
1 EUR

=
0.702804 LVL

JAU PASIRENGĘ?

1 EUR =

3,45280 LTL

diena – 2015 m. sausio 1 d.

Susipažinkite su eurų banknotais ir monetomis
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SERIJA „EUROPA“
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Naujieji 5 € – 120 x 62 mm
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Naujieji 10 € – 127 x 67 mm
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20 € – 133 x 72 mm
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PIRMOJI SERIJA
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10 € – 127 x 67 mm

5 € – 120 x 62 mm
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100 € – 147 x 82 mm

50 € – 140 x 77 mm
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500 € – 160 x 82 mm

200 € – 153 x 82 mm



Eurųbanknotųnominalai yra septyni: 5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 eurų.
Naujosios serijos „Europa“5 ir 10 eurų banknotai naudojami kartu su
pirmosios serijos 5 ir 10 eurų banknotais ir juos palaipsniui pakeis.
Per keletą ateinančiųmetų bus pakeisti ir kitų nominalų banknotai.
Štai, pavyzdžiui, 2015m. antrąjį pusmetį bus išleistas atnaujintas
20 eurų banknotas.

Visus eurų banknotus lengva patikrinti taikant „apčiuopkite–
pažvelkite–pakreipkite“metodą.

1 APČIUOPKITE

Popierius šiugžda ir yra standus.
Spausdinto paviršiaus nelygumai – pagrindinio
motyvo, raidžių ir didžiojo nominalo skaičiaus dažų
sluoksnis yra storesnis. Palei naujosios serijos
5 ir 10 eurų banknotų kairįjį ir dešinįjį kraštus yra
trumpų iškilių brūkšnelių.

2 PAŽVELKITE

Vandens ženklas – pažvelgus į banknotą prieš šviesą,
matyti banknoto nominalas ir langas. Naujosios serijos
5 ir 10 eurų banknotų vandens ženkle matyti graikų
mitologinio personažo Europos portretas.
Apsauginis siūlelis – pažvelgus į banknotą prieš
šviesą, matyti tamsi linija.

3 PAKREIPKITE

Priekinė banknoto pusė
Smaragdo spalvos skaičius – kreipiant naujosios
serijos 5 ir 10 eurų banknotus, blizga skaičiaus apatinė
arba viršutinė dalis. Skaičiaus spalva keičiasi iš ryškiai
žalios į sodriai mėlyną.
Holograma – ant pirmosios serijos 5, 10 ir 20 eurų
banknotųmatyti nominalo skaičius ir simbolis „€“.
Naujosios serijos 5 ir 10 eurų banknotų hologramoje yra
ir mitologinio personažo Europos portretas.
Ant 50, 100, 200 ir 500 eurų banknotų išryškėja
nominalo skaičius ir langas arba vartai.
Antroji banknoto pusė
Blizganti juostelė – joje išryškėja nominalo skaičius ir
simbolis „€“.
Spalvą keičiantis skaičius – 50, 100, 200 ir 500 eurų
banknotų antrojoje pusėje esančio skaičiaus spalva
keičiasi iš violetinės į gelsvai žalią arba rudą.

EURŲ BANKNOTAI



EURŲMONETOS

Eurųmonetos yra
nuo 1 cento iki
2 eurų. Kiekviena
moneta turi
bendrąją ir
nacionalinę puses.

Bendroji pusė

Šioje pusėje matyti
Europos žemėlapis.

Nacionalinė pusė

Kiekvienos šalies
nacionalinėmonetų
pusė yra savita.

Nepaisant skirtumų,
visos eurųmonetos
naudojamos visoje
euro zonoje.

Lietuviškos eurų
monetos

Lietuviškos eurų
monetos – su
iškaldintu Lietuvos
herbo simboliu
Vyčiu. Vytis
lietuviškose
monetose pradėtas
vaizduoti dar XIV
amžiuje. Ant
lietuviškos 2 eurų
monetos briaunos
iškaldinti žodžiai:
LAISVĖ, VIENYBĖ,
GEROVĖ. Lietuviškos
eurųmonetos bus
naudojamos visoje
euro zonoje.

2 €

1 €

50 centų

20 centų

10 centų

5 centai

2 centai

1 centas



www.nauji-euru-banknotai.eu www.lb.lt

LIETUVA ĮSIVEDA EURĄ
Lietuva įsiveda eurą 2015 m. sausio 1 d. Bendrąją Europos Sąjungos
valiutą ji naudos kartu su kitomis 18 šalių. Tai bus istorinė diena Lietuvai ir
Europos Sąjungai. Litai į eurus bus keičiami kursu 1 euras* = 3,45280 lito.

Iki 2015 m. sausio 15 d. dar galėsite atsiskaityti ir litais, ir eurais, o po šios
dienos euras taps vienintele mokėjimo priemone Lietuvoje.

Svarbu! Grynuosius litus į eurus galėsite nemokamai pasikeisti tik
bankuose, Lietuvos pašto skyriuose, kai kuriose kredito unijose ir Lietuvos
banke. Būkite budrūs ir neapsigaukite raginami litus į eurus išsikeisti
namuose, gatvėje ar pan.

Komerciniai bankai litų banknotus ir monetas nemokamai keis pusęmetų
po euro įvedimo (iki 2015 m. birželio 30 d.), o dar pusęmetų (iki 2015 m.
pabaigos) – tik kai kurie komercinių bankų padaliniai nemokamai keis tik
litų banknotus.

Lietuvos pašto skyriai ir kai kurios kredito unijos litų banknotus ir monetas
į eurus nemokamai keis 60 dienų – iki 2015 m. kovo 1 d.

Lietuvos bankas, kurio kasos yra Vilniuje ir Kaune, nemokamai litų
banknotus ir monetas į eurus keis neribotą laiką ir neribotą kiekį.

Vis dėlto patogiausiai pasikeisti grynuosius litus galima padedant juos
į sąskaitą iki euro įvedimo. 2015 m. sausio 1 d. litai jūsų sąskaitose banke
ar kredito unijoje į eurus bus perskaičiuoti automatiškai ir nemokamai.

Svarbu įsidėmėti, kad nuo 2015 m. sausio 16 d. eurų banknotai ir monetos
taps vienintele teisėta mokėjimo priemone Lietuvoje.

Šį lankstinuką apie eurų banknotus ir monetas kartu išleido Lietuvos
bankas ir Europos Centrinis Bankas. Jo kopijų lietuvių, rusų, lenkų ir
anglų kalbomis galima gauti Lietuvos banke.

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

Sonnemannstrasse 20
D-60314 Frankfurt amMain
Germany
Tel. +49 69 1344 0

www.nauji-euru-banknotai.eu
info@ecb.europa.eu

LIETUVOS BANKAS

Gedimino pr. 6
LT-01103 Vilnius
Lietuva
Tel. (8 5) 268 0029

www.lb.lt
info@lb.lt

Nemokamas euro telefonas
8 800 34528

* Pagal ES teisę bendrosios valiutos pavadinimas yra „euro“.


