
Nowa strona narodowa obiegowych monet euro 

(2013/C 309/03) 

W dniu 9 lipca 2013 r. Rada Unii Europejskiej uznała, że Republika Łotewska spełnia warunki konieczne 
do przyjęcia euro z dniem 1 stycznia 2014 r. ( 1 ). 

Od dnia 1 stycznia 2014 r. Republika Łotewska będzie zatem emitować monety euro, z zastrzeżeniem 
zgody EBC co do wielkości emisji (zob. art. 128 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). 

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformo
wania podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności, a także ogółu społeczeństwa, 
Komisja ogłasza wszystkie nowe wzory monet euro ( 2 ). 

1 CENT 2 CENTY 5 CENTÓW 10 CENTÓW 

20 CENTÓW 50 CENTÓW 1 EURO 2 EURO 

Państwo emitujące: Republika Łotewska 

Data emisji: Styczeń 2014 r. 

Opis motywów: 

Na monetach 1, 2 i 5 centów przedstawiono małe godło Republiki Łotewskiej. W dolnej części znajduje się 
nazwa państwa emisji „LATVIJA”. Po lewej stronie wskazany jest rok „2014”. 

Na monetach 10, 20 i 50 centów przedstawiono duże godło Republiki Łotewskiej. Na dole wskazany jest 
rok „2014” i nazwa państwa emisji „LATVIJA”. 

Na monetach 1 i 2 euro znajduje się profil dziewczyny w łotewskim stroju ludowym, który w 1929 r. 
umieszczony był na rewersie srebrnej monety 5 łatów. Po lewej stronie, w półokręgu, wpisane jest słowo 
„LATVIJAS” oraz rok „2014”, a po prawej stronie, w półokręgu – słowo „REPUBLIKA”. 

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest 12 gwiazd flagi europejskiej. 

Na krawędzi monety o nominale 2 euro znajduje się pierwszy wers hymnu państwowego – „DIEVS SVĒTĪ 
LATVIJU” („BOŻE BŁOGOSŁAW ŁOTWĘ”).
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( 1 ) Decyzja Rady z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia przez Łotwę euro w dniu 1 stycznia 2014 r. (Dz.U. L 195 
z 18.7.2013, s. 24). 

( 2 ) Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, Dz.U. C 254 z 20.10.2006, s. 6 oraz Dz.U. C 248 z 23.10.2007, s. 8 
zawierające odniesienia do pozostałych monet euro.
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