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Ievads

euro banknotes un monētas 12 eiropas savienības dalībvalstīs tika ieviestas  
2002. gada 1. janvārī, taču plānošana un sagatavošanās darbi to ieviešanai  
sākās 20. gs. 90. gadu sākumā. Pašlaik euro izmanto 332 miljoni iedzīvotāju 
17 dalībvalstīs – austrijā, Beļģijā, Francijā, Grieķijā, Igaunijā, Īrijā, Itālijā, Kiprā, 
Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Portugālē, slovākijā, slovēnijā, somijā, spānijā 
un vācijā.  apgrozībā esošo euro banknošu vērtība visā pasaulē pašlaik aptuveni 
līdzinās apgrozībā esošo asv dolāra banknošu vērtībai.

Šis materiālu komplekts presei veltīts otrās euro banknošu sērijas (eiropas 
sērijas) 5 euro banknotei. eiropas Centrālās bankas (eCB) prezidents Mario 
dragi (Mario draghi) iepazīstināja sabiedrību ar jauno 5 euro banknoti pasākumā, 
kas notika 2013. gada 10. janvārī arheoloģijas muzejā Frankfurtē pie Mainas.  
5 euro banknote tiks ieviesta kā pirmā eiropas sērijas banknote. To laidīs 
apgrozībā 2013. gada 2. maijā visā euro zonā. 

Interneta vietnē par euro banknotēm (www.eurojaunaisizskats.eu), kurā īpaša 
uzmanība veltīta eiropas sērijai un tās pretviltošanas elementiem, pieejama 
papildu informācija un datnes lejupielādei ar jaunās 5 euro banknotes attēliem  
(72 dpi ar uzrakstu "specimen") un pretviltošanas elementiem, kā arī 
videomateriāls par banknošu izgatavošanu. Šo materiālu var izmantot 
publikācijās ar nosacījumu, ka tiek stingri ievēroti noteikumi par euro banknošu 
reproducēšanu.1 

Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar eCB un eurosistēmas nacionālo 
centrālo banku (NCB) preses dienestiem.2
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1Noteikumi par euro banknošu reproducēšanu pieejami interneta vietnē         
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/reproduction.en.html.
2Eurosistēmu veido ECB un euro zonas NCB.
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atjaunojot un uzlabojot to pretviltošanas elementus. Ņemot 
vērā laiku un līdzekļus, kas nepieciešami jaunu banknošu 
izstrādei, gatavošanās jaunajai banknošu sērijai faktiski sākās 
drīz pēc pirmās sērijas banknošu ieviešanas.

Jaunās banknotes tiks ieviestas pakāpeniski vairāku gadu 
laikā pieaugošā secībā, sākot ar jauno 5 euro banknoti  
2013. gada 2. maijā. Banknošu nominālvērtības nemainās: 
jaunajā sērijā ietilpst 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro,  
100 euro, 200 euro un 500 euro banknotes.

Jaunajās euro banknotēs ietverti uzlaboti pretviltošanas 
elementi, ņemot vērā banknošu drošības un izgatavošanas 
tehnoloģiju attīstību. Šī sērija nosaukta par eiropas sēriju, 
jo banknošu ūdenszīmē un hologrammā iestrādāts eiropas 
portrets. eiropa ir grieķu mitoloģijas tēls, no kura mūsu 
kontinents ieguvis savu nosaukumu. Šīs jaunās sērijas 
banknošu ieviešana 2013. gadā ir daļa no euro banknošu 
attīstības, lai vēl vairāk uzlabotu to drošību. eCB un NCB 
pienākums ir nodrošināt euro banknošu integritāti, regulāri 

PIRMĀ SĒRIJA EIROPAS SĒRIJA

EURO  
JaUNaIs IZsKaTs

Uz jaunajām euro banknotēm joprojām redzami pirmās 
sērijas laikmetu un stilu motīvi un izmantotas tās pašas 
dominējošās krāsas, taču jauno pretviltošanas elementu dēļ 
veiktas nelielas pārmaiņas. Tādējādi tās arī ir viegli atšķirt 
no pirmās sērijas banknotēm. euro banknošu dizaina 
atjaunināšana tika uzticēta Reinholdam Geršteteram 
(Reinhold Gerstetter) – neatkarīgam banknošu dizaina 
autoram no Berlīnes. Tagad uz tām attēlotas valstis, kuras 
pievienojušās es kopš 2002. gada. Piemēram, eiropas kartē 
redzama Malta un Kipra, vārds "euro" rakstīts ne tikai latīņu 
un grieķu burtiem, bet arī kirilicā, un eCB abreviatūra attēlota 
deviņos, nevis piecos variantos.  
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JaUNĀ 5 EURO BANKNOTE

3  Viltojumu novēršanas sistēma (VNS) neļauj apstrādāt un pavairot aizsargāto banknošu attēlus ar personālajiem datoriem un digitālo attēlu apstrādes programmām. To izveidoja 
Centrālo banku viltojumu novēršanas grupa – starptautiska grupa, kas apvieno 32 centrālās bankas.

PIRMĀs sĒRIJas 5 EURO BANKNOTE

Eiropas sērija, 5 euro banknote, reverss

eiropas sērijas banknošu jaunie pretviltošanas elementi ir viegli atrodami.

Lietotājiem, kuriem ir likumīgs iemesls pavairot euro banknošu attēlus, eCB ir sagatavojusi īpašus digitālos attēlus (300 dpi, TIFF formātā ar 
uzrakstu "specimen"), kas neaktivizē vNs.3 Lai iegūtu šādus attēlus, lietotājam jāparaksta konfidencialitātes deklarācija, ko var saņemt, sūtot 
pieprasījumu uz e-pastu info@ecb.europa.eu.

Eiropas sērija, 5 euro banknote, averss

Pirmā sērija, 5 euro banknote, reverssPirmā sērija, 5 euro banknote, averss
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vIeGLI PĀRBaUdĪT

 atšķirība: smaragdzaļais skaitlis 
 Pagroziet banknoti. uz jaunās banknotes spīdošā 

skaitļa apakšējā kreisajā stūrī redzams kustīgas 
gaismas efekts – tā pārvietojas augšup un lejup. 
Skaitlis arī maina krāsu no smaragdzaļas uz tumši 
zilu.

 atšķirība: hologramma ar portretu
 uz jaunās banknotes redzams arī Eiropas portrets 

un logs attēls.

 atšķirība: ūdenszīme ar portretu 
 uz jaunās banknotes redzams arī Eiropas portrets.

 atšķirība
 Jaunās banknotes pretviltošanas joslā 

redzams euro simbols, bet uz pirmās 
sērijas banknotēm salasāms vārds "EurO".

 atšķirība
 uz jaunajām banknotēm banknotes kreisajā un labajā malā ir īsas reljefas līnijas.

Papīrs. aptaustiet papīru – tas ir ciets un stingrs. 
reljefs iespiedums. Galvenais attēls, uzraksts un lielais nominālvērtības skaitlis ir biezāks. 

Hologramma. Pagroziet banknoti. sudrabotajā joslā banknotes labajā malā redzama banknotes nominālvērtība un euro simbols.

Ūdenszīme. aplūkojiet banknoti pret gaismu. 
Kļūst redzams blāvs attēls, kurā saskatāms banknotes 
nominālvērtības skaitlis un logs.

Līdzīgi kā pirmās sērijas euro banknotes arī eiropas sērijas banknotes var viegli pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot. 
Nav vajadzīgi nekādi palīglīdzekļi. Jaunie pretviltošanas elementi, kas aprakstīti tālāk, ir viegli pamanāmi.

 1  PĀRBAUDE AR TAUSTI

 2  APSKATE

 3  APSKATE SlīPĀ lEŅĶī

Pretviltošanas josla. aplūkojiet banknoti pret gaismu. 
Pretviltošanas josla redzama kā tumša līnija, kurā sīkiem baltiem 
burtiem rakstīta banknotes nominālvērtība.
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EIROPAS SĒRIJAS  
IevIeŠaNa

 Svarīgākie fakti

•	 Jauno	euro	banknošu	sēriju	dēvē	par	Eiropas	sēriju,	jo	
dažos to pretviltošanas elementos redzams eiropas 
portrets. eiropa ir grieķu mitoloģijas tēls, kas devis vārdu 
mūsu kontinentam.

•	 Jaunās	euro	banknotes	tiks	ieviestas	pakāpeniski	vairāku	
gadu laikā pieaugošā secībā, sākot ar jauno 5 euro 
banknoti. Banknošu nominālvērtības nemainās: jaunajā 
sērijā ietilpst 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro, 
200 euro un 500 euro banknotes.

•	Vēlāk	tiks	noteikts	un	paziņots	sabiedrībai	un	skaidrās	
naudas apstrādātājiem precīzs pārējo nominālvērtību 
banknošu emisijas laiks.

•	Banknošu	apstrādes	iekārtu	ražotāji	bija	iesaistīti	Eiropas	
sērijas izstrādē, lai varētu sagatavoties jauno banknošu 
ieviešanai.

•	 Jaunās	sērijas	banknotēs	iekļauti	jauni	un	uzlaboti	
pretviltošanas elementi, kas labāk aizsargās pret viltošanu.

•	Līdzīgi	kā	pirmās	sērijas	euro	banknošu	izstrādes	laikā,	arī	
izstrādājot otrās sērijas banknotes, notika apspriedes ar 
cilvēkiem ar redzes traucējumiem un viņu vajadzības tika 
ņemtas vērā galīgajā dizaina variantā. 

•	5	euro	banknote	būs	pirmā	Eiropas	sērijas	banknote,	kas	
tiks laista apgrozībā. Tā kā šīs nominālvērtības banknotes 
īpaši pakļautas nolietojumam, to izturība uzlabota ar īpašu 
pārklājumu.

•	Pirmās	sērijas	5	euro	banknotes	vairākus	mēnešus	tiks	
emitētas vienlaikus ar jaunajām 5 euro banknotēm, 
lai izlietotu atlikušos krājumus.  abu sēriju visu 
nominālvērtību banknotes vienlaikus būs apgrozībā kā 
likumīgs maksāšanas līdzeklis.

•	Diena,	kad	pirmās	sērijas	banknotes	pārstās	būt	likumīgs	
maksāšanas līdzeklis, tiks izziņota savlaicīgi. Tomēr pirmās 
sērijas banknotes vienmēr saglabās savu vērtību un tās 
varēs apmainīt eurosistēmas nacionālajās centrālajās 
bankās neierobežotu laiku.
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sĪKĀKa INFoRMĀCIJa  
PAR EIROPU 

Jauno euro banknošu izskats

Portreti tradicionāli attēloti uz banknotēm visā pasaulē, un 
pētījumi liecina, ka cilvēki intuitīvi atpazīst sejas. eurosistēma 
izvēlējās izmantot eiropas portretu jaunās sērijas euro 
banknošu ūdenszīmē un hologrammā. eiropa ir grieķu 
mitoloģijas tēls. Izvēlētais portrets attēlots uz vāzes, kura 
atrodas Luvras muzejā Parīzē un tikusi atrasta Itālijas 
dienvidos. Tās vecums pārsniedz 2000 gadu. Šo portretu 
izvēlējās tāpēc, ka tas skaidri asociējas ar eiropas kontinentu 
un turklāt papildina banknotes ar cilvēcisku elementu. 

Grieķu mitoloģijā Zevs vērša veidolā pavedināja feniķiešu 
karaļa meitu eiropu un aizveda viņu uz Krētu. Šis stāsts 
iedvesmoja senos grieķus izmantot vārdu "eiropa" kā 
ģeogrāfisku nosaukumu.

Informācijas kampaņa            

Jaunie pretviltošanas elementi darbosies tikai tad, ja 
cilvēki spēs tos viegli atpazīt. Lai to nodrošinātu, eCB 
un eurosistēmas NCB 2013. gadā visā euro zonā veiks 
informācijas kampaņu par eiropas sērijas banknotēm.
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Jaunākā tehnoloģija

eCB un NCB nesniedz sīkāku informāciju par pētniecības 
un attīstības programmu, bet to mērķis ir nodrošināt 
euro banknošu integritāti, apsteidzot naudas viltotājus. 
Jaunu tehnoloģiju izstrāde šajā joma prasa lielas pūles. 
eurosistēmas pētniecības un attīstības stratēģija nosaka, 
ka euro banknotēm jāspēj sevi aizsargāt. Tāpēc viltotājiem 
jārada pēc iespējas vairāk šķēršļu. 

Efektīvi pretviltošanas pasākumi          

eurosistēma pieliek daudz pūļu, lai nodrošinātu, ka 
sabiedrība un skaidrās naudas apstrādātāji ir labi informēti, 
kā atpazīt viltotu banknoti. Tā arī nodrošina, ka skaidrās 
naudas apstrādes iekārtas spēj ticami noteikt viltojumus un 
izņemt tos no apgrozības.

2012. gada 1. pusgadā no apgrozības kopumā tika izņemts 
251 000 viltotu euro banknošu. salīdzinājumā ar apgrozībā 
esošo īsto banknošu skaitu (2012. gada 1. pusgadā – vidēji 
14.6 mljrd.) viltojumu skaits joprojām ir ļoti mazs.

Lai gan pašreizējais viltojumu skaits nerada draudus, eCB un 
NCB līdzīgi kā citām centrālajām bankām jāsaglabā modrība 
un pēc iespējas jānodrošina banknotes pret viltojumiem. 

eCB arī cieši sadarbojas ar eiropas Komisiju (kura atbildīga 
par informācijas sniegšanu par euro monētu viltojumiem), 
kā arī valstu policiju, eiropolu un Interpolu. Pret viltojumiem 
iespējams aizsargāties, arī informējot sabiedrību par 
pretviltošanas elementiem.

Fokusgrupu izvēle 

eCB organizēja fokusgrupas dažādās euro zonas valstīs, lai 
novērtētu pretviltošanas elementus, kurus, iespējams, varētu 
iekļaut eiropas sērijas banknotēs. Izvēlētie pretviltošanas 
elementi atspoguļo šo grupu izvēli.

PĒTNIeCĪBa UN aTTĪsTĪBa, 
PRETVIlTOšANAS PASĀKUMI
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1 ECB paziņojums presei par euro banknošu viltojumiem 
(tiek sniegts divreiz gadā).
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BaNKNoŠU IzgATAVOšANA  
UN IzPlATīšANA 

Šo papīru pēc tam nogādā augsta drošības līmeņa 
spiestuvēs eiropā, kas izgatavo banknotes. Izmanto dažādas 
plates un speciālās krāsas, kā arī dažādus iespiedprocesus – 
ofsetspieduma tehniku un dobspiedi, hologrammas 
iestrādes procesu un sietspiedi krāsu maiņas efektam.

Īstenojot vienotu kvalitātes vadības sistēmu, tiek nodrošināts 
viens standarts visām euro banknotēm. Ražošanas procesā 
tiek veikti simtiem manuālu un automātisku testu. Kad 
veikta banknošu kvalitātes pārbaude un tās atbilst visām 
prasībām, banknotes iesaiņo pa nominālvērtībām un pirms 
izplatīšanas glabā apsargātā teritorijā.

No spiestuves cilvēku makos           

Banknotes transportē uz NCB, kur tās uzglabā seifos.  
2013. gada 2. maijā bankas un līdzīgas institūcijas pa 
parastajiem kanāliem (t.i., tirdzniecības vietās vai 
bankomātos) sāks laist apgrozībā jaunās 5 euro banknotes. 
Gaidāms, ka līdz 2013. gada rudenim jaunā 5 euro banknote 
euro zonā kopumā apgrozībā būs sastopama biežāk, nekā 
pirmās sērijas 5 euro banknote.

 Kopīga izgatavošana, lai uzlabotu 
efektivitāti

eCB ir ekskluzīvas tiesības dot atļauju emitēt banknotes 
euro zonā, bet nacionālās centrālās bankas (NCB) kopīgi 
uzņemas atbildību par to izgatavošanu, laišanu apgrozībā, 
izņemšanu no apgrozības, apstrādi un uzglabāšanu. 
eurosistēma, t.i., eCB un NCB, ik gadu nosaka banknošu 
izgatavošanas vajadzības un katras NCB izgatavojamo 
apjomu. NCB piegādā noteikto daļu vienas vai vairāku 
nominālvērtību banknošu, veicot banknošu izgatavošanu 
pašas vai izmantojot ārējos akreditētos piegādātājus. 

Euro banknošu izgatavošana

Līdzīgi kā pašreizējās sērijas banknotes arī eiropas sērijas 
banknotes tiks iespiestas uz kokvilnas papīra, kas nosaka to 
īpašo cietību un stingrumu. Konkrēti pretviltošanas elementi, 
piemēram, ūdenszīmes vai pretviltošanas joslas, tiek 
iestrādātas papīrā tā izgatavošanas procesā.



8

BANKNOTES 
dZĪves CIKLs

EUROSISTĒMAS NACIONĀLĀS 
CENTRĀLĀS BANKAS

KREDĪTIESTĀDES

Kredītiestādes pārbauda banknotes 
automātiskās banknošu apstrādes iekārtās.
Derīgās banknotes tiek atkārtoti 
laistas apgrozībā.

VEIKALI VEIKALI

BANKOMĀTI
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Eurosistēma ik gadu nosaka katras nominālvērtības 
euro banknošu izgatavošanas vajadzības. 
Eurosistēmas nacionālās centrālās bankas 
banknotes izgatavo.

Nederīgās un viltotās banknotes 
tiek izņemtas no apgrozības.

Kredītiestādes (atkārtoti) 
laiž apgrozībā euro 
banknotes bankomātos 
vai tirdzniecības vietās.

Veikali saņem banknotes 
no klientiem un var 
banknotes pārbaudīt, 
tās aptaustot, apskatot 
un pagrozot.

Veikali saņem banknotes 
no klientiem un var 
banknotes pārbaudīt, 
tās aptaustot, apskatot 
un pagrozot.

Euro zonas iedzīvotāji izmanto banknotes 
ikdienas darījumos un var banknotes pārbaudīt, 
tās aptaustot, apskatot un pagrozot.

No veikaliem banknotes tiek 
nogādātas atpakaļ kredītiestādes.
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