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Ievads 

 

Ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā pakāpeniski tika nomainīta valsts valūta Latvijas lats uz eiro 

valūtu – vienotu norēķinu valūti eirozonā. tādējādi Latvijas sabiedrībā valūtas maiņas tēma kļuva 

īpaši aktuāla. Ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai tapa skaidrs, ka Latvijai reiz būs 

uzdevums mainīt savu valūtu. Tas notika 2014.gadā, kad Latvija atvadījās no savas nacionālās 

naudas vienības Latvijas lata. Valūtas maiņa bieţi tika apspriesta arī autores ģimenē, skolā, masu 

mēdijos, tādēļ darba autore radās interese pašai izstrādāt pētniecisko darbu par tēmu ‘’Latvijas lata 

vēsture’’. 

Darba mērķis – pētīt naudas vienības Latvijas lata rašanās vēsturi un attīstību līdz 

mūsdienām. 

Pētījuma uzdevumi:     

1) pētīt literatūras avotus un apkopot iegūto informāciju par Latvijas lata vēsturi un attīstību; 

2) aptaujāt skolēnus, lai uzzinātu viņu viedokli par bijušo Latvijas valsts naudas vienību 

Latvijas latu. 
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1. Lats vēsturē 

 

20.gs. sākumā Latvijā apgrozībā bija tikai Krievijas nauda – zelta un sudraba rubļi, kā arī 

papīrnauda. Savu pilsētas naudu 1915.gadā atsāka izlaist – Liepājas, Jelgavas un Ventspils – 

pašvaldības. Rīgas pilsētas valde savu naudu izlaida kopš 1919.gada 15.augusta. Par lata bāzi 

noteica zeltu (1 lats = 0.2903226 g. zelta). Par mazāko naudas vienību kļuva – santīms. Latvijas 

Republikas metāla nauda – 1, 2, 5, 10 un 20 santīmu monētas no 1922. līdz 1925.gadam kaltas 

Šveicē, bet pēc tam Anglijā. Rīgas monētu kaltuvi svinīgi atklāja 1937.gada 17. martā, izkaļot 1 

santīma monētas, vēlāk arī 2 santīmu monētas. Latu un santīmu grafiskā dizaina autori bija Jānis 

Roberts Tilbergs, Rihards Zariņš un Ludolfs Liberts. No papīra tika izgatavotas 10, 20, 25, 50, 100 

un 500 latu banknotes (skat. att. 4.), to grafiskā dizaina autori bija Jānis Štembergs, Kārlis Krauze, 

Artūrs Apinis. 

1940.gada 25. novembrī paralēli latam kā likumīgu maksāšanas līdzekli izviesa PSRS naudu 

pēc kursa: 1 lats = 1 rublis. 1941. – 1945.gadā Latvijā apgrozībā atradās divas ārvalstu valūtas: vācu 

okupācijas nauda reihsmarkas (RM) – un PSRS rubļi.  Pēc 2.pasaules kara un pat līdz 1992.gadam 

Latvijā apgrozībā atradās PSRS rubļi un kapeikas. 

1993.gada 5.martā tika laista apgrozībā pirmā atjaunotā lata naudas zīme – Latvijas Bankas 

5 latu banknote. Tā neatkarību atguvusī Latvijas valsts gadsimtu miju sagaida ar stabilu nacionālo 

valūtu-lats (skat. att. 2.), kura ļauj atdzimt tautsaimniecībai un priecē ar skaisto veidolu. (2) 

 

1.1. Sudraba pieclatnieks 

 

Sudraba piecu latu izlaišanu paredzēja 1925.gada 24.martā Saeimas pieņemtie papildinājumi 

noteikumos par naudu.  Pēc politiķu domām tajā brīdī nav bijis spiedīgas vajadzības pēc piecu latu 

monētas, tāpēc šī projekta īstenošanu atstāja uz vēlāku laiku. Projekta ideju atkal atjaunoja Finanšu 

ministrijā 1928.gada rudenī. Monēta bija iecerēta kā nomināli lielākā, un jau pašā sākumā tai tika 

plānots piešķirt ārējo veidolu, kas „būtu cienīgs kultūras dokuments”. Bija domāts sarīkot konkursu 

monētas meta izgatavošanai, bet Ministru kabinets šo Finanšu ministrijas projektu noraidīja. Kad 

noskaidrojās, ka Latvijā monētas izkalt nav iespējams, valdība 1929.gada 10.janvāra sēdē pēc 

finanšu ministra priekšlikuma nolēma, neizsludinot konkursu, pasūtījumu izkalt vienu miljonu 
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piecu latu monētas nodot Anglijas karaliskajai naudas kaltuvei. Par monētas dizaina labāko metu 

tika izsludināts konkurss Mākslas akadēmijā, solot prēmijā 200 latu.  Pieclatnieka meta autora 

vārdu sabiedrība uzzināja pēc daţiem mēnešiem, kad „Ilustrētais Ţurnāls’’ 1929.gada maijā vēstīja, 

ka jaunie sudraba pieclatnieki, kuru projektam it kā izsludināja sacensību Latvijas Mākslas 

akadēmijas audzēkņu vidū, būšot atkal darināti pēc Latvijas Mākslas akadēmijas profesora, Valsts 

papīru spiestuves pārvaldnieka, grafiķa Riharda Zariņa (1869.-1939.) veidotā dizaina, kuram 

priekšroku devusi Finanšu ministrija. Piecu latu monētas ārējais veidols bija šāds: vienā pusē 

tautumeita ar vainagu galvā un uzraksts „Latvijas Republika’’, otrā- lielais valsts ģerbonis, kalšanas 

gads un uzraksts  „ Pieci 5 lati”, bet uz joslas: „Dievs, svētī Latviju”. Tādus pieclatniekus cilvēki 

uzskatīja par laimes naudu, pie kuras centās tikt un to krāt. (skat. 1.att.) (1, 28.) 

 

1.2. Īpašā dizaina lati 

 

Īpašā dizaina viena lata monētu izlaišanu var pamatoti uzskatīt par vienu no 

veiksmīgākajiem Latvijas Bankas projektiem. Vienlatnieka monētas ātri kļuva populāras, ka pat 

neparādījās plašā apgrozībā. 2004.gadā nolemts izlaist īpašā dizaina monētas divreiz gadā – vasaras 

sākumā pirms Jāņiem un rudenī pirms Ziemassvētkiem. Izlaiţot pirmo dizainēto monētu (skat. 

3.att.) ar stārķa attēlu, Latvijas Banka informēja sabiedrību, ka šī monēta ir īpaša apgrozības 

monēta, kuras tirāţa netiks papildināta, kā tas notiek ar citām daţādu nominālu apgrozības 

monētām. Kopumā tika izlaistas 24 īpašā dizaina monētas (izskaitot Sudraba pieclatnieku). Stārķis, 

Skudra Sēne, Sprīdītis, Sv. Pētera baznīcas gailis, Kliņģeris, Jāņu vainags, Čiekurs, Pūces sakta, 

Sniegavīrs, Ūdensroze, Skursteņslauķis, Nameja gredzens, Eglīte, Krupis, Pakavs (viens uz augšu 

otrs uz leju), Alus kauss, Piparkūku sirds, Ezis, Ziemassvētku zvaniņi, Kokle, Paritāte un Sudraba 

pieclatnieks (skat.3. att.). (1, 123) 
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Aptaujas rezultāti 

Lai uzzinātu skolēnu viedokli par bijušo Latvijas valsts naudas vienību Latvijas latu, autore 

veica aptauju Kuldīgas 2.vidusskolā. Aptaujā piedalījās 80 skolēnu no 5.-9.klasei. 

Pirmais jautājums: Kā tu vērtē savas zināšanas par latu? 

80% skolēnu vērtē savas zināšanas augstu un uzskata tās tikai par pietiekamām. 20% 

skolēnu vērtē savas zināšanas zemu un uzskata par nepietiekamām. Darba autore apkopojot 

aptaujas atbildes secina, ka vairums skolēnu savas zināšanas par latu uzskata par 

pietiekamām. 

Otrais jautājums: Kurā gadā, pēc tavām domām, Latvijā sāka izlaist savu valūtu – latus? 

80%   skolēnu uzskata ka, Latvijā latus sāka izlaist 1918.gadā.  20% skolēnu uzskata 

ka, latus sāka izlaist 1922.gadā. Darba autore secina, ka uz šo jautājumu neviens aptaujātais 

nav atbildējis pareizi. Latvijā latus sāka izlaist 1915.gadā. Pēc autores domām, iemesls kāpēc 

80% skolēnu atbildēja 1918.gadā ir šāds: 1918.gads ir Latvijas neatkarības proklamēšanas 

gads, autore domā ka, tieši šis fakts lika skolēniem domāt citādi. 

Trešais jautājums: Cik, pēc tavām domām,  ir izlaisti Latvijas ’’Jubilejas lati’’? 

50%  skolēnu domā ka, Latvijā ir izlaisti 96 „Jubilejas lati’’, turpretim otra puse 

aptaujāto atbildēja- 24 „Jubilejas lati’’. Secinājums: Puse no aptaujātajiem atbildēja pareizi- 

24 „Jubilejas lati’’, bet autore domā ka, otrai pusei atbildēt nepareizi lika fakts ka, 2014.gadā  

Latvijai palika 96 gadi. 

Ceturtais jautājums: Kādas vērtības monētas, banknotes bija/ir Latvijas latam? 

Šajā jautājumā visi aptaujātie atbildēji vienādi pareiz i- Latvijas latiem ir: 

metāla nauda (monētas)  1, 2, 5, 10, 20, 50 santīmi, kā arī 1 un 2 latu monētas, 

papīra nauda (banknotes)  5, 10, 20, 50, 100 un 500 latu banknotes. 

Piektais jautājums: Kādas ir tavas domas par Latvijas tagadējo valūtu – eiro? 

Šeit domas dalās - 80% skolēnu vēlētos atpakaļ latus, viņiem nepatīk norēķināties ar 

eiro. Tikai 20% skolēnu ir apmierināti ar jauno valūtu. Darba autore secina, ka vairums 

aptaujāto skolēnu vēlas atgriezt Latvijas latu. 
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Secinājumi 

 

1. Latu un santīmu grafiskā dizaina autori bija Jānis Roberts Tilbergs, Rihards Zariņš un 

Ludolfs Liberts. No papīra tika izgatavotas 10, 20, 25, 50, 100 un 500 latu banknotes, to 

grafiskā dizaina autori bija Jānis Štembergs, Kārlis Krauze, Artūrs Apinis. 

2. Skolēni savas zināšanas par latu vērtē augstu, tomēr tās nav precīzas.  

3. Jautājumos kuros ir jānosaka precīzs skaitlis/atbilţu variants, vairums kļūdās. 

4. Par valūtas maiņu aptaujāto skolēnu domas dalās – ir gan viedoklis par, gan arī pret.  

5. Lielākā daļa aptaujāto nosliecas par labu latam. 

6. 80% aptaujāto Kuldīgas 2.vidusskolas skolēnu savas zināšanas par Latvijas latu uzskata par 

pietiekamām, bet 
4

1
daļa skolēnu tās vērtē zemu. 

7. Aptaujātie skolēni nezina, kurā gadā pirmo reizi izlaida Latvijas latu. 

8. 80% aptaujāto skolēnu vēlas atgriezt Latvijas latu. 
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Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts 

 

1.  Kuļbanska, G., Degtere, D. (2013) Nauda ar Latvijas dvēseli. Lats  Jelgava: Jelgavas 

tipogrāfija,  ISBN: 9789934140273, 177 lpp. 

2. Latvijas banka. Eirosistēma. www.bank.lv/publikacijas/anerss-un-reverss/latvijas-

nacionala-valuta-vesture-un-sodiena/4671 (Skatīts 21.12.2014.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bank.lv/publikacijas/anerss-un-reverss/latvijas-nacionala-valuta-vesture-un-sodiena/4671
http://www.bank.lv/publikacijas/anerss-un-reverss/latvijas-nacionala-valuta-vesture-un-sodiena/4671
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Pielikums 
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1.pielikums Aptaujas anketa skolēniem                                                                     

Aptauja 

Labdien, cien. respondent!  

Lūdzu Jūs atbildēt uz aptaujas jautājumiem par latu. Lūdzu savas atbildes nosūtīt vēstulē 

autorei, norādot jautājuma numuru un atbildei atbilstošo burtu. Šī anketa ir anonīma un tās rezultāti 

tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Jau iepriekš pateicos par atsaucību, Kuldīgas 2. vidusskolas 6
a
. 

klases skolniece Romija Vārpiņa. 

1.Kā tu vērtē savas zināšanas par latu? 

a. Labas. Par latu zinu daudz. 

b. Pietiekamas. Nezinu visu, bet man ar to pietiek. 

c. Neīpaši labas. Par latu zinu maz. 

d. Sliktas. Par latu nezinu neko. 

2.Kurā gadā, pēc tavām domām, Latvijā sāka izlaist savu valūtu – latus? 

a. 1922. gadā. 

b. 1918. gadā. 

c. 1915.gadā. 

3.Cik, pēc tavām domām,  ir izlaisti Latvijas „Jubilejas lati’’? 

a. 30 lati. 

b. 24 lati. 

c. 96 lati. 

4.Kādas vērtības monētas, banknotes bija/ir Latvijas latam? 

a. 1, 2, 5, 10, 20, 50 sant. 1 un 2 latu monētas un 5, 10, 20, 50,100 un 500 latu banknotes. 

b. 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50sant. 1, 2,latu monētas un 5, 10,15,20,50,100,500 latu banknotes. 

5.Kādas ir tavas domas par Latvijas tagadējo valūtu – eiro? 

a. Mani tas īpaši neuztrauc, man patīk eiro. 

b. Mani uztrauc valūtas maiņa, vēlos atpakaļ latus, man nepatīk eiro. 

c. Mani neuztrauc valūtas maiņa, man ir vienalga ar kādu valūtu jānorēķinās. 

 

Liels paldies par atsaucību! 
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2.pielikums Attēli                                                                     

1.attēls Sudraba pieclatnieks  

(autors  http://www.draugiem.lv/treideri/news/?p=8275084) 

 

 

 

 

2.attēls Latvijas latu banknotes 

(autors http://www.reddit.com/r/polandball/comments/2h2scu/latvia_is_of_art_and_culture/) 

 

 

http://www.draugiem.lv/treideri/news/?p=8275084
http://www.reddit.com/r/polandball/comments/2h2scu/latvia_is_of_art_and_culture/
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3.attēls Īpašā dizaina lati 

(autors http://eshop.latgold.lv/public/29672.html?limenis=32636&ref=31457) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eshop.latgold.lv/public/29672.html?limenis=32636&ref=31457
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4.attēls 20 latu banknote 1924.gadā 

(autors http://www.la.lv/numismatikas-retumi%E2%80%A9-2/) 

 

 

http://www.la.lv/numismatikas-retumi%E2%80%A9-2/

