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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



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



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



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. 
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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
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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.



Pašvaldību vadlīnijas

• Vispārīgā informācija

• Pašvaldību saistošo noteikumu pielāgošana

• Grāmatvedības uzskaite

• Pašvaldību finanšu dokumentu pielāgošana

• Nodokļu un nodevu jautājumi



Vispārīgā informācija

Noapaļošanu veic tāpat, kā to dara matemātikā.

Piemērs:

Kurss: 0,702804

Naudas summas:

LVL 5,38 = 7,65505034120466 = EUR 7,66

LVL 5,37 = 7,64082162309833 = EUR 7,64
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Vispārīgā informācija

Noapaļošana tarifu gadījumā: tik pat zīmju, cik ir 
tarifam latos, tik pat zīmju būs arī tarifam eiro

Piemērs:

Kurss: 0,702804

Naudas summas:

LVL 0,0818 = 0,1163909141 = EUR 0,1164

LVL 0,0692362 = 0,09851423725 = EUR 0,0985142
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Pašvaldību saistošie noteikumi

• Papildus darbs 2013.gadā: 

– Apzināt tos noteikumus, kuros nepieciešami 
grozījumi

– Līdz novembrim – nebūtisko noteikumu grozījumi

– Līdz decembrim – būtisko noteikumu grozījumi

– Paskaidrojuma raksta pievienošana nav obligāta

– Nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai zināšanai



Pašvaldību saistošie noteikumi

• Papildus darbs 2013.gadā: 

– grozījumi tikai saistībā ar eiro, t.i.:

• mainot valūtas nosaukumu no "lats" uz "euro" 
un 

• izsakot skaitliskās vērtības eiro;

– konvertācija pēc oficiālā maiņas kursa, ievērojot 
matemātiskos noapaļošanas principus;

– iespējamās atkāpes, – ievērojot principu par labu 
iedzīvotājam, izņemot sodus.



Grāmatvedības jautājumi 

• Vadlīnijas grāmatvedības jautājumos: 
http://www.eiro.lv/lat/apspriesana/26552
– Jānodrošina datu nepārtrauktība un konvertācijas 

procesa izsekojamība.

– Beigu atlikums 31.12.2013. – latos; sākuma atlikums 
01.01.2014. – eiro. 

– Attaisnojuma dokumenti līdz eiro dienai – latos, sākot 
ar eiro dienu – eiro.

– Grāmatvedības reģistros eiro dienā tiek pārrēķināts 
katrs grāmatvedības reģistra ieraksta atlikums un katra 
grāmatvedības uzskaites vienības vērtība latos uz eiro.
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Grāmatvedības jautājumi

• Gada pārskats par gadu pirms eiro dienas –
latos un par gadu, kas sākas eiro dienā – eiro, 
t.i. 2014.gads ir pirmais gads, kad gada 
pārskats tiks sastādīts eiro valūtā.

• 2014.gada pārskatā kā salīdzināmie rādītāji 
uzrādāmi iepriekšējā pārskata gada rādītāji 
pārrēķināti eiro.
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Pašvaldību finanšu dokumenti

• Fiksētās likmes paliek nemainīgas.

• Mainīgās procentu likmes izmaiņas principi ir 
noteikti likumprojekta 24.pantā:

– RIGIBOR aizstāj EURIBOR (1) daļa

– Citi aizņēmuma nosacījumi netiek mainīti (4) daļa

• Sākot ar eiro dienu pašvaldības savos budžetos 
norāda eiro. Pašvaldību budžets 2014.gadam 
tiek veidots eiro.



Nodokļu un nodevu aprēķini

• Par periodu, kurā maksāšanas līdzeklis ir lats (latu 
periods), visi nodokļu aprēķini un arī vēlāk eiro 
apgrozības periodā veiktie nodokļu pārrēķini neatkarīgi 
no tā, vai to veic nodokļu maksātājs vai nodokļu 
administrācija, ir veicami latos.

• Latu perioda nodokļu, neatkarīgi no tā, kad ir veikti šie 
nodokļu aprēķini, maksājumi, sākot ar eiro ieviešanas 
dienu, tiks veikti eiro, konvertējot aprēķināto nodokli 
pēc oficiālā maiņas kursa un pēc likumprojektā 
noteiktajiem matemātiskajiem noapaļošanas 
principiem. 

• Sākot ar eiro ieviešanas dienu, nodokļi (arī nodokļu 
avansa maksājumi), nodevas un citi nodokļu jomā 
noteiktie maksājumi aprēķināmi un maksājami eiro.
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Nodokļu un nodevu aprēķini

• Nodokļu likumos un Ministru kabineta noteikumos līdz 
eiro ieviešanas dienai tiks veikti grozījumi, mainot valūtas 
nosaukumu no "lats" uz "euro" un izsakot skaitliskās 
vērtības eiro. Arī tās tiks konvertētas pēc oficiālā maiņas 
kursa, ievērojot matemātiskos noapaļošanas principus. 

• Tas attiecas uz tādiem nodokļu elementiem kā, 
piemēram, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 
neapliekamais minimums (mēnesī 45 latu) vai slieksnis 
iekšzemes PVN maksātāja reģistrācijai Valsts ieņēmumu 
dienesta PVN maksātāju reģistrā preču iegādēm Eiropas 
Savienības teritorijā (7000 latu). Pārrēķina rezultāts :
• LVL 45 = 64,02923148 = noapaļojot EUR 64,03
• LVL 7000 = 9960,102674 = noapaļojot EUR 9960,10
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Nodokļu un nodevu aprēķini

• Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa 
maksājumi
– Sākot ar eiro ieviešanas dienu, uzņēmumu ienākuma 

nodokļa avansa maksājumi tiks noapaļoti līdz veseliem 
eiro.

– Ja uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātāja taksācijas 
periods ir sācies pirms eiro ieviešanas dienas un 
turpinās pēc pārejas uz eiro, sākot ar eiro ieviešanas 
dienu, maksājamais uzņēmumu ienākuma nodokļa 
avansa apmērs tiks noteikts, iepriekš latos veiktos 
avansa maksājumus, konvertējot pēc oficiālā maiņas 
kursa.
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Nodokļu un nodevu aprēķini

• Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšana
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs, kam nav 
pienākuma kārtot grāmatvedību un kas taksācijas 
periodos pirms eiro ieviešanas dienas vai lata un eiro 
vienlaicīgas apgrozības periodā ir ieguvis nekustamo 
īpašumu vai citus aktīvus, vai saistības, kuru vērtība 
izteikta latos, periodā, sākot ar eiro ieviešanas dienu, ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu no 
šādu aktīvu vai saistību atsavināšanas nosaka, minētā 
nekustamā īpašuma vai citu aktīvu iegūšanas vērtību vai 
saistību vērtību konvertējot pēc oficiālā maiņas kursa. 
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Nodokļu un nodevu aprēķini

• Nekustama īpašuma nodokļa aprēķināšana
Nekustama īpašuma nodokļa aprēķināšanai 
nepieciešamo kadastrālo vērtību taksācijas gadam, kurā 
notiks pāreja uz eiro, pašvaldības no Valsts Zemes 
dienesta saņems izteiktu eiro. Sākot no eiro dienas 
kadastrālā vērtība tiks izteikta eiro, pirms eiro dienas –
latos.
Ja pēc eiro ieviešanas dienas ir nepieciešams veikt 
nekustama īpašuma nodokļa precizēšanu vai 
pārrēķināšanu par taksācijas gadu pirms eiro dienas, to 
veic latos, balstoties uz kadastrālo vērtību, kas izteikta 
latos. 
Pēc aprēķina veikšanas, maksājamais nodoklis tiek 
konvertēts no latiem uz eiro.
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Diskusijai

• Paldies Valmieras pašvaldībai par jautājumu 
par citiem pašvaldību lēmumiem, kas nav 
saistošie noteikumi, piemēram, noteikumi, 
nolikumi, instrukcijas, administratīvie akti u.c. 
Lēmumi:

– Tiek precizēts likumprojekts pēc analoģijas ar MK 
izdotajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem vai

– Tiek piemērota likumprojekta 4.panta (1) un (2) 
daļa un 31.pants.
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Citi praktiskie eiro aspekti

• Paldies Ventspils pašvaldībai par jautājumu 
par eiro monētu diametriem. Cits jautājums –
monētu svars.

• Informācija skatlogos par maiņas iespējām

• IT tehnikas atmiņas apjoms

• Kases aparātu vadlīnijas: 
http://www.eiro.lv/lat/apspriesana/26552

• Vēl ?
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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

05.12.2012



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

Valūtas kursa stabilitāte
Novirze no noteiktā 

maiņas kursa +/- 15%
Dalība valūtas kursa mehānismā 

divus gadus



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
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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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Avots : Finanšu ministrijas aprēķini, Eurostat
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Latvija: 4.8%
(Novembris 2012)

Ilgtermiņa vērtspapīru procentu 

likmes turpina samazināties

Harmonizētās ilgtermiņa procentu likmes konverģences novērtēšanai, (12 mēnešu vidējais; %)
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Prognozētais 

kritērijs: 6.2%
(Oktobris 2012)

Avots: Latvijas Banka, ECB, Latvijas Bankas aprēķini
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