
Eiro ieviešana Latvijā



Svarīgākie notikumi un 
vēlamā iedzīvotāju rīcība

Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris



Septembris Oktobris Decembris Janvāris
Novembris

• Iegaumē eiro kursu: 1 EUR = 0.702804 LVL 
jeb 1 LVL = 1.42 EUR

• Iepazīsties ar naudas nomināliem un to 
drošības pazīmēm

• Pārliecinies, vai norēķinu kartei gada 
beigās nebeidzas derīguma termiņš un 
nepieciešamības gadījumā laikus pasūti 
jaunu

• Pierodi izmantot bezskaidras naudas 
norēķinus (maksājumu kartes) vai precīzu 
naudu

Latvijas Komercbanku asociācijas ieteikumi 
skaidras naudas uzkrājumu apgūšanai:
- Ziedo labdarībai
- Norēķinies precīzām summām, nekrājot 

sīknaudu
- Turpini krāšanu jaunā veidā – bankas kontā
- Palīdzi tuviniekiem apgūt bezskaidras 

naudas norēķinus
- Investē ilgtermiņa pirkumos (dāvanu 

kartes, abonementi)
- Īsteno sapņus un savlaicīgi iegādājies 

Ziemassvētku dāvanas



DecembrisSeptembris Oktobris Novembris Janvāris

• Pārvērt skaidro naudu bezskaidrā (ieskaitot kontā ar 
bankas iemaksas automātiem vai pasta norēķinu 
kontā) vai norēķinies ar to

• No 10. decembra būs pieejami eiro sākumkomplekti 
14,23 eiro vērtībā

• Seko informācijai tirdzniecības un pakalpojumu vietās 
par iespējamām darba laiku izmaiņām janvāra 
sākumā

• Turpini mazināt skaidras naudas monētu uzkrājumus
• Turpini pierast pie norēķiniem ar karti un precīzām naudas 

summām
• Turpini iepazīties ar naudas nomināliem un to drošības pazīmēm



Sākumkomplekti

45 dažādu nominālu eiro monētas 

14,23 eiro vērtībā

Bez komisijas maksas bankās, Latvijas Pastā (302 pasta vietās) un Latvijas 
Bankā no šā gada 10.decembra.
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JanvārisSeptembris Oktobris Novembris Decembris

• Nesteidzies (1.-14.janvārī) mainīt latus uz eiro – to varēs izdarīt vēl 3 mēnešus 302 
Latvijas Pasta nodaļās un pusgadu – visās komercbankās, bet Latvijas bankā - mūžīgi

• Norēķinies ar maksājumu karti vai precīzu naudu
• Neizmanto tirdzniecības vietas kā valūtas maiņas punktus
• Izmanto naudas iemaksas/izmaksas bankomātus
• Sabiedriskajā transportā, maksājot latos, atlikums tiks izdots latos, bet, maksājot 

eiro, atlikums būs eiro
• Esi pacietīgs un mierīgs, lai nekļūdītos naudas atlikuma aprēķināšanā, īpaši 

iepērkoties tirgū, t.sk. tirdzniecības vietās bez kases aparātiem
• Ja bankā, pēc konvertācijas veidojas 2 eiro konti, izmanto bez maksas iespēju vienu 

slēgt un atlikumu pārskaitīt uz otru!
• Esi saprotošs!



Iepirkšanās piemērs laikā, kad apgrozībā būs gan lati, gan eiro.

Pircējs tirgū nopērk sieru par 2.22 eiro

Viņam makā ir tikai lati – pārdevējs izrēķina, ka latos jāmaksā 1.56 lati 
2.22 eiro x 0,702804 = 1.56 lati

Pircējam precīzas naudas nav – viņš iedod 1.70 latus (jeb 2.42 eiro) 

1.70 lati : 0,702804 = 2.42 eiro

Pārdevējs atlikumu drīkst izdot tikai eiro – tie ir 20 centi  

2.42 eiro - 2.22 eiro = 0.20 eiro

No 1.janvāra līdz 14.janvārim varēsim 
maksāt gan latos, gan eiro!
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Lats un eiro sabiedriskajā transportā

Vienlaicīgas apgrozības periodā 
sabiedriskajā transportā, maksājot latos, 
atlikumu drīkstēs izdot latos, bet, 
maksājot eiro, atlikums būs eiro.
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Eiro ieviešanas kārtības likums 

Kas nemainās Galvenās izmaiņas

1. Līgumi nav jāpārslēdz, sākot ar eiro dienu lati 
jālasa kā eiro, piemērojot oficiālo kursu.
Der zināt: www.vdi.gov.lv/lv/eiro detalizēta 
informācija arī par darba līgumu turpināmību!

2. Eiro summas līgumos nav papildus jākonvertē uz 
latiem un atpakaļ.

3. Konta numurs pēc konvertācijas nemainās. 

4. Pēc konvertācijas tarifiem eiro būs tik pat zīmes, 
cik tagad tarifiem latos.

1. Latu kredīta līgumi: RIGIBOR aizstāj ar EURIBOR. 
Citi līguma nosacījumi nemainās.

2. Divas nedēļas veikalā saņemot latus, būs jāizdod 
eiro. Izņēmums sabiedriskais transports. 

3. Kases čekos, kvītīs un rēķinos iedzīvotājiem 
darījuma summa jānorāda latos un eiro. 

4. Ja ir divi konti – latu un eiro – tad 2 mēnešu laikā 
privātpersonai ir izvēle, kuru slēgt un pārskaitīt 
atlikumu.

http://www.vdi.gov.lv/lv/eiro


Eiro ieviešanas kārtības likums 

Kas nemainās Galvenās izmaiņas

5. Papīra dāvanu kartes ar latu nominālu var lietot 
līdz termiņa beigām.

6. Grāmatvedības uzskaites principi saglabājas 
esošie, piemēram, gada pārskati tiek veidoti 
veselos skaitļos.

7. Cigaretes ar akcīzes nodokļa markām latos varēs 
tirgot neierobežotu laiku.

5. Latu nominālu pastmarkas var lietot līdz 
2015.gada 1.janvārim.

6. Grāmatvedības attaisnojuma dokumenti un 
nodokļu (nodevu) maksājumi, sākot ar eiro dienu 
– tikai eiro. 

7. Dibinot kapitālsabiedrības, jau sākot ar 9.jūliju var 
izteikt kapitāldaļas eiro ekvivalentā un veselos 
eiro.

8. Līdz 2016.gada 30.jūnijam kapitālsabiedrībām 
jāpārreģistrē uzņēmuma pamatkapitāls eiro. 



Ieteikumi iedzīvotājiem, 
lai naudas maiņas process būtu drošs

Buklets pieejams lejupielādei šeit.

http://www.eiro.lv/files/upload/files/VP_drosiba.pdf


o Nelaidiet mājās svešiniekus! Ja personas uzdodas par sociālajiem darbiniekiem, kādu fondu vai  
organizāciju  pārstāvjiem, pārliecinieties par to identitāti un apmeklējuma mērķi.

o Nekādā gadījumā nemainiet naudu pie svešinieka, kas ierodas jūsu dzīvesvietā, jums var iemānīt 
viltojumus!

o Iepazīstieties ar eiro izskatu un pretviltošanas pazīmēm!

Nelaidiet mājās svešiniekus!



o Neuzglabājiet mājās lielas naudas summas! Drošāk naudu glabāt kontā – bankā vai pastā!

o Nestāstiet citiem, kur glabājat naudu un kad plānojat to mainīt, nedemonstrējiet skaidru naudu!

o Esiet piesardzīgi darījumos ar lielām skaidras naudas summām! Pārdodot māju vai auto, 
uzmanieties no krāpniekiem, kuri var piedāvāt viltotus eiro.

Naudu glabājiet kontā!



o Mainiet naudu bankās vai pasta nodaļās!

o Nemainiet naudu pie privātpersonām! Ja kāds sola izdevīgāku valūtas apmaiņas kursu, viņš grib jūs apkrāpt! 
Kurss visur Latvijā ir vienāds un nemainīgs – 1 eiro ir 0,702804 lati. Iegaumējiet to un maksājot nesteidzieties –
rēķiniet rūpīgi līdzi!

o Nesteidzieties mainīt naudu – maiņas procesā neko nevar nokavēt!

Mainiet naudu bankā vai pastā!



Ievērojiet piesardzību, pārvietojoties ar naudu!

o Mainiet naudu pa dienu, pieaiciniet kādu radinieku vai draugu! 

o Pēc maiņas naudu noglabājiet apģērbu iekškabatās. Somu vai maku var nozagt.

o Izvairieties no kabatzagļiem! Ar lielām naudas summām nebrauciet pārpildītā transportā, neejiet uz 
tirgu!



Rūpīgi sargājiet maksājumu kartes datus
un PIN kodu!

o Maksājot veikalā, vai izņemot naudu no bankomāta, pārliecinieties, vai kāds nenoskatās jūsu
PIN kodu.

o Pārliecinieties, ka uz bankomāta nav piestiprinātas ierīces jūsu maksājuma kartes datu 
nolasīšanai!

o Neatklājiet nevienam savus personas vai maksājuma karšu datus, esiet piesardzīgi ar 
darījumiem internetā!



Sūtījums mājsaimniecībām

Novembrī tiks izplatīts visā Latvijā ar 
svarīgāko informāciju par:

• Eiro monētām un banknotēm

• Naudas maiņas tīklu

• Praktiski ieteikumi un padomi

• Saturs – reģionāli pielāgots

• Pēc pieprasījuma – arī krievu valodā



Eiro informācijas avoti

• 8000 3000

• www.eiro.lv

• info@eiro.lv

• twitter: @eiro_lv

• draugiem.lv/eiro.lv

• facebook.com/EiroLatvija

• Pieteikties iknedēļas eiroziņu saņemšanai: 
http://bit.ly/18N7bj6

http://t.co/8nZvu8LNcS


Citi informācijas avoti:

www.bank.lv – eiro valūta Latvijas Bankas mājas lapā
www.em.gov.lv – Ekonomikas ministrijas cenu monitoringa dati
www.ptac.gov.lv – Patērētāju tiesību aizsardzības centra informācija
www.godigs.lv – iniciatīva «Godīgs eiro ieviesējs»
www.eiropasts.lv – Latvijas Pasta eiro vietne
www.bankasoc.lv – Latvijas Komercbanku asociācijas informācija
www.vp.gov.lv – Valsts policija par drošu pāreju uz eiro
www.vdi.gov.lv – Valsts darba inspekcija par darba līgumiem

http://www.bank.lv/
http://www.em.gov.lv/
http://www.ptac.gov.lv/
http://www.godigs.lv/
http://www.eiropasts.lv/
http://www.bankasoc.lv/
http://www.vp.gov.lv/
http://www.vdi.gov.lv/

