
Latvijas Banka izsludina basketbola tēmai veltītas kolekcijas monētas konkursu  

 

Turpinot veidot Latvijas kultūras, vēstures, filozofisko un vispārcilvēcisko vērtību 

mūsdienīgu interpretāciju, Latvijas Banka plāno izlaist basketbola tēmai veltītu kolekcijas 

monētu un aicina māksliniekus un mākslas studentus izstrādāt šīs kolekcijas monētas 

grafisko dizainu. Monētu paredzēts izlaist 2023. gada novembrī, kad gaidāma arī Latvijas 

Basketbola savienības 100 gadu jubileja.  

 

Konkursā aicināti piedalīties mākslinieki un mākslas studenti, līdz 2023. gada 9. janvārim 

iesniedzot darbus elektroniskā formātā. Konkursa nolikums un informācija: 

https://www.bank.lv/banknotes-un-monetas/basketbola-temai-veltitas-kolekcijas-

monetas-atklatais-konkurss.  

 

Darbus vērtēs Latvijas Bankas monētu dizaina komisija, kurā darbojas mākslas, dizaina 

un zinātnes eksperti un Latvijas Bankas pārstāvji. Konkursa uzvarētājiem tiks piešķirta 

vienreizēja prēmija: 1. vietas ieguvējam – 2500 eiro, 2. vietas ieguvējam – 1500 eiro un 

3. vietas ieguvējam – 1000 eiro. 

 

Konkursa rezultāti tiks publiskoti vietnē bank.lv līdz 2023. gada 10. februārim. 

 

Pašlaik Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (LNMM) norisinās monētu mākslai veltīta 

izstāde "Vērtību zīmes". Izstādes māksliniecisko koncepciju un arī LNMM fasādi rotājošā 

objekta "Mūsu Saule" konceptu izstrādājis mākslinieks Artūrs Analts. Aicinām apmeklēt 

šo izstādi, jo tā sniegs ieskatu monētu mākslā. Vairāk informācijas uzziniet šeit:  

Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā skatāma Latvijas Bankas simtgades izstāde 

"VĒRTĪBU ZĪMES" (e-monetas.lv) 

 

Ja rodas jautājumi vai neskaidrības, lūdzam zvanīt (tālr. +371 67022722) vai nosūtīt 

jautājumu uz e-pasta adresi monetas@bank.lv. 

 

Līdzīgi atklāti konkursi rīkoti arī iepriekš. Piemēram, 2021. gada nogalē Latvijas Banka 

izlaida šāda konkursa ietvaros tapušu kolekcijas monētu "Brīnumu monēta" (grafiskā 

dizaina autore Dana Jasinkeviča). Savukārt 2018. gada 22. maijā tika izlaista "Medus 

monēta" (grafiskā dizaina autors Artūrs Analts). Šī monēta tika atzīta par Gada monētu 

prestižākajā pasaules monētu konkursā Coin of the Year Awards. Arī iepriekšējo šādu 

konkursu rezultātā tapušas interesantas un starptautisko atzinību guvušas monētas – 

monēta "Zeme" (grafiskā dizaina autors Mārcis Kalniņš), programmas "Millennium" 

monēta "Millenium. Poga" (grafiskā dizaina autors Gunārs Cīlītis) un monēta "365" 

(grafiskā dizaina autors Paulis Liepa). 
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