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Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse
(2013/C 366/05)

Valsts puse jaunajai piemiņas 2 euro monētai, kuru paredzēts laist apgrozībā un kuru emitē Somija
Apgrozībai paredzētajām euro monētām ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss visā eurozonā. Komisija
publicē visus jauno euro monētu dizainparaugu aprakstus, lai informētu visas personas, kuru profesionālā
darbība ir saistīta ar monētām, un sabiedrību kopumā (1). Saskaņā ar Padomes 2009. gada 10. februāra
secinājumiem (2) eurozonas dalībvalstīm un valstīm, kuras ar ES noslēgušas monetāro nolīgumu, ar ko
paredz euro monētu emisiju, ir atļauts laist apgrozībā piemiņas euro monētas, ievērojot konkrētus nosacī
jumus, jo īpaši to, ka var emitēt tikai monētas 2 euro nominālvērtībā. Šīm monētām ir tādas pašas tehniskās
pazīmes kā citām 2 euro monētām, bet valsts pusē tās rotā piemiņas monētas dizains, kam ir izteikti
simboliska nozīme valsts vai Eiropas mērogā.
Emitentvalsts: Somija
Piemiņas monētas tematika: 125 gadi kopš Nobela prēmijas ieguvēja rakstnieka F. Ē. SILLANPĒ piedzim
šanas
Dizainparauga apraksts:
Monētas iekšējā daļā attēlots Sillanpē portrets. Augšpusē puslokā iekalti vārdi “F. E. SILLANPÄÄ”. Kreisajā pusē
redzams gadskaitlis “1888” un monētu kaltuves zīme. Labajā pusē – gadskaitlis “1964”, burti “FI”, kas
norāda uz emitentvalsti, un emisijas gads “2013”.
Šī ir īpaša monēta visas nācijas vectēva piemiņai. F. E. SILLANPĒ bija stila meistars somu literatūrā, kurš dziļi
ieskatījies cilvēku un dabas attiecībās. 1939. gadā viņam piešķīra Nobela prēmiju, it īpaši par darbiem
“Lēnprātīgā nabadzība” (“Hurskas kurjuus”) un “Jauna iemigusi” (“Nuorena nukkunut”, latviski “Kalpone Silja”,
“Silja”). Izcilais prozaiķis ieguva vēl vairāk tautas atzinības ar iecienīto uzstāšanos radio un atmiņā palieko
šajām Ziemassvētku slejām. Pēckara gados meistarīgais rakstnieks kļuva par bārdainu “Taata”, neoficiālu
valsts vectētiņu. No viņa bērnības atmiņām par Ziemassvētkiem izveidojās iecienīta tradīcija – vectēva stāsti
pulcināja visu nāciju pie radio klausīties jaukos Ziemassvētku stāstus.
Ap monētas ārējo uzmalu izvietotas Eiropas Savienības karoga 12 zvaigznes.
Emisijas apjoms: 1,5 miljoni monētu
Emisijas datums: 2013. gada novembris

(1) Informāciju par visu 2002. gadā emitēto monētu valsts pusēm skatīt OV C 373, 28.12.2001., 1. lpp.
(2) Sk. Ekonomikas un finanšu padomes 2009. gada 10. februāra sanāksmes secinājumus un Komisijas 2008. gada
19. decembra Ieteikumu par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai paredzēto euro monētu emisiju un
to valsts pusēm (OV L 9, 14.1.2009., 52. lpp.).
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