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ĮŽANGA

2014 m. rugsėjo 23 d. visoje euro zonoje į apyvartą bus išleisti naujieji 10 eurų banknotai.

Tai bus antras serijos „Europa“ banknotas. Jame, kaip ir 5 eurų banknote, bus panaudoti keli nauji 
apsaugos požymiai, siekiant užtikrinti, kad 334 milijonai žmonių euro zonoje ir toliau pasitikėtų savo 
valiuta.

Naujosios serijos banknotų hologramoje ir vandens ženkle panaudotas Europos – graikų mitologijos 
karalaitės, iš kurios vardo kilęs ir mūsų žemyno pavadinimas – portretas. Be to, kaip ir 2002 m. išleistos 
pirmosios serijos banknotuose, naujosios serijos banknotuose vaizduojami įvairių laikotarpių 
architektūriniai stiliai, tiltai ir Europos žemėlapis.   Visa tai simbolizuoja, kaip bendra valiuta vienija žmones. 
Eurą naudoja 18 Europos Sąjungos šalių.

Šiuo metu apyvartoje yra per 15 milijardų eurų banknotų, kurių bendra nominalioji vertė viršija 900 
milijardų eurų. Banknotams atnaujinti reikia daug laiko ir pastangų – tai yra didelė investicija žmonių 
pasitikėjimui valiuta išsaugoti. Europos Centrinis Bankas ir nacionaliniai centriniai bankai, siekdami, kad 
banknotus būtų dar sunkiau padirbti, investavo į naujas technologijas banknotų patvarumui didinti ir, 
atitinkamai, naudojimo trukmei pailginti.  Tuo pačiu buvo siekiama modernizuoti apsaugos požymius. Be 
Europos portreto hologramoje ir vandens ženkle, naujuosiuose banknotuose dar yra smaragdo spalvos 
skaičius, kurio spalva, banknotą kraipant, keičiasi iš ryškiai žalios į sodriai mėlyną.

Ilgainiui Eurosistema (ECB ir euro zonos nacionaliniai centriniai bankai) atnaujins visų nominalų eurų 
banknotus. 2013 m. gegužės 2 d. į apyvartą išleistas pirmasis serijos „Europa“ – 5 eurų – banknotas.  
2014 m. sausio 13 d. ECB vykdomosios valdybos narys Yves Mersch Europos Centriniame Banke pristatė 
naująjį 10 eurų banknotą.

Išsamios informacijos apie visus eurų banknotus rasite interneto svetainėje adresu  
www.nauji-euru-banknotai.eu.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ECB ir Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų 
atstovus ryšiams.
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Naujuosiuose eurų banknotuose panaudoti patobulinti 
apsaugos požymiai, atitinkantys banknotų apsaugos ir 
technologijų pažangą. Naujoji serija pavadinta „Europa“,  
nes banknotų hologramoje ir vandens ženkle naudojamas 
graikų mitologijos karalaitės Europos, iš kurios vardo kilęs  
ir mūsų žemyno pavadinimas, portretas. 

Naujojo 10 eurų banknoto pasirodymas 2014 m. rugsėjo 
23 d. yra jau ilgą laiką vykdomo darbo siekiant dar 
saugesnių eurų banknotų dalis. Eurosistemos centrinių 
bankų pareiga – užtikrinti eurų banknotų patikimumą 
reguliariai atnaujinant ir tobulinant jų apsaugos požymius. 
Mažesnių nominalų serijos „Europa“ banknotai bus 
patvaresni, nes yra padengti apsaugine danga.  Tai reiškia,  
kad juos reikės rečiau keisti, dėl to sumažės su jais susijusios 
sąnaudos ir poveikis aplinkai.

Naujosios serijos banknotai apyvartoje pasirodys  
didėjančia tvarka pagal nominalą.  Taigi, po 10 eurų 
banknoto apyvartoje pasirodys 20 eurų banknotas.  
Serijos „Europa“ nominalai nesikeis: 5, 10, 20, 50, 100,  
200 ir 500 eurų.

NAUJAS  
EURO VEIDAS

Naujųjų eurų banknotų dizainas ir toliau bus pagrįstas tema „amžiai ir stiliai“, išsaugant tas pačias vyraujančias 
spalvas, kurios bus tik truputį pakeistos jas pritaikant patobulintiems apsaugos požymiams. Todėl šią seriją nesunku 
atskirti nuo pirmosios. Eurų banknotų dizainui atnaujinti buvo pasirinktas Berlyne dirbantis nepriklausomas 
banknotų dizaineris Reinhold Gerstetter. Dabar banknotuose, atsižvelgus į ES plėtrą nuo 2002 m., parodytos ir naujos 
įstojusios šalys. Pavyzdžiui, Europos žemėlapyje pažymėtos Malta ir Kipras, „euro“ parašyta ne tik lotynų ir graikų 
rašmenimis, bet ir kirilica, o ECB santrumpa parašyta jau ne penkiais, bet devyniais kalbiniais variantais.
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NAUJASIS 10 EURŲ BANKNOTAS

PIRMOSIOS SERIJOS 10 EURŲ BANKNOTAS

1  Banknotų padirbinėjimo prevencijos sistema neleidžia atkurti ir užfi ksuoti apsaugotų banknotų atvaizdų asmeniniais kompiuteriais ir skaitmeninio nuskaitymo įranga. Ją sukūrė 
Centrinių bankų pinigų padirbinėjimo prevencijos grupė – tarptautinė 32 centrinių bankų grupė.

Naujus serijos „Europa“ banknotų apsaugos požymius surasti nesunku.

Naudotojams, turintiems teisėtų interesų atkurti eurų banknotų atvaizdus, ECB pagamino Banknotų padirbinėjimo prevencijos 
sistema1 neapsaugotus skaitmeninius atvaizdus (300 dpi;   TIFF formatu, pažymėti „Specimen“ („Pavyzdys“)), kurie nesuaktyvina 
Banknotų padirbinėjimo prevencijos sistemos. Norėdamas gauti tokius atvaizdus naudotojas privalo juos naudoti profesiniams 
tikslams, turėti asmeninį kompiuterį arba skaitmeninio nuskaitymo programinę įrangą su Banknotų padirbinėjimo prevencijos sistema 
ir pasirašyti konfidencialumo deklaraciją. Ją galima gauti parašius elektroninio pašto adresu info@ecb.europa.eu.

Pirmoji serija, 10 eurų, antroji pusėPirmoji serija, 10 eurų, priekinė pusė

32 2

Serija „Europa“, 10 eurų, priekinė pusė Serija „Europa“, 10 eurų, antroji pusė

2

1

3

3 1

1

2

2 2

1 3
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 3  PAKREIPKITE

  Kas naujo
Ant kairiojo ir dešiniojo kraštų yra iš iškilių brūkšnelių sudaryta linija.

Banknoto popieriaus pajutimas – pačiupinėkite banknotą. Jis šiugžda ir yra standus.
Spausdinto paviršiaus nelygumai – pagrindinis atvaizdas, raidės ir didysis nominalo skaičius yra storesni. 

Holograma –  pakreipkite banknotą. Sidabro spalvos juostelėje dešinėje matyti banknoto nominalo skaičius ir simbolis €.

Vandens ženklas – pažvelkite į banknotą prieš šviesą. 
Matyti blankus banknoto nominalo ir lango atvaizdas. 

Kaip ir pirmosios serijos banknotus, taip ir serijos „Europa“ banknotus lengva patikrinti taikant „apčiuopkite–pažvelkite–pakreipkite“ 
metodą. Nereikia jokių priemonių.  Visas apsaugos požymių naujoves lengvai pastebėsite, perskaitę jų aprašymą.

LENGVA PATIKRINTI 

 1  APČIUOPKITE

 2  PAŽVELKITE

  Kas naujo – smaragdo spalvos skaičius 
Pakreipkite banknotą. Blizgus skaičius apatiniame 
kairiajame kampe sukuria kintančios šviesos 
efektą – kraipant banknotą, blizga skaičiaus 
viršutinė arba apatinė dalis. Be to, skaičiaus 
spalva keičiasi iš ryškiai žalios į sodriai mėlyną.

  Kas naujo – holograma su portretu 
Matyti Europos portretas ir langas. 

Apsauginis siūlelis – pažvelkite į banknotą prieš šviesą. 
Apsauginis siūlelis atrodo kaip tamsi linija, kurioje mažytėmis 
baltomis raidėmis parašytas banknoto nominalo skaičius.

  Kas naujo – vandens ženklas su portretu  
Matyti Europos portretas.   

  Kas naujo 
Apsauginiame siūlelyje matyti simbolis €.



6

INFORMACIJOS APIE EURĄ 
KAMPANIJA 

 Pagrindinės su naujojo 10 eurų banknoto 
išleidimu susijusios datos:

Naujieji apsaugos požymiai bus veiksmingi tik tuo atveju, jei žmonės lengvai juos atpažins. Siekdama tai užtikrinti, 2014 m. Eurosistema 
visoje euro zonoje surengs serijai „Europa“ skirtą informacinę kampaniją. 

Daugiau informacijos pateikta interneto svetainėje adresu www.nauji-euru-banknotai.eu.

Pradedama vykdyti Partnerystės programa, skirta banknotų įrangos gamintojams ir kitiems 
įrangos tiekėjams. 

2013 m. 
lapkričio 26 d. 

2013 m. 

Apsilankiusieji eurų banknotams skirtoje svetainėje gali žaisdami išsiaiškinti naujojo 10 eurų 
banknoto apsaugos požymius. 

2013 m. 
gruodžio 16 d. 

2013 m. 

Frankfurte esančiame Europos Centriniame Banke pristatomas naujasis 10 eurų banknotas, 
atnaujinama eurų banknotams skirta svetainė, žaidimas Euro Cash Academy ir kitos programos.

2014 m. 
sausio 13 d. 

2014 m. 

Netoli Prancūzijos ir Vokietijos sienos esančiame Sarbriukene vyksta Euro paroda, kurioje 
pirmą kartą visuomenei rodomas naujasis 10 eurų banknotas. 

2014 m. sausio 
15 d. – kovo 31 d. 

m. sausio 
15 d. – kovo 31 d. 

Nacionaliniai centriniai bankai pateikia leidinius apie naująjį 10 eurų banknotą komerciniams 
bankams, policijos pajėgoms, prekybos rūmams, profesiniams susivienijimams, kt.

2014 m. 
balandis 
2014 m. 

3 milijonams prekybos vietų euro zonoje pristatomi lankstinukai apie naująjį 10 eurų 
banknotą. Juose yra ir priminimas, kad reikia pritaikyti įrenginius ir aparatus. 

2014 m. 
birželis 
2014 m. 

ECB You Tube svetainėje paskelbiama fi lmuota medžiaga apie tai, kaip tikrinti naująjį 10 eurų 
banknotą. 

2014 m. 
rugsėjo 1 d. 

2014 m. 

Išleidžiamas naujasis 10 eurų banknotas. 
2014 m. 

rugsėjo 23 d.
2014 m. 
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SERIJA „EUROPA“

 Naujieji eurų banknotai apyvartoje pasirodys nuosekliai,  
per keletą metų, didėjančia tvarka pagal nominalą. Naujasis  
5 eurų banknotas apyvartoje pasirodė 2013 m., o naujasis  
10 eurų banknotas į apyvartą bus išleistas 2014 m. rugsėjo  
mėn. Nominalai nesikeis: 5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 eurų.

 Vėliau bus nustatytas ir paskelbtas visuomenei ir grynųjų 
pinigų tvarkytojams tikslus kitų nominalų banknotų išleidimo į 
apyvartą laikas.

 Kuriant seriją „Europa“, dalyvavo ir banknotų įrangos 
gamintojai bei kiti įrangos tiekėjai, kad galėtų pasirengti naujųjų 
banknotų išleidimui.

 Naujosios serijos banknotuose yra naujų ir patobulintų 
apsaugos požymių, kurie padės geriau apsaugoti banknotus nuo 
padirbinėjimo.

 Visoms likusioms pirmosios serijos 10 eurų banknotų 
atsargoms sunaudoti, dar kelis mėnesius kartu su naujaisiais  
10 eurų banknotais į apyvartą bus leidžiami ir pirmosios serijos 
banknotai. Bet kuriuo atveju, visų nominalų abiejų serijų 
banknotai apyvartoje cirkuliuos kartu tol, kol pirmosios serijos 
banknotai bus tinkami naudoti.

 Bus labai iš anksto pranešta, kada pirmosios serijos eurų 
banknotai nustos būti teisėta mokėjimo priemonė.  Tačiau 
pirmosios serijos banknotai savo vertės niekada nepraras – juos 
bus galima pasikeisti neribotą laiką bet kuriame Eurosistemos 
nacionaliniame centriniame banke.

 Pagrindiniai dalykai:

Portretai ant banknotų tradiciškai naudojami visame pasaulyje. Moksliniai tyrimai rodo, kad žmonės 
veidus atpažįsta intuityviai. Eurosistemoje nuspręsta naujosios serijos eurų banknotų vandens 
ženklui ir hologramai naudoti Europos portretą. Europa – graikų mitologijos karalaitė. Buvo 
pasirinktas jos portretas, nupieštas ant Luvro muziejuje (Paryžiuje) saugomos vazos.  Vaza rasta 
Pietų Italijoje, jai daugiau kaip 2 000 metų. Šis portretas pasirinktas dėl aiškios asociacijos su 
Europos žemynu, be to, jis suteikia banknotams sąsają su žmogumi. 

Europa – žvilgsnis iš arčiau 

Tinkami sutrikusio regėjimo žmonėms 

Kuriant seriją „Europa“ bendradarbiauta ir su regėjimo sutrikimų turinčiais žmonėmis.  Atsižvelgus į jų poreikius banknotuose 
panaudoti požymiai, padedantys šiai žmonių grupei banknotais naudotis užtikrintai. Pavyzdžiui, kuo didesnis banknoto 
nominalas, tuo didesnis ir pats banknotas, o tai padeda akliesiems atitinkamai susitvarkyti banknotus piniginėje. Serijos „Europa“ 
banknotuose palei kraštus taip pat yra trumpi iškilūs brūkšneliai. Be to, šios serijos banknotų priekinėje pusėje nominalo 
skaičius užrašytas dideliais paryškintais ir pastorintais skaitmenimis, kuriuos lengva apčiuopti. Serijos „Europa“ banknotuose 
bus išsaugotos pirmosios serijos banknotų vyraujančios spalvos, tik jos bus truputį paryškintos, kad būtų lengviau atskirti įvairių 
nominalų banknotus.
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Eurosistema deda daug pastangų, kad visuomenė ir grynųjų 
pinigų tvarkytojai žinotų, kaip atpažinti padirbtus banknotus. Ji 
taip pat užtikrina, kad banknotų tvarkymo ir apdorojimo aparatai 
galėtų patikimai atpažinti padirbtus banknotus ir išimti juos iš 
apyvartos.

2013 m. pirmąjį pusmetį iš apyvartos išimta 317 000 padirbtų 
eurų banknotų. Palyginti su apyvartoje minėtu laikotarpiu 
cirkuliuojančių tikrų eurų banknotų skaičiumi (15,1 mlrd. 
banknotų), padirbtų banknotų skaičius vis dar labai nedidelis.

Nors dabartinis padirbamų banknotų kiekis grėsmės nekelia, 
ECB ir nacionaliniai centriniai bankai turi būti budrūs ir dėti 
visas pastangas, kad jų išleidžiamus banknotus būtų labai sunku 
padirbti. 

ECB glaudžiai bendradarbiauja ir su Europos Komisija (atsakinga 
už informacijos apie padirbtas eurų monetas teikimą), Europolu, 
Interpolu ir šalių policijos pajėgomis. Kitas būdas apsisaugoti nuo 
padirbtų banknotų – užtikrinti, kad visuomenė būtų tinkamai 
informuota apie banknotų apsaugos požymius.

Veiksminga kova su padirbinėjimu

Nuo 2002 iki 2013 m. 
vidurio iš apyvartos 
išimtų padirbtų eurų 
banknotų skaičius

450 000

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

20
02

/1

20
02

/2

20
03

/1

20
03

/2

20
04

/1

20
04

/2

20
05

/1

20
05

/2

20
06

/1

20
06

/2

20
07

/1

20
07

/2

20
08

/1

20
08

/2

20
09

/1

20
09

/2

20
10

/1

20
10

/2

20
11

/1

20
11

/2

20
12

/1

20
12

/2

20
13

/1

KOVA SU PADIRBINĖJIMU 



9

PARTNERYSTĖS PROGRAMA
APARATŲ PRITAIKYMAS 

 pateiks skaitmenines, audiovizualines ir spausdintines 
žiniasklaidos priemones apie naujuosius banknotus 22 
oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis, kad padėtų partneriams 
perduoti informaciją jų tikslinėms grupėms.

Pagal programą, partneriai užtikrins, kad jų įranga priims 
naujuosius serijos „Europa“ banknotus pastariesiems pasirodžius 
apyvartoje. Banknotų įrangos gamintojai ir aparatų bei įrenginių 
pardavėjai turėtų kuo greičiau pradėti platinti informacinę 
medžiagą ir  rengtis pritaikyti įrangą. 

Banknotų tvarkymo aparatų ir autentiškumo tikrinimo įrenginių 
naudotojai, norėdami pradėti pasirengimo darbus, turėtų kreiptis 
į savo įrangos tiekėjus ar gamintojus. Jei planuojama įsigyti 
banknotų tvarkymo aparatą ir (arba) autentiškumo tikrinimo 
įrenginį, reikėtų išsiaiškinti su tiekėjais, ar jis gali būti pritaikytas 
naujiesiems banknotams. 

Europos Centrinis Bankas ir Eurosistemos nacionaliniai centriniai 
bankai glaudžiai bendradarbiaus su registruotais partneriais ir 
kitomis suinteresuotosiomis šalimis, kad padėtų jiems pasirengti 
naujųjų banknotų išleidimui.

Konkrečiai, nuo 2014 m. pradžios, po naujųjų 10 eurų banknotų 
pristatymo, jie skolins naujuosius banknotus partneriams ir 
kitiems dalyviams, kad šie galėtų testuoti ir pritaikyti aparatus ir 
įrenginius ne centriniuose bankuose.

ECB interneto svetainėje (http://www.ecb.europa.eu/euro/
cashprof/cashhand/recycling/html/tested.lt.html) pateikti 
sąrašai banknotų autentiškumo tikrinimo įrenginių ir tvarkymo 
aparatų, kuriuos patikrino Eurosistemos centriniai bankai ir 
kurie pritaikyti ir naujajam 5 eurų banknotui. 2014 m., po to, kai 
Eurosistemos centriniai bankai patikrins įrenginius ir aparatus, 
toje pačioje ECB interneto svetainės dalyje bus paskelbti panašūs 
sąrašai su informacija apie naująjį 10 eurų banknotą.

Išleidus į apyvartą naująjį 5 eurų banknotą, žiniasklaidoje 
pasirodė pranešimų, kad šio banknoto nepriima bilietų ir smulkių 
prekių automatai, taip pat kiti autentiškumo tikrinimo įrenginiai.

2013 m. lapkričio 26 d. Briuselyje vykusiame Eurosistemos 
seminare buvo pristatyta Partnerystės programa, kurios tikslas 
– sklandžiai teikti informaciją visoms suinteresuotosioms šalims 
ir užtikrinti, kad euro zonoje būtų laiku pritaikyti visi įrenginiai ir 
aparatai.

Pagal programą, banknotų įrangos gamintojams, tiekėjams ir 
klientams siūlomos įvairios mokomosios priemonės ir mokymo 
medžiaga. Dauguma šių priemonių ir medžiagos yra parengta 
oficialiomis ES kalbomis. 

Vykdydami Partnerystės programą, ECB ir nacionaliniai centriniai 
bankai:

 išsamiai informuos apie būtinybę pritaikyti naujiesiems 
banknotams grynųjų pinigų tvarkymo aparatus ir autentiškumo 
tikrinimo įrenginius;

 organizuos įvairius renginius ir kampanijas, susijusius su 
naujojo 10 eurų banknoto išleidimu;

http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/recycling/html/tested.lt.html
http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/recycling/html/tested.lt.html
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PARTNERYSTĖS PROGRAMOS 
PAGRINDINĖS DATOS

10

10

2013 m.

Birželis

10

10 10

10

10

Pranešimas spaudai

10

10

101010

10

10

ECB Briuselyje organizuoja 
seminarą banknotų įrangos 
gamintojams ir tiekėjams.

Frankfurte pristatomas 
naujasis 10 eurų banknotas.

Banknotų įrangos gamintojai ir 
tiekėjai gauna naująjį 10 eurų 
banknotą, kad galėtų pritaikyti 
aparatus ir autentiškumo tikrinimo 
įrenginius. 

Euro zonoje 3 mln. prekybos vietų 
išsiunčiami lankstinukai apie naująjį 10 eurų 
banknotą.

Naujieji 10 eurų banknotai 
pasirodo apyvartoje visoje 

euro zonoje.

NAUJOJO 10 € BANKNOTO IŠLEIDIMAS Į APYVARTĄ,
GRYNŲJŲ PINIGŲ TVARKYMO APARATŲ IR

AUTENTIŠKUMO TIKRINIMO ĮRENGINIŲ PRITAIKYMAS

Pranešimas spaudai

Pranešimas spaudai

2014 m.

lapkr.
26 d.

13 d.
sausio

23 d.
rugsėjo

MŪSŲ
PINIGAI 
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