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Basketbola tēmai veltītas euro kolekcijas monētas grafiskā dizaina izstrādes 

atklātā konkursa nolikums 

 

1. 2023. gadā apritēs 100 gadu kopš Latvijas Basketbola savienības dibināšanas. Latvijas 

Banka plāno izlaist basketbola tēmai veltītu euro kolekcijas monētu, lai popularizētu šo 

sporta veidu un aktīvu dzīvesveidu kopumā. 

Mūsdienu dzīvesveids veicina mazkustīgumu. Cilvēks dabiski ir radīts kustībām. "Nekas 

tā nesagrauj cilvēku kā ilgstoša fiziska bezdarbība," teicis Aristotelis. Sportošanas 

pozitīvā ietekme uz cilvēka fizisko un emocionālo veselību ir zinātniski pierādīta. 

Fiziskas aktivitātes uzlabo psiholoģisko labsajūtu, mazina stresu, stiprina imunitāti. 

Tāpēc aktīvs dzīvesveids ir svarīgs jebkurā vecumā. Basketbols ir viens no 

populārākajiem sporta veidiem Latvijā.     

Pirmās basketbola spēles Latvijā notika 1920. gadā. Lielāko Latvijas sporta biedrību 

pārstāvji 1923. gadā nodibināja Latvijas Basketbola savienību. Šo nepilnu 100 gadu laikā 

basketbols Latvijā ir kļuvis par vienu no populārākajiem sporta veidiem. 

Kopš neatkarības atgūšanas Latvijas valstsvienības regulāri pārstāvējušas valsti augstākā 

līmeņa starptautiskajos turnīros, bet talantīgākie spēlētāji veiksmīgi spēlējuši pasaulē 

labākajās līgās. Latvija ir ieguvusi tiesības uz 2025. gada Eiropas čempionāta finālturnīra 

basketbolā vīriešiem organizēšanu. Tas ir būtisks sporta notikums, kuram sākam 

gatavoties jau šobrīd. 

Pašlaik Latvijā darbojas 6 profesionālas basketbola komandas un aptuveni 60 komandu 

spēlē Latvijas Basketbola savienības organizētajos amatieru turnīros. Papildus tam ir arī 

skolu un augstskolu komandas. Piemēram, jaunatnes līgas čempionātā šogad piedalās 

423 komandas (apmēram 7000 reģistrētu basketbolistu).  

Basketbols ir daudzveidīgs sporta veids. Pēdējos gados lielu popularitāti guvis ielu 

basketbols jeb "3 × 3" formāta spēle. Latvijas 3 × 3 basketbola izlase 2021. gadā izcīnīja 

olimpisko čempionu titulu. 2022. gadā Latvijas kausa izcīņā iesaistījās aptuveni 

120 komandu. Basketbola grozus var manīt arī daudzu māju pagalmos, kā arī ielu 

basketbola laukumi ir pieejami ikvienam interesentam. 

Saistībā ar to Latvijas Banka organizē basketbola tēmai veltītas euro kolekcijas monētas 

(turpmāk – monēta) aversa un reversa grafiskā dizaina izstrādes atklātu konkursu 

(turpmāk – konkurss). 

 

2. Konkursā aicināti piedalīties mākslinieki un mākslas studenti. Katram konkursa 

dalībniekam: 
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2.1. jāiesniedz monētas aversa un monētas reversa grafiskā dizaina priekšlikumi (ja 

monētas forma apaļa, laukuma diametrs – 150 mm, neskaitot apmali) un to samazinājumi 

(diametrs – 35 mm). Vizuālā materiāla snieguma veids – pēc dalībnieka izvēles uz 

A4 formāta lapām;  

2.2. kompozīcijā jāiekļauj monētas nominālvērtības uzraksts (5 euro), kā arī uzraksts 

"Latvija" un gadskaitlis "2023". Pārējie uzraksti – pēc dalībnieka izvēles un atbilstoši 

tēmai un mākslinieciskajai koncepcijai. Zīmējumiem jāpievieno īss mākslinieciskās 

koncepcijas skaidrojums;  

2.3. zīmējumi jāizpilda atbilstoši formas veidošanas prasībām, tiem jābūt tehniski 

īstenojamiem. 

 

3. Konkursam iesniegtos darbus vērtēs Latvijas Bankas monētu dizaina komisija. 

 

4. Konkursa uzvarētājiem tiks piešķirta vienreizēja prēmija šādā apjomā (pirms likumā 

paredzēto nodokļu samaksas): 

4.1. viena prēmija pirmās vietas ieguvējam – 2500 euro; 

4.2. viena prēmija otrās vietas ieguvējam – 1500 euro; 

4.3. viena prēmija trešās vietas ieguvējam – 1000 euro. 

 

5. Pamatojoties uz konkursa darbu novērtējumu, Latvijas Bankas monētu dizaina 

komisijai ir tiesības kādu no prēmijām nepiešķirt vai tās sadalīt citādi. 

 

6. Ja godalgotajam darbam ir divi vai vairāki autori, piešķirtā prēmija tiek sadalīta 

vienādās daļās atbilstoši autoru skaitam. 

 

7. Ar autoru (autoriem), kura (kuru) konkursa darbu (darbus) nolems īstenot, Latvijas 

Banka slēgs līgumu par monētas aversa un reversa grafiskā risinājuma pilnīgu izstrādi. 

Latvijas Bankas monētu dizaina komisija nepieciešamības gadījumā sniegs norādījumus 

turpmākajam darbam. 

 

8. Ja iesniegtie darbi neatbilst šā nolikuma 1. punktā noteiktajam konkursa mērķim vai šā 

nolikuma 2. punktā noteiktajām prasībām vai ja iesniegto darbu mākslinieciskais 

risinājums nav atbilstošs, konkursu izbeidz bez rezultāta. 

 

9. Detalizētāku informāciju par veicamo darbu, monētas formu un citiem jautājumiem 

konkursa dalībniekiem sniegs Latvijas Bankas Naudas apgrozības pārvaldes Naudas 

politikas un operāciju daļas galvenais dizaina un mākslas eksperts Edgars Zvirgzdiņš 

(tālrunis +371 27874077).  

 

10. Konkursa darbi jāiesniedz līdz 2023. gada 9. janvāra plkst. 12.00 elektroniskā veidā 

(ppt un pdf formātā), nosūtot uz e-pasta adresi dizainakonkurss@bank.lv. Ja faila apjoma 

dēļ nav iespējams nosūtīt konkursa darbu e-pastā, aicinām izmantot failu pārsūtīšanas 

vietni (piemēram, WeTransfer, failiem.lv vai citu). Konkursa darbiem jāpievieno viena 

lapa ar dalībnieka vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Katras lapas augšējā 

kreisajā stūri jānorāda zīmējuma kārtas numurs un darba devīze. Konkursa darba 

sagatavošanai jāizmanto sagatave konkursa darba iesniegšanai.  

 

11. Konkursa rezultāti tiks publiskoti līdz 2023. gada 10. februārim Latvijas Bankas 

tīmekļvietnē (www.bank.lv).  
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