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Saturs

• Eiro ieviešanas praktiskie aspekti, D.Kalsone, 
Finanšu ministrija

• Latvijas atbilstība Māstrihtas kritērijiem, 
G.Trupovnieks, Finanšu ministrija

• Kā eiro ieviešana skars jauniešus – banku 
klientus, Ģ.Bērziņš, Swedbank

• Eiro ieviešanas ieguvumi Latvijas valstij, 
M.Šetlere, Finanšu ministrija



Kā tas notiks?



Eiro ieviešana Latvijā notiks gluži kā citās valstīs -
bez pārsteigumiem un ar plašu informāciju

• Vienlaicīga eiro skaidras un bezskaidras naudas ieviešana 2014. 
gada 1. janvārī:

 Divas nedēļas pēc ieviešanas skaidrā naudā cirkulēs gan eiro, gan 
lati; atlikums - eiro

 Bezskaidrā nauda tiks konvertēta uzreiz €-dienā
 Naudu bez maksas varēs samainīt pusgadu pēc eiro ieviešanas visās 

komercbankās un Latvijas Pasta nodaļās, kurās nav banku filiāļu, bet 
neierobežotu laiku - Latvijas Bankā

 Trīs mēnešus pirms un sešus mēnešus pēc eiro ieviešanas visas 
pakalpojumu un preču cenas būs norādītas latos un eiro

 Eiro ieviešanas izdevumus plāno un sedz katra no procesā 
iesaistītajām pusēm (bankas, uzņēmumi, valsts iestādes, 
pašvaldības) 



Svarīgākais ir tautsaimniecības ieguvumi un 
augoša labklājība. Bet nauda arī būs skaista

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

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
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1 eiro monētas reversā 



Eiro jautājumi - skaidrā nauda

• Kā naudas maiņu padarīt vieglāku un 

ērtāku?
Ērtākais veids - bezskaidras naudas maiņa, jo 
visa latu kontos noguldītā vai uzkrātā nauda 
eiro ieviešanas dienā automātiski un bez 
maksas tiks konvertēta eiro

• Kādā naudā tiks izmaksātas stipendijas pēc 
eiro ieviešanas dienas? 
Stipendijas, algas, kā arī pabalsti, pensijas 
pēc eiro ieviešanas dienas tiks izmaksātas eiro

• Kā tiks pārrēķinātas /  noapaļotas 
izmaksājamās summas?
Pārrēķinus veikt pēc oficiālā konvertācijas 
kursa: latus dalot ar 0,702804 - un noapaļojot 
līdz veseliem eiro centiem



Rēķini 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



Interneta rīki

• www.eiro.lv

• Twiter
@eiro_lv

• Draugiem.lv



Eiro jautājumi - bezskaidrā 
nauda

• Kas notiks ar studiju līgumiem, kas izteikti latos
 Spēkā esošos līgumus nevajadzēs grozīt vai aizstāt ar jauniem
 Summas tiks automātiski pārrēķinātas eiro pēc pārejas kursa

• Kas notiks ar kredītlīgumiem, kas izteikti latos?
 Līgumus nevajadzēs grozīt
 Pārrēķinam tiks izmantots vienotais kurss, bet klients un banka 

varēs vienoties par līguma nosacījumu pārskatīšanu  
 Izņēmums – kredītlīgumi, kuriem piemērota fiksēta aizdevuma 

likme – likme nemainās!
 Vadoties no citu eiro zonas valstu pieredzes, pirms eiro ieviešanas ir 

izteikta procentu likmju tuvināšanās, līdz ar ko procentu likmes un 
līgumu nosacījumi nacionālajā valūtā un eiro faktiski neatšķiras



Eiro likumprojekts



Eiro projekta organizācija

Koordinācijas padome

Vadības komiteja

Eiro projekta vadītājs

Valsts 
administrācijas 

DG

Naudas un 
maksājumu 
sistēmu DG

Finanšu 
sistēmas DG

Nefinanšu
uzņēmumu un 
patērētāju DG

Sabiedrības 
informēšanas un 
komunikācijas DG

Normatīvie 
akti un 

IT sistēmas

Skaidrās un 
bezskaidrās 

naudas maiņa

Finanšu un 
kapitāla tirgus

Godīga cenu 
atspoguļo-

šana

Informēšana un 
izglītošana

U Z D E V U M I –



Eiro praktisko darbu 
kalendārs 2013.gadā

jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jūn.13 jūl.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 dec.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jūn.14 jūl.14

Normatīvo aktu sakārtošana

Eiro likumprojekts

Vadlīniju izstrāde

Grozījumu izstrāde pārējos normatīvajos aktos

Iesniegt MK NA: būtiskos

Iesniegt Saeimā likumprojektus

Iesniegt MK NA: nebūtiskos līdz jūl.16

Pašvaldību saistošo noteikumu sakārtošana

Nebūtisko noteikumu sakārtošana

Būtisko noteikumu sakārtošana

Skaidrā un bezskaidrā nauda

Pirms kalšanas darbi: konkurss, paraugu izgatavošana

Monētu kalšana, banknošu sagāde un piegāde LB

Priekšpiegādes bankām

Priekšpiegādes uzņēmējiem

Sākumkomplektu iegādes iespējas sabiedrībai

Bezskaidrās naudas konvertācija

Vienlaicīgās apgrozības periods tirdzniecībā

Skaidrās naudas nomaiņa Latvijas Pastā

Skaidrās naudas nomaiņa kredītiestādēs

Skaidrās naudas nomaiņa Latvijas Bankā neierobežotu laiku

Cenu jautājumi

Cenu monitorings līdz dec.14

Godīgs eiro ieviesējs kampaņa līdz dec.14

Cenu paralēlā atspoguļošana un kontrole

IT sistēmu procesu karte

Funkcionālo aprakstu izpēte

Līgumu pārskatīšana

Izstrāde

Testēšana

Ekspluatācijas uzsākšana

Komunikācija

Profesionālā vide

Sabiedrība kopumā



Praktiskā informācija

Skaidrās naudas bezmaksas 
nomaiņa:
• 6 mēnešus pēc eiro ieviešanas  

visās kredītiestādēs;
• 6 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.

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. 
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Praktiskā informācija

Paralēlās atspoguļošanas 
periods:
• 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.

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.
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Praktiskā informācija
3/4

Skaidrās naudas priekšpiegādes
fāzes:
• 1 mēnesi pirms eiro 

ieviešanas dienas  Latvijas 
Banka  nodrošina skaidrās 
naudas priekšpiegādi
kredītiestādēm.

• 2 nedēļas pirms eiro dienas  
kredītiestādes  nodrošina 
skaidrās naudas priekšpiegādi
uzņēmumiem

Skaidrās naudas sākumkomplektu
iegādes iespējas:
• 2 nedēļas pirms eiro ieviešanas 

dienas tiek nodrošināta 
sākumkomplektu iegādes 
iespējas iedzīvotājiem – 14,23 
eiro un uzņēmumiem – 200 eiro.



Praktiskā informācija
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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.

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.



Paldies Jums par 
uzmanību!

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

https://twitter.com/eiro_lv

Jautājumi?

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


Māstrihtas kritēriju izpilde

24.01.2013



Būtība un mērķis (I)

1992.gadā ES dalībvalstis Nīderlandes pilsētā Māstrihtā

parakstīja līgumu (Māstrihtas līgums), kurā noteikti

ekonomiskie kritēriji, kas dalībvalstīm ir jāaizpilda, lai

pievienotos Ekonomikas un monetārajai savienībai. Tie ir

sekojoši:

 Zems parāds un budžeta deficīts;

 Zemas procentu likmes;

 Zema inflācija;

 Stabila valūta.



Būtība un mērķis (II)

• Māstrihtas kritēriju galvenais mērķis ir nodrošināt

ekonomisko stabilitāti un līdzsvarotu attīstību, kas

tādējādi veicina eiro zonas efektīvu funkcionēšanu.

• Ja šie ekonomiskie kritēriji netiek pildīti, tad zaudētājas

no ekonomiskā aspekta ir pašas valstis, kā arī tās var

radīt problēmas citām eiro zonas valstīm un eiro zonai

kopumā.



Zems parāds un budžeta deficīts

• Zems budžeta deficīts - ja ienākumi un izdevumi ir

sabalansēti, tad valstij nav nepieciešams aizņemties;

• Zems parāds = zemi valsts parāda apkalpošanas

izdevumi

• Valsts var izlietot budžeta līdzekļus savām

specifiskajām vajadzībām.



Zemas procentu likmes

• Zemas % likmes = mazāki % izdevumi valsts budžetā

• Lielākas iespējas finansēt savas nacionālās prioritātes

• Zemākas izmaksas uzņēmējiem, ražotājiem un 

privātpersonām



Zema inflācija

• Stabilas preču un pakalpojumu cenas = zema

inflācija.

• Ja inflācija ir zema, tad iedzīvotāji, uzņēmēji un

investori uzticas naudai, tādejādi veicinot efektīvu

ekonomikas funkcionēšanu.

• Zema inflācija rada paredzamu uzņēmējdarbības

vidi un nodrošina stabilas cenas patērētājiem.

• Arī investoriem ir pievilcīgākas valstis ar stabilu un

paredzamu cenu līmeni.



Stabila valūta

• Stabila valūta ir nozīmīga, jo būtiska daļa no

Latvijas tirdzniecības partneriem ir valstis,

kurās valūta ir eiro.

• Pastāvot stabilam valūtas kursam, tiek

nodrošināta cenu stabilitāte, kā arī radīta

paredzama vide uzņēmējdarbībai.



Kritēriji un mērīšana

Kas tiek mērīts? Kā mēra? Kāds ir Māstrihtas kritērijs?

Valsts finanšu stabilitāte Budžeta deficīts, % no IKP <3% no IKP

Valsts finanšu ilgtspēja Valdības parāds, % no IKP
<60% no IKP

Cenu stabilitāte Gada vidējā inflācija
Trīs inflācijas ziņā labāko ES 

dalībvalstu vidējais rādītājs + 1,5% 
punkti

Ekonomikas stabilitāte Ilgtermiņa procentu likmes

Trīs inflācijas ziņā labāko ES 
dalībvalstu vidējais rādītājs + 2,0% 

punkti



Latvijas sniegums 2012.gada 

decembrī

Kritērijs Atsauces vērtība Latvijas sniegums

Budžeta bilance (% no IKP) -3,0 -1,9*

Valdības parāds (% no IKP) 60,0 42,4** 

Gada vidējā inflācija(%) 2,8 2,3 

Valdības ilgtermiņa parādzīmju 
procentu likme(%)

5,88 4,57  

Valūtas kurss(%) +/-15 0 

* Budžeta deficīta mērķis 2012.gadam

** Valsts Kases prognoze 2012.gadam
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Valdības parāds turpmākajos gados 

saglabāsies mērenā līmenī
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Source: Eurostat, Treasury

General Government Debt versus EU members (% GDP, YE 2011)
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Latvija kopš septembra ir izpildījusi 

inflācijas kritēriju

29

Avots : Finanšu ministrijas aprēķini, Eurostat
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Ilgtermiņa vērtspapīru procentu 

likmes turpina samazināties

Harmonizētās ilgtermiņa procentu likmes konverģences novērtēšanai, (12 mēnešu vidējais; %)
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Avots: Latvijas Banka, ECB, Latvijas Bankas aprēķini
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Paldies par uzmanību!



Eiro ieviešanas ieguvumi
2013. gada 24. janvāris



Latvija un Eiropas Savienība

• Mūsu eksporta struktūrā ik gadu kopš 2000.gada Eiropas Savienības 
īpatsvars pārsniedz 70 procentus, bet NVS valstu īpatsvars nekad nav 
pārsniedzis 15 procentus;

• ES struktūrfondi ir palīdzējuši ekonomikas attīstībai, it īpaši smagajos 
krīzes gados;

• Lauksaimnieki saņem ES atbalsta maksājumus tādā apmērā, kāds 
Latvijas budžetam nekad nebūtu bijis pa spēkam;

• Vienotais darbaspēka tirgus ir pasargājis mūs no sociālā sprādziena 
skarbajos krīzes gados;

• Eiropas Savienības un SVF palīdzēja pārvarēt krīzi, normalizēt 
ekonomikas struktūru un nostabilizēt budžetu pārejas posmā;

• Eiro ieviešana ir nākošais solis tālākajā ekonomikas attīstības un 
integrācijas procesā.



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. 



Eiro ieguvumu shēma



Kā eiro ieviešana ietekmēs 
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;

• Ekonomikas caurspīdība;
• Disciplinēta ekonomiskās 

politikas struktūra.

• Eiro ieviešana palīdzēs 
pārvarēt negatīvās tendences 
ekonomikas izaugsmē, kura 
atjaunojās 2011.gadā pēc 
krīzes, bet draud palēnināties 
negatīvā ārējo faktoru 
kopuma iespaidā un tādēļ, ka 
Latvijas ekonomika ir izsmēlusi 
iekšējās rezerves.



Eiro nav laimes lācis

• 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 finansiālie ieguvumi un 
izdevumi



Eiro un inflācija

Eiro ieviešana atsevišķi ņemot 
neatstās ietekmi uz inflāciju:
• 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 
(Balassa-Samuelsona efekts)

• 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.



Ko sagaidīt, ja atsakāmies no 
eiro ieviešanas 2014.gadā?

• Maza un norobežojusies no ārējās pasaules ekonomiskā telpa nevar 
sekmīgi attīstīties un turpinās zaudēt ekonomiski aktīvos iedzīvotājus, 
kuri meklēs labākas ekonomiskās iespējas citur;

• Latvijas iedzīvotāji neveido pietiekamus uzkrājumus, lai ar tiem varētu 
nodrošināt investīcijas nepieciešamās ekonomiskās izaugsmes 
nodrošināšanai ;

• Nav pietiekama vietējo inovāciju klāsta, lai nodrošinātu ekonomikas 
izrāvienu ar mazāku vietējo resursu palīdzību;

• Nav labas alternatīvas tālākajai padziļinātai ekonomikas integrācijai 
Eiropas struktūrās;

• Nav zināms, kad no jauna mēs varētu saņemt uzaicinājumu pievienoties 
Ekonomikas un Monetārai Savienībai, ja nespējam pieņemt lēmumu 
tagad.



Ieguvumi dažādām iedzīvotāju kategorijām



Ekonomiski
aktīvajiem

Eiro kā papildu iespēja ātrāk saņemt labklājības uzlabojumu – gan jaunas 
ekonomiskās iespējas, gan arī zemākas kredīta procentu likmes.

Pensionāriem un 
pabalstu 
saņēmējiem

Spēcīgāka ekonomika, sociālo fondu stabilitāte, ienākumi balstoties uz pensiju 
fondu izaugsmi. Radīs iespēju stabilai ekonomikas izaugsmei un pensiju fondu 
uzkrāšanai, kā arī pensiju indeksācijai.

Bezdarbniekiem Ienākot investīcijām, labākas iespējas darba tirgū. Plašāks darba tirgus.
Budžeta sfērā 
strādājošajiem

Augot ekonomikai, varēsim indeksēt algas.

Jauniešiem un 
studentiem

Sagaida labāks darba tirgus, var vieglāk plānot savu dzīvi, karjeru.

Uzņēmējiem Investīciju augsme, pievilcīgākas procentu likmes kredītiem un mazākas 
konvertācijas izmaksas.

Patērētājiem Cenu bažu mazināšanas aspekti, cenu salīdzināmība ar citām eiro valstīm, zemākas 
patēriņa kredītu procentu likmes.

Zemniekiem Procentu likmju pievilcība, samazinātas konvertācijas izmaksas, dziļāk 
integrējamies ES un ir iespēja labāk mūs sadzirdēt ES. Ja ejam pret eiro, būs grūtāk 
cīnīties par lauksaimnieku interesēm.

Arodbiedrībām Darba vietu pieaugums. Arodbiedrības biedru un darbinieku materiālās labklājības 
uzlabošanās.



Paldies Jums par 
uzmanību!

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

https://twitter.com/eiro_lv

Jautājumi?

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

