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Eiropas Centrālā banka (ECB) turpina pastiprināt savus centienus 
izglītības jomā un ir izveidojusi Euro skolu – jaunu koncepciju, kuras 
pamatā ir ļoti viegli saprotamu izglītojošu materiālu sērija. Izmanto-
jot moduļu struktūru, kuras pamatā ir ideja, ka pastāv dažādi zinā-
šanu apguves veidi un dažādas informācijas pasniegšanas formas, 
Euro skola izveidota plašai auditorijai un apvieno spēles, interaktīvas 
prezentācijas, publikācijas un izstādi. Tās sastāvā ir šādi moduļi.

Lai arī Euro skola domāta plašai sabiedrībai, būtisku ieguldījumu  
atsevišķu materiālu izstrādē sniegušas skolas. Piemēram, bērniem 
domātajā brošūrā trilleros sastopamajiem līdzīgie dialogi tika veidoti 
ar Eiropas skolas audzēkņu Frankfurtē pie Mainas palīdzību. Pēc tam 
11 valodu versijas tika testētas Eiropas skolā un Spānijas, Grieķijas, 
Portugāles, Slovākijas un Somijas skolās. Līdzīgi datorspēles tika  

testētas grupā, kurā bija dažādu tautību skolēni vecumā no 10 līdz 
12 gadiem. Pēc tam spēles tika labotas saskaņā ar saņemtajiem 
komentāriem. 
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Euro skolas pamatā ir metode, kas, veicinot viņu aktīvu līdzdalību, 
palīdz bērniem un pieaugušajiem veidot izpratni par banknošu un 
monētu pasauli. Protams, pieaugušie var palīdzēt bērniem šo mācību 
metožu izmantošanā, bet arī viņiem pašiem var rasties vēlēšanās 
lietot izglītojošos materiālus – vai tā būtu datorspēle, izstādes  
apmeklējums vai kartīte, kurā parādīti banknošu pretviltošanas 
elementi –, lai padziļinātu savas zināšanas.

Sniedzot Jums šo materiālu komplektu presei, ECB cer, ka Euro 
skolā ietverto izglītojošo materiālu pārskats Jums liksies interesants 
un aizraujošs, un aicina arī Jūs ceļojumā pa euro banknošu un  
monētu pasauli.

Sīkāku informāciju iespējams iegūt vai nu detalizētajā aprakstā par 
katru no izglītojošajiem materiāliem šajā materiālu komplektā  
presei, vai arī interneta lapā www.euro.ecb.eu. Lielākā daļa Euro 
skolas materiālu izstrādāti vairāk nekā 20 Eiropas valodās. 

Euro skolas atklāšana
Euro skolas atklāšana notiks 2009. gada 19. jūnijā plkst. 14:00 ECB 
telpās Frankfurtē pie Mainas, Vācijā. Sešu Frankfurtes skolu  
audzēkņi ar vislielāko punktu skaitu iepriekšējos testos spēlēs  
datorspēli “Euro run”, lai noskaidrotu, kuri ir trīs visprasmīgākie, 
šķēršļiem pilnajā ceļā savācot euro un atbildot uz jautājumiem par 
euro banknotēm un to pretviltošanas elementiem. ECB prezidents 
Žans Klods Trišē pasniegs balvas sacensību uzvarētājiem.

Šā notikuma attēli būs apskatāmi ECB mājas lapā (www.euro.ecb.eu).

“Euro run” sacensības tiešsaistē – ceturkšņa paziņojumi par uzvarētājiem
“Euro run” sacensības, kas būs pieejamas, izmantojot saiti http://
www.ecb.europa.eu/euro/play/run/html/index.lv.html, tiks orga-
nizētas tiešsaistē, un katras no tām ilgs trīs mēnešus. Spēlētājiem 
no ES valstīm vecumā no 10 līdz 16 gadiem būs iespēja sacensties, 
lai noskaidrotu dalībnieku, kurš visvairāk zina par euro un var veik-
smīgi pārvarēt “Euro Run” šķēršļus. Pirmās sacensības sāksies  
2009. gada 15. jūlijā. To uzvarētāji tiks paziņoti 2009. gada  
19. novembrī Euro izstādes atklāšanā Komunikāciju muzeja (Museum 
für Kommunikation) telpās Berlīnē. Trīs spēlētāji ar lielāko punktu 
skaitu saņems balvas.

19.06.

2009

15.07.

2009



1.
Datorspēles

Trīs datorspēles izveidotas, lai sniegtu statisko informāciju par 
dažādām ar euro banknotēm un monētām saistītām tēmām. Tās 
sadala informāciju viegli lietojamās paketēs, pasniedzot to atšķirīgos 
griezumos un dažādā tempā. Spēles viegli uztveramā veidā piedāvā 
iepazīt visiem aktuālu tēmu, un to mērķis ir palielināt vispārējo 
interesi par euro banknošu un monētu pasauli.



1.1. Euro run

“Euro run” ir spraiga spēle ar skriešanu un lekšanu gan gados, gan 
sirdī jaunajiem. Tajā spēlētājiem jāsalasa pēc iespējas vairāk euro 
banknošu un monētu. Jaunākajam ECB pārstāvim Aleksim nākas ne 
tikai lekt pāri euro banknotēs attēlotajiem tiltiem, pārvarēt virkni 
šķēršļu un izvairīties no iekrišanas ūdenī, bet arī atbildēt uz 
jautājumiem par euro banknotēm un monētām. Savu varoņdarbu 
noslēgumā viņam jāatmasko banknošu viltotājs. Spēlei ir septiņi 
līmeņi, katrs no tiem veltīts citai euro banknošu nominālvērtībai. 
Spēles gaitā tās dalībnieki saņem detalizētu informāciju par 
dažādiem banknošu pretviltošanas elementiem. Spēle meistarīgi 
izceļ euro banknošu grafiskā dizaina variantus, kā arī to, cik svarīgi, 
tās pārbaudot, pārliecināties par vairāk nekā viena drošības 
elementa esamību.  

 Mērķauditorija: ikviens var spēlēt un izbaudīt ātro un jautro 
“Euro run”. Spēles tēmas un personāžus veidoja un testēja, 
piedaloties skolēniem vecumā no 10 līdz 16 gadiem.

Pieejama ECB interneta lapā:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/run/html/index.lv.html



1.2. "Euro run" sacEnsības tiEšsaistē
Ceturkšņa paziņojumi par uzvarētājiem

“Euro run” sacensības, kas būs pieejamas, izmantojot saiti http://
www.ecb.europa.eu/euro/play/run/html/index.lv.html , tiks 
organizētas tiešsaistē, un katras no tām ilgs trīs mēnešus. Spēlētāji 
no ES valstīm vecumā no 10 līdz 16 gadiem varēs sacensties savā 
starpā, lai noskaidrotu dalībnieku, kurš visvairāk zina par euro un 
var veiksmīgi pārvarēt “Euro Run” šķēršļus. Pirmās sacensības 
sāksies 2009. gada 15. jūlijā. To uzvarētāji tiks paziņoti 2009. gada 
19. novembrī Euro izstādes atklāšanā Komunikāciju muzeja (Museum 
für Kommunikation) telpās Berlīnē. Trīs spēlētāji ar lielāko punktu 
skaitu saņems balvas.



1.3. atrodi prEtviltošanas ElEmEntus!

Palīdzi Annai salikt kopā saplēstas euro banknotes gabaliņus, 
vienlaicīgi mācoties, kā pārbaudīt dažādus euro banknošu 
pretviltošanas elementus. Šīs spēles temps ir mierīgāks nekā “Euro 
run”. Tā apvieno detalizētu informāciju par euro banknotēm un 
principu “meklē un atrodi”. Spēlei izdodas jautrā veidā sniegt plašu 
informāciju par euro banknošu pretviltošanas elementiem, ar filmas 
palīdzību parādot, cik patiesībā tas ir viegli un intuitīvi.

 Mērķauditorija: šī spēle piemērota visām vecuma grupām, taču 
to veidoja ar vizuālo noformējumu, kas pievilcīgs cilvēkiem vecumā 
no 10 līdz 16 gadiem.

Pieejama ECB interneta lapā:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/find_features/html/index.lv.html



1.4. no kuras valsts ir š ī  monēta?

Vai zinājāt, ka euro zonas dalībvalstu euro monētu pusei ar 
attiecīgās valsts veidoto simboliku ir 66 dažādi dizaina varianti? Ja 
iekļaujat Monako, Sanmarīno un Vatikānu, tad dažādo dizaina 
variantu skaits pusei ar attiecīgās valsts veidoto simboliku pieaug 
līdz 85! “No kuras valsts ir šī monēta?” liek spēlētājiem atrast euro 
monētu pusei ar attiecīgās valsts veidoto simboliku atbilstošu 
emisijas valsti, kas parādīta Eiropas kartē. Šī vienkāršā, bet vizuāli 
pievilcīgā spēle domāta tiem, kas uzskata sevi par euro monētu 
pazinējiem, vienlaicīgi piedāvājot iespēju atsvaidzināt ģeogrāfijas 
zināšanas.

 Mērķauditorija: visas vecuma grupas; mazāki bērni var izbaudīt 
spēli, ja tiem palīdz vecāks spēlētājs.

Pieejama ECB interneta lapā:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/where_from/html/index.lv.html



2.
Interaktīvās 
prezentācijas

Prezentācijas par euro banknotēm un monētām un to pretviltošanas 
elementiem veidotas ar mērķi pasniegt informāciju saistošā un 
interaktīvā veidā. Lai arī abas prezentācijas paredzētas plašai 
sabiedrībai, lielākie ieguvēji no prezentācijas “Euro banknotes un 
monētas” būs skolotāji un kolekcionāri, savukārt skaidrās naudas 
apstrādes iestāžu darbinieki, banku darbinieki un, kā iepriekš, 
skolotāji būs lielākie ieguvēji no prezentācijas “Euro banknošu 
pretviltošanas elementi”.



2.1. Euro banknotEs un monētas

“Euro banknotes un monētas” ir interaktīva euro banknošu un 
monētu prezentācija, kas piedāvā vissīkāko detaļu apskati tuvplānā. 
Šī visaptverošā ekspozīcija ir vērtīgs uzziņas materiāls ikvienam, 
kuru interesē vienotā valūta, un ir ideāla, lai salīdzinātu dažādos 
dizaina variantus euro monētu pusei ar attiecīgās valsts veidoto 
simboliku.

 Mērķauditorija: plaša sabiedrība ar pamata mērķauditoriju – 
skolotājiem, kolekcionāriem un skaidrās naudas iestāžu darbiniekiem.

Pieejama ECB interneta lapā:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/eurocoins.lv.html



2.2. Euro banknošu prEtviltošanas  
ElEmEnti

Otra labākā lieta pēc iespējas rīkoties ar īstām banknotēm ir euro 
banknošu pretviltošanas elementu prezentācija. Šī prezentācija ir 
ļoti viegli lietojama un parāda euro banknošu pretviltošanas elemen-
tus, iekļaujot animācijas attēlus par to, kā tos pareizi pārbaudīt. 
Lietotājam būs iespēja atklāt visus euro banknošu pretviltošanas 
elementus, pat tos, kurus vidusmēra banknotes lietotājs nevar  
ieraudzīt – piemēram, tādus, kas redzami ultravioleto staru gaismā, 
un mikroburtu rakstu. Uzmanības centrā ir pretviltošanas elementi, 
kurus var pārbaudīt lietotāji: banknotes papīrs, reljefais iespiedums, 
ūdenszīme, pretviltošanas josla, caurskata zīme, hologramma, zeltītā 
josla un krāsu maiņas efekts. Tie, kuri nevēlas pārlapot prezentāciju, 
paši uzklikšķinot uz banknotēm, var arī noskatīties to kā filmu.

 Mērķauditorija: plaša sabiedrība ar pamata mērķa auditoriju – 
skaidrās naudas iestāžu darbiniekiem.

Pieejama ECB interneta lapā:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/security_features.lv.html



3.
Publikācijas   

ECB izstrādājusi plašu publikāciju klāstu par euro banknotēm un 
monētām un to pretviltošanas elementiem. Dažas no tām sagatavotas 
ar skolu audzēkņu palīdzību.



3.1. brošūra bērniEm

Brošūras bērniem uzdevums ir palīdzēt bērniem iepazīt euro 
banknotes un to pretviltošanas elementus. Pielietotās jaunākās 
pedagoģijas metodes – stāsta formāts (šajā gadījumā tas ir trilleris, 
kurā bērni palīdz atklāt noslēpumu) – ir līdzeklis, lai noturētu bērnu 
mērķauditorijas interesi. Personāži Anna un Aleksis, kuru misija 
2005. gadā bija izskaidrot jauniešiem cenu stabilitātes nozīmi, tagad 
saskaras ar jaunu izaicinājumu – iepazīstināt Eiropas skolu audzēkņus 
ar euro banknotēm un monētām un to pretviltošanas elementiem. 
Stāsta dialogus veidoja ar Eiropas skolas audzēkņu palīdzību 
Frankfurtē pie Mainas. Pēc tam 11 valodu versijas testēja Eiropas 
skolā un Spānijas, Grieķijas, Portugāles, Slovākijas un Somijas skolās.  

Šī un citas ECB publikācijas par euro banknotēm un monētām 
pieejamas interneta lapā:
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/materials.lv.html
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© Eiropas Centrālā banka, 2009 LV

Aptaustiet RELJEFO IESPIEDUMU, pavērsiet citā leņķī HOLOGRAMMU!

© Eiropas Centrālā banka, 2009 LV

ŪDENSZĪME un PRETVILTOŠANAS JOSLA – aplūkojiet tās pret gaismu!

3.2. Euro banknotEs kartītE

Euro banknotes kartīte paredzēta plašai sabiedrībai un izmanto 
principu, ko pielietoja 20. gs. 70. gados populārajās kartītēs ar 
optisko efektu. Metode mūsdienās ir krietni uzlabota, padarot 
hologrāfisko efektu vēl pārsteidzošāku. Mainot to apskates leņķi, 
kartīšu attēlos parādās 20 un 50 euro banknošu pretviltošanas 
elementi. Kartītes pirmo reizi izmantoja, ieviešot euro skaidrās 
naudas apritē Maltā un Kiprā. Tad kartītes izplatīja visā Slovākijā, kur 
tās ļoti labvēlīgi novērtēja.

Euro banknošu kartītes paraugus var saņemt savas valsts 
nacionālajā centrālajā bankā vai nosūtot e-pastu uz adresi  
info@ecb.europa.eu.
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Euro 

izstāde



4.1. Euro izstādE

Euro izstāde piedāvā apmeklētājiem praktisku multimediju pieredzi 
par euro. Šīs ceļojošās izstādes galvenais uzdevums ir saistoši un 
interaktīvi vairot Eiropas iedzīvotāju izpratni par euro banknotēm 
un monētām un to pretviltošanas elementiem. Izstāde sastāv no 
septiņām sadaļām divās valodās: banknotes (viena – veltīta euro 
banknošu vispārīgam raksturojumam un otra, kas sniedz informāciju 
par euro banknošu izgatavošanu un apgrozību), monētas, 
pretviltošanas elementi, bērnu stūrītis un naudas vēsture (abas 
vēstures sadaļas veltītas naudas jēdziena aizraujošajai vēsturiskajai 
attīstībai).

Tika izveidota virkne jaunu tehnoloģisku paņēmienu, lai padarītu 
izstādes apmeklējumu – 45 minūšu ilgu ceļojumu euro banknošu 
un monētu aizraujošajā pasaulē – par saistošu notikumu. 
Apmeklētāji iesaistīsies datorspēlēs un palielinājumā aplūkos 
pretviltošanas elementus, tādējādi papildinot zināšanas par euro 
skaidro naudu.

Ja vēlaties apmeklēt Euro izstādi, varat to izdarīt līdz 30. jūnijam 
vēsturiskajā Villa Huffer Romā. Tad izstāde ceļos uz Komunikāciju 
muzeju (Museum für Kommunikation) Berlīnē, kur tā būs atvērta 
apmeklētājiem no 2009. gada 20. novembra līdz 2010. gada  
17. janvārim. Pēc tam izstāde dosies uz Franciju, Luksemburgu, 
Poliju, Grieķiju, Rumāniju un Bulgāriju.

Sīkāka informācija pieejama ECB interneta lapā:
http://www.ecb.int/euro/html/exhibition.lv.html



Ja vēlaties 
saņemt sīkāku 
informāciju...

...lūdzam sazināties ar preses pārstāvi Esteri Miltēņi  
(Eszter Miltényi),  
(Tālr.: +49 69 1344 8034; e-pasts: Eszter.Miltenyi@ecb.europa.eu), 
vai  
galveno projekta vadītāju Olivjē Radlē (Olivier Radelet), 
(Tālr.: +49 69 1344 6532; e-pasts: Olivier.Radelet@ecb.europa.eu), 
ECB Preses un informācijas daļā.

Eiropas Centrālā banka
Eiropas Centrālā banka (ECB) ir centrālā banka Eiropas vienotajai  
valūtai – euro. ECB galvenais uzdevums ir uzturēt euro pirktspēju un līdz 
ar to cenu stabilitāti euro zonā. Euro zona aptver 16 Eiropas Savienības 
(ES) dalībvalstis, kas kopš 1999. gada ieviesušas euro.

Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) sastāvā ir ECB un visu ES 
dalībvalstu nacionālās centrālās bankas (NCB) (Līguma 107. panta  
1. punkts), neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav ieviesušas euro. 

Eurosistēmu veido ECB un to valstu centrālās bankas, kuras ieviesušas 
euro. Eurosistēma un ECBS pastāvēs paralēli tik ilgi, kamēr būs ES 
dalībvalstis, kuras atrodas ārpus euro zonas.


