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LKA līdzdalība valsts € projektā  
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Banku sektors un LKA ir pārstāvēts valsts izveidotās eiro 

ieviešanas projekta darba grupās un apakšgrupās: 

1. Naudas un maksājumu sistēmas darba grupā: 

1) Skaidras naudas nomaiņas  apakšgrupā,  

2) Skaidras naudas nomaiņas drošības apakšgrupā;  

2. Finanšu sistēmas darba grupā; 

3. Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupā.  

 

LKA un bankas aktīvi līdzdarbojas normatīvo aktu izstrādē un 

konsultācijās - Euro ieviešanas kārtības likums, Latvijas 

Nacionālais euro ieviešanas plāns, praktiskās Vadlīnijas, MK 

noteikumu grozījumi.  

  

 



LKA un banku kopējie pasākumi 
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LKA ir izveidota Banku eiro darba grupa, kurā piedalās visu 

banku eiro projektu vadītāji – domapmaiņa, praktisku jautājumu 

risināšanas iespējas. 

 

Gada otrajā pusē LKA veiks banku sektora kopīgu 

komunikāciju kampaņu, kuras mērķi: 

veicināt bezskaidras naudas norēķinus un e-kanālu 

izmantošanu, kā arī skaidras naudas samazināšanu apritē 

(jau pirms eiro ieviešanas), 

informēt banku klientus par praktiskiem jautājumiem, kas 

saistīti ar banku pakalpojumiem un eiro ieviešanu Latvijā 

(karšu darbība, bankomātu darbība, filiāļu darbība, 

pakalpojumu cenas, bankas dokumenti, kredītu un 

noguldījumu līgumi u.c.). 



Praktiskie darbi bankās €  ieviešanai 
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Bankas eiro ieviešanai gatavojas jau kopš 2012. gada rudens, lai 

īstenotu eiro ieviešanas projektu - visās bankas ir izveidotas 

iekšējās eiro darba grupas. 

Līdz šā gada aprīlim bankās tiks pabeigta izpēte un 

novērtējums, ļaujot apzināt visas IT sistēmas un procesus, 

kuros nepieciešams veikt izmaiņas. 

Apzinātas izmaksas (iekšējo resursu noslodze un ārējo resursu 

izmantošana). 

Nākamajos mēnešos turpināsies sagatavošanas darbi: 

IS izstrāde un testi, 

maksājumu un karšu norēķinu sistēmu pielāgošana, 

eiro skaidras naudas piegāžu un latu skaidrās naudas izņemšanas no 

apgrozības plānošana, 

banku darbinieku apmācība, 

drošības pasākumu skaidras naudas nomaiņas nodrošināšanai plānošana, 

komunikācijas pasākumu sagatavošana. 

 



Lielākie izaicinājumi 
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Skaidras naudas nomaiņa: 

lata banknošu un monētu savākšana, 

eiro sākumkomplektu pārdošana iedzīvotājiem un 

uzņēmumiem, 

eiro priekšpiegāde uzņēmumiem. 

 

Bezskaidras naudas lietošanas veicināšana. 

 

Banku klientu nodrošināšana ar saprotamu un 

pietiekamu informāciju. 


