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Jaunā izlaiduma banknotes pēdējo gadu laikā tiek pakāpeniski un pieaugošā secībā ieviestas visā euro zonā. 
Ar 100 euro un 200 euro banknotes publiskošanu, kas 2018. gada 17. septembrī notiks ECB, noslēgsies 
Eiropas sērijas ieviešana. Jaunās banknotes paredzēts laist apgrozībā 2019. gada 28. maijā. 

KĀPĒC NEPIECIEŠAMAS JAUNAS BANKNOTES? 

ECB un Eurosistēmas uzdevums ir nodrošināt euro banknošu integritāti un turpināt uzlabot banknošu 
izgatavošanas tehnoloģiju. Eiropas sērijas banknotes nodrošina labāku aizsardzību pret viltošanu, vēl  
vairāk uzlabojot banknošu drošību. 100 euro banknotei un 200 euro banknotei ir tādi paši pretviltošanas 
elementi kā 50 euro banknotei, piemēram, portrets ūdenszīmē un hologrammā, kā arī jauni un uzlaboti 
elementi, kas padara tās grūtāk viltojamas, bet ir viegli pārbaudāmi. 
 

  Pavadoņhologramma. Šis pilnīgi jaunais pretviltošanas elements redzams sudrabotās joslas augšējā daļā. 
Pagrozot banknoti, var redzēt sīkus euro simbolus €, kas riņķo apkārt nominālvērtības skaitlim. Euro 
simboli kļūst skaidrāk saskatāmi tiešā gaismā.

  Smaragdzaļš skaitlis. Pagrozot banknoti, uz spīdošā skaitļa apakšējā kreisajā stūrī redzams kustīgas 
gaismas efekts, kas pārvietojas augšup un lejup, un skaitlis maina krāsu no smaragdzaļas uz tumši zilu.  
Uz jaunās 100 euro banknotes un 200 euro banknotes euro simboli redzami arī uz skaitļa.

Papildus plašai sabiedrībai paredzētajiem pretviltošanas elementiem jaunajām banknotēm ir jauni un 
uzlaboti elementi autentiskuma noteikšanai ar iekārtu un ierīču palīdzību.

JAUNĀS 100 EURO UN 200 EURO BANKNOTES LAIŠANA APGROZĪBĀ
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Vairāk par 100 euro banknoti www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.lv.html#es2-100
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100 EURO BANKNOŠU APGROZĪBĀ IR VAIRĀK NEKĀ 10 EURO BANKNOŠU

100 euro un 200 euro banknotes plaši izmanto kā maksāšanas un uzkrājumu veidošanas līdzekli.  
2018. gada jūnija beigās apgrozībā atradās 2.7 mljrd. 100 euro banknošu (13% no visām apgrozībā  
esošajām euro banknotēm) un 2.5 mljrd. 10 euro banknošu (apmēram 12% no visām apgrozībā esošajām 
euro banknotēm).  Vērtības izteiksmē 100 euro ir otrā svarīgākā nominālvērtība pēc 50 euro un aptver 
gandrīz ceturto daļu (23%) no visu apgrozībā esošo euro banknošu vērtības. Salīdzinājumam – 200 euro  
banknotes veido 1% no apgrozībā esošajām euro banknotēm un 4% no to kopējās vērtības.
 

PIEMĒROTAS CILVĒKIEM AR REDZES TRAUCĒJUMIEM  
  
ECB veidoja Eiropas sērijas dizainu, iesaistot cilvēkus ar redzes traucējumiem, lai izstrādātu banknotes, 
kuru iezīmes ļautu tās ērti izmantot vājredzīgiem cilvēkiem. Jauno banknošu nominālvērtības uzraksti  
iespiesti lieliem labāk saskatāmiem cipariem, un to nokrāsa ir vēl vairāk kontrastējoša, lai tās būtu vieglāk 
atšķiramas pēc krāsas. Gar banknotes malām arī iestrādātās sataustāmās zīmes, kas katrai nominālvērtībai 
ir atšķirīgas. 
 

UZTICĒŠANĀS EURO BANKNOTĒM 
 
Euro banknotes joprojām ir uzticams un drošs maksāšanas līdzeklis. Viltojumu skaits joprojām ir ļoti neliels 
(2018. gada 1. pusgadā no apgrozības tika izņemts 301 000 banknošu) salīdzinājumā ar nepārtraukti  
pieaugošo apgrozībā esošo īsto banknošu skaitu (vairāk nekā 21 mljrd.). ECB kopā ar Eurosistēmas  
centrālajām bankām turpinās nodrošināt, lai euro banknotes vienmēr būtu vērtīgs un cienīts maksāšanas 
līdzeklis euro zonā un ārpus tās. Ir būtiski, lai ikviens, kas izmanto euro banknotes, arī turpmāk varētu to 
darīt, pilnībā tām uzticoties. Tieši tāpēc tika ieviesta Eiropas sērija. 
 
Viltoto euro banknošu skaits 2018. gada 1. pusgadā joprojām bija neliels 
www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180727.lv.html
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1   Avots:  "The use of cash by households in the euro area" (tikai angļu valodā)  
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf?f3670de4c470a5361c8b3e250d656699

VAI TUVĀKAJĀ NĀKOTNĒ VAIRS NEIZMANTOS SKAIDRO NAUDU?

Tendences pasaulē liecina, ka pieprasījums pēc skaidrās naudas turpina augt. Kopš euro ieviešanas  
2002. gadā euro zonā apgrozībā esošo banknošu skaits ir trīskāršojies un šobrīd ir 21 mljrd.  Apgrozībā  
esošo banknošu vērtība pašlaik pieaug par aptuveni 4% gadā un sasniegusi gandrīz 1.2 trlj. euro. Sīkāku  
informāciju par banknošu apgrozību sk. mūsu interneta vietnē (angļu val.). 
www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/banknotes+coins/circulation/html/index.en.html
 

VAI SKAIDRĀ NAUDA JOPROJĀM IR GODA VIETĀ? 

Skaidrā nauda ir plaši iecienīts maksāšanas līdzeklis tirdzniecības vietās, piemēram, veikalos, degvielas 
uzpildes stacijās un tirdzniecības automātos. 2016. gadā 79% no visiem darījumiem euro zonā tika veikti 
skaidrā naudā un tikai 19% – ar karti.1 Skaidrās naudas darījumi vēl vairāk iecienīti, iepērkoties pie ielu 
tirgotājiem un tirgū (90% no visiem darījumiem; 81% vērtības izteiksmē), kā arī bāros un restorānos (90% 
no visiem darījumiem; 76% vērtības izteiksmē).
 

KĀDAS UNIKĀLAS ĪPAŠĪBAS PIEMĪT SKAIDRAJAI NAUDAI?

  Skaidro naudu izmantot var jebkurš – arī cilvēki, kuriem ir ierobežota pieeja bankas kontam vai vispār 
nav bankas konta, var veikt maksājumus skaidrā naudā.

  Tā nodrošina cilvēkiem labāku kontroli pār saviem izdevumiem un personisko parāda līmeni.
  Skaidrā nauda ir privāts maksāšanas veids. 
  Skaidrā nauda glābj ārkārtas gadījumos, ja elektronisko maksājumu sistēmas iziet no ierindas.
  Skaidrā nauda ļauj veikt tūlītējus norēķinus par darījumiem tajā pašā brīdī, kad nauda tiek nodota no 
rokas rokā.

  Tā nodrošina konkurenci starp dažādajiem neliela apjoma maksāšanas līdzekļiem un veicina pārējo 
maksāšanas līdzekļu konkurētspējīgu cenu.

  Skaidrā nauda ir vienīgais maksāšanas līdzeklis, kas nodrošina plašai sabiedrībai tiešu pieeju drošajiem 
centrālās bankas naudas līdzekļiem.
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MATERIĀLI PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM

  Paziņojums presei  
www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180917.lv.html

  Jauno 100 euro un 200 euro banknošu un pretviltošanas elementu attēli 
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/sets/72157697753987952

  Publiskošanas pasākuma fotoattēli  
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/albums/72157700197251994

  Eiropas sērijas banknošu attēli 
www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/images/html/index.lv.html

  Publiskošanas video  
www.youtube.com/user/ecbeuro

  Videomateriāli TV kanāliem par jauno 100 euro un 200 euro banknošu iespiešanas procesu 
www.ecb.europa.eu/press/tvservices/ondemand/html/index.lv.html

RUNAS UN IZTEIKUMI PAR SKAIDRO NAUDU UN EURO BANKNOTĒM   

ECB prezidenta Mario Dragi (Mario Draghi) uzruna par godu jaunās 50 euro banknotes laišanai  
apgrozībā Frankfurtē pie Mainas 2017. gada 4. aprīlī

"Lai gan elektroniskie maksājumi iemanto arvien lielāku popularitāti, skaidrā nauda aizvien ir  
mūsu svarīgākais maksāšanas līdzeklis. […] Vairāk nekā trīs ceturtdaļas maksājumu euro zonas  
tirdzniecības vietās veic skaidrā naudā. Darījumu vērtības izteiksmē tā ir vairāk nekā puse  
maksājumu. Tādējādi pat šajā digitālajā laikmetā skaidrā nauda joprojām ir vitāli svarīga mūsu  
tautsaimniecībai."

www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/sp170404.lv.html

ECB Valdes locekļa Īva Merša (Yves Mersch) runa Deutsche Bundesbank 4. Skaidrās naudas simpozijā 
(Bargeldsymposium) Frankfurtē pie Mainas 2018. gada 14. februārī

"Skaidrā nauda nodrošina privātumu un attiecīgi garantē pamattiesības […]. Izmantojot skaidro  
naudu, iedzīvotāji var īstenot savas pamattiesības, nedodot iespēju valstij vai trešām pusēm tajā  
pašā mirklī noskaidrot, kādus finanšu darījumus tie veikuši."

www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180214.en.html (angļu un vācu val.)

ECB  Valdes locekļa Īva Merša (Yves Mersch) raksts Project Syndicate 2017. gada 28. aprīlī

"Kopējais skaidrās naudas pieprasījuma kāpums pārsniedz nominālā IKP pieauguma tempu. Pēdējos 
piecos gados apgrozībā esošo euro banknošu vērtība pieauga par 4.9% un apjoms – par 6.2%. Šis  
kāpums ietver arī tādu nominālvērtību banknotes, kas galvenokārt tiek izmantotas darījumiem,  
nevis uzkrājumu veidošanai. […] ECB turpinās nodrošināt banknotes. Mēs arī stimulēsim turpmāku 
integrēta, inovatīva un konkurētspējīga neliela apjoma maksājumu risinājumu tirgus attīstību euro 
zonā."

www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/ecb.sp170428.lv.html

http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/sp170404.lv.html
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/ecb.sp170428.lv.html
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