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Ievads 

  

Ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā mainīsies nauda. Mums vairs nebūs lati, bet būs eiro. 

Tāpēc es izvēlējos rakstīt projekta darbu par jauno naudu, lai varētu to labāk iepazīt. Es varēšu 

izbaudīt eiro pats savās rokas. Varbūt eiro ir labāks par latiem? Bet būs žēl atvadīties no 

latiem. Es zinu, ka eiro vērtības ziņā ir mazāks nekā lats, tāpēc projektā centīšos noskaidrot 

kāds ir naudas kurss. Arī to, kā aprēķināt naudas maiņu. Es vēlējos uzzināt kādas ir eiro 

banknošu krāsas, jo tās, šķiet, ir krāsainākas un košākas. Eiro 7 banknotes ir kā 7 māsas 

varavīksnē. 

Nevaru sagaidīt kad pienāks 1.janvāris, bet arī vēl negribas atvadīties no latiem.  

 

Mērķis:  

Uzzināt pēc iespējas vairāk par eiro. 

 

Uzdevumi:  

1. Noskaidrot kāds ir eiro kurss attiecībā pret latiem  

2. Uzzināt, kāpēc Latvijā ievieš eiro naudu 

3. Iepazīt eiro krāsas 
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Latvijā ievieš eiro 
 

2014.gada pirmajā dienā Latvijā ieviesīs eiro. Tā būs vēsturiska diena gan Latvijai, gan 

visai Eiropas savienībai. No tā brīža Latvijā būs tā pati valūta, kas 17 citās Eiropas valstīs. 

 

Līdz 2014. gada 14. janvārim joprojām būs iespējams norēķināties ar latiem,bet pēc 

tam maksājumus varēs veikt tikai eiro. Pasta nodaļās latus bez maksas varēs apmainīt līdz 

2014. gada 31. martam. Bankās būs iespējams apmainīt  neirobežotu daudzumu latu līdz 

2014.gada 30 jūnijam. Vēlāk jebkuru daudzumu lata banknošu un monētu neierobežotu laiku 

varēs apmainīt Latvijas bankā. 

Ar 2014. gada 15. janvāri eiro banknotes un monētas kļūs par vienīgo likumīgo 

maksāšanas līdzekli.  

Latvijā ieviesa eiro tāpēc, lai  

 cilvēkiem, kuri ceļotu, to darīt būtu lētāk, jo nevajadzēs tērēt valūtas maiņai; 

 cilvēkiem būtu ērtāka iepirkšanās, jo eiro cenas ir caurredzamas un vieglāk 

salīdzināmas ar citu eiropas valstu cenām; 

 uzzņēmējiem nebūtu jāraizējas par konvertāciju un valūtas kursa svārstībām; 

 valdībai samazinātos izmaksas par aizņēmumu no eiropas savienības kases.  

 

Eiro banknotes 

Ir septiņas nominālvērtību eiro banknotes: 

5eiro, 10 eiro, 20 eiro, 50 eiro, 100 eiro, 200 eiro, 500 eiro 

Līdztekus sākotnējai 5 eiro banknotei apgrozībā laista uzlabota 5 eiro banknote – 

pirmā  jaunās Eiropas sērijas banknote, kas pamazām aizstās iepriekšējo. Turpmākajos gados 

tiks aizstātas arī pārējo nominālvērtību banknotes. 

Eiro banknotēm ir vienots dizains,bet dažādi izmēri - tas ļauj vieglāk noteikt naudaszīmes 

nominālu. 1996. gadā izvēlējas visā eirozonā organizētā konkursu. Tajā uzvarēja banknotes, 

kuru  veidolu iedvesmoja Eiropas kultūrvēstures laikmetu arhihitektūras stili. Uz visām  

banknotēm  ir attēloti  arhitektūras elementi – logi, vārtslejas un tilti. Tie simbolizē Eiropas 

vienotības ideju.  

Banknotēm ir dažādi izmēri, spilgtas krāsas un reljefi, kā arī iespiedumi uz virsmas, 

kas palīdz vājredzīgajiem atpazīt nominālu. 
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Eiro banknotes krāsas 

Katrai eiro banknotei (skatt.1.att.) ir sava krāsa. 

1.att. eiro banknotes 

 

5 euro-pelēka,  

10 euro- sarkana, 

20 eiro – zila,  

50 eiro-orandža, 

100 eiro-zaļa, 

200 eiro-dzeltena,  

500 eiro-violeta 
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Eiro monētas 

Eiro monētu (skat.2.att.) nominālvērtība ir no 1 centa līdz 2 eiro.  

Katrai monētai ir Eiropas puse un nacionālā puse. Ikviena eirozonas  dalībvalsts  

izvēlas  savu monētu dizainu, atspoguļo tās īpašo vēsturi un kultūru. 

2.att. eiro monētas 

 

Latvijas eiro monētas  

Latvijas monētu (skat.3.att.) dizains tika izvēlēts tautas ideju konkursā 2004.gadā. 

Žūrija par labāko atzina jēkabpilietes Ilzes Kalniņas priekšlikumu.  

3.att. Latvijas eiro monētas 
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Eiro kurss pret latiem 

Visi lati pret eiro tiks konvertēti pēc eiropas savienības padomes 2013. gada 9. jūlijā  

noteikta oficiāla pārejas kursa un matemātiskajiem  pārrēķina  principiem: 

1 eiro=0,702804 lati. 

Šādu kursu Latvijas  banka bija noteikusi jau 2005.gada  1.janvārī. Noteiktais oficiālais 

pārejas kurss  ir nemainīgs  un tieši šāds  tiks piemērots arī pēc 5, 10 un vairāk gadiem.  

Tas  nozīmē ka  piemēram, mainot  10 latus pret eiro  arī pēc 50 gadiem, jūs saņemsiet 14,23 

eiro, bet, mainot 0,87 santīmus, saņemsiet 1,24 eiro. Pēc konvertācijas summa eiro vienmēr 

būs lielāka par summu latos.  

Jāņem vērā, ka, lai arī cipari būs lielāki, naudas vērtība būs tāda pati kā iepriekš. Ar 

saņemtajiem eiro mēs vaēsim iegādāties tādu pašu daudzumu pārtikas preču un veikt 

maksājumus kā ar iepriekšējo summu latos.  

 

Latu un eiro kalkulators 

Lvl                                  eiro 

0,01                                0,01 

0,02                               0,03 

0,05                      0,07 

0,10    0,14 

0,20    0,28 

0,50   0,71 

1,00   1,42 

2,00   2,85 

5,00   7,11 

10,00   14,23 

20,00   28,46 

50,00   71,14 
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100,00   142,29  

200,00   284,57  

500,00   711,44  

 

Eiro viltojums 

Eiro banknotes ir viegli pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot  un pagrozot. Galvenie 

drošības  elementi – ūdens  zīmes,  pretviltošanas joslas u.c. drošības elementi ir zināmi jau no  

lata banknotēm. Svarīgi ir iepazīties ar banknošu un monētu izskatu un drošības pazīmēm. Uz 

Latvijas eiro monētām vienā pusē  būs redzemi mūsu valsts simboli – tautumeita un Latvijas 

ģērboņi. Eiro monētu otrā pusē, kur redzami  cipari, un banknotes visās eirozonas valstīs  ir 

vienādas. Ar  Latvijas eiro monētām varēs maksāt  visās valstīs,  kur tiek lietots eiro, un ar citu 

valstu eiro monētām varēs maksāt arī Latvijā.  

Nekādā gadījumā nevajag piekrist darijumam, kurā jums  piedāvā izdevīgāku maiņas 

kursu. Tas varētu būt mēģinājums iemainīt viltotu naudu vai apkārt. Nevajag uzticēties 

skaidras naudas mainītājiem, kas varētu nākt uz mājām un piedāvāt izdevīgāku kursu vai 

kādus skaistākus un jaunākus eiro. Nauda var būt viltota. Arī iepērkoties, vajag rūpīgi 

pārbaudīt  naudu.  

Ja piedzīvojat krāpšanu, laupīšanu vai to meiģinājumu- nekavējoties jāziņo policijai, 

zvanot 112. 
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Secinājumi 

1. Iepazinos ar eiro un noskaidroju kādas ir eiro banknotes un monētas. Kādas ir 

krāsas un monētu kalums.  

2. Uzzināju kāpēc Latvija atsakās no latiem un ievieš eiro.  

3. Uzzināju kā iespējams atšķirt īstu eiro no viltojuma. 

4. Noskaidroju, ka latu banknotes un monētas pret eiro varēs apmainīt Latvijas bankā 

neierobežutu laika periodu. 

5. Iemācījos aprēķināt eiro cenas attiecībā pret latiem. 
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