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Šodien runāsim par: 

 Eiro Latvijā  

 

• kā samainīt skaidru un bezskaidru naudu;  

• kas mainīsies norēķinos, izmantojot banku;  

• kas jāzina par kredītiem un noguldījumiem;  

• vai mainīsies cenas;   

• Latvijas eiro monētas  

 

http://www.youtube.com/watch?v=UEvklCs8xR0


Kas ir eiro un kur lieto eiro? 

Vairāk nekā 330 milj. iedzīvotāju 

Teritorijā ar vienotu un plaši lietojamu 

valūtu 

Eiro lieto 

Eiro  ir līdzvērtīgs USD, GBP  

un citām pasaules valūtām 

Nozīmīga pasaules ārvalstu rezervju valūta    

(25% globālo ārvalstu valūtas rezervju eiro)  

Pasaules tirdzniecības valūta 

(40% globālo tirdzniecības darījumu eiro) 

Tiek plaši lietota arī ārpus eiro zonas 

Ārpus eiro zonas apgrozībā cirkulē ~25% skaidras naudas eiro, liels 

pieprasījums pēc eiro banknotēm Krievijā, Āfrikā, Tuvajos Austrumos, 

Šveicē 
 



Latvijas tiesību akti, kas regulē 

eiro ieviešanu Latvijā  

Eiro ieviešanas kārtības likums 

 stājās spēkā 01.03.2013 

 

Nacionālais eiro ieviešanas plāns 

 Apstiprina Ministru kabinets,  atrunāti praktiskie eiro ieviešanas pasākumi 

 

Likums par Latvijas Banku 

  atrunā Latvijas Bankas integrāciju Eirosistēmā  

 

 



Ar 2014.gada 1.janvāri - visi norēķini 

tikai eiro 

Skaidrās naudas nomaiņa no 

01.01.2014.: 

līdz 31.03.2014.- 302 pasta nodaļās 

līdz 30.06.2014. - visās kredītiestādēs 

neierobežoti – Latvijas Bankā 

 

Bezskaidrā nauda: 

 Ls noguldījumi EUR automātiski 

 iekšzemes un pārrobežu EUR maksājumu 

cenas vienādas 

 

 

Preču un pakalpojumu cenu paralēlā 

atspoguļošana 

 01.10.2013. - 30.06.2014. 

 

Vienlaicīgās apgrozības periods: 

01.01.2014. – 14.01.2014.  

izņēmums – sabiedriskais transports 

(maksāt/atlikumu izdot var latos) 

Citi aspekti: 

Gandrīz visos (99%) bankomātos 2014. gada 1. janvāra 

pirmajās stundās būs iespējams saņemt eiro  

 līgumu nepārtrauktības princips 

algu, pabalstu, u.c. izmaksa EUR 

 noapaļošana pēc matemātikas principiem 



1 EUR = 

0.702804 LVL 

Oficiālais pārejas kurss apstiprināts; 

būs spēkā ar 2014.gada 1.janvāri 

http://www.youtube.com/watch?v=cBvYAnE5Atw
http://www.youtube.com/watch?v=cBvYAnE5Atw
http://www.youtube.com/watch?v=cBvYAnE5Atw


 
Izplatīšanas kanāli: bankomāti (zils);  

Latvijas Pasts (sarkans); kredītiestāžu filiāles (zaļš) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Naudas izplatīšanas kanāli 

3 LB filiāles (Rīgā, Daugavpilī, 

Liepājā) 

Aptuveni 340 banku filiāles 

Aptuveni 1100 bankomāti 

302 pasta nodaļas 

Dati uz 2013.gada pavasari 



Būtiskākais, kas jāzina par 

bezskaidras naudas jautājumiem 

• Bezskaidrā nauda automātiski tiks konvertēta uzreiz 

2014.gada 1.janvārī 

• Konta  numurs nemainās 

• Ja ir divi konti  vienā bankā – latu un eiro – tad 2 mēnešu 

laikā privātpersonai ir izvēle, kuru slēgt un pārskaitīt 

atlikumu 

 

 

Latu kredītu līgumi nav jāpārslēdz!   

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=OAdvq8thwfY
59-Kas notiks ar latu kreditiem pec eiro ieviesanas.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=OAdvq8thwfY


Eiro “neatceļ sniegu, inflāciju un darbu”; arī 

tā ietekme uz cenu pieaugumu ir neliela 

 Lai mazinātu nepamatotu cenu 

kāpumu:  

•  Kampaņa “Godīgs eiro ieviesējs” 

•  Cenu monitorings 

 

2013.gada augusta cenu monitoringa 

rezultāti 

0,22 Ls = 0,31 € 

0,39 Ls = 0,55 € 

0,49 Ls = 0,70 € 

0,89 Ls = 1,27 € 

86.2% gadījumu cenas 
nemainījās 

4.51% 
gadījumu 

cenas  
pieauga  

8.57%   
gadījumu 

cenas  
kritās  

Avots: Ekonomikas Ministrija 



Eiro ieviešanas ietekme uz cenām ir 

neliela 

Eiro ieviešanas ietekme uz inflāciju 
Uztvertā un faktiskā inflācija Igaunijā 

Ietekme uz inflāciju  

(p. p.) 

Igaunija 0.30 

Malta 0.20 

Slovākija 0.25 

Avots: Eiropas Komisija, Eurostat 

http://www.youtube.com/watch?v=-WjSz_iULNA


Eiro sagāde 



Pēdējā laikā skaidras naudas 

daudzums apgrozībā samazinās  
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Apgrozībā esošais latu monētu un banknošu daudzums, milj. Ls 

Avots: Latvijas Bankas dati 



Eiro ceļš pie lietotājiem 

Latvijas Banka – bankām 

 
Bankas – klientiem 

• Sākas ar 10.12.2013. 

•  Atviegloti priekšpiegādes nosacījumi 

mazajiem uzņēmumiem 

• Sākumkomplekti 

 

  Mērķis – nodrošināt iedzīvotāju un uzņēmēju apgādi ar eiro 

monētām un banknotēm uz 2014.gada 1.janvāri 

 



Sākumkomplekti iedzīvotājiem  
(800.000 gab.) 

• Mērķis – iepazīstināt iedzīvotājus ar monētu 

dizainu un nodrošināt ar pirmo maiņas naudu 

• Pieejami no 2013. gada 10. decembra 

• Vērtība – Ls 10 (EUR 14.23) 

• Izplatīšanas kanāli – bankas, pasts, Latvijas Banka, 

• Vienai personai ne vairāk kā 5 sākumkomplekti 

• Eiro naudas zīmes nedrīkst laist apgrozībā pirms 

01.01.2014. 

 

 

• Sākot ar 01.01.2014. banka  drīkst pārdot 

sākumkomplektus pašas noteiktā kārtībā/atvērt un 

lietot monētas/ neizplatītos komplektus atdot 

(iemaksāt) Latvijas Bankai vispārējā kārtībā 

• Iepakojums - plastmasas maisiņi, svars  apm. 230 g,  

• Plastikāta iepakojumā 50 gb. x 230 g = 11.5 kg 

•Sākumkomplekti iedzīvotājiem būs iesaiņoti pa 50 

gab. plastikāta maisā, 40 šādi maisi kartona kastē uz 

paletes; izmērs 80x60x40 

 

 



Banku klientiem, kas atbilst mikrouzņēmuma 

statusam, piemēro vienkāršoto priekšpiegādi 

• Mikrouzņēmums – nodarbina līdz 10 darbiniekiem UN  gada apgrozījums/gada 

bilance nepārsniedz 2 milj. eiro 

• Vienkāršotās priekšpiegādes summa nedrīkst pārsniegt 10 tūkst. eiro 

• Eiro naudas zīmes nedrīkst laist apgrozībā pirms 01.01.2014. 

• Notiek, balstoties uz parakstītu veidlapu - Apliecinājumu, kurā klients apņemas 

neizplatīt saņemtās eiro naudas zīmes pirms 01.01.2014. 

 veidlapas būs pieejamas bankās  

 patlaban veidlapa nosūtīta saskaņošanai ar Eiropas Centrālo banku 

 veidlapas būs pieejamas no š.g. septembra beigām 

• Naudu klientam izsniedz ne ātrāk kā ar 27.12.2013. 

• Klienta kontā tiek bloķēta attiecīgā summa latos 

  kas atbilst eiro nominālvērtībai  

 bloķēto summu debetē 01.01.2014. 

 

 

 





 
Lai pārietu uz skaidras naudas eiro 

norēķiniem, jāapmaina teju 1.2 mljrd. latu    

 
Eiro monētas (nomaiņai pret lata monētām; apgrozībai un rezervei 2014.gadā; 

skaits) 

400 miljoni 

Lata banknotes, kuras apmaiņā pret eiro izņemtu no apgrozības (skaits) 59 miljoni 

Lata monētas, kas pārtaptu metālā - jaunu monētu sagatavēs (svars) ~1200 t 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=eiro+mon%C4%93tas&source=images&cd=&cad=rja&docid=41k8YUGg1KBLOM&tbnid=jWssjilm3FVV1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ir.lv/2013/7/31/vacija-sak-kalt-latvijas-eiro-monetas&ei=oDv6UbfBD7DZ4QTUh4GYDw&bvm=bv.50165853,d.bGE&psig=AFQjCNHrYzBfAYOUAPcKWiPRXtXdAANp8g&ust=1375440152825536


Latvijas eiro monētu dizains apstiprināts jau 

2004.gadā, kalējs – Bādenes-Virtembergas 

kaltuve Vācijā 

• Jānokaļ apm. 400 milj. 

dažāda nomināla monētu 

(1600 t) 

 

• Izmaksas – apm. Ls 5.1 milj. 

 

•  31. jūlijs – sāk kalt Latvijas 

eiro monētas  

  

Bez komentāriem- Štutgartē sākta Latvijas eiro monētu kalšana.mp4
Bez komentāriem- Štutgartē sākta Latvijas eiro monētu kalšana.mp4
Bez komentāriem- Štutgartē sākta Latvijas eiro monētu kalšana.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=qmtjrc8djBk


Eiro banknošu sagāde – Eiropas 

centrālās bankas pārziņā  

• Banknotes visās eiro zonas valstīs 

ir vienādas 

 Gatavojoties eiro ieviešanai,  

Latvijas vajadzībām 

nepieciešamos 110. milj. eiro 

banknošu saņemsim no citas  

Eirosistēmas centrālās bankas 

• Pēc tam banknotes plānotā kārtībā 

tiks drukātas saskaņā ar ECB 

koordinētiem plāniem 

 

 

 

Avots: Banknotes of the world 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&source=images&cd=&docid=CQjWeiZEl59vqM&tbnid=uMxU9_RjPiwndM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://banknotesoftheworld.wordpress.com/2012/06/17/euro-issuing-countries/&ei=pjj6UePOD4ne4QTWiwE&psig=AFQjCNFbqoFcRAILG2VNdZc3de-fXg5r2g&ust=1375439398351568


Kas notiks ar Latvijas Bankas ārvalstu valūtas 

un zelta rezervēm pēc eiro ieviešanas 

95.6% ārvalstu valūtas un zelta rezerves 
paliks Latvijas Bankas īpašumā 

Latvijas Banka nodos pārvaldīšanā Eiropas 
Centrālajai bankai 4.4% ārējo rezervju (t.i. ārvalstu 
valūtu un zeltu 252 milj. eiro vērtībā),  

 zelta īpatsvars šajā summā būs 15% jeb 
aptuveni 38 milj. eiro vērtībā 

  atlikušo daļu veidos aktīvi ārvalstu valūtā  

Par ECB nodoto rezervju daļu Latvijas Banka 
saņems procentu ienākumus 

Visa pārējā ārvalstu valūtas un zelta rezervju daļa arī 
turpmāk veidos Latvijas Bankas rezerves aktīvus: 

 tos Latvijas Banka ieguldīs drošos finanšu 
instrumentos 

 

 



Latvijas Bankas funkcijas pēc eiro ieviešanas 

nemainīsies, bet atsevišķos jautājumos – pat 

paplašināsies 

• Statusam/līdzdalībai daudzās  jomās mainoties  

   no “brīvprātīgas” uz “obligātu” 

•  LB turpinās rūpēties par: 

 skaidras naudas izlaišanu  

 maksājumu sistēmu raitu darbību 

  maksājumu bilances uzskaiti  

 ekonomikas norišu analīzi -  ECB monetārās politikas lēmumu sakarā 

turpmāk jāpārredz visa eiro zona 

• LB prezidents  - Eiropas centrālās bankas  padomes loceklis: 

 eiro zonas jautājumi kļūst par iekšējiem jautājumiem 

 dalība Eiropas Centrālās bankas procentu likmju noteikšanā  

• LB padomes  kompetencē arī turpmāk stratēģiski jautājumi ,t.sk.: 

 lēmumi par LB rezervju pārvaldīšanu; 

 lēmumi Eiropas centrālo banku sistēmas uzdevumu īstenošanai; 

 u.c. jautājumi 

 

•      





Paldies par uzmanību! Papildu 

informācija: 

Latvijas Bankā 

 http://www.bank.lv/lat/main/euro/ 

 www.naudaspasaule.lv - interaktīvs finanšu izglītības un informācijas centrs; 

informācija par  EIRO MONĒTU BANKNOŠU DIZAINU, DROŠĪBAS PAZĪMĒM   

 www.naudasskola.lv – interaktīva vietne (prezentācijas, spēles, video, 

informācija) par eiro 

 

Par praktiskiem eiro sagādes jautājumiem   -  SAVĀ BANKĀ  

 

Finanšu ministrijā 

 www.eiro.lv  

 

Eiropas Centrālajā bankā 

http://www.jaunas-euro-banknotes.eu - informācija par  EIRO  BANKNOŠU un 

MONĒTU DIZAINU, DROŠĪBAS PAZĪMĒM 

 

 

http://www.bank.lv/lat/main/euro/
http://www.naudaspasaule.lv/
http://www.naudasskola.lv/
http://www.eiro.lv/
http://www.jaunas-euro-banknotes.eu/
http://www.jaunas-euro-banknotes.eu/
http://www.jaunas-euro-banknotes.eu/
http://www.jaunas-euro-banknotes.eu/
http://www.jaunas-euro-banknotes.eu/


Jautājumi un atbildes 

 


