Drošības jautājumi
1. Nelaid mājās svešus cilvēkus, ja viņi saka: „Esam
atnākuši parunāt par eiro.” Viņi tikai grib uzzināt,
vai Tev ir nauda. Viņi var mēģināt naudu nolaupīt.
Ja tādi cilvēki pie Tevis atnāk, zvani policijai vai
pastāsti kādam, kurš par Tevi rūpējas.
2. Neņem līdzi daudz naudas. Samainīt latus pret
jauno naudu – eiro – uztici kādam, kurš par Tevi
rūpējas.
3. Esi ļoti piesardzīgs ar naudu tur, kur ir daudz
cilvēku.
4. Nemaini visus latus pret eiro vienā reizē. Dari to
kopā ar kādu, kurš par Tevi rūpējas un kam Tu
uzticies.

10 svarīgākās lietas, kas katram
jāzina, Latvijai pārejot uz eiro

8. Ar Latvijas eiro monētām varēs maksāt visā
eirozonā. Latvijā Tu vari maksāt arī ar citu valstu
eiro monētām.

1. Pāreja uz eiro Latvijā notiks 2014. gada 1. janvārī.

9. Visdrošāk, ja nauda ir bankā un Tev ir bankas
karte. Tad latus pret eiro samainīs banka. Tu no
bankomāta uzreiz saņemsi eiro.

2. Valūtas maiņa notiks pēc oficiālā kursa:
EUR 1 = Ls 0,702804 (Ls 1 = EUR 1,42).
3. Cenas latos un eiro ir jānorāda no 2013. gada
1. oktobra līdz 2014. gada 30. jūnijam.
4. Maksāt gan latos, gan eiro Tu varēsi 2 nedēļas –
no 2014. gada 1. janvāra līdz 14. janvārim.
Atlikumu Tu saņemsi tikai eiro. No 15. janvāra
Tu vari maksāt tikai ar eiro.
5. Latus pret eiro varēsi apmainīt bez maksas no
2014. gada 1. janvāra līdz 31. martam. To varēsi
izdarīt 302 „Latvijas Pasta” nodaļās tur, kur nav
bankas. No 2014. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam
naudu samainīt varēsi visās bankās bez maksas.
Bet Latvijas Bankā – visu mūžu.
6. Algas, pensijas un pabalsti no 2014. gada
1. janvāra tiks izmaksāti eiro.
7. Katrā valstī ir savas eiro monētas. Uz Latvijas
eiro monētām būs redzami mūsu valsts simboli:
tautumeita vai valsts ģerbonis. Eiro banknotes
visās eirozonas valstīs ir vienādas.

10. Uzzini vairāk: www.eiro.lv vai zvani uz bezmaksas
informatīvo tālruni: 8000 3000.

Vai mainīsies pensijas un pabalsti?
Pensijas un pabalstus pārrēķinās uz eiro.
Visi pārrēķini notiks automātiski.
Atšķirīgas būs vien naudaszīmes, kādās tie tiks
izmaksāti.
Tas nozīmē – ja iepriekš Tu saņēmi 100 latu
lielu pabalstu, tad no 1. janvāra Tu saņemsi
142,29 eiro.
Sīkāku informāciju par eiro ieviešanu Tu vari iegūt,
zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 8000 3000.

Kas ir eiro?

Kā izskatīsies jaunā valūta?

Eiro ir Eiropas vienotā valūta.

Eiro naudaszīmes ir īpašas ar to, ka papīra banknotes
visās eirozonas valstīs ir vienādas.

To izmanto lielākā daļa Eiropas Savienības valstu.
Tagad eiro ir otrā lielākā valūta pasaulē.
Tā ir oficiālā valūta 17 Eiropas Savienības valstīs.
Taču to izmanto maksāšanai 22 valstīs.
Ik dienas par saviem pirkumiem ar eiro norēķinās
apmēram 332 miljoni cilvēku visā Eiropā.

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.

Katru gadu eirozonai pievienojas jaunas valstis.

Kā norādīs cenas veikalos
un citur?
No 2013. gada 1. oktobra visas cenas ir norādītas
gan latos, gan eiro.
Noteiktais eiro maiņas kurss ir 0,702804 lati par
vienu eiro.
Tas nozīmē, ka prece, kas iepriekš maksāja vienu
latu, turpmāk maksās vienu eiro un 42 centus.

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

