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Nové národní strany euromincí určených k oběhu
(2013/C 309/03)
Rada Evropské unie dne 9. července 2013 rozhodla, že Lotyšská republika splňuje podmínky, které jsou
nezbytné k tomu, aby dne 1. ledna 2014 přijala euro (1).
Lotyšská republika bude tedy od 1. ledna 2014 vydávat euromince, objem jejich emise však vyžaduje
schválení Evropskou centrální bankou (viz čl. 128 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie).
Euromince určené k oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. Komise zveřejňuje
návrhy všech nových euromincí (2) s cílem informovat všechny, kdo přicházejí s mincemi do styku při své
práci, i širokou veřejnost.
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Popis návrhů:
Na mincích v hodnotách 1, 2 a 5 eurocentů je zobrazen malý státní znak Lotyšské republiky. Pod ním je
název vydávající země „LATVIJA“. Na levé straně je uveden rok „2014“.
Na mincích v hodnotách 10, 20 a 50 eurocentů je zobrazen velký státní znak Lotyšské republiky. Pod ním
je rok „2014“ a název vydávající země „LATVIJA“.
Na mincích v hodnotách 1 euro a 2 eura je zobrazen portrét lotyšské dívky, který byl původně vyražen na
rubové straně stříbrné mince v hodnotě 5 latů z roku 1929. Na levé straně je v půlkruhu slovo „LATVIJAS“
a rok „2014“ a na pravé straně je v půlkruhu slovo „REPUBLIKA“.
Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.
Nápis na vlysu hrany dvoueurové mince představuje první verš státní hymny – “DIEVS SVĒTĪ LATVIJU”
(„BŮH ŽEHNEJ LOTYŠSKU“).

(1) Rozhodnutí Rady ze dne 9. července 2013 o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014 (Úř. věst. L 195, 18.7.2013,
s. 24).
(2) Informace o ostatních euromincích byly zveřejněny v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1, Úř. věst. C 254, 20.10.2006,
s. 6, a Úř. věst. C 248, 23.10.2007, s. 8.

