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EIROPAS SĒRIJAS 50 € BANKNOTE

Jaunā 50 € banknote tiks laista apgrozībā visā eiro* zonā 2017. gada 4. aprīlī.  
Līdzīgi kā Eiropas sērijas 20 € banknote tā ietvers grieķu mitoloģijas tēla Eiropas portretu. 

50 € banknotes ieviešana atspoguļo nemitīgos centienus padarīt eiro banknotes vēl drošākas. 
Eirosistēmas1 centrālās bankas ir atbildīgas par eiro banknošu integritātes nodrošināšanu, uzlabojot to 
pretviltošanas elementus. 

Viens no šādiem elementiem ir hologramma.  Tajā būs ietverts logs ar portretu – izteiksmīgs 
pretviltošanas elements, kas redzams banknotes abās pusēs.  Aplūkojot banknoti pret gaismu, šis logs kļūst 
caurskatāms un tajā banknotes abās pusēs redzams Eiropas portrets.  Tas ir liels sasniegums banknošu 
izgatavošanas tehnoloģijā un apgrūtina banknošu viltošanu. Papildus šim pretviltošanas elementam uz 
banknotes redzams smaragdzaļš skaitlis, kas, banknoti pagrozot, maina krāsu no smaragdzaļas uz tumši zilu.

50 € banknote ir visvairāk izmantotā eiro banknote – apgrozībā ir vairāk nekā 8 mljrd. banknošu 
(aptuveni 45% no kopējā pašlaik apgrozībā esošo banknošu skaita).

Lai saņemtu sīkāku informāciju, lūdzam sazināties ar ECB un Eirosistēmas centrālo banku preses 
dienestiem (sk. 11. lpp.).

Detalizēta informācija par visām eiro banknotēm, t.sk. attēli un videomateriāli, pieejami interneta vietnē 
www.jaunas-eiro-banknotes.eu.

1 Eiropas Centrālā banka un 19 eiro zonas valstu centrālās bankas.

* ES tiesību aktos noteiktais vienotās valūtas nosaukums ir euro.

http://www.jaunas-eiro-banknotes.eu
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Pirmā izlaiduma eiro banknotes tika laistas apgrozībā 2002. gadā. Kopš tā laika iespiešanas un attēlu 
apstrādes tehnoloģijas strauji progresējušas. Lai saglabātu uzticību eiro banknotēm un apsteigtu banknošu 
viltotājus, bija nepieciešams aktualizēt banknotes, padarot tās vēl drošākas.  Tāpēc Eirosistēma pakāpeniski 
ievieš banknošu otro izlaidumu, ko dēvē par Eiropas sēriju.  Tā ietver uzlabotus pretviltošanas elementus. 

Visu nominālvērtību Eiropas sērijas banknotes var nekavējoties atpazīt, jo izmantotas košākas krāsas un 
izteiksmīgāki attēli nekā pirmā izlaiduma banknošu dizainā. Uz jaunajām 5 €, 10 €, 20 € banknotēm un uz 
gaidāmās 50 € banknotes redzams Eiropas portrets. 

Eiro skaidrā nauda ir reāls Eiropas integrācijas simbols – vienoto valūtu izmanto 338 milj. iedzīvotāju  
19 valstīs. Eiro ļauj ērtāk salīdzināt cenas dažādās valstīs, kā arī atvieglo preču un pakalpojumu pārrobežu 
tirdzniecību. Uzņēmēji un tūristi var ceļot, nekonvertējot naudu vietējā valūtā. 

EIRO BANKNOTES
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EIROPAS SĒRIJAS 50 € BANKNOTE
ATŠĶIRĪBA 

ReverssAverss

PIRMĀ IZLAIDUMA 50 € BANKNOTE

Averss Reverss

50 € BANKNOTES

Uz jaunajām banknotēm joprojām redzami pirmā izlaiduma banknošu laikmetu un stilu motīvi un izmantotas tās pašas 
dominējošās krāsas, taču uzlaboto pretviltošanas elementu dēļ veiktas nelielas pārmaiņas.  Tāpēc tās arī viegli atšķirt no 
pirmā izlaiduma banknotēm. Banknošu dizaina atjaunināšana tika uzticēta neatkarīgam banknošu dizaina autoram no 
Berlīnes Reinholdam Geršteteram (Reinhold Gerstetter).  Tagad uz banknotēm attēlotas arī valstis, kuras pievienojušās  
ES kopš 2002. gada. Piemēram, Eiropas kartē redzama Malta un Kipra, valūtas nosaukums – eiro – rakstīts ne vien 
latīņu burtiem un grieķu burtiem, bet arī kirilicā, un ECB nosaukuma saīsinājums parādās desmit – nevis vairs tikai 
piecos – lingvistiskajos variantos.
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  Atšķirība 
 
Kreisajā un labajā malā iestrādātas īsas reljefas līnijas.

Papīra pārbaude ar tausti. Aptaustiet banknoti! Tās papīrs ir ciets un stingrs.
Reljefs iespiedums. Galvenais attēls, uzraksts un lielais nominālvērtības skaitlis liekas biezāks.

Hologramma. Pagroziet banknoti! Sudrabotajā joslā banknotes labajā malā redzama banknotes nominālvērtība un eiro simbols €.

Tāpat kā pirmā izlaiduma banknotes, arī Eiropas sērijas banknotes var viegli pārbaudīt, tās APTAUSTOT,  APSKATOT un PAGROZOT.

VIEGLI PĀRBAUDĪT  

 1  PĀRBAUDE AR TAUSTI

 3  APSKATE SLĪPĀ LEŅĶĪ

   
– Hologramma ar portreta logu

 Logā netālu no hologrammas augšējās  
malas redzams Eiropas portrets.  
Banknoti pagrozot, logā ap banknotes 
nominālvērtības skaitli kļūst redzamas  
arī daudzkrāsainas līnijas. Banknotes  
reversā logā parādās daudzkrāsaini 
nominālvērtības skaitļi.

Atšķirība  
 – Smaragdzaļš skaitlis  
 
Šis spīdošais skaitlis rada  
kustīgas gaismas efektu, kas 
pārvietojas augšup un lejup.  
Skaitlis arī maina krāsu no 
smaragdzaļas uz tumši zilu.

Ūdenszīme. Apskatiet banknoti pret gaismu! Kļūst redzams blāvs attēls, kurā saskatāms banknotes nominālvērtības skaitlis un pamatattēls.

Atšķirība  
 – Ūdenszīme ar portretu 
 
Redzams arī Eiropas portrets.

  
– Hologramma ar portreta logu

Aplūkojot pret gaismu, banknotes augšējā  
malā hologrammā ietvertais logs kļūst 
caurskatāms un tajā banknotes abās pusēs 
redzams Eiropas portrets.

 2  APSKATE

Averss

Reverss
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BŪTISKĀKIE FAKTI PAR EIROPAS SĒRIJU

 Eiropas sērijas banknotēs iestrādāti jauni un uzlaboti 
pretviltošanas elementi, kas nodrošina labāku aizsardzību pret 
viltojumiem.

 Jaunā izlaiduma eiro banknotes tiek ieviestas pakāpeniski 
vairāku gadu laikā pieaugošā secībā. Jaunā 5 € banknote nonāca 
apgrozībā 2013. gadā, jaunā 10 € banknote – 2014. gadā un jaunā 
20 € banknote – 2015. gadā. 2017. gada 4. aprīlī šīm banknotēm 
pievienosies jaunā 50 € banknote. 

 Lai izlietotu atlikušos krājumus, kopā ar jaunajām 50 € 
banknotēm joprojām tiks laistas apgrozībā arī pirmā izlaiduma 
50 € banknotes.  Abu izlaidumu visu nominālvērtību banknotes 
būs apgrozībā vienlaikus.

 Eiropas sērijas izstrādē bija iesaistīti banknošu iekārtu ražotāji 
un citi iekārtu piegādātāji, ļaujot tiem sagatavoties jauno 
banknošu ieviešanai.

 2016. gada 4. maija paziņojumā presei ECB paziņoja, ka 
Eiropas sērijā netiks iekļauta 500 € banknote. Pārējo 
nominālvērtību banknotes (no 5 € līdz 200 €) joprojām tiks 
izgatavotas. Eiropas sērijas 100 € un 200 € banknoti plānots 
ieviest 2018. gada beigās.

 Kādreiz nākotnē var tikt pieņemts lēmums atcelt likumīga 
maksāšanas līdzekļa statusu pirmā izlaiduma eiro banknotēm, par 
to laikus paziņojot.  Tomēr pirmā izlaiduma banknotes vienmēr 
saglabās vērtību, un tās bez laika ierobežojuma varēs apmainīt 
Eirosistēmas centrālajās bankās.

Piemērotas cilvēkiem ar redzes traucējumiem 
Visas eiro banknotes veidotas pēc principa, ka, jo augstāka banknotes nominālvērtība, jo tā lielāka, tādējādi cilvēki ar redzes 
traucējumiem var banknotes attiecīgi sakārtot savā maciņā.  Tā kā Eiropas sērijas izstrādes posmā notika sadarbība arī ar 
lietotājiem, kam ir redzes traucējumi, banknotēs tika iestrādāti elementi, kas dod šiem lietotājiem iespēju drošāk izmantot 
banknotes. Piemēram, aversā redzamie lielie burti ir tumšāki, un gar banknotes malām iestrādātas sataustāmas zīmes. Uz 
Eiropas sērijas banknotēm saglabātas tās pašas dominējošās krāsas, kādas ir pirmās sērijas banknotēm, taču krāsas ir spilgtākas, 
lai dažādu nominālvērtību banknotes būtu vieglāk atšķiramas.
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50 € BANKNOTES INFORMĀCIJAS KAMPAŅA

2016. gada 5. jūlijs. Tiešsaistes sacensību  
"Tetris® – jaunā 50 € banknote"2 atklāšana.

2017. gads. Tiešsaistē var sākt aplūkot 
filmas par jauno 50 € banknoti.

2016. gada 5. jūlijs. Jaunās 50 € banknotes 
publiskošana Eiropas Centrālajā bankā Frankfurtē.

Četras nedēļas pirms banknotes laišanas apgrozībā. Brošūras par 
jauno 50 € banknoti tiek nosūtītas uz 3 milj. tirdzniecības vietu eiro zonā.

2016. gada 4. ceturksnis. Centrālās bankas nosūta komercbankām, policijai, tirdzniecības palātām, 
profesionālām federācijām u.c. iestādēm publikācijas par jauno 50 € banknoti. Tiešsaistes apmācības 
rīku "Knowledge of Banknotes" ("Zināšanas par banknotēm") un "Euro Cash Academy"  
("Eiro skaidrās naudas akadēmija") atjaunināšana interneta vietnē www.jaunas-eiro-banknotes.eu.

2017. gada 4. aprīlis. Jaunās 50 € 
banknotes laišana apgrozībā.

2 Tetris ® & © 1985~2016  Tetris Holding, izmantots ar atļauju.

50 € banknotes informācijas kampaņas galvenais mērķis ir iepazīstināt sabiedrību un skaidrās naudas apstrādes iestādes ar jaunajām 
banknotēm un to pretviltošanas elementiem. 

Eiro banknošu attēli
Eiro banknošu attēli ir elektroniski aizsargāti. Organizācijām, kurām ir likumīgs iemesls pavairot eiro banknošu attēlus, jāpieprasa 
neaizsargāti attēli. Lai iegūtu šādus attēlus, lietotājam vispirms jāparaksta konfidencialitātes deklarācija, ko var saņemt, sūtot 
pieprasījumu uz e-pasta adresi info@ecb.europa.eu.
Sīkāka informācija pieejama interneta vietnē www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/images/html/index.lv.html.

2016. gada 15. jūnijs. Banknošu iekārtu ražotājiem un citiem piegādātājiem paredzētās 
50 € partnerības programmas atklāšana Eirosistēmas seminārā Madridē.

2016. gada 6. jūlijs. Jaunās 50 € banknotes tiek iznomātas banknošu iekārtu 
ražotājiem un citiem piegādātājiem, lai tie savās telpās un banknošu apstrādes iekārtu 
atrašanās vietās varētu veikt testus un pielāgot savas iekārtas un aprīkojumu.

http://www.jaunas-eiro-banknotes.eu
http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/images/html/index.lv.html
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Eirosistēma pieliek daudz pūļu, lai nodrošinātu, ka sabiedrība un skaidrās naudas apstrādātāji ir labi informēti, kā atpazīt viltotu 
banknoti.  Tā arī piedāvā to banknošu autentiskuma noteikšanas un banknošu apstrādes iekārtu sarakstus, kas ir oficiāli sertificētas  
un spēj atpazīt un izņemt no apgrozības viltotas banknotes.

ECB arī cieši sadarbojas ar Eiropas Komisiju (kura ir atbildīga par informācijas sniegšanu saistībā ar eiro monētu viltojumiem), kā arī 
valstu policijas dienestiem, Eiropolu un Interpolu. Pret viltojumiem iespējams efektīvi aizsargāties, arī pienācīgi informējot sabiedrību 
par jaunajām banknotēm.

Efektīvi viltojumu novēršanas pasākumi

EIRO BANKNOŠU  AIZSARDZĪBA
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No apgrozības izņemto viltoto eiro banknošu skaits (2002–2015)
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PARTNERĪBAS PROGRAMMA

 sagatavos elektroniskos materiālus un iespiedmateriālus par 
jaunajām banknotēm 23 oficiālajās Eiropas Savienības valodās, lai 
palīdzētu partneriem informēt attiecīgās mērķa grupas;

 aicinās partnerus parakstīt saprašanās memorandu, kas uzliek 
tiem pienākumu laikus sniegt palīdzību banknošu apstrādes 
iekārtu, tirdzniecības un biļešu automātu un autentiskuma 
noteikšanas iekārtu pielāgošanā jaunās 50 € banknotes ieviešanai.

Banknošu iekārtu ražotājiem un citiem piegādātājiem pēc 
iespējas agrāk jāsāk sagatavot iekārtas pielāgojumu veikšanai. 
Banknošu apstrādes un autentiskuma noteikšanas iekārtu 
lietotājiem arī jāsazinās ar iekārtu piegādātājiem vai ražotājiem, 
lai sāktu gatavot iekārtas to pielāgošanai. Plānojot kādas 
banknošu apstrādes vai banknošu autentiskuma noteikšanas 
iekārtas iegādi, lietotājiem jāsazinās ar piegādātāju, lai uzzinātu,  
vai tā ir pielāgojama jauno banknošu apstrādei.

ECB interneta vietnē pieejami Eirosistēmas centrālo banku 
pārbaudīto banknošu autentiskuma noteikšanas un banknošu 
apstrādes iekārtu saraksti, kuras un spēj atpazīt jauno 5 €, 10 € 
un 20 € banknoti (www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/
devices/html/results.lv.html). Pēc turpmākām Eirosistēmas 
centrālo banku veiktām iekārtu pārbaudēm saraksti tiks 
atjaunināti, ietverot informāciju par iekārtām, ar kurām var 
apstrādāt jauno 50 € banknoti.  Aktualizēti saraksti tiks publicēti 
ECB interneta vietnē šogad un 2017. gadā.

Lai palīdzētu banknošu apstrādes iekārtu nozarei sagatavoties 
jaunās 50 € banknotes ieviešanai, Eirosistēmas centrālās bankas 
no 2016. gada 4. aprīļa savās telpās piedāvā banknošu apstrādes 
iekārtu ražotājiem iespēju testēt jaunās 50 € banknotes, bet no 
2016. gada 6. jūlija piedāvās aizņemties jaunās 50 € banknotes,  
lai pārbaudes būtu iespējams veikt banknošu apstrādes iekārtu 
ražotāju telpās un banknošu apstrādes iekārtu atrašanās vietās. 

Jaunās 50 € banknotes Partnerības programma tika atklāta  
2016. gada 15. jūnijā Madridē, Banco de España rīkotā 
Eirosistēmas seminārā.  Tāpat kā programmai, ko izveidoja sakarā 
ar jauno 20 € banknoti 2015. gadā un kas apvienoja vairāk kā  
500 industriālo partneru visā Eiropā, šās programmas mērķis ir 
nodrošināt savlaicīgu banknošu apstrādes iekārtu un ierīču 
sagatavošanu visā eiro zonā. 

Programma banknošu apstrādes iekārtu ražotājiem un 
piegādātājiem, kā arī klientiem un lietotājiem piedāvā plašu 
izglītojošu rīku un materiālu klāstu. Lielākā daļa šo materiālu 
pieejama oficiālajās ES valodās.

Partnerības programmas ietvaros ECB un Eirosistēmas  
19 valstu centrālās bankas veiks šādus konkrētus pasākumus:

 tiešā veidā informēs partnerus par Eiropas sēriju un 
nepieciešamību pielāgot skaidrās naudas apstrādes iekārtas un 
autentiskuma noteikšanas iekārtas jaunajai 50 € banknotei; 

 organizēs virkni jaunās 50 € banknotes laišanai apgrozībā 
veltītu informatīvu pasākumu un akciju;

http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.lv.html
http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.lv.html
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SVARĪGĀKIE  AR JAUNO  
50 € BANKNOTI SAISTĪTIE DATUMI 
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