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Latvijas ceļš uz eiro

• Eiropas ekonomikas integrācija;

• ES valstis un eiro;

• Latvija un eiro;

• Eiro ieviešanas process.



?!? 

Kāpēc kāds vispār vēlas valstī mainīt naudu?



Vai zini?

• Kad tika ieviesta Eiropas vienotā valūta eiro? 
(divi datumi)

• Cik Eiropas valstīs šobrīd eiro tiek izmantots kā 
oficiālais maksāšanas līdzeklis?
– 17

– 20

– 23

• Cik dienas atlikušas līdz eiro ieviešanai?

• Cik eiro saņemsim pret vienu latu?



...ir šādi... 



...un arī šādi...



... šoreiz šādi. 



Eiropas ekonomikas
integrācija (1)

• Atcelti muitas tarifi
(atvieglojumi, bez muitas noteiktas 
preces, muitas savienība);

• Kopējais tirgus 
(4 brīvības – brīva preču, kapitāla, 
darbaspēka un pakalpojumu kustība);

• Ekonomikas un monetārā savienība
(viens tirgus un viena valūta);

• Kas tālāk...
(pilnīga ekonomikas integrācija).

1957.gads

2014.gads



Eiropas ekonomikas
integrācija (2)

• 1991. - Māstrihtā pieņēma stingru grafiku 
vienotās valūtas ieviešanai. 

• Ekonomikas pielāgošana (priekšdarbi) 
"ekonomiskā konverģence "

• 1999. - eiro ieviesa kā "norēķinu vienību "
• 2002. - eiro banknotes un monētas laida 

apgrozībā 12 valstīs
• 2007. - Slovēnija kā pirmā no jaunajām ES valstīm 

ieviesa eiro, un tai sekoja Malta un Kipra 2008., 
Slovākija 2009. un Igaunija 2011.



Eiro – vienota valūta

Austrija, Beļģija, Francija, Vācija, Itālija, Īrija, 
Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Somija, Spānija

Grieķija  

Eiro skaidras naudas (banknotes un monētas) 
ieviešana 

Slovēnija  

Kipra, Malta 

Slovākija  

Igaunija  

No 27 ES dalībvalstīm eiro nav ieviests –

Lielbritānijā, Dānijā un Zviedrijā, 

kā arī Čehijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Ungārijā, 

Bulgārijā un Rumānijā.

1999.gads

2001.gads

2011.gads

2007.gads

2009.gads

2002.gads

2008.gads

2014.gads
Latvija



Eiropas karte



Pasaules finanšu rezerves

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Hv1hA0lDesVNeM&tbnid=oDIBQ-r8zmGE7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dfmarkets.co.uk/education/articles/what-is-forex.asp&ei=cg5dUZCsA8b14QSZ2oCYBQ&bvm=bv.44770516,d.bGE&psig=AFQjCNHAGemBAPePRL-ktuuxuVcdnmB0PQ&ust=1365139387716275


Kāpēc eiro?

• Eiro ir otrā lielākā pasaules valūta – 40% 
globālo tirdzniecības darījumu tiek veikti eiro 
un 25% ārvalstu valūtu rezerves pasaulē tiek 
glabātas šajā valūtā;

• Latvija ES dalībvalsts jau 9 gadus;

• Tirdzniecība ar ES valstīm – imports (~75% 
2012.gadā), eksports (~70% 2012.gadā)



Eiro - līdzeklis, nevis mērķis (1)

• Cenu stabilitāte;

• Valsts finanšu stabilitāte un ilgtspēja;

• Ekonomikas stabilitāte;

• Valūtas kursa stabilitāte.



Eiro - līdzeklis, nevis mērķis (2)

Konverģences kritēriji/

Māstrihtas kritēriji

Kritērija vērtība 2013. 

gada martā

Latvijas sniegums 2013. 

gada martā

Inflācija 2,9 1,6

Budžeta deficīts (% no IKP) 3 1,2

Valdības parāds (% no IKP)
60 40,7

Valsts vērtspapīru ilgtermiņa 

procentu likme (%) 5,65 4,00

Valūtas kursa režīms (%) +/-15 +/-1



Kāpēc Māstrihtas kritēriju
izpilde ir svarīga?

• Nodrošināt, lai eiro zonai pievienotos tikai tās 
ES valstis, kuru:

– ekonomiskie nosacījumi nodrošina cenu 
stabilitātes saglabāšanu un 

– eiro zonas efektīvu funkcionēšanu 



Kas Latvijā jāizdara 2013.gadā:

• 2013.gada sākumā – Latvija iesniedz lūgumu 
Eiropas Komisijā uzņemt to eiro zonā (4.marts)

• aprīlī-maijā – EK un Eiropas Centrālā banka 
sagatavo Konverģences ziņojumu par Latviju

• jūnijā – ECOFIN rekomendācija – aicināt Latviju 
pievienoties eiro zonai

• jūnijā – ES Padome pieņem politisko lēmumu –
aicināt Latviju eiro zonā

• jūlijā – ECOFIN gala lēmums uzaicināt Latviju eiro 
zonā



“Big Bang” jeb
lielā sprādziena scenārijs

• Vienlaicīga eiro skaidras un bezskaidras naudas 
ieviešana 

• Bezskaidrā nauda automātiski tiks konvertēta uzreiz €-
dienā

• Bezmaksas valūtas maiņa neierobežotā laikā Latvijas 
Bankā 

• Lata un eiro vienlaicīgas apgrozības periods 
(līdz 2014. gada 14. janvārim)

• Cenu paralēlās atspoguļošanas periods 
(no 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 30.jūnijam)

• Katram tirgus dalībniekam jāplāno eiro ieviešanas 
procesam nepieciešamie līdzekļi.



Naudas nomaiņa 
bez komisijas maksas:

• neierobežotu laiku Latvijas Bankā

• 6 mēnešus pēc € dienas komercbankās 

• 3 mēnešus pēc eiro ieviešanas dienas – 302 
Latvijas Pasta pakalpojumu sniegšanas vietās



Lats un eiro sabiedriskajā 
transportā

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



Nomaiņas kurss

Pārejas uz eiro gadījumā pašreizējais 

Latvijas Bankas noteiktais kurss
1 eiro - 0,702804 lati –

netiks mainīts.
(1 lats = 1.42 eiro)



Plānota kampaņa 
"Godīgs eiro ieviesējs"

Kampaņa veicinās 
uzņēmēju 
solidaritāti un 
atbildību eiro 
ieviešanā, kā arī 
ļaus iedzīvotājiem 
vieglāk orientēties 
pārejas procesā –
uzreiz ievērojot 
uzņēmējus ar eiro 
zīmi. 



Eiro banknotes

Eiro banknotes ir veidotas pēc viena parauga –

Tilti – simbolizē Eiropas vienotību un kopīgo 
monetāro savienību

Eiro banknošu nominālvērtības:

5, 10, 20, 50, 100, 200 un 500 eiro banknotes.



Eiro banknotēs iekļauti vairāki pretviltošanas elementi. 
Līdzīgi kā ar latiem, tie palīdzēs tūlīt atpazīt īstu banknoti.

Izmantojot īpašas iespiedtehnoloģijas, uz banknotes 
virsmas izveidots unikāls sataustāms iespiedums.

Pārbaude ar tausti

Avots: Eiropas Centrālā banka

Eiro drošības pazīmes



Apskate

Apskatot banknoti un paturot to pret gaismu, būs redzama 
ūdenszīme, drošības josla un caurskata zīme. Īstām 
banknotēm visi šie trīs elementi redzami gan aversā, gan 
reversā.

Avots: Eiropas Centrālā banka

Eiro drošības pazīmes



Pagrozot banknoti, aversā redzams mainīgs hologrammas 
attēls. Reversā redzama zeltīta josla (5, 10 un 20 eiro 
banknotēm) vai skaitlis ar krāsu maiņas efektu (50, 100, 200 
un 500 eiro banknotēm).

Apskate leņķī

Avots: Eiropas Centrālā banka

Eiro drošības pazīmes



Eiro monētas



Uzmini nu!



Uzmini nu!



Uzmini nu!



Uzmini nu!



Uzmini nu!



Uzmini nu!



Uzmini nu!



Uzmini nu!







Latvijas eiro monētas

• 5, 2 un 1 centu monētu reversā –
mazais Latvijas valsts  ģerbonis

• 50, 20 un 10 centu monētu reversā –
lielais Latvijas valsts ģerbonis 

• 1  un 2 eiro monētas reversā 
tautumeitas portrets 
(no pirmskara Latvijas Republikas 5 latu 
monētas)



Sākumkomplekts
iedzīvotājiem

45 dažādu nominālu eiro 

monētas 10 latu vērtībā

Bez komisijas maksas bankās, Latvijas pastā un 
Latvijas Bankā no šā gada 10.decembra.



Informācija par eiro

• www.eiro.lv

• Finanšu ministrija

• Latvijas Banka

• Eiropas Komisija 

• Eiropas Centrālā banka



Informācija par eiro

• www.eiro.lv

• 8000 3000

• Twiter
@eiro_lv

• Draugiem.lv



Bukleti  eiro.lv saites



Secinājumi

• Prasmīgi lietots, eiro palīdzēs radīt jaunas 
darba vietas.

• Noteikti zinām, ka eiro nav brīnumnūjiņa, bet 
ar tā palīdzību mēs varam gūt labumu katrai 
ģimenei.



Paldies Jums par 
uzmanību!

Vairāk informācijas: http://www.eiro.lv

https://twitter.com/eiro_lv

Jautājumi? Viedokļi? Idejas? 

http://www.eiro.lv/eng
https://twitter.com/eiro_lv

