
EIROPAS SĒRIJAS  
BANKNOTES



VISAS EIROPAS SĒRIJAS BANKNOTES
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Banknotes ik pa laikam jāaktualizē, lai tās vienmēr būtu nodrošinātas pret 
viltojumiem. Tāpēc ECB izstrādāja Eiropas sēriju. 

Modernie pretviltošanas elementi padara Eiropas sērijas banknotes vēl 
drošākas nekā pirmā izlaiduma banknotes. Jaunās banknotes pēdējo gadu 
laikā tikušas pakāpeniski ieviestas augošā secībā. Ar jauno 100 € un  
200 € banknošu izlaišanu 2019. gada 28. maijā Eiropas sērijas ieviešana 
noslēgsies.

Jaunajās 100 € un 200 € banknotēs iestrādāta pavadoņhologramma, kā  
arī citi uzlaboti pretviltošanas elementi. Papildus labākai aizsardzībai pret 
viltošanu banknotēm radīts arī jauns veidols.

Jaunās 100 € un 200 € banknotes, tāpat kā pārējās Eiropas sērijas 
banknotes, atradīsies apgrozībā kopā ar pirmā izlaiduma banknotēm.  
Visas pirmā izlaiduma banknotes, t.sk. 500 € banknote, joprojām ir 
likumīgs maksāšanas līdzeklis, t.i., tās varēs turpināt izmantot kā 
maksāšanas un vērtību uzkrāšanas līdzekli. Tās vienmēr saglabās savu 
nominālvērtību, jo tās neierobežotu laiku varēs apmainīt jebkurā 
Eirosistēmas nacionālajā centrālajā bankā.

Kāpēc vajadzīgas jaunas banknotes?

IEVIEŠANA



REVERSS

AVERSS

Ūdenszīme ar 
portretu  
Apskatiet banknoti pret 
gaismu! Kļūst redzams 
Eiropas portrets, 
nominālvērtības skaitlis 
un galvenais attēls.

Smaragdzaļš skaitlis 
Pagroziet banknoti! Uz skaitļa 
gaismas efekts pārvietojas augšup  
un lejup. Skaitlis arī maina krāsu  
no smaragdzaļas uz tumši zilu.

Hologramma ar 
portretu 
Pagroziet banknoti! 
Sudrabotajā joslā 
redzams Eiropas 
portrets, nominālvērtības 
skaitlis un galvenais 
attēls.

Reljefs iespiedums 
Sataustiet īsas reljefas 
līnijas banknotes 
kreisajā un labajā 
malā.  

EIROPAS SĒRIJA: 5 €



REVERSS

AVERSS

Ūdenszīme ar 
portretu  
Apskatiet banknoti pret 
gaismu! Kļūst redzams 
Eiropas portrets, 
nominālvērtības skaitlis 
un galvenais attēls.

Smaragdzaļš skaitlis 
Pagroziet banknoti! Uz skaitļa 
gaismas efekts pārvietojas augšup  
un lejup. Skaitlis arī maina krāsu  
no smaragdzaļas uz tumši zilu.

Hologramma ar 
portretu 
Pagroziet banknoti! 
Sudrabotajā joslā 
redzams Eiropas 
portrets, nominālvērtības 
skaitlis un galvenais 
attēls.

Reljefs iespiedums 
Sataustiet īsas reljefas 
līnijas banknotes 
kreisajā un labajā  
malā.  

EIROPAS SĒRIJA: 10 €



REVERSS

AVERSS

Ūdenszīme ar 
portretu  
Apskatiet banknoti pret 
gaismu! Kļūst redzams 
Eiropas portrets, 
nominālvērtības skaitlis 
un galvenais attēls.

Smaragdzaļš skaitlis 
Pagroziet banknoti! Uz skaitļa  
gaismas efekts pārvietojas augšup  
un lejup. Skaitlis arī maina krāsu  
no smaragdzaļas uz tumši zilu.

Reljefs iespiedums 
Sataustiet īsas reljefas 
līnijas banknotes 
kreisajā un labajā  
malā.  

EIROPAS SĒRIJA: 20 €

Logs ar portretu  
Apskatiet banknoti pret gaismu! 

Hologrammā ietvertais logs kļūst 
caurskatāms, un šajā logā abās pusēs 

redzams Eiropas portrets.



REVERSS

AVERSS

Ūdenszīme ar 
portretu  
Apskatiet banknoti pret 
gaismu! Kļūst redzams 
Eiropas portrets, 
nominālvērtības skaitlis 
un galvenais attēls.

Smaragdzaļš skaitlis 
Pagroziet banknoti! Uz skaitļa  
gaismas efekts pārvietojas augšup  
un lejup. Skaitlis arī maina krāsu  
no smaragdzaļas uz tumši zilu.

Reljefs iespiedums 
Sataustiet īsas reljefas 
līnijas banknotes 
kreisajā un labajā 
malā.  

EIROPAS SĒRIJA: 50 €

Logs ar portretu  
Apskatiet banknoti pret gaismu! 

Hologrammā ietvertais logs kļūst 
caurskatāms, un šajā logā abās pusēs 

redzams Eiropas portrets.



REVERSS

AVERSS

Reljefs iespiedums 
Sataustiet īsas reljefas 
līnijas banknotes 
kreisajā un labajā  
malā.  

EIROPAS SĒRIJA: 100 €

Smaragdzaļš skaitlis 
Pagroziet banknoti! Uz skaitļa gaismas 
efekts pārvietojas augšup un lejup.  
Skaitlis arī maina krāsu no smaragdzaļas 
uz tumši zilu un uz skaitļa redzami  
simboli "€". 

Pavadoņhologramma 
Pagroziet banknoti! Sudrabotās 

joslas augšmalā redzami sīki simboli 
"€", kas riņķo ap nominālvērtības 

skaitli. Tiešā gaismā simboli "€" 
kļūst skaidrāk saskatāmi.

Ūdenszīme ar 
portretu  
Apskatiet banknoti pret 
gaismu! Kļūst redzams 
Eiropas portrets, 
nominālvērtības skaitlis 
un galvenais attēls.

Logs ar portretu  
Apskatiet banknoti pret gaismu! 

Hologrammā ietvertais logs kļūst 
caurskatāms, un šajā logā abās pusēs 

redzams Eiropas portrets.



REVERSS

AVERSS

Reljefs iespiedums 
Sataustiet īsas reljefas 
līnijas banknotes 
kreisajā un labajā  
malā.  

EIROPAS SĒRIJA: 200 €

Logs ar portretu  
Apskatiet banknoti pret gaismu! 

Hologrammā ietvertais logs kļūst 
caurskatāms, un šajā logā abās pusēs 

redzams Eiropas portrets.

Pavadoņhologramma 
Pagroziet banknoti! Sudrabotās 

joslas augšmalā redzami sīki simboli 
"€", kas riņķo ap nominālvērtības 

skaitli. Tiešā gaismā simboli "€" 
kļūst skaidrāk saskatāmi.

Smaragdzaļš skaitlis 
Pagroziet banknoti! Uz skaitļa gaismas  
efekts pārvietojas augšup un lejup.  
Skaitlis arī maina krāsu no smaragdzaļas  
uz tumši zilu un uz skaitļa redzami  
simboli "€". 

Ūdenszīme ar 
portretu  
Apskatiet banknoti pret 
gaismu! Kļūst redzams 
Eiropas portrets, 
nominālvērtības skaitlis 
un galvenais attēls.



Vai jūsu iekārtas ir pielāgotas jaunajām 100 € un  
200 € banknotēm?

Mazumtirgotājiem un citiem skaidrās naudas apstrādes un autentiskuma 
noteikšanas iekārtu lietotājiem jānodrošina iekārtu pielāgošana jaunajām 
100 € un 200 € banknotēm pirms to nonākšanas apgrozībā 2019. gada  
28. maijā.

Sazinieties ar piegādātāju, lai uzzinātu, vai jūsu iekārtas iespējams pielāgot 
jauno banknošu atpazīšanai! Pārbaudīto iekārtu un ierīču saraksts pieejams 
arī ECB interneta vietnē 
www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.lv.html.

Sarakstā norādīts, vai konkrētais iekārtas vai ierīces tips jau pielāgots 
jauno 100 € un 200 € banknošu atpazīšanai. 

Atcerieties, ka to, vai banknote ir īsta, iespējams pārbaudīt, arī banknoti 
aptaustot, apskatot un pagrozot!

EIROPAS SĒRIJA: IEKĀRTAS



Ja apstrādājat skaidro naudu, pastāv iespēja ļoti retos gadījumos saņemt 
aizdomīgu banknoti. 
Šādos gadījumos    rūpīgi pārbaudiet banknoti;
   ja jums joprojām ir šaubas, nepieņemiet to;
   pieprasiet citu banknoti.

Ja esat jau pieņēmuši banknoti, kuru uzskatāt par aizdomīgu, nenododiet 
to tālāk kādam citam, jo šāda rīcība ir krimināli sodāma. Nododiet šo 
banknoti vietējā policijas iecirknī, savā bankā vai nacionālajā centrālajā 
bankā. Ja banknote izrādīsies īsta, naudu saņemsiet atpakaļ.

Sīkāku informāciju sk.
www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/ac/html/index.lv.html.
Varat arī sazināties ar savas valsts centrālo banku vai apmeklēt tās 
interneta vietni.

AIZDOMĪGAS BANKNOTES



EIROPAS SĒRIJA: PĀRBAUDE AR PALĪGLĪDZEKĻIEM

AVERSS

Mikroburtu raksts



EIROPAS SĒRIJA: PĀRBAUDE AR PALĪGLĪDZEKĻIEM

AVERSS

REVERSS

Pārbaude ar infrasarkano staru ierīci 



EIROPAS SĒRIJA: PĀRBAUDE AR PALĪGLĪDZEKĻIEM

Pārbaude ultravioleto staru gaismā
AVERSS

REVERSS



EIROPAS SĒRIJA: SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Pieejamās publikācijas

Kartītes ar optisko  
efektu (85 mm × 54 mm)
Visas Eiropas sērijas  
banknošu nominālvērtības

Lai saņemtu pieejamo publikāciju vai kartīšu ar optisko efektu papildu 
eksemplārus, sazinieties ar savas valsts centrālo banku vai Eiropas 
Centrālo banku. Materiālus samērīgā apjomā iespējams saņemt bez  
maksas tik ilgi, kamēr tie ir krājumā.

Buklets (105 mm × 210 mm)
Eiropas sērijas  
banknotes

Plakāts (420 mm × 594 mm)
Eiropas sērijas banknotes un  
eiro* monētas

* ES tiesību aktos noteiktais vienotās valūtas nosaukums ir euro.
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Eiropas Centrālā banka
Sonnemannstrasse 20

60314 Frankfurt am Main
Germany

Tālr.: +49 69 1344 7455
Fakss: +49 69 1344 7401

E-pasta adrese: info@ecb.europa.eu

www.ecb.europa.eu/euro-banknotes
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www.centralbankmalta.org
publicrelations@ 

centralbankmalta.org

www.lb.lt
media@lb.lt

www.nbs.sk
info@nbs.sk

www.bundesbank.de
info@bundesbank.de

www.banque-france.fr
euro-formation@banque-france.fr 

www.centralbank.ie
cashcycle@centralbank.ie

www.centralbank.cy
pressoffice@centralbank.cy

www.bankofgreece.gr
press@bankofgreece.gr 

www.bancaditalia.it
gcm.comunicazione.euro@ 

bancaditalia.it

www.bcl.lu
euro@bcl.lu

www.suomenpankki.fi
info@bof.fi

www.dnb.nl
info@dnb.nl

www.eestipank.ee
info@eestipank.ee

www.bde.es
informacionefectivo@bde.es

www.oenb.at
oenb.info@oenb.at

www.nbb.be
Be.Centralcash@nbb.be

www.bank.lv
info@bank.lv

www.bportugal.pt
press@bportugal.pt

www.bsi.si
PR@bsi.si


