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Euras – mūsų pinigai

Naujais pinigais – eurais – taip pat

Nuo 2015 m. sausio mėnesio

socialinę pašalpą, pensiją ar stipendiją.

gausime ir visas pajamas: atlyginimą,

1 dienos Lietuvoje pasikeis pinigai. Parduotuvėse, restoranuose, kirpyklose,
Vietoje lito bus euras.

kino teatruose ir kitose vietose

atsiskaitysime eurais. Tai reiškia, kad

perkant kokią nors prekę ar paslaugą,
vietoje litų reikės duoti eurus.

Kas yra euras?
Euras yra bendrieji Europos Sąjungos pinigai.
Europos Sąjunga – tai 28 valstybių junginys, kuris
padeda toms valstybėms ir jų gyventojams geriau
gyventi. Tai tarsi šeima, kuri gyvena kartu ir turi
daug ką bendro. Šiai sąjungai priklauso ir Lietuva.

Vienas iš Europos Sąjungos bendrumų yra tie
patys pinigai – euras. Todėl eurais atsiskaitoma
Prancūzijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Italijoje, ir
kitose Europos Sąjungos šalyse. Tai vadinama euro
zona. Ją sudaro 18 Europos Sąjungos valstybių.
O nuo 2015 metų Lietuva taps 19-tąja euro zonos
šalimi. Nuo šios datos eurais atsiskaitysime ir mes.

Euras – tai pinigai, kuriuos kaip ir
litus, sudaro banknotai ir monetos.
Jie atrodo taip:

Kodėl mums reikia euro?
Euras bus naudingas Lietuvai ir kiekvienam jos
gyventojui: nebereikės keisti valiutos, o visose euro
zonos šalyse galėsime atsiskaityti tais pačiais pinigais.
Tai reiškia, kad lietuviškas euras galios ne tik Vilniuje,
bet ir Paryžiuje ar Berlyne.

Euro zona yra stipri ekonominė šeima. Todėl, turėdama
eurą, Lietuva taps stipresnė ir turtingesnė. Tai reiškia,
kad mums nebus baisūs ekonominiai nuosmukiai ir
krizės. Euro įvedimas – tai galimybė lengviau prekiauti
kitose valstybėse. Todėl Lietuva ir jos gyventojai gaus
daugiau pajamų, vadinasi – gyvens geriau.

Kaip pakeisti litus į eurus?
Litai į eurus bus keičiami nuo 2015 m. sausio mėnesio
1 dienos. Vienas euras yra lygus 3,45280 lito. Tai
reiškia, kad vienas euras yra vertas daugiau nei trys
litai.

Litai į eurus bus keičiami nemokamai, tai reiškia,
kad mums už tai mokėti nereikės. Turimus litus į
eurus bus galima iškeisti šiose vietose:
•

Lietuvos banke – visą laiką;

•

komercinių bankų padaliniuose – iki 2015 m.
birželio 30 d. (89 bankų padaliniai šį terminą
pratęs iki 2015 m. gruodžio 31 d.);

•

Lietuvos pašto skyriuose ir 11 kredito unijų – iki
2015 m. kovo 1 d.

Norint iškeisti litus į eurus, tereikia nueiti į vieną
iš aukščiau išvardintų vietų. Tikslias nemokamo
keitimo vietas galima sužinoti interneto svetainėje
www.euras.lt arba paskambinus nemokamu
telefonu 8 800 34528.

Jei litai yra banko sąskaitoje ar kortelėje, niekur
eiti nereikia. 2015 m. sausio 1 d. sąskaitose ir
kortelėse esantys litai automatiškai, nemokamai
bus pakeisti į eurus. Tai reiškia, kad nuo Naujųjų
metų banko kortelėje vietoje litų bus eurai.

Ką pakeis euras?
Kadangi euras yra vertas 3,45280 lito, dėl šio kurso,
kainos parduotuvėse atrodys kitaip. Jos atrodys
daugiau nei 3 kartus mažesnės. Lygiai tiek pat
mažesnės atrodys ir mūsų pajamos.

Tačiau tikroji pinigų vertė išliks tokia pati. Tai reiškia,
kad kainų dydis nesikeis. Lygiai tokie patys išliks ir
atlyginimai, socialinės išmokos, stipendijos, pensijos,
nors kainų etiketėse ir dokumentuose bus kitokie
skaičiai. Pavyzdžiui:
•

Jeigu kilogramas duonos kainuoja 6 litus, 		
tai nuo 2015 metų kaina bus 1,74 euro.

•

Jeigu litras pieno kainuoja 3 litus, tai nuo 2015
metų kaina bus 0,87 euro, tai reiškia 87 euro
centai.

•

Jeigu socialinė išmoka yra 1170 litų, tai nuo
2015 metų gausime 338 eurus ir 86 euro centus.

•

Jeigu darbo užmokestis yra 1540 litų, tai nuo
2015 metų jis bus 446,02 euro.

•

Jeigu pensija yra 830 litų, tai nuo Naujųjų metų
ji bus 240,39 euro.

Ką dar reikėtų žinoti apie kainas
eurais?
Jau nuo 2014 metų rugpjūčio 23 dienos kainos
parduotuvėse ir kitose vietose skelbiamos dviem
valiutomis – litais ir eurais. Iki 2015 metų sausio 15
dienos parduotuvėse ir kitose vietose dar galėsime
atsiskaityti litais, tačiau nuo Naujųjų metų jau
pradėsime naudoti eurus.

Tuo, kad įvedus eurą, prekių ir paslaugų kainos
liktų tos pačios, rūpinasi kontrolieriai. Daugiau nei
300 inspektorių visoje Lietuvoje jau kontroliuoja
ir stebi, ar kainos yra perskaičiuotos sąžiningai ir
neklaidina gyventojų. Nesąžiningi pardavėjai yra
baudžiami baudomis. Taip užtikrinama, kad kainos
liktų tokios pačios.

Būkime budrūs!
Negeri žmonės gali apsimesti pareigūnais, bankų tarnautojais ir siūlyti
išsikeisti eurus namuose ar gatvėje sakydami, kad gali pakeisti litus
į eurus „palankesniu kursu“, „surašyti turimus banknotus“, „atidaryti
naują sąskaitą eurams“. Tačiau visada atsiminkite, kad:
•

Litai į eurus nekeičiami nei namuose, nei gatvėje.

•

Oficialus keitimo kursas –1 euras už 3,45280 lito. Tai reiškia,
kad vienas litas yra vertas 29 euro centų. Jokio kito kurso nėra ir
negali būti.

•

Valstybinės institucijos ar bankai niekada neprašo telefonu
pasakyti asmeninių duomenų: slaptažodžių, asmens kodų ir
panašios informacijos.

•

Apie bandymą apgauti praneškime savo artimiesiems,
kaimynams, pažįstamiems.

•

Pastebėję galimus bandymus apgauti, skambinkime bendruoju
pagalbos telefonu 112.

Kur ieškoti atsakymų apie
eurą?
Jei kyla klausimų apie eurą ir litą, yra
žmonių, kurie visuomet yra pasiryžę
padėti ir atsakyti į visus klausimus.

Visą rūpimą informaciją
apie euro įvedimą
galima rasti svetainėje
www.euras.lt arba
sužinoti paskambinus
nemokama euro linija
8 800 34528.

