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Eiro projekta praktiskā puse 

• Eiro projekts ir mūsu kopējais darbs.  

• Kopīgi pētām, kur šobrīd mūsu ikdienu skar lati 
un kas jādara, lai varam mierīgi pāriet uz eiro. 

• Praktiskie darbi ir efektīvi tad, kad kopā 
domājam, diskutējam un ... darām! 

• Šodien diskutēsim gan galveno praktisko, gan 
galvenās bažas, kas saistītas ar eiro ieviešanu 



Trīs praktiskie punkti 

• Kurss 

• Termiņš 

• Valūtas apgūšana 

Kurš maksās par Grieķijas parādiem? 
Cenu jautājums 

Nacionālā identitāte 



Kurss   (1) 

 

Pārejot uz eiro pašreizējais  

Latvijas Bankas noteiktais  

lata kurss pret eiro  
0,702804 lati par vienu eiro 

netiks mainīts. 
(1 lats = 1.42 eiro) 



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 



Būs grūti, bet varēsim! 

Divas nedēļas sākot ar eiro ieviešanas dienu, kad apgrozībā būs gan lati, gan eiro, 
iepērkoties būs jābūt pacietīgiem un mierīgiem, lai nekļūdītos naudas atlikuma 
aprēķināšanā un izdošanā, īpaši iepērkoties tirgū u.c. tirdzniecības vietās bez 
kases aparātiem. 

 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 
 
Pircējam precīzas naudas nav – viņš iedod 1.70 latus 
 
Pārdevējs atlikumu drīkst izdot tikai eiro – tie ir 20 centi  
 
Labā ziņa – šādas neērtības būs jāpiecieš tikai divas 
nedēļas! 

v 

v 



• Vienlaicīga eiro skaidras un bezskaidras 
naudas ieviešana  

• Bezskaidrā nauda automātiski tiks konvertēta 
uzreiz eiro dienā 

• 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) 

 

Termiņš    (2) 



Skaidrā nauda 

• neierobežotu laiku Latvijas Bankā 

• 6 mēnešus pēc € dienas  

– Latvijas Bankā  

– komercbankās  

– komercsabiedrībās 

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

 



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

Lats un eiro sabiedriskajā 
transportā 



Valūtas apgūšana  (3) 

• Eiropas vienotā valūta – ļoti zināma valūta 
Latvijā, taču – noteikti vērts apgūt no jauna 

 

• Jo tai piepulcējas arī Latvijas eiro 



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) 

 



Sākumkomplekti 

45 dažādu nominālu eiro  

monētas 14,23 eiro vērtībā 

 

 

 

 

 

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



Trīs bažas 

• Kurš maksās par Grieķijas parādiem? 

• Cenu jautājums 

• Nacionālā identitāte 

Kurss 
Termiņš 

Valūtas apgūšana 



Grieķijas parādi 

• Dalība Eiropas Ekonomiskajā un Monetārajā 
Savienībā izvirza augstas prasības atbildīgas valsts 
ekonomiskās politikas īstenošanai  

• Grieķijas valdība 
nespēja iegrožot 
parāda 
pieaugumu un 
restrukturizēt 
valsts darbību 
atbilstoši budžeta 
ieņēmumiem 



Grieķijas parāda 
restrukturizācija 

• 2012.g. notika Grieķijas valsts parāda restrukturizācija 
privātajiem investoriem nemainot Grieķijas saistības 
pret ECB, starptautiskajām finanšu organizācijām, un 
valstu valdībām 

• Ieviešot finanšu stabilizācijas 
programmu budžeta 
izdevumi tika būtiski 
samazināti  

• Privātie investori būtu cietuši 
lielākus zaudējumus bez 
restrukturizācijas veikšanas 



Solidaritātes princips 

• Latvija piedalīsies apdrošināšanas 
shēmā – Eiropas Stabilizācijas 
Mehānismā, lai palīdzētu Eiropas 
valstīm pārvarēt krīzes, kas 
varētu notikt nākotnē 

• Mums nebūs ar atpakaļejošu 
datumu jāiesaistās Grieķijas, 
Portugāles, Īrijas problēmu 
risināšanā  



Vai pēc eiro kāps cenas? 

Valsts Ietekme uz inflāciju (% punktos) 

Eiro zonā vidēji 0.23 

Somija 0.50 

Vācija 0.22 

Īrija 0.69 

Spānija 0.62 

Francija 0.38 

EK novērtējums maksimālajam cenu pieaugumam pēc eiro ieviešanas 2002. gadā 

Eurostat novērtējums cenu pieaugumam pēc eiro ieviešanas jaunajās dalībvalstīs 

Valsts Ietekme uz inflāciju (% punktos) 

Igaunija 0.30 

Malta 0.20 

Slovākija 0.25 
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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.  
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Cenu atspoguļošana 

Vairāk informācijas skatīt cenu atspoguļošanas vadlīnijās eiro.lv. 

 Cenas jānorāda obligāti paralēli 3 mēnešus pirms eiro 
dienas un 6 mēnešus  
pēc eiro dienas. Rekomendējam  
jau 6 mēnešus pirms un vienu  
gadu pēc eiro dienas.  

 
 Cenu izmēri cenu zīmēs  

ir vienādā izmērā. 
 

 Jānorāda tikai gala cena latos un eiro. 
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Cenu atspoguļošana 

 3 mēnešus pirms eiro ieviešanas dienas un 6 mēnešus pēc 
eiro ieviešanas dienas cenas tiks atspoguļotas gan latos, gan 
eiro. 

 Godīgie eiro ieviesēji tiek aicināti cenas latos un eiro 
atspoguļot vēl garākā laika posmā – jau sešus mēnešus pirms  
un 12 mēnešus pēc eiro ieviešanas dienas. 

Obligātais periods Rekomendējošais periods Rekomendējošais periods 

Paralēlās  
atspoguļošanas  
periods 
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Kases aparāti 

Vairāk informācijas meklēt kases aparātu vadlīnijās eiro.lv 

 3 mēnešus pirms eiro dienas un 6 
mēnešus pēc eiro dienas čekā jānorāda 
darījuma kopsumma latos un eiro. 
 

 VID noteikumos (Nr.282) būs noteikti 
kases aparātu modeļu izņēmumi, kas nav 
tehniski programmējami un kuriem tiks 
piemērots izņēmums. 
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Kases čeks 

Kases čeks no 2013.gada 1.oktobra 
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 Igaunijā tirgotāju lozungs bija  

«Eiro neceļ cenas!» 

Cenu monitorings 

Gadu pirms un gadu pēc eiro ieviešanas dienas  
notiek preču un pakalpojumu cenu 
monitorings, kā arī paralēlās  
atspoguļošanas periodā cenu kontrole,  
ko veiks patērētāju organizācijas. 



Nacionālā identitāte (3) 

Iedzīvotāju biežāk minētās bažas: 

• Kāpēc skaisto latu mainīt pret neglīto eiro? 

• Kas un kā nosaka monetāro politiku Latvijā? 

• Vai pāreja uz eiro nozīmē identitātes zudumu? 

• Vai ar eiro zaudēsim ietekmi, neatkarību? 

• Jūsu pieredze par iedzīvotāju bažām... 



Dizains 

 

Latvijas Banka turpinās kalt īpaša dizaina 
apgrozības monētas ar 2 eiro nominālu - Latvijas 
Banka izlaidīs jubilejas un piemiņas monētas ar 
Latvijas tematiku. 

 

 

 

 

 



Ietekme 

• Par monetārās politikas īstenošanu eiro zonā 
atbild Eiropas Centrālā banka 

• Monetārās politikas galvenais mērķis ir 
nodrošināt cenu stabilitāti (definējot cenu 
stabilitāti kā patēriņa cenu indeksu eiro zonā zem, bet 
tuvu 2%) 

• Monetārās politikas lēmumus pieņem Eiropas 
Centrālās bankas padome, kurā piedalās eiro 
zonas valstu centrālo banku vadītāji – drīzumā 
arī Latvijas 

 



Vai mazāk latviski? 

Tomass Hendriks Ilvess : 

"Igaunijas un daudzu citu valstu pieredze skaidri 
parāda, ka pievienošanās eirozonai sniedz labumu 
mūsu ekonomikai un vispārējai attīstībai. Latvijas 
gadījumā eiro būs zīme jūsu spēkam un veiksmei. 
Tas pārliecinoši parādīs, kuras izvēles ir būtiskas 
Latvijai kā ES un NATO dalībvalstij." 

"Igaunijā mēs joprojām runājam igauniski, dziedam 
tautas dziesmas, dejojam savas tautas dejas un 
priekš latviešiem mēs neesam kļuvuši ātrāki." 



Suverenitāte 

Valsts suverenitātes stiprināšanā svarīgāka loma 
ir ekonomikas struktūrai un valsts parāda 
līmenim, nevis valūtai.  

Valstis ar veselīgu ekonomiku un eiro ir 
suverēnākas par valstīm, kurās ir sava valūta, bet 
ekonomisko problēmu dēļ rodas problēmas 
finansēt valsts parādu. 



Latvijas zelts  (4) 

Vai mums jāsatraucas, ka pēc eiro ieviešanas Latvijas 
valūtas un zelta rezerves pārņems ECB, Latvijas Bankai 
liedzot iespēju gūt peļņu (no kuras 65% tiek ieskaitīti 
valsts budžetā)?  

 
Nē, pēc eiro ieviešanas ārvalstu valūtas un zelta rezerves 
pamatā paliks Latvijas Bankas pārvaldībā. Saskaņā ar 
ECB sistēmas un ECB statūtiem salīdzinoši nelielu to daļu 
eiro zonas valstu centrālās bankas nodod pārvaldīšanai 
ECB un iekļauj tās ārvalstu rezervju sastāvā.  
Latvijas Banka par šo summu iegūs prasību pret ECB 
izteiktu eiro un saņems ienākumus. 

 



Latvijas zelts  

• Latvijas Bankas rīcībā pēc eiro ieviešanas paliks vairāk 
nekā 95% ārvalstu valūtas un zelta rezervju (ECB 
nodosim ārvalstu valūtu un zeltu 261 mlj. eiro vērtībā) 

• 2012. gada oktobrī Latvijas Bankas rezerves aktīvi bija 
aptuveni 3.75 mld. latu (~ 5.34 mld. Eiro) - ECB 
nododamā ārvalstu valūtas un zelta rezervju daļa ir 
~4.9% no minētā apjoma.  

• Pārējā ārvalstu valūtas un zelta rezervju daļa veidos 
Latvijas Bankas rezerves aktīvus, ieguldot drošos 
finanšu instrumentos, un peļņas lielāko daļu ieskaitot 
Latvijas budžetā. 

 



Informācijas iespējas 

• 8000 3000 

• www.eiro.lv  

• Twiter  
@eiro_lv 

• Draugiem.lv 



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? 

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

