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Komunikācijas aktivitātes saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā ietvaros.

Maksājot veikalā vai izņemot naudu no 
bankomāta, pārliecinieties, vai kāds neno-
skatās jūsu PIN kodu.

Pārliecinieties, ka uz bankomāta nav 
piestiprinātas ierīces jūsu maksājumu 
kartes datu nolasīšanai!

Neatklājiet nevienam savus personas vai 
maksājumu kartes datus, esiet piesardzīgs ar 
darījumiem internetā.

RŪPĪGI SARGĀJIET SAVUS BANKAS
KARTES DATUS UN PIN KODU!

PĀRVIETOJOTIES AR NAUDU,
NOGLABĀJIET TO LABI UN

PIESKATIET CIEŠI!

KĀ RĪKOTIES,
LAI PĀREJA UZ EIRO

BŪTU DROŠA

Mainiet naudu pa dienu, pieaiciniet līdzi 
kādu radinieku vai draugu! 

Pēc maiņas naudu noglabājiet apģērba 
iekškabatās. Somu vai maku var nozagt.

Uzmanieties no kabatzagļiem! Ar lielām 
naudas summām nebrauciet pārpildītā trans-
portā un neejiet uz tirgu.

Ja sastopaties ar krāpšanu, laupīšanu vai to mēģinājumu, 
ziņojiet par to policijai pa tālruni 112 vai 110, lai

pasargātu no ļaundariem sevi un arī citus cilvēkus!



Nekādā gadījumā nemainiet naudu pie sve-
šinieka, kas ierodas jūsu dzīvesvietā – jums var 
iemānīt viltojumus!

Nelaidiet mājās svešiniekus! Ja personas 
uzdodas par sociālajiem darbiniekiem, kādu 
fondu vai organizāciju pārstāvjiem, pārliecinie-
ties par to identitāti un apmeklējuma mērķi.

Iepazīstieties ar eiro izskatu un pretvilto-
šanas pazīmēm!

Nemainiet naudu pie privātpersonām! Ja 
kāds sola izdevīgāku valūtas apmaiņas kursu, 
viņš grib jūs apkrāpt! Kurss visur Latvijā ir 
vienāds un nemainīgs – 1 eiro ir 0,702804 lati. 
Iegaumējiet to un maksājot nesteidzieties – 
rēķiniet rūpīgi līdzi.

Nesteidzieties mainīt naudu – maiņas proce-
sā neko nevar nokavēt, jo latus uz eiro bez 
maksas varēs apmainīt no 2014. gada 1. janvā-
ra: 

• trīs mēnešus 302 Latvijas Pasta nodaļās;
• sešus mēnešus visās bankās;
• Latvijas Bankā – bez termiņa ierobežojuma.

Neuzglabājiet mājās lielas naudas 
summas! Drošāk naudu ir glabāt kontā – bankā 
vai pastā.

Nestāstiet citiem, kur glabājat naudu un 
kad plānojat to mainīt, nedemonstrējiet skaidru 
naudu.

Esiet piesardzīgs darījumos ar lielām 
skaidras naudas summām! Pārdodot māju vai 
auto, uzmanieties no krāpniekiem, kuri var 
piedāvāt viltotus eiro.

Par drošu pāreju uz eiro uzziniet www.vp.gov.lvPar visiem eiro jautājumiem uzziniet, zvanot uz bezmak-
sas informatīvo tālruni 8000 3000 vai www.eiro.lv

Ja sastopaties ar krāpšanu, laupīšanu vai to mēģinājumu, 
ziņojiet par to policijai pa tālruni 112 vai 110, lai

pasargātu no ļaundariem sevi un arī citus cilvēkus!

Par eiro izskatu un drošības pazīmēm uzziniet:
www.bank.lv/es-un-eiro/banknotes

NELAIDIET MĀJĀS SVEŠINIEKUS! MAINIET NAUDU BANKĀ VAI PASTĀ!NAUDU GLABĀJIET KONTĀ!


