
10 EIROPADOMI

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

KAS JĀZINA UN KĀ JĀRĪKOJAS,
LAI PĀREJA UZ EIRO BŪTU ĒRTA, VIENKĀRŠA UN DROŠA

1. Iegaumē eiro kursu: 1 eiro = 0, 702804 lati un maksājot nesteidzies – rēķini rūpīgi līdzi! Pamani kļūdu – informē par to uzņēmēju, ja 
viņš to nenovērš – ziņo Patērētāju tiesību aizsardzības centram zvanot pa tālruni 65452554 vai sūtot e-pastu uz eiro@ptac.gov.lv.

2. Zini svarīgākos eiro datumus norēķiniem un naudas maiņai. 

NORĒĶINIEM: 
Līdz gadu mijai visi norēķini būs latos, pirmās divas janvāra nedēļas – līdz 14.janvārim –  būs iespējams maksāt gan eiro, gan latos, atliku-
mu saņemot eiro, savukārt pēc tam norēķini notiks tikai eiro.

MAIŅAI: 
Nesteidzies mainīt naudu pirmajās divās janvāra nedēļās.
Latus uz eiro bez maksas varēs apmainīt no 2014. gada 1. janvāra: 

3 mēnešus (līdz 31. martam) 302 Latvijas Pasta pakalpojumu sniegšanas vietās (apdzīvotās vietās, kur nav banku nodaļu);

6 mēnešus (līdz 30. jūnijam) visās bankās;

Latvijas Bankā – bez termiņa ierobežojuma. 

3. Ja gribi savā rīcībā iegūt eiro laikus – zini, ka no 2013. gada 10. decembra bankās un 302 Latvijas Pasta pakalpojumu sniegšanas 
vietās būs iespējams iegādāties eiro sākumkomplektus, par 10 latiem saņemot 14,23 eiro. 

4. Līdz gadu mijai pakāpeniski samazini skaidrās naudas, īpaši monētu, apjomu. Atceries, ka visērtākais veids pārejai uz eiro ir 
bezskaidras naudas norēķini.

5. Iepazīsties ar naudas izskatu un drošības pazīmēm. Uz Latvijas eiro monētām reversā būs redzami mūsu valsts simboli – tautumeita 
un Latvijas ģerboņi, bet eiro monētu averss (puse, kur redzami skaitļi) un banknotes visās eirozonas valstīs ir vienādas. Atceries, ka ar 
Latvijas eiro varēs maksāt visās valstīs, kur tiek lietots eiro, bet ar citu valstu eiro varēs norēķināties Latvijā. 

6. Ievēro piesardzību naudas maiņas procesā:
neglabā mājās lielu skaidrās naudas apjomu;

nedodies mainīt visu skaidro naudu vienā reizē;

publiskās vietās esi ļoti piesardzīgs, pārvietojoties ar skaidru naudu;

maini naudu diennakts gaišajā laikā, vislabāk kopā ar kādu radinieku vai draugu;

nemaini naudu šaubīgās vietās un no privātpersonām;

nelaid mājās, nestāsti par naudu un nemaini to pie svešiniekiem, kas ierodas tavā dzīvesvietā (uzmanību – krāpnieki var izlikties par 
valsts iestāžu darbiniekiem).

Ja piedzīvo krāpšanu, laupīšanu vai to mēģinājumu – nekavējoties ziņo par to policijai. 

7. Pirmajās divās janvāra nedēļās centies veikalos maksāt ar karti vai precīzu naudu, lai neveidotos rindas.  
Atceries, ka šajā laika periodā pārdevējs drīkstēs naudas atlikumu izdot tikai eiro, tāpēc nenorēķinies par sīkiem pirkumiem ar lielām 
naudas zīmēm un neradi situācijas, kad pārdevējam nebūs ko izdot tev vai citam klientam.

8. Algas, pensijas, pabalsti un stipendijas, sākot ar 2014. gada 1. janvāri, tiks izmaksāti eiro. Pārejot uz eiro, līgumi nav jāpārslēdz. 

9. Atceries, ka eiro maiņas procesā neko nevar nokavēt, tāpēc rīkojies mierīgi un esi pret citiem iecietīgs, īpaši janvāra pirmajās divās 
nedēļās.

10. Noskaidro jebkuru jautājumu par eiro – www.eiro.lv vai bez maksas zvanot 8000 3000.


