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Latvijas Bankas organizētā bērnu zīmējumu atklātā konkursa euro kolekcijas
monētas "Mana Latvija" dizaina izstrādei nolikums
1. Lai veicinātu bērnu radošumu un zināšanas par Latvijas Republikas vēstures norisēm
un mūsdienām, kā arī lai atzīmētu Latvijas Republikas 100 gadu jubileju, Latvijas Banka
izsludina bērnu zīmējumu atklāto konkursu euro kolekcijas monētas "Mana Latvija"
(tālāk tekstā – monēta) dizaina (grafiskā risinājuma) izstrādei (tālāk tekstā – konkurss).
2. Konkursā var piedalīties bērni, kuri nav sasnieguši 13 gadu vecumu – Latvijas
Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, neatkarīgi no viņu mītnes zemes.
3. Zīmējums monētas vienas puses dizaina izstrādei kā dāvana Latvijas Republikai
100 gadu jubilejā var atspoguļot konkursa dalībnieka (tālāk tekstā – autors) individuālo
Latvijas un Latvijas valsts redzējumu visplašākajā izpratnē (piemēram, Latvijas
valstiskums un valstiskuma simboli, vēstures fakti, pagātnes un mūsdienu kultūras
vērtības un sasniegumi, flora un fauna, skola, ģimene, sadzīve un vaļasprieki). Monētas
otrā pusē tiks attēlots Latvijas valsts ģerbonis.
4. Monētas dizaina (grafiskā risinājuma) zīmējums (tālāk tekstā – darbs) jāveido aplī,
kura diametrs ir 18.0 cm, vienā vai vairākās krāsās un jāiekļauj nominālvērtības uzraksts
"5 euro". Pieļaujama arī citu – īsu un tēmai atbilstošu – uzrakstu iekļaušana. Darbs
jāsagatavo uz A4 formāta (21.0 cm × 29.7 cm) lapas.
5. Autors var iesniegt ne vairāk kā trīs konkursa darbus – monētas dizaina piedāvājumus –,
katru noformējot uz atsevišķas A4 formāta lapas.
6. Lapas otrā pusē jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums, dzīvesvietas adrese, viena no
vecākiem vai ieceltā aizbildņa kontaktinformācija (tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese).
Autors pēc savas izvēles var norādīt arī savas mācību iestādes vai zīmēšanas skolas
(pulciņa) nosaukumu. Darbs jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz tās norādot: "Euro kolekcijas
monētu zīmējumu konkursam "Mana Latvija"". Darbs jāiesniedz nesalocītā veidā.
7. Konkursa darbi jāiesniedz līdz 2017. gada 10. janvārim Latvijas Bankā K. Valdemāra
ielā 2A, Rīgā (ieeja no Noliktavas ielas), darbadienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.30
(piektdienās un pirmssvētku dienās – no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15) vai jānosūta pa pastu
Latvijas Bankas Monētu daļai (adrese: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050) līdz
2017. gada 10. janvārim (pasta zīmogs).
8. Latvijas Banka ir tiesīga vērsties pie darba autora norādītā vecāka vai ieceltā aizbildņa
ar lūgumu atļaut Latvijas Bankai bez maksas izmantot iesniegto bērna darbu pēc tās
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ieskatiem ar tiesībām reproducēt, publicēt vai publiskot, t.sk. interneta vietnēs, Latvijā
vai citās valstīs. Ja Latvijas Bankas noteiktajā termiņā šāda atļauja netiek saņemta,
attiecīgā darba autors nevar tikt godalgots un viņam nevar piešķirt šā nolikuma 13. punktā
paredzēto papildu balvu.
9. Konkursa darbus vērtē Latvijas Bankas monētu dizaina komisija (tālāk tekstā –
komisija). Komisijas loceklis nepiedalās konkursa darba vērtēšanā, ja komisijas loceklim
ir personiskās intereses (komisijas loceklis ir konkursa darba autora radinieks vai tml.),
kas varētu ietekmēt neatkarīgu un objektīvu konkursa darba vērtēšanu.
10. Komisija novērtē konkursa darbus līdz 2017. gada 13. februārim un nosaka
20 (divdesmit) godalgotos autorus, no viņu vidus izvēloties 1 (vienu) konkursa 1. vietas
ieguvēju. Pamatojoties uz konkursa darbu vērtējumu, komisijai ir tiesības konkursa
1. vietas ieguvēju nenoteikt.
11. Konkursa rezultāti tiek publiskoti Latvijas Bankas interneta vietnēs (www.bank.lv un
www.naudasskola.lv) līdz 2017. gada 20. februārim. Konkursa 1. vietas ieguvējs un
godalgotie autori tiek aicināti uz svinīgu pasākumu Latvijas Bankā (pasākuma datums un
norises laiks tiek norādīti kopā ar informāciju par konkursa rezultātiem).
12. Latvijas Banka piešķir šādas balvas:
katram godalgotajam autoram tiek piešķirta viena sudraba euro kolekcijas monēta, kā arī
papildu veicināšanas balvas;
ar konkursa 1. vietas ieguvēju tiek noslēgts autoratlīdzības līgums un piešķirta vienreizēja
atlīdzība 600 euro apmērā (pirms Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto
nodokļu samaksas), autoram nododot Latvijas Bankai izņēmuma licenci uz darbu uz
100 (viens simts) gadu ilgu termiņu. Latvijas Bankai ir tiesības šo licenci pilnībā vai daļēji
nodot trešajām personām.
13. Papildus šā nolikuma 10. punktā noteiktajam komisija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem
lemt par triju papildu balvu piešķiršanu.
14. Latvijas Banka ir tiesīga pielāgot izvēlēto konkursa 1. vietas ieguvēja autora darbu
monētas tehniskā izpildījuma nodrošināšanai.
15. Visus izdevumus, kas saistīti ar darba sagatavošanu un iesniegšanu, kā arī ar dalību
konkursā, sedz autors.
16. Visi iesniegtie konkursa darbi paliek Latvijas Bankas īpašumā.
17. Ar balvu piešķiršanu saistītos Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos
nodokļus sedz no Latvijas Bankas līdzekļiem.
18. Šis nolikums tiek publicēts Latvijas Bankas interneta vietnēs (www.bank.lv un
www.naudasskola.lv). E-pasta adrese uzziņām: monetas@bank.lv.
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