta nodaļās (apdzīvotās
vietās, kur nav banku filiāļu). Noskaidrot tuvāko pasta nodaļu var Latvijas
Pasta mājaslapā www.eiropasts.lv vai zvanot pa Latvijas Pasta informatīvo
tālruni 67008001, 27008001.
Visizdevīgākais veids pārejai no latiem uz eiro pasta nodaļās ir bezskaidras
naudas norēķini – Pasta norēķinu sistēma (PNS). Lai izvairītos no skaidras
naudas pārvadāšanas no mājām uz pasta nodaļu, atveriet maksājumu kontu
Pasta norēķinu sistēmā jau šogad. Visa nauda, kas ienāks vai glabāsies šajā
kontā, 2014. gada 1. janvārī automātiski tiks konvertēta uz eiro.
Ja gribat savā rīcībā iegūt eiro jau laikus – tas būs iespējams no 2013. gada
10. decembra, kad bankās un 302 Latvijas Pasta pakalpojumu sniegšanas vietās
varēs iegādāties eiro sākumkomplektus, par 10,00 latiem saņemot 14,23 eiro.

IEVĒROJIET PIESARDZĪBU NAUDAS MAIŅAS PROCESĀ!
•
•
•
•
•
•

Neglabājiet mājās lielu skaidrās naudas daudzumu.
Nedodieties mainīt visu skaidro naudu vienā reizē.
Publiskās vietās esiet ļoti piesardzīgs, nesot līdzi skaidru naudu.
Mainiet naudu dienas laikā, vislabāk kopā ar kādu radinieku vai draugu.
Nemainiet naudu šaubīgās vietās un pie privātpersonām.
Neatveriet mājas durvis svešiniekiem un neielaidieties nekādās sarunās un
darbībās ar svešiem cilvēkiem, kuri ierodas jūsu mājās un piedāvā darījumus
ar latiem vai eiro (samainīt tos un tamlīdzīgi).
• Ja piedzīvojat krāpšanu, laupīšanu vai to mēģinājumu – nekavējoties
ziņojiet par to policijai pa tālruni 112 vai 110, lai pasargātu no
ļaundariem arī citus cilvēkus.

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

