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Kādēļ Eiro?
Eiro ieviešana ir viens no
svarīgākajiem ekonomikas
veicināšanas projektiem kopš
iestāšanās Eiropas Savienībā:
• Eiro ieviešana vajadzīga, lai
veicinātu starptautisko
tirdzniecību;
• Radītu jaunas darba vietas ar
labu darba samaksu;
• Veicinātu investīcijas
ražošanā, pirmkārt –
eksportspējīgās nozarēs;
• Tuvotos Eiropas labklājības
līmenim;

• Virzība uz eiro un ekonomisko
krīzi izraisījušo cēloņu
pārvarēšana ir jau ļāvusi
ekonomikai pieaugt straujāk
un tuvināties pirmskrīzes
līmenim.

Kā eiro ieviešana ietekmēs 1/2
ekonomiku?
Tirdzniecības paplašināšanos un
ekonomikas attīstību veicinās:
• Uz visiem laikiem izslēgtais
valūtas devalvācijas risks;
• Samazinātas izmaksas valūtas
maiņai un maksājumu
veikšanai;
• Pastiprināta konkurence un
cenu salīdzināmība;
• Zemākas aizdevumu procentu
likmes;

Kā eiro ieviešana ietekmēs 2/2
ekonomiku?
• Izaugsmes iespējas, pirmkārt,
parādīsies preču un
pakalpojumu eksporta
nozarēs, no kurām tieši iegūs
gan uzņēmēji, gan strādājošie;
• Latvijas ekonomika kļūs
pievilcīgāka investīciju
piesaistei;
• Uz eksportu orientētās
nozares arvien vairāk
pieprasīs piegādes un
pakalpojumus no pārējiem
ekonomikas aģentiem;
• Pieaugs darba vietu skaits, kur
piedāvā labu darba samaksu;

• Augs budžeta ieņēmumi un
samazināsies izdevumi
bezdarba pārvarēšanai;
• Būs iespējas pieskaņot darba
samaksu budžeta sfērā
strādājošajiem darbaspēka
tirgus tendencēm, kā arī
indeksēt pabalstus un
pensijas.

Eiro un inflācija
Eiro ieviešana atsevišķi ņemot
neatstās būtisku ietekmi uz
inflāciju (0,2-0,3%):
• Inflāciju vairāk ietekmēs citi
faktori, nevis eiro ieviešana;
• Gada inflācija 2007.gadā bija
10,4% un 2008.gadā -15,4%;
• Nākotnē inflācijas tempus
noteiks cenu līmeņa
konverģence ar Eiropas
līmeni;
• Ļoti spēcīgi inflācijas faktori ir
darba samaksas dinamika un
piedāvājuma un pieprasījuma
sabalansētība.

Cenu monitorings vērtēs, vai
tirgotāji akurāti pārrēķina cenas:
•

Cenu 7 lati var pārrēķināt uz 9.96
eiro (precīzi pēc apmaiņas kursa)
vai noapaļot uz 10 eiro vai 9.99
eiro. Un pretēji – cena 10 lati var
noapaļot uz 14 eiro vai atstāt
14.23 eiro kā tas būtu pēc
prognozētā apmaiņas kursa.

Praktiskā informācija
Skaidrās naudas bezmaksas
nomaiņa:
• 6 mēnešus pēc eiro ieviešanas
visās kredītiestādēs;
• 3 mēnešus tajās VAS "Latvijas
Pasta" nodaļās, kuru
apkalpošanas teritorijā
neatrodas komercbanku
filiāles un iedzīvotājiem nav
alternatīvu iespēju veikt
skaidras naudas apmaiņu;
• neierobežotu laiku Latvijas
Bankā.
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Bezskaidrās naudas bezmaksas
nomaiņa:
• sākoties eiro ieviešanas dienai,
visi lati kredītiestāžu un citu
maksājumu pakalpojumu
sniedzēju kontos tiks
konvertēti uz eiro. Visi latu
darījumi un maksājumi tiks
veikti eiro.

Praktiskā informācija
Paralēlās atspoguļošanas
periods:
• 9 mēnešus (3 mēnešus pirms
un 6 mēnešus pēc eiro
ieviešanas) visas pakalpojumu
un preču cenas obligāti būs
norādītas latos un eiro.
• Rekomendējošais cenu
atspoguļošanas periods ir
uzreiz pēc maiņas kursa
noteikšanas, t.i. 6 mēnešus
pirms eiro ieviešanas un 1
gadu pēc eiro ieviešanas.
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Vienlaicīgās apgrozības periods:
• 2 nedēļas pēc eiro ieviešanas
tiks nodrošināta skaidras
naudas latu un eiro vienlaicīga
lietošana. Līdz 2014. gada 14.
janvārim iedzīvotāji varēs veikt
norēķinus gan latos, gan eiro.

Praktiskā informācija

Līgumu nepārtrauktība:
• Darba līgumi, pirkuma līgumi,
kredīta līgumi, noguldījumu
līgumi u.c. līgumi nav
jāpārslēdz. Atsauces uz
latiem, kas pastāv pirms eiro
ieviešanas dienas, sākot ar
eiro ieviešanas dienu,
uzskatāmas par atsaucēm uz
eiro, ievērojot oficiālo maiņas
kursu.
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Algas, pabalstus, pensijas,
stipendijas izmaksās eiro:
• Sākot ar eiro ieviešanas dienu
algas, pabalstus, pensijas,
stipendijas, kas iepriekš tika
maksātas latos, izmaksā eiro,
ievērojot oficiālo maiņas kursu.

Kā eiro izskatīsies?
50, 20 un 10 centu monētu reversā
lielais Latvijas valsts ģerbonis

1 eiro monētas reversā

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

2 eiro monētas reversā

Latvijas eiro monētas kalsim, kad būs pieņemts ES Padomes lēmums par Latvijas
pievienošanos eiro zonai
9

Informācijas resursi
• www.eiro.lv
• Twitter
@eiro_lv
• Draugiem.lv
•n

Vai jāpārslēdz līgumi ar
darbiniekiem?
• Eiro ieviešanas kārtības likums nosaka līgumu
nepārtrauktības principu, 4.pants pirmā daļa.
• Līdz ar to līgumi nav jāpārslēdz.
• Atsauces uz latiem, kas līgumos pastāv pirms
eiro ieviešanas dienas, sākot ar eiro ieviešanas
dienu, ir uzskatāmas par atsaucēm uz eiro.

Vai jāpārtaisa samaksas nolikums
un iekšējā dokumentācija?
• Alga par 2013. gada decembri tiek aprēķināta latos, bet tiek
izmaksāta 2014. gada janvārī. Kādā valūtā jāizmaksā janvārī
decembra alga un ja jākonvertē, tad pēc kāda kursa?
– Algas aprēķinu par decembri veiksiet janvārī jau eiro un
izmaksāsiet eiro.
– Darba algas aprēķini, kas attiecas uz periodu pirms eiro
ieviešanas, t., i par 2013.gadu, veicami latos, savukārt viss
kas notiek ar iepriekšējo periodu pirms eiro ieviešanas
aprēķinātām algām jau 2014. gadā, šīs algas ir
pārrēķināmas eiro pēc ES Padomes noteiktā maiņas kursa
(oficiālā maiņas kursa – 0,702804) un EIKL noteiktajiem
noapaļošanas principiem.

Vai jāpārtaisa samaksas nolikums
un iekšējā dokumentācija?
• No 2014. gada algas aprēķini notiks eiro – pēc
kāda konvertācijas kursa?
– Pēc oficiālā un fiksētā maiņas kursa.
– Atbilstoši plānotajam laika grafikam, tas
tiktu fiksēts š.g. jūlija sākumā. Taču jau
šobrīd to zinām kā Latvijas Bankas noteikto
oficiālo kursu – 0,702804.

Vai jāpārtaisa samaksas nolikums
un iekšējā dokumentācija?
• Alga, kura netika izmaksāta 2013. gadā
(deponents) pie izmaksas jākonvertē eiro?
Pēc kāda kursa?
– Pēc vienotā principa (sk. iepriekš) + matemātika
no eiro likuma 6.panta:
– Ja trešā zīme aiz komata ir 0-4, tad centa zīme
nemainās;
– Ja trešā zīme aiz komata ir 5-9, tad centa zīme tiek
apaļota uz augšu.

Rēķiniet, lūdzu, līdz!
Noapaļo tāpat, kā to dara matemātikā.
Piemērs:
kurss: 0,702804
naudas summas:
5,37 Ls = 7,64082162309833 = 7,64 EUR
5,36 Ls = 7,62659290499200 = 7,63 EUR
Tik pat zīmju, cik ir latu tarifam, tik pat zīmju būs arī tarifam
eiro:
0,0818 Ls = 0,1163909141 = 0,1164 EUR
0,0692362 Ls = 0,09851423725 = 0,0985142 EUR

Vai jāpārtaisa samaksas nolikums
un iekšējā dokumentācija?
• VID atskaite par ienākumu nodokli ienāk nākamajā
mēnesī. Atskaitē par 2014. gada janvāri ienākumi tiks
atspoguļoti par 2014. gada janvāri, bet ienākumu nodoklis
par 2013. gada decembri. Attiecīgi, atskaitē būs atšķirīgas
valūtas. Vai ir nepieciešams latus pārskaitīt eiro?
• Saskaņā ar EIKL 17.-18.pants pēc eiro ieviešanas dienas, lai
arī maksājumi tiks veikti eiro (izņemot vienlaicīgas skaidras
apgrozības periodu), jebkura atskaite par latu periodu būs
jāiesniedz latos. Konvertāciju veic tas, kas izdara
maksājumu. Ja darba devējs veic maksājumu darbiniekam,
darba devējs izmaksājamo summu pārrēķina no latiem uz
eiro pēc oficiālā kursa. Ja darba devējs veic nodokļa
maksājumu budžetā, viņš latos aprēķināto nodokli konvertē
eiro.

Normatīvie akti
• Kādos (un vai ir) normatīvajos aktos
(attiecībā uz darba tiesībām) ir plānots veikt
izmaiņas?
– Par visiem normatīvajiem aktiem, kas tiks grozīti
jau līdz eiro ieviešanas dienai ir precīzs saraksts
pieejams “Koncepcija par normatīvo aktu
sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā”.
Pielikumos ir normatīvo aktu uzskaitījums:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=249822

Normatīvie akti
• Kāda ir prakse/ pieredze no citām valstīm, vai
pirms tam / pārejas periodā darba līgumos
pamatalga jānorāda abās valūtās LVL un EUR.
– Līgumu turpināmības princips, kas papildu eiro
likumam, izriet arī no regulas Nr. 1103/97 par
dažiem noteikumiem attiecībā uz eiro ieviešanu
(3.pants).

Aprēķini
• Vai pārrēķinot pamatalgu (algu) no LVL uz
EUR būs pieļaujama noapaļošana, ja jā tad uz
augšu/ uz leju / matemātiski (piemēram
200ls += 284.574 / 284/ 285 eur)?
– Līgumu nepārtrauktība princips 4.pants un
6.pantā noteiktie apaļošanas principi, t.i.
lietojot matemātiku veicot apaļošanu.

Aprēķini
• Vai būs nepieciešams veikt pamatalgu (algu)
pārrēķinu individuāli un par to noslēgt ar
darbiniekiem vienošanos, vai pamatalgu
varēs „automātiski” konvertēt pēc oficiālā
kursa- 0.702804 un par to atsevišķu
vienošanos neslēgt.
– Nevajadzēs pārslēgt līgumus, pārrēķins būs jāveic
pēc matemātikas principa.

Aprēķini
• Vai korekti šobrīd, slēdzot darba līgumus
norādīt ka alga latos ir 200Ls, ar 01.01.2012.
alga ir 285Eur. Kāds būtu ieteiktais
formulējums ņemot vērā, ka 100% lēmums
par eiro ieviešanu nav vēl pieņemts?
– Līdz eiro ieviešanas dienai oficiālais maksāšanas
līdzeklis ir lats (noteikts likumā par Latvijas Banku)
un līgumos nav nepieciešams norādīt eiro
ekvivalentus.

Ieviešanas prasības
• Vai pārejai uz EUR būs kādas prasības, kas
atrunātas darba devējam, piemēram, algas
lapiņās atalgojumu par decembra mēnesi
atrādīt divās valūtās u.t.t.
– Eiro ieviešanas kārtības likums nenosaka šādas
prasības.
– Tas ir noteikts Eiropas Komisijas rekomendācijās.

Ieviešanas prasības
• Pēc eiro ieviešanas kā notiks esošās
dokumentācijas pāreja uz eiro, piemēram,
darba līgumi, kuros ir noteikta darba alga
latos? Vai būs nepieciešams formēt katram
darbiniekam darba līguma izmaiņas? Kā to
iesaka kārtot? Ar vienotu rīkojumu, pēc
vienotā kursa?
– Turpināmības princips, kas nostiprināts EIKP
4.pantā.

Ieviešanas prasības
• Vai būs arī periods, kamēr darbiniekiem būs
jānorāda alga divās valūtās (līdzīgi kā preču
cenas)?
– Eiro ieviešanas kārtības likums nenosaka šādas
prasības.
– Tas ir noteikts Eiropas Komisijas rekomendācijās.

Ieviešanas prasības
• Vai darbinieki būs tiesīgi pieprasīt aprēķinu
divās valūtās?
– Eiro ieviešanas kārtības likums nenosaka šādas
prasības.
– Tas ir noteikts Eiropas Komisijas rekomendācijās.

Ieviešanas prasības
• Vai aprēķinātai vidējai izpeļņai par periodiem
pirms ieviešanas datuma, būs piemērojama ar
ieviešanu noteiktā eiro kursa likme vai
attiecināma iepriekšējo periodu fiksētā kursa
likme (protams, tas ir aktuāli, ja likme
mainās)? Vispār sniedzot datus par periodiem
pirms eiro ieviešanas summas latos būs
jāpārrēķina, vai, ja būs jāpārrēķina, tas jāveic
pēc eiro jaunā vai uz pārskata perioda brīdī
aktuālā kursa?

Ieviešanas prasības
• Darbiniekiem ar 01.01.2014. atalgojums tiks
pārvērsts Eiro, vai ir jātaisa līguma grozījumi
vai jauns līgums katram darbiniekam vai ir
pietiekami sagatavot vienotu rīkojumu par
algas pārvēršanu eiro un samainīt tīri tehniski
algas sistēmā?

Ieviešanas prasības
• Līdzīgs jautājums uz visiem citiem
dokumentiem, kur parādās summas
(piemēram konkurences līgums, auto nomas
līgums u.t.t.) – vai tie visi ir jāpārtaisa?

Paldies Jums par
uzmanību!
Jautājumi?

Vairāk informācijas: http://www.eiro.lv
https://twitter.com/eiro_lv

