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Latvijas Banka pēc eiro ieviešanas –

darbība un izaicinājumi



2

GALVENAIS MĒRĶIS – SAGLABĀT CENU STABILITĀTI

► analizēt, veidot un īstenot Eirosistēmas monetāro politiku; 

► veicināt maksājumu sistēmu raitu darbību un veikt starpbanku norēķinus; 

► nodrošināt skaidrās naudas apriti;

► pārvaldīt ārējās rezerves; 

► nodrošināt Valsts naudas ekspertīzes centra darbību;

► nodrošināt valsts budžeta maksājumu izpildi;

► sagatavot un publicēt statistiku; 

► uzturēt Kredītu reģistru; 

► pārstāvēt Latviju ārvalstu centrālajās bankās un starptautiskās finanšu institūcijās; 

► konsultēt Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu; 

► izsniegt licences ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai.

LATVIJAS BANKAS PAMATFUNKCIJAS:
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LATVIJAS BANKA AR SAVU BALSI EIROSISTĒMAS 
MONETĀRĀS POLITIKAS VEIDOŠANĀ RŪPĒJAS:

Lai Latvijas tautsaimniecība saņemtu
maksimālu labumu no eiro ieviešanas:

► lai būtu līdzekļi kreditēšanai

► lai būtu zemas procentu likmes

► lai būtu stabila eiro vērtība

Latvijas Bankai ir jāuztur un 
jāattīsta konkurētspējīga 
profesionālu analītiķu un pētnieku 
komanda 

Jāveic augsta sarežģītības līmeņa 
makroekonomiskā analīze un 
jānodrošina argumenti lēmumu 
ietekmēšanai
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► Reģionālas nozīmes naudas apstrādes 
centrs un glabātava;

► Stratēģiskas nozīmes filiāle Liepājā;

► 2015. gadā apstrādāti: 

► 140.7 milj. banknošu, 23.3 milj. no 
tām iznīcinātas;

► 33 milj. (180 t) monētu, no tām 
apgrozībai nederīgas 79 tūkst.;

► Valsts naudas zīmju ekspertīzes centrs 
(funkcija pārņemta no IeM);

► Skaidrās naudas apstrādes 
uzņēmumu kontrole (71 uzņēmums)

 LATVIJAS BANKA - VIENĪGAIS EIRO SKAIDRAS 
NAUDAS EMITENTS UN NAUDAS APSTRĀDES CENTRS
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LATVIJAS BANKAS FINANŠU IEGULDĪJUMU (REZERVJU) 
DINAMIKA
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Latvijas Banka –

Latvijas naudas sistēmas drošs mugurkauls 

Valsts iestāde, kas vienlaikus ir nozīmīgs globālā tirgū strādājošs finanšu uzņēmums

► Publiskās varas elementi: 
► Latvijas Bankas Padome 

kā normatīvo aktu izdevējs;
► monetārā politika;
► statistika.

► Finanšu industrija (uzņēmums): 
► rezervju pārvaldīšana;
► naudas aprite;
► maksājumu sistēmas;
► pamatkapitāls un rezerves, 
► finanšu grāmatvedība un 

peļņas sadale;


