
Ikviena eirozonas dalībvalsts izvēlas savu 
monētu dizainu, atspoguļojot tās īpašo 
vēsturi un kultūru, un šo dizainu bieži 

izvēlas konkursā. 

PaPīra nauda un 
PretvIltošanas Pazīmes

Eiro banknotēm ir vienots dizains, bet da-
žādi izmēri – tas ļauj vieglāk noteikt nau-
daszīmes nominālu.

Banknošu dizainu 1996. gadā izvēlējās 
visā eirozonā organizētā konkursā. Tajā 
uzvarēja banknotes, kuru veidolu iedves-
mojusi tēma Eiropas gadsimti un stili un 
kurās attēloti septiņu Eiropas kultūrvēstu-
res laikmetu arhitektūras stili: antīkais stils, 
romānika, gotika, renesanse, baroks un ro-
koko, dzelzs un stikla arhitektūras laikmets 
un modernā arhitektūra. Uzvaru guvušās 
sērijas autors ir Roberts Kalina, Austrijas 
Nacionālās bankas banknošu mākslinieks.

Uz visām banknotēm ir attēloti arhitek-
tūras elementi – logi, vārtejas un tilti. Tie 
simbolizē Eiropas vienotības un nepār-
trauktas attīstības ideju.

Banknotēm ir dažādi izmēri, spilgtas krā-
sas un reljefi, kā arī iespiedumi uz vir
smas, kas palīdz vājredzīgajiem atpazīt 
nominālu.

Eiro banknotes ir viegli pārbaudīt, tās 
aptaustot, apskatot un pagrozot, un gal-
venie drošības elementi, kā ūdenszīme, 
pretviltošanas josla u. c., ir pazīstami no 
lata banknotēm. Plašāka informācija par 
eiro banknotēm un monētām ir atspogu-
ļota Eiropas Centrālās bankas un Latvijas 
Bankas sūtījumā. 

Monētas

Citu eirozonas valstu 1 eiro

valsts poliCija aiCina rūpēties par drošību! 

svarīgākaIs Par banknošu 
un monētu Izskatu 
ar eIro banknotēm un monētām var maksāt vIsā eIrozonā – austrIjā,  
beļģIjā, grIeķIjā, IgaunIjā, ItālIjā, īrIjā, FrancIjā, kIPrā, luksemburgā, maltā, 
nīderlandē, Portugālē, slovākIjā, slovēnIjā, somIjā, sPānIjā, vācIjā. 
no 2014. gada 1. janvāra – arī latvIjā.

eiro monētu viena puse ir vienāda visās eirozonas valstīs.

otra puse – katra dalībvalsts veido savu dizainu.
Latvijas monētu dizains tika izvēlēts tautas ideju konkursā 2004. gadā, žūrija par labāko atzina jēkabpilietes Ilzes Kalniņas priekšlikumu.

Itālija

Beļģija Grieķija Luksemburga Slovēnija

Austrija Īrija Kipra Portugāle

Vācija Spānija Malta Slovākija

līdz ar eiro ieviešanu iedzīvotājiem jā-
ņem vērā daži piesardzības pasākumi, 
lai nekristu par upuri krāpniekiem.

1.  Nelaidiet mājās svešus cilvēkus, kuri 
apgalvo, ka ieradušies saistībā ar 
eiro ieviešanu. Viņi vēlēsies uzzināt, 
vai jūs glabājat mājās skaidru nau-
du, lai pēc tam to mēģinātu nolaupīt.

2.  Ja pie jums ierodas kāds, kurš sevi 
dēvē par sociālo darbinieku un aicina 

iepazīties ar jaunajiem eiro parau-
giem, – nekādā gadījumā neatveriet 
durvis un ziņojiet policijai.

3.   Īpaši jāuzmanās tirgotājiem – krāp-
nieki var mēģināt iemānīt viltotas 
naudaszīmes. Rūpīgi pārbaudiet arī 
izdoto atlikumu, it īpaši, ja pircējs 
pēkšņi pārdomā un lūdz atdot sa-
maksāto naudu.

4.  Nepiekrītiet darījumam, kurā jums 

piedāvā izdevīgāku maiņas kursu. 
Tas ir mēģinājums iemānīt viltotu 
naudu vai apkrāpt.

5.  Nenēsājiet līdzi lielas naudas sum-
mas, pirkumus drošāk ir veikt ar 
maksājumu karti. Ja jums ir līdzi 
skaidra nauda, rūpīgi noglabājiet to 
iekškabatās un izvairieties no ļau-
žu drūzmas. Naudu dodieties mai-
nīt diennakts gaišajā laikā, vislabāk 
kopā ar kādu draugu vai radinieku.

īPašs 
monētu 
dIzaIns 
īPašIem 
notIkumIem

Visas eirozonas dalībvalstis divreiz gadā 
var izlaist divas piemiņas monētas 2 eiro 
nominālā. Šīm monētām ir tās pašas ie-
zīmes un kopīgā puse kā parastām 2 eiro 
monētām. Atšķirīgs ir piemiņas motīvs 
monētas pusē ar attiecīgās valsts veidoto 
simboliku.

koPīgās PIemIņas monētas 

Eirozonas valstis ir emitējušas 2 eiro pie-
miņas monētas ar kopīgu nacionālās pu-
ses motīvu, lai atzīmētu trīs gadadienas: 
Romas līguma 50. gadadienu, Ekonomikas 
un monetārās savienības 10. gadadienu un 
eiro banknošu un monētu 10. gadadienu. 
Piemiņas monētas nav tikai suvenīri, bet 
derīga nauda arī ikdienas maksājumiem. 
Par to, kā pārliecināties par eiro monētu 
īstumu, vairāk lasiet minētajā Eiropas Cen-
trālās bankas un Latvijas Bankas sūtījumā, 
kā arī www.jaunaseurobanknotes.eu.

Igaunija Francija Nīderlande Somija

visā eirozonā eiro 
banknotes ir vienādas.

lielisks pārskats par dizainu 
un drošību atrodams vietnē: 

www.jaunas-euro-
banknotes.eu.

eIro. latvIja aug. eIro. latvIja aug.


