
 
 

 

Par Eiropas Komisijas organizēto 2 eiro piemiņas monētas dizaina izstrādes 

konkursu 

 

Eiropas Komisija organizē Eiropas Savienības programmas izglītības, mācību, jaunatnes 

un sporta jomā ERASMUS+ 35. gadadienai veltītās 2 eiro piemiņas monētas valsts puses 

dizaina (grafiskā risinājuma) izstrādes konkursu (tālāk tekstā – konkurss). 

 

1. 2022. gadā aprit 35 gadi kopš sākta populārā Eiropas Savienības programma izglītības, 

mācību, jaunatnes un sporta jomā ERASMUS+. Programma dibināta 1987. gadā. Sākumā 

programma bija pazīstama kā ERASMUS – augstākās izglītības mobilitātes programma. 

Taču, laikam ejot, programmas darbība tika būtiski paplašināta un aptver ne tikai 

augstāko izglītību, bet arī vispārējās un profesionālās izglītības un pirmskolas izglītības 

iestādes. 

 

2. Latvijas Banka ir saņēmusi Eiropas Komisijas aicinājumu iesniegt mākslinieku darbus 

konkursam. Dizains tiks izvēlēts 2021. gada aprīlī. Eiropas Savienības valstu iesniegtos 

dizainus vērtēs Eiropas Komisija. 

 

3. Konkursā aicināti piedalīties mākslinieki un mākslas studenti.  

 

4. Par dalību konkursā netiek piedāvāta atlīdzība, taču mākslinieks, kura darbs tiks 

izvēlēts, tiks aicināts uz monētas izlaišanas pasākumu Briselē, un viņa veikumam tiks 

nodrošināta plaša publicitāte Eiropas Savienībā (pasākumu norisi un publiskās 

informācijas apriti koordinē un organizē Eiropas Komisija). 

 

5. ERASMUS+ 35. gadadienai veltītu 2 eiro piemiņas monētu 2022. gadā izlaidīs visas 

Eiropas Savienības valstis, tādējādi izvēlētais dizains rotās visu Eiropas Savienības valstu 

šim notikumam veltītās 2 eiro piemiņas monētas nacionālo pusi.  

 

6. Eiropas Komisija ir noteikusi darbu izstrādes tehniskās prasības un ar dalību konkursā 

saistītā autortiesību regulējuma noteikumus. Detalizēta informācija angļu valodā 

pievienota vēstules 1. pielikumā (Annex 1) un parakstāmā apliecinājuma teksts angļu 

valodā (Annex II).   

 

7. Latvijas Banka visus atbilstoši noformētos darbus nosūtīs Eiropas Komisijai.  

 

8. Praktiskā informācija konkursa dalībniekiem:  

8.1. darbs jāsagatavo bez ārējā monētas gredzena ar zvaigžņu joslu (diametrs – 10 cm un 

tā samazinājums mērogā 1 : 1), uz balta fona; 

8.2. kompozīcijā jāiekļauj uzraksti "ISSUING COUNTRY" un gadskaitlis "2022" (vai 

"1987-2022"). Zīmējumiem iespējams (taču nav obligāti) uz atsevišķas lapas pievienot 

īsu mākslinieciskās koncepcijas skaidrojumu angļu valodā;  

8.3. konkursa darbi jāiesniedz Latvijas Bankā līdz 2020. gada 10. novembrim 

elektroniski (divi faili JPG formātā; viens ar rezolūciju 72 DPI un otrs ar rezolūciju 300 

DPI), sūtot uz e-pasta adresi monetas@bank.lv ar norādi e-pasta temata laukā: 
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"Konkurss ERASMUS+", pievienojot parakstītu dalībnieka apliecinājumu skenētā 

formā; 

8.4. sūtot darbu, e-pasta vēstulē jānorāda autora vārds, uzvārds un tālruņa numurs. Katras 

lapas augšējā kreisajā stūrī jānorāda zīmējuma kārtas numurs un darba devīze; 

8.5. ja iesniegtie darbi neatbilst konkursa mērķim vai noteiktajām prasībām, darbs netiks 

sūtīts Eiropas Komisijai;  

8.6. visus izdevumus, kas saistīti ar darba sagatavošanu un iesniegšanu, kā arī ar dalību 

konkursā, sedz konkursa dalībnieks; 

8.7. detalizētāku informāciju par veicamo darbu, monētas formu un citiem jautājumiem 

konkursa dalībniekiem sniegs Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldes 

Monētu daļa (tālr. 67022722); 

8.8. papildinformāciju par izglītības programmu ERASMUS+ var iegūt Valsts izglītības 

attīstības aģentūrā.  

 

Kontaktpersona: Valsts izglītības attīstības aģentūras ERASMUS+ programmas 

departamenta direktore Zane Gailīte (tālr. 67830833; e-pasta adrese: 

zane.gailite@viaa.gov.lv). 

 

Informācija internetā: http://www.erasmusplus.lv/lat/; 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en. 
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