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2013. gada 26. novembrī 

Informācija – jaunā 10 euro banknote 
 

Vairāk nekā desmit gadus pēc euro banknošu un monētu ieviešanas Eurosistēma sākusi otrā euro 
banknošu izlaiduma – tā dēvētās Eiropas sērijas – emisiju. Banknošu ūdenszīmē un hologrammā 
iestrādāts Eiropas portrets. Eiropa ir grieķu mitoloģijas tēls un mūsu kontinenta nosaukuma izcelsmes 
avots.  

Jaunā 5 euro banknote nonāca apgrozībā 2013. gada 2. maijā, un tai ir vairāki jauni un uzlaboti 
pretviltošanas elementi, lai vēl labāk nodrošinātu banknotes pret viltojumiem. Jauno banknoti un visas 

pārējās euro banknotes var viegli pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot: www.jaunas-euro-

banknotes.eu/Eiro-banknotes/Pretviltošanas-elementi/APTAUSTIET/JAUN0-5-EIRO-BANKNOTE. 

Jaunā 10 euro banknote tiks laista apgrozībā 2014. gadā. Plašāka informācija pieejama interneta 
vietnē (http://www.jaunas-euro-banknotes.eu/). 

 Kad apgrozībā nonāks jaunā 10 euro banknote?  

Precīzs emisijas datums tiks paziņots 2014. gada 13. janvārī, kad banknote tiks publiskota. Tālāk 
tabulā sniegts ieskats sagatavošanās darbos jaunās banknotes ieviešanai. 

2013. gada 
26. novembris 

2014. gada 13. janvāris 
2014. gada 

jūnijs 
2014. gada 

vasaras beigas 

Beļģijas Nacionālajā 
bankā (Brisele) notiek 
ECB seminārs 
banknošu iekārtu 
ražotājiem un 
piegādātājiem 

Eiropas 
Centrālajā 
bankā 
(Frankfurte) tiek 
publiskota jaunā 
10 euro 
banknote 

Jaunās 10 euro 
banknotes tiek 
nodotas iekārtu 
ražotājiem un 
piegādātājiem, 
lai tie varētu 
pielāgot 
banknošu 
apstrādes un 
autentiskuma 
noteikšanas 
iekārtas 

Brošūras par 
jauno 10 euro 
banknoti tiek 
nosūtītas 3 milj. 
tirdzniecības 
vietu euro zonā 
 

Jaunā 10 euro 
banknote tiek laista 
apgrozībā visā euro 
zonā 
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 Vai Eurosistēma ir atbildīga par to, lai banknošu autentiskuma noteikšanai izmantotās 
iekārtas var apstrādāt jaunās banknotes? 

Eurosistēma neatbild par iekārtām, ko izmanto banknošu autentiskuma noteikšanai. Par to atbild šo 
iekārtu īpašnieki un – pastarpināti – piegādātāji un ražotāji. Tomēr Eurosistēmas pienākums ir 
nodrošināt visu nepieciešamo informāciju un materiālus iesaistītajiem partneriem, lai iekārtas varētu 
pielāgot jaunajām banknotēm. ECB un valstu centrālās bankas cieši sadarbojas ar banknošu 
apstrādes iekārtu un banknošu autentiskuma noteikšanas iekārtu ražotājiem, piegādātājiem, 
operatoriem un īpašniekiem, lai viņi varētu laikus pielāgot savu aprīkojumu katras jaunas 
nominālvērtības banknotes emisijai. Eurosistēma mudina šādu iekārtu īpašniekus uzzināt no 
piegādātājiem, vai iekārtas pieņems jaunās banknotes un spēs apstrādāt turpmāko Eiropas sērijas 
nominālvērtību banknotes. To banknošu autentiskuma noteikšanas iekārtu un banknošu apstrādes 
iekārtu saraksti, ar kurām var apstrādāt jaunās 5 euro banknotes, pieejami interneta vietnē 
(http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.lv.html) un tiks papildināti ar 
informāciju par jauno 10 euro banknoti. Turklāt, lai pārbaudītu banknotes īstumu, vienmēr var 
izmantot informāciju, kas pieejama interneta vietnē (http://www.jaunas-euro-banknotes.eu/Eiro-
banknotes/Pretviltošanas-elementi/APTAUSTIET/PIRMĀS-SĒRIJAS-5 EIRO-BANKNOTE). 

 Kāpēc nepieciešamas jaunas banknotes? 

ECB un euro zonas valstu centrālo banku uzdevums ir nodrošināt banknošu integritāti, ņemot vērā 
banknošu drošības un izgatavošanas tehnoloģiju attīstību. Tām jānodrošina mūsdienīgas euro 
banknotes un regulāri jāuzlabo banknošu dizains un pretviltošanas elementi. Tāpēc ECB un 
Eurosistēmas centrālās bankas izstrādā Eiropas sēriju, lai nodrošinātu, ka sabiedrība vienmēr var 
uzticēties valūtai. Jaunās sērijas banknotes joprojām nodrošinās optimālu aizsardzību pret viltošanu, 
uzlabojot banknošu drošību. 

Bez tam zemākas nominālvērtības Eiropas sērijas banknotes būs izturīgākas, jo tām izmantos 
aizsargpārklājumu. Banknotes būs nepieciešams mainīt retāk, samazinot izmaksas un ietekmi uz vidi. 

 Kad tiks emitētas nākamo nominālvērtību banknotes? 

Eiropas sērijas banknotes tiks ieviestas pieaugošā secībā, tādējādi pēc 10 euro banknotes tiks 
ieviesta 20 euro banknote (ieviešanas laiks vēl nav noteikts). 


