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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 Eiropas 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 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 nozīmīga 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 



  

Latvijas sniegums 2012.gada  

oktobrī 

Kritērijs Atsauces vērtība Latvijas sniegums 

Budžeta bilance (% no IKP) -3,0 -1,9*     

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

Gada vidējā inflācija(%) 3,0 2,7    

Valdības ilgtermiņa 

parādzīmju procentu 
likme(%) 

6,2 5,0     

Valūtas kurss(%) +/-15 0    

 

 

* Finanšu ministrijas prognoze 2012.gadam 

** Valsts Kases prognoze 2012.gadam 



  

10 

-0,4 

-4,2 

-9,7 

-8,3 

-3,4 

-1,9 
-1,4 

-0,8 

-12,0

-11,0

-10,0

-9,0

-8,0

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012P 2013P 2014P

Mērīšana 

EURO 

Budžeta stratēģija 

Vispārējās valdības budžeta bilance (ESA95, % no IKP) 

Avots: Eurostat, Finanšu ministrijas prognozes 

Fiskālā situācija ievērojami 

uzlabojas 



  
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 septembrī un oktobrī ir 

izpildījusi inflācijas kritēriju 
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Prognozētais  

kritērijs: 6.2% 
(Oktobris 2012) 

Avots: Latvijas banka, ECB, Latvijas bankas aprēķini 



  

 

 

 

Paldies par uzmanību! 



Eiro ieviešanas ietekme 
zemnieku saimniecībās 

Raimonds Krūmiņš 
Bioloģiskās lauku saimniecības īpašnieks 
Vecumnieku novada Kurmenes pagastā 

 



Raimonds Krūmiņš 16 

Zemnieku saimniecības un citu veidu lauku saimniecības kā 

ekonomikas pamatšūnas nodrošina pieprasījumu virknei 

importētu preču piegādātāju 

• Degviela, eļļas 

• Minerālmēsli, agroķimikālijas 

• Sēklas un stādi 

• Lopbarības piedevas 

• Tehnika un rezerves daļas 

• Darbarīki, instrumenti, materiāli un saimniecības preces 

• Būvmateriāli 



Raimonds Krūmiņš 17 

Zemnieki kā eksportētāji un piegādātāji 

eksportējošiem uzņēmumiem 

• Piens 

• Olas 

• Mājdzīvnieki un mājputni 

• Graudi 

• Kartupeļi 

• Dārzeņi 

• Augļi, ogas 

• Koksne un koksnes produkti 



Raimonds Krūmiņš 18 

Eiropas Savienības maksājumi zemniekiem 

 

• Valsts kasē ienāk EUR 

 

• Izmaksas tiek veiktas LVL 

  



Raimonds Krūmiņš 19 

Zemnieku ģimeņu un viņu nodarbināto 

privātais patēriņš 

• Pārtika 

• Apģērbs 

• Mājoklis un tā uzturēšana 

• Transportlīdzekļi un to uzturēšana 

• Kultūra, sports, izklaide 

• Tūrisms ārpus Latvijas 



Raimonds Krūmiņš 20 

Zemnieku (un ne tikai) ieguvumi no EUR ieviešanas 

• Izzūd valūtas konvertācijas komponente importēto ražošanai 

nepieciešamo preču cenā 
 

• Zūd nepieciešamība konvertēt no eksporta gūtos ieņēmumus; 

jau šobrīd Eiropā norēķini arī starp ne EUR zonas valstu 

uzņēmējiem notiek EUR valūtā 
 

• Konvertācijas izmaksas vairs nesamazinās ES maksājumus 



Raimonds Krūmiņš 21 

• Zemnieku un viņu darbinieku privātajā patēriņā ietilpstošo 

importēto preču un pakalpojumu cenās izzūd konvertācijas 

izmaksas 
 

• Izzūd vai mazinās grūtības izvēlēties uzkrājumu veidošanas 

valūtu, izmantot starptautisku pensiju fondu un apdrošinātāju 

pakalpojumus 
 

• Zemnieki ir Latvijas patrioti, tāpēc tiem rūp valsts drošība, kura 

noteikti pieaugs lielā un stiprā monetārajā savienībā, valūtas 

riski mazināsies, ekonomika un politika kļūs mazāk 

ietekmējama no nedraudzīgu valstu un investoru puses 

Zemnieku (un ne tikai) ieguvumi no EUR ieviešanas 



Raimonds Krūmiņš 22 

Ar EUR ieviešanu saistītās problēmas 

• Latvijas iedzīvotāju nepietiekams atbalsts un bailes no EUR 
zonas problēmām, ko radījuši pārmērīgi publiskā sektora tēriņi 
un Māstrihtas kritēriju solidāra neievērošana vairumā valstu, kā 
arī risinājumu trūkums šādas situācijas novēršanai 
 

• Mēģinājumi izmantot EUR ieviešanu dažādu politisku mērķu 
sasniegšanai, t.sk. cīņai par varu valstī un pašvaldībās 
 

• Šķietams iespēju zudums izmantot monetāros instrumentus 
ekonomikas regulēšanā 
 

• Šķietama nacionālās identitātes vājināšanās, savu nacionālo 
valūtu atstājot pagātnei 
 

• EUR banknošu un monētu pārmērīgi izmēri un svars 



Laipni lūgts Latvijā, EUR! 



 Eiro Zemkopības ministrijas nozarēs 

Lauksaimniecība 

Mežsaimniecība 

Zivsaimniecība 

Lauku attīstība 



Eiro klātbūtne Zemkopības ministrijas nozarēs 

• Kopējā Lauksaimniecības politika 

• Kopējā Zivsaimniecības politika 

• SAPARD programma (1999.gads) 

• ES fondi lauksaimniecībā (ELGF, ELFLA, EZF) 

• Atbalsta maksājumu likmes, kvotu aprēķini, intervences 

cenas u.c. reglamentējošās normas 

• 2014.-2020.gada ES Finanšu ietvara lēmumi, tai skaitā 

par taisnīgiem Tiešmaksājumiem Baltijas valstu 

lauksaimniekiem 
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Zemkopības ministrijas budžets 

52 502 344;  
11% 

411 460 177; 
 89% 

Zemkopības ministrijas budžeta  izdevumu 
struktūra 2012.gadā (ar grozījumiem), Ls (%) 

Pamatfunkciju finansējums ES pasākumu īstenošanas finansējums



Valūtas maiņas kursa ietekme 
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Nozīmīgākie sagatavošanās darbi 

• IT sistēmu pielāgošana 

• Tiesību aktu grozījumi 

• Iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu aktualizācija 

(oficiālais maiņas kurss 2013.gada jūlijā) 

• Informēšanas pasākumi 

 

 

28 



Eiro ieviešanas  
praktiskie aspekti 

2012. gada 3. decembrī 



Saturs 

• Eiro projekta organizācija 

• Galvenais uzdevums 

• Eiro projekta pamatprincipi 

• Padarītais 

• Plānotais 

• 2013.gada praktisko darbu kalendārs 

• 2013.gada procedūra 

• Svarīgākā praktiskā informācija 



Eiro projekta organizācija 

Ministru kabinets 

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 – 



Galvenais uzdevums ir...  

... nodrošināt raitu, efektīvu un uz katru 
iedzīvotāju orientētu eiro ieviešanu 
Latvijā. 

2012 2013 2014 

lēmums par 
uzņemšanu 



Eiro projekta pamatprincipi 

• Efektivitāte – visu valsts veikto pasākumu 
izmaksām jābūt samērojamām ar iespējamiem 
riskiem, kas varētu rasties, ja attiecīgais pasākums 
netiku veikts pienācīgā apjomā un kvalitātē 

• Orientācija uz sliktāk pozicionēto iedzīvotāju 
–īpašu uzmanību pievērst sabiedrības daļai ar 
ierobežotu finanšu pakalpojumu pieejamību, 
piemēram, attālu apdzīvoto vietu iedzīvotājiem. 

 



Eiro projekta pamatprincipi 

• Pāreju no lata uz eiro paredzēts veikt tā, lai 
norēķinu valūtas maiņas dēļ iespējami maz 
tiktu traucēta ikviena valsts iedzīvotāja 
ikdiena. 

• Lai mazinātu ar norēķinu valūtas maiņu 
saistītas izmaksas un nodrošinātu efektīvu 
maiņas procesu, Latvijā tiek plānots vienlaikus 
ieviest skaidras un bezskaidras naudas eiro. 



Padarītais 

• nacionālais eiro plāns un mājas lapa 

• eiro ieviešanas likumprojekts 

• koncepcija normatīvo aktu sakārtošanai  

• identificētas saistītās IT sistēmas 

• sakārtota daļa maksājumu sistēmu 

• noslēgts Partnerības līgums par eiro 
komunikāciju 

• monētu dizains 



Plānotais 

• pabeigt eiro ieviešanas likumprojekta izstrādi 

• IT sistēmu un kases aparātu pielāgošana 

• vērtspapīru sistēmu pielāgošana 

• cenu monitorings un kampaņa "Godīgs eiro 
ieviesējs" 

• skaidrās naudas sagādes jautājumi 

• komunikācijas jomas jautājumi:  
profesionālie semināri, vispārējā informēšana 

 NB! Norit aktīvs, pastāvīgs dialogs ar profesionālo vidi! 



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 

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                                           



Izpildot mājas darbus,  
2013. gada ...  

• sākumā – Latvija vēršas ar lūgumu Eiropas 
Komisijā un ECB veikt ārpus kārtas novērtējumu 

• aprīlī-maijā – EK un Eiropas Centrālā banka 
sagatavo ārpus kārtas Konverģences ziņojumu 

• jūnijā – ECOFIN rekomendē-aicina Latviju 
pievienoties eiro zonai 

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

• jūlijā – ECOFIN gala lēmums uzaicināt Latviju eiro 
zonā 

 



Eiro komunikācijas 
kampaņas fāzes 



Kas jau ir izdarīts  
eiro komunikācijā? 

• Eiro mājas lapa un tvitera konts; 

• Eiro komunikācijas birojs FM; 

• Eiro komunikācijas stratēģijas aktualizēšana; 

• Granta līguma sagatavošana; 

• Informatīvo materiālu sagatavošana; 

• Sabiedriskās domas pētījuma iepirkuma 
izsludināšana. 



Eiro.lv 

 

 

 



twitter.com/eiro_lv 

 

 

 



Galvenie eiro  
komunikācijas uzdevumi 

• Galveno vēstījumu izstrāde; 

• Komunikācijas plāna izstrāde; 

• Komunikācijas aktivitāšu koordinēšana; 

• Sadarbības tīkla veidošana; 

• Tehniskā sagatavošanās un loģistikas 
plānošana. 



Vēstījumi 

• Primāri - eiro ieguvumu komunicēšana; 

• Komunicēšana ar katru mērķgrupu par 
eiro ieviešanas praktisko procesu. 



Galvenās eiro  
komunikācijas aktivitātes 

• Bezmaksas info tālrunis; 

• Semināri un konferences; 

• Mediju attiecības; 

• Tiešie pasta sūtījumi mājsaimniecībām un 
uzņēmējiem; 

• Filma par eiro bērniem un jauniešiem; 

• Metodoloģiskie materiāli skolotājiem. 

 



Praktiskā informācija 

Skaidrās naudas bezmaksas 
nomaiņa: 
• 6 mēnešus pēc eiro ieviešanas  

visās kredītiestādēs; 
• 1 mēnesi 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.  

1/4 



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. 

2/4 



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

