Izziņas impulsa tēmai veltītas euro kolekcijas monētas grafiskā dizaina izstrādes
atklātā konkursa nolikums
1. Zinātkāre, tieksme zināt, vēlme saprast, izpētīt un izdomāt – tas ir pamatimpulss un
dziņa, ka neļauj snaust mierā. Tur aiz debess malas ir vēl kaut kas, un tas ir jāizzina!
Vēlme izzināt ir raksturīga cilvēka dabai. Tieksme zināt ir arī drosme iet ārpus ierastās
vides, drosme nebaidīties. Tā ir jaunlatviešu drosme aicinājumā izglītoties un izzināt.
Katrs jautājums, kas uzdots un atbildēts, katrs jaunais atklājums ir solis nebeidzamajā
izziņas ceļā. Ejot šo ceļu ar neatlaidību, pacietību un drosmi, var nonākt vietā, kur vēl
neviens nav bijis, un atklāt ko patiesi jaunu ne tikai sev, bet arī visiem citiem. Tādi
neatlaidīgi izzinātāji un izdibinātāji vairo tautas gara bagātību. Lai aktualizētu šo
jautājumu loku, Latvijas Banka organizē izziņas impulsa tēmai veltītas euro kolekcijas
monētas (tālāk tekstā – monēta) aversa un reversa grafiskā dizaina izstrādes atklātu
konkursu (tālāk tekstā – konkurss).
2. Konkursā aicināti piedalīties mākslinieki un mākslas studenti.
3. Katram konkursa dalībniekam:
3.1. jāiesniedz numismātikā īpašas monētas dizaina priekšlikums – sižets un grafiskais
risinājums. Iesniedzami monētas aversa un reversa zīmējumi (apaļai monētai laukuma
diametrs – 150 mm vai analogs laukuma izmērs citas formas monētai) un to
samazinājumi reālajā iecerētajā izmērā (ja monēta apaļa, laukuma diametrs 20–40 mm
vai analogs laukuma izmērs citas formas monētai). Vizuālā materiāla snieguma veids –
pēc autora izvēles, ievērojot vispārpieņemtus virsmas apstrādes veida attēlojuma
principus, uz A4 formāta lapām. Priekšlikumu skaits nav ierobežots;
3.2. kompozīcijā jāiekļauj uzraksti "5 euro" un "Latvija" un gadskaitlis "2021".
Kompozīcijā var iekļaut arī citus uzrakstus, ja tie nepieciešami monētas sižetam.
Zīmējumiem jāpievieno īss saturiskās un dizaina koncepcijas skaidrojums, ja
nepieciešams – tehniskā izpildījuma skaidrojumu;
3.3. jāiesniedz priekšlikums, kas ir tehniski īstenojams.
4. Konkursa darbus vērtēs Latvijas Bankas monētu dizaina komisija.
5. Konkursa uzvarētājiem tiks piešķirta vienreizēja prēmija šādā apjomā (pirms likumā
paredzēto nodokļu samaksas):
5.1. viena prēmija pirmās vietas ieguvējam – 2500 euro;
5.2. viena prēmija otrās vietas ieguvējam – 1500 euro;
5.3. viena prēmija trešās vietas ieguvējam – 1000 euro.
6. Pamatojoties uz konkursa darbu novērtējumu, Latvijas Bankas monētu dizaina
komisijai ir tiesības kādu no prēmijām nepiešķirt, vai tās sadalīt citādi.
7. Ja godalgotajam darbam ir divi vai vairāki autori, piešķirtā prēmija tiek sadalīta
vienādās daļās atbilstoši autoru skaitam.
8. Konkursa rezultāti tiks publiskoti līdz 2021. gada 10. martam Latvijas Bankas
interneta vietnē (www.bank.lv).
9. Ar autoru (autoriem), kura (kuru) konkursa darbu (darbus) nolems īstenot, Latvijas
Banka slēgs līgumu par monētas aversa un reversa grafiskā risinājuma pilnīgu izstrādi

un sagatavošanu formas veidošanai. Latvijas Bankas monētu dizaina komisija
nepieciešamības gadījumā sniegs norādījumus turpmākajam darbam.
10. Ja iesniegtie darbi neatbilst šā nolikuma 1. punktā noteiktajam konkursa mērķim
vai šā nolikuma 3. punktā noteiktajām prasībām vai ja iesniegto darbu mākslinieciskais
risinājums nav atbilstošs, konkursu izbeidz bez rezultāta.
11. Detalizētāku informāciju par monētu dizaina jautājumiem sniedz Latvijas Bankas
Kases un naudas apgrozības pārvaldes galvenais dizaina un mākslas eksperts Laimonis
Šēnbergs (tālr. +371 67022736).
12. Darbi jāiesniedz aploksnē, uz aploksnes un katras lapas augšējā kreisajā stūrī
norādot darba devīzi un zīmējuma kārtas numuru. Zīmējumiem jāpievieno slēgta
aploksne ar autora vārdu, uzvārdu, adresi un tālruņa numuru, uz slēgtās aploksnes
norādot darba devīzi.
13. Konkursa darbi jānosūta pa pastu vai jāiesniedz personiski Latvijas Bankā
K. Valdemāra ielā 2A (ieeja no Noliktavas ielas), Rīgā, līdz 2021. gada 2. februārim
(pasta zīmogs, ja darbus sūta pa pastu) ar norādi "Monētas grafiskā dizaina konkursam".
Pēc šā termiņa iesniegtie darbi netiks izskatīti. Informācija par Latvijas Bankas darba
laiku pieejama šeit: https://www.bank.lv/par-mums/kontakti, tālr. uzziņām:
+371 67022722.
14. Konkursa darbus, kas netiks prēmēti, to autori pēc pieprasījuma varēs saņemt
atpakaļ Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldes Monētu daļā K.
Valdemāra ielā 1B, Rīgā (tālr. +371 67022722, e-pasta adrese: monetas@bank.lv), 1
(viena) mēneša laikā pēc konkursa rezultātu publiskošanas. Prēmētie konkursa darbi
paliek Latvijas Bankas īpašumā un uzskatāms, ka attiecīgo konkursa darbu autori,
piesakoties dalībai konkursā, ir nodevuši Latvijas Bankai visas autoru mantiskās
tiesības uz attiecīgajiem konkursa darbiem.

