Latvijas Banka izlaidīs unikāla veidola kolekcijas
monētu "Ventastega"

Otrdien, 24. novembrī, Latvijas Banka izlaidīs unikāla veidola kolekcijas monētu
"Ventastega", kas veltīta vienam no nozīmīgākajiem ģeoloģijas un paleontoloģijas
atklājumiem – devona perioda dzīvnieka Ventastega curonica fosilajām atliekām.
Iegāde būs iespējama tikai interneta vietnē e-monetas.lv no 24. novembra
plkst. 12.00. Covid-19 pandēmijas dēļ jaunie numismātikas produkti nebūs pieejami
Latvijas Bankas kasē. Interneta vietnē e-monetas.lv veikto pirkumu saņemšana būs
iespējama gan pa pastu, gan klātienē Latvijas Bankas kasē.
Būtiski! Epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās var ieviest korekcijas
iegādāto numismātikas produktu izsniegšanas kārtībā. Klienti par tām tiks
informēti. Ņemot vērā nestabilo epidemioloģisko situāciju, Jūsu drošībai aicinām
apsvērt un pēc iespējas izvēlēties piegādi pa pastu.
Latvijas Bankas sudraba kolekcijas monēta veltīta oriģinālai un spilgtai Latvijas
vēstures liecībai, kas ļauj iepazīt un izprast evolūcijas gaitu un tādējādi dara Latvijas
zinātnieku atradumu īpaši nozīmīgu pasaulei.
Ventastega curonica fosilās atliekas tika atrastas Kurzemē – iežu atsegumos Ventas

upes baseinā Skrundas apkārtnē. Sugas nosaukumā iemūžināts Ventas un Kurzemes
nosaukums, un tā šo dzīvnieku atpazīst zinātnieki un aizvēstures entuziasti visā
pasaulē. Ventastega bija četrkājains, plēsīgs dzīvnieks, kas bija mazliet garāks par
metru un dzīvoja pirms aptuveni 365 milj. gadu – laikā, kad tagadējā Latvijas teritorija
atradās dažus grādus uz dienvidiem no ekvatora Eiramerikas paleokontinenta
dienvidaustrumu malā.
Par tik seniem laikiem vienīgās liecības ir ieži un tajos saglabājušies dzīvnieku un augu
pārakmeņojumi jeb fosīlijas. Līdz šim zināmi vien nedaudzi devona tetrapodu fosīliju
atradumi, tāpēc Latvijas ventastegas un tai radniecīgo daivspurzivju atradumiem ir
liela zinātniska nozīme mugurkaulnieku evolūcijas izzināšanā.
Šo monētu īpašu padara tas, ka ventastegas skelets iezīmēts ar foto-luminiscento
apdruku. Vismaz 40 sekunžu paturot monētu tiešos spilgtas gaismas staros un pēc tam
aplūkojot tumsā, ventastegas skelets spīdēs.
Kolekcijas monētas grafiskā dizaina un plastiskā veidojuma autors ir mākslinieks Ivars
Drulle.
Monēta kalta Koninklijke Nederlandse Munt (Nīderlande).
Monētas cena: 48.00 eiro.
Maksimālā tirāža: 3000 eks.
Iegādes limits: 5 monētas.
Informācija pārpublicēta no Latvijas bankas mājas lapas.
Publicitātes foto

