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Nové národné strany obehových euromincí
(2013/C 309/03)
Dňa 9. júla 2013 Rada Európskej únie rozhodla, že Lotyšská republika spĺňa podmienky nevyhnutné na
prijatie eura 1. januára 2014 (1).
Od 1. januára 2014 bude preto Lotyšská republika vydávať euromince po schválení objemu emisie
Európskou centrálnou bankou (pozri článok 128 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie).
Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje všetky nové vzory
euromincí (2) s cieľom informovať každého, kto pri svojej profesii prichádza s mincami do kontaktu,
a rovnako aj širokú verejnosť.

1 EUROCENT

2 EUROCENTY

5 EUROCENTOV

10 EUROCENTOV

20 EUROCENTOV

50 EUROCENTOV

1 EURO

2 EURÁ

Vydávajúca krajina: Lotyšská republika
Dátum vydania: január 2014
Popis vzorov:
Na 1, 2 a 5 eurocentových minciach je zobrazený malý štátny znak Lotyšskej republiky. V dolnej časti je
uvedený názov vydávajúcej krajiny „LATVIJA“. Vľavo je vročenie „2014“.
Na 10, 20 a 50 eurocentových minciach je zobrazený veľký štátny znak Lotyšskej republiky. V dolnej časti
je uvedené vročenie „2014“ a názov vydávajúcej krajiny „LATVIJA“.
Na jednoeurových a dvojeurových minciach je znázornené dievča v lotyšskom ľudovom kroji, ktoré bolo
pôvodne zobrazené na rube striebornej mince v hodnote 5 latov z roku 1929. Vľavo je do polkruhu
umiestnené slovo „LATVIJAS“ a vročenie „2014“, pričom v pravo je do polkruhu umiestnené slovo
„REPUBLIKA“.
Po vonkajšom obvode mince je rozmiestnených dvanásť hviezd európskej vlajky.
Označenie na hrane dvojeurovej mince je prvý verš štátnej hymny – „DIEVS SVĒTĪ LATVIJU“ („BOH
ŽEHNAJ LOTYŠSKU“).

(1) Rozhodnutie Rady z 9. júla 2013 o prijatí eura Lotyšskom 1. januára 2014 (Ú. v. EÚ L 195, 18.7.2013, s. 24).
(2) V súvislosti s ostatnými euromincami pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1, Ú. v. EÚ C 254, 20.10.2006, s. 6
a Ú. v. EÚ C 248, 23.10.2007, s. 8.

