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Monetų kūrimo strategijos kontekstas ir pagrindimas

Monetų leidybos tikslas – prisidėti prie Lietuvos valstybės žinomumo tarptautinėje erdvėje didinimo ir teigiamos
reputacijos kūrimo, dalyvauti valstybės kultūriniame ir socialiniame gyvenime, didinti domėjimąsi numizmatika ir
monetų paklausą Lietuvos bei užsienio rinkose, ugdyti naujus kolekcininkus. Kiekviena išleista prasminga, įdomi ir
geros kokybės kolekcinė ar proginė moneta ir jos pristatymo renginys padeda Lietuvos bankui pasiekti tas visuomenės
grupes, kurios paprastai yra toli nuo kasdienės banko veiklos. Priklausomai nuo konkrečios monetos temos, pristatymo
renginiais domisi ir juos lanko menininkai, istorikai, mokslininkai, sporto bendruomenė.
Kolekcinių monetų leidyba padeda užtikrinti lietuviškos numizmatikos tradicijos tęstinumą. Nacionaliniai pinigai –
svarbi, puoselėtina tautinės tapatybės dalis, kurią Lietuvos bankas įtvirtina leisdamas kolekcines monetas. Proginių
monetų leidyba yra orientuota į Lietuvos žinomumo pasaulyje didinimą. Ji yra vienas iš būdų reprezentuoti valstybę: 2 eurų
proginės monetos yra apyvartiniai euro zonos pinigai, jomis atsiskaitoma visoje euro zonoje. Lietuviškomis proginėmis
monetomis domisi ne tik šalies, bet ir užsienio valstybių numizmatai. Kolekcines ir progines monetas Lietuvos bankas ir
kitos valstybės institucijos kaip reprezentacines dovanas teikia užsienio svečiams. Lietuva pristatoma tarptautiniuose
monetų konkursuose, juose Lietuvos banko išleistos monetos ne kartą sulaukė apdovanojimų.
Lietuvos bankas, skatindamas kolekcionavimą, prisideda prie pilietinio visuomenės ugdymo. Kolekcinėmis ir
proginėmis monetomis įprasminami ir įamžinami svarbūs valstybės istoriniai įvykiai, asmenybės, laimėjimai, didinamas
valstybės istorijos žinomumas, skatinama didžiuotis savo valstybe.
Monetų kūrimo strategijos tikslas, kryptys ir priemonės leidžia tinkamai plėtoti šalies numizmatiką ir pasirinkti
optimalius monetų leidybos sprendimus. Strategija nustatyta įvertinus esamą padėtį, atsižvelgiant į Lietuvos monetų
kaldinimo tradicijas, tarptautinę patirtį, aptarus viešos konsultacijos metu visuomenės atstovų, Lietuvos banko
numizmatinių vertybių platintojų ir UAB Lietuvos monetų kalyklos (toliau – Lietuvos monetų kalykla) pateiktus pasiūlymus ir
pastabas.
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Monetų kūrimo procesas Lietuvos banke
Monetos kuriamos vadovaujantis Lietuvos monetų kaldinimo tradicijomis ir tarptautine patirtimi. Kolekcinės
(proginės) litų monetos ir numizmatiniai proginių bei apyvartinių monetų – litų ir centų – rinkiniai leidžiami nuo 1990 m., t. y.
nuo Nepriklausomybės atkūrimo. Lietuvai 2015 m. prisijungus prie euro zonos, Lietuvos bankas įgijo teisę leisti eurų ir euro
centų monetas. Eurų monetos leidžiamos vadovaujantis ES teisės aktais, jos yra apyvartinės, proginės ir kolekcinės.
Kolekcinių ir proginių monetų kūrimo procesas


Monetų temų parinkimas ir išleidimo planų sudarymas. Rengdamas kolekcinių ir proginių monetų išleidimo
planus, Lietuvos bankas įvertina visuomenės, numizmatų, valstybės institucijų, mokslo įstaigų, visuomeninių
organizacijų, privačių asmenų pateiktus pasiūlymus. Visiems pateiktiems pasiūlymams, idėjoms ir argumentams
apsvarstyti Lietuvos bankas pasitelkia konsultantus (mokslininkus, menininkus, istorijos, numizmatikos, heraldikos
specialistus, kitus gerai žinomus kompetentingus savo srities atstovus) ir sudaro monetų išleidimo planą. Plane
numatomos monetų temos ir techniniai parametrai. Planas gali būti sudaromas keleriems metams, jis gali būti
tikslinamas.



Monetos eskizo arba grafinio projekto kūrimo konkursas. Patvirtinus naujos monetos techninius parametrus ir
apsisprendus dėl privalomųjų dizaino elementų, kuriamas monetos dizainas. Dailininkai ir skulptoriai teikia projektus,
kuriuose įprasmina konkrečią monetos temą, idėją. Įvertinus pateiktus projektus, išrenkamas geriausias projektas.



Monetos skaitmeninio reljefo (jei būtina – gipsinio modelio) kūrimas, maketo bei etalono kaldinimas. Monetos
dizaino (grafinio projekto) sumanymas lemia, kuri tolesnė kūrimo stadija bus pasirinkta, t. y. ar bus kuriamas
skaitmeninis modelis, ar maketas, ar gipsinis modelis. Kokį būdą pasirinkti, sprendžia Lietuvos bankas ir Lietuvos
monetų kalyklos specialistai, įvertinę monetos dizaino projektą. Kai pateiktame dizaino projekte įžvelgiamas
inovatyvus technologinis sprendimas, papildomai kuriamas monetos maketas. Patvirtinus monetos maketą (arba
pritarus skaitmeniniam ar gipsiniam modeliui), kaldinamas monetos etalonas. Monetos etalonas – tai pavyzdys,
atitinkantis nustatytus monetos techninius parametrus ir gipsinį modelį arba skaitmeninį reljefą, jeigu tokie yra.



Monetų kaldinimas ir išleidimas į apyvartą. Suplanuotas monetų tiražas kaldinamas Lietuvos monetų kalykloje.
Monetas nukaldinus, nustatytą dieną, patvirtintą Lietuvos banko, monetos išleidžiamos į apyvartą. Kolekcinių monetų
ir monetų rinkinių galima įsigyti Lietuvos banke, taip pat iš juridinių asmenų, sudariusių sutartis su Lietuvos banku, t. y.
platintojų. Proginių monetų galima įsigyti Lietuvoje veikiančiuose komerciniuose bankuose, taip pat išsikeisti Lietuvos
banko kasose.
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Monetų kūrimo strategija: Lietuvos banko išleidžiamų monetų kūrimo
modelis
1. STRATEGIJOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
Monetų kūrimo strategijos tikslas – skatinant ir plėtojant kolekcionavimo rinką pasiekti, kad, per 5 metus nuosekliai
didinant bendrą per metus išleidžiamų monetų tiražą 20 proc., per 12 mėn. būtų išplatinta ne mažiau kaip 80 proc. tiražo.
Monetų kūrimo strategijos uždaviniai – plėsti tematikos aprėptį, į monetų leidybą labiau įtraukti visuomenę ir užtikrinti
aukštą išleidžiamų monetų meninį lygį.
Siekdamas plėsti tematikos aprėptį, Lietuvos bankas taikys šias priemones:

leis monetas, skirtas globaliems, tarptautiniams reiškiniams, kuriais atkreipiamas dėmesys į tarptautines
aktualijas. Taip bus siekiama, kad monetos būtų patrauklios ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėje rinkoje;

plėtos populiariąją tematiką, siekdamas sudominti monetų kolekcionavimu tuos visuomenės narius, kurie iki šiol
šia veikla nesidomėjo.
Siekdamas į monetų leidybą labiau įtraukti visuomenę, Lietuvos bankas taikys šias priemones:
•
parenkant monetų temas, dar prieš sudarant monetų išleidimo planus, bus skleidžiama informacija per socialinius
tinklus, visuomenė bus kviečiama aktyviau įsitraukti aptariant pateiktus siūlymus ir įvardijant naujus, kuo daugiau
besidominčių numizmatika asmenų bus įtraukiama į rengiamas apklausas dėl temų ar serijų; bus siekiama
sužinoti nuomonę dėl temos ir ji vėliau atsispindės monetų išleidimo plane; bus rengiami visuomenei atviri į
apyvartą išleidžiamų monetų pristatymai;
•
balsuojant dėl geriausio vienos per metus išleidžiamos monetos grafinio projekto (tai būtų laisvos temos
konkursas), teiks projektus visuomenei ir ragins balsuoti per specialiai sukurtą balsavimo platformą; sieks
sudominti visuomenę kviesdamas prisidėti prie monetos laisva tema kūrimo; siūlys visuomenei sukurti monetos
eskizą;
•
kvies visuomenę balsuoti renkant geriausią per kalendorinius metus išleistą monetą, įsteigs įvairių nominacijų,
pvz., labiausiai nustebinusi metų moneta, ir pan.;
•
kartu su Lietuvos monetų kalykla rengs reguliarius susitikimus su numizmatais.
Siekdamas užtikrinti aukštą išleidžiamų monetų meninį lygį, Lietuvos bankas taikys šias priemones:
•
kartu su Lietuvos monetų kalykla bendradarbiaus su kūrėjais, konsultuos juos per veikiančias sąjungas
(dailininkų, dizainerių) ir asociacijas, mokslo ir ugdymo įstaigas;
•
rengs susitikimus, seminarus, pristatys monetų leidybos naujoves, kaldinimo tendencijas.

2. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PRINCIPAI
Už šioje strategijoje numatyto tikslo pasiekimą ir uždavinių įgyvendinimą yra atsakinga Monetų kūrimo komisija.
Organizuodama išleidžiamų monetų kūrimą, ji vadovausis toliau nurodytais principais.

2.1.

Kolekcinės monetos

Kolekcinėse monetose įamžinamos reikšmingos progos arba sukaktys, gamtos paveldas, architektūros paminklai,
visuomeniniai reiškiniai, aktualūs pasaulio įvykiai, monetos gali būti leidžiamos įvairiomis visuomenėje populiariomis
temomis.
Kolekcinių monetų tematika ir monetų skaičius
Kolekcinėse monetose bus įamžinama tai, kas svarbu ar įdomu Lietuvai ir (arba) tarptautinei numizmatikos rinkai:







iškilūs Lietuvos asmenys, svarbūs reiškiniai, kultūros įvykiai, susiję su Lietuvos menu, laimėjimais, tradicijomis – jiems
planuojama išleisti dvi tauriųjų metalų monetas per metus (taip pat ir tęstinės serijos);
globalūs, tarptautiniai reiškiniai, kuriais atkreipiamas dėmesys į tarptautines aktualijas, planuojama jiems skirti vieną
tauriųjų metalų monetą per metus;
populiarūs, visuomenei įdomūs dalykai, atspindinys visuotines vertybes, – planuojama 2 kartus per metus išleisti po
dvi monetas, viena iš jų būtų tauriųjų metalų moneta, kita – spalvotųjų metalų lydinių moneta;
temos, numatytos tarptautinių organizacijų pasiūlytose programose, kurios bus aktualios Lietuvai, pavyzdžiui,
olimpinės žaidynės ir pan.; jeigu tokia proga bus, jai planuojama išleisti ne daugiau kaip dvi tauriųjų metalų monetas
per metus;
išskirtiniais atvejais (pvz., Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetis) vienai temai gali būti skirtos kelios monetos
(aukso, sidabro ir spalvotųjų metalų lydinių); monetos pagal tematiką gali būti išdėstytos kitaip negu nurodyta
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(neviršijant bendro 7 kolekcinių monetų temų per metus skaičiaus).
Bus siekiama serijos monetų skaičių nustatyti prieš pradedant leisti konkrečią seriją, o išleidžiant tęstinės serijos pirmąją
monetą, nurodyti visos serijos monetų pakavimo priemonę.
Kolekcinių monetų metalai
Monetų kalyboje bus naudojami taurieji metalai: 999,9 prabos auksas, 925 prabos sidabras, taip pat spalvotieji
metalai: vario ir nikelio (Cu/Ni) lydinys, vario, aliuminio, cinko ir alavo (Cu/Al/Zn/Sn) lydinys („šiaurės auksas“).
Galimi ir kitokios sudėties lydiniai. Kolekcinių monetų metalas bus pasirenkamas atsižvelgiant į monetos tematiką:


monetos, kaldinamos iš aukso, bus skiriamos reikšmingiausioms progoms (numatoma viena moneta per metus).
Išskirtiniais atvejais, ne dažniau kaip kartą per 5 metus, gali būti išleidžiama ir uncijos svorio aukso moneta;
vyraujančio metalo – sidabro – monetos bus skiriamos kitoms tais metais numatomoms temoms (numatomos
keturios–šešios monetos per metus);
monetos, kaldinamos iš spalvotųjų metalų lydinių, bus skiriamos populiariems dalykams (numatomos dvi monetos per
metus);
esant progai, bus galimas dviejų metalų monetų derinys (bimetalės monetos); tai gali būti tiek tauriųjų metalų, tiek ir
spalvotųjų metalų deriniai, atskirų serijų nesudarant.





Kolekcinių monetų kokybė
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Per metus bus išleidžiamos šių kokybės kategorijų monetos:



proof – vyraujanti kategorija, skiriama konkrečiai temai; šiai kategorijai paprastai priskiriamos monetos iš tauriųjų
metalų, gali būti ir iš spalvotųjų metalų lydinių;
unc – šios kokybės spalvotųjų metalų lydinių monetos bus leidžiamos kartu su tomis pačiomis monetomis iš
tauriųjų metalų.

Kolekcinių monetų forma
Siekiant paįvairinti kolekcinių monetų išvaizdą, bus taikomos šios priemonės:


autoriams bus siūloma laisvai pasirinkti kuriamos monetos formą; ji galės būti pasirenkama apvali (vyraujanti forma),
daugiakampė (kvadratas, stačiakampis, dvylikakampis) arba netipinė (lenkta, sudedama iš kelių dalių ir t. t.), taip
pabrėžiant, kad forma turi papildyti, o ne užgožti monetos turinį;
autoriui sukūrus grafinį projektą, jeigu tinka pagal temą ir metalą, monetoje bus galima panaudoti technologijas:
dvigubą (paslėptą) vaizdą, tampografinę spaudą, spalvinti atskirus segmentus ir kt., hologramas (iškaldinimą),
įmontuojamus segmentus, inkliuzus, segmentinį auksavimą, dalinį oksidavimą (juodinimą), mikrotekstus, reljefo
šiurkštinimą, 2D mikroreljefą.



Autoriams pateikus laisvai pasirinktų formų monetų grafinius projektus, dėl galutinės jų formos spręs Monetų kūrimo
komisija, apsvarsčiusi ir įvertinusi visus kriterijus.
Suvenyrinių monetų, pagal formą ir sudėtį nutolusių nuo visuotinai įprastų ir žinomų klasikinių monetų, artimiausiu metu
kurti nenumatoma.
Nominalioji kolekcinių monetų vertė
2

Nominalioji monetų vertė pasirenkama laisvai, tačiau atsižvelgiama į tai, ar tai tęstinės serijos moneta. Bus
leidžiamos šių nominalų monetos:






1,50 euro (vario ir nikelio monetos, dideliais serijų tiražais, kartu su monetomis iš tauriųjų metalų, taip pat kitos
monetos tik iš netauriųjų metalų);
5 eurų (aukso, sidabro ir vario ir nikelio lydinio monetos (šiaurės auksas), tęsiant serijas);
10 eurų (sidabro monetos, tęsiant serijas);
20 eurų (tęsiant atitinkamų techninių parametrų monetų kaldinimą);
50 eurų (aukso monetos, skirtos didelės svarbos progoms).

1

proof – aukščiausios kokybės monetos: veidrodinis paviršius, matinis reljefas; proof-like – šiek tiek žemesnės kokybės monetos,
panašios į aukščiausios kokybės monetas; BU – monetos su vienodai blizgia plokštuma ir reljefu; Fleur De Coin – specialios
neapyvartinės monetos; unc – monetos, panašios į apyvartoje nebuvusias neapyvartines monetas.
2

Nominalioji kolekcinių monetų vertė turi skirtis nuo nominaliosios apyvartinių monetų vertės.
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Kolekcinių monetų tiražas
Monetų tiražai bus nustatomi atsižvelgiant į pastarojo meto monetų perkamumą rinkoje, pirkimo intensyvumą ir
susidomėjimą monetomis, kainų lygį ir būsimos monetos dizainą. Numatomi tokie orientaciniai monetų tiražai:

aukso monetų – ne daugiau kaip 4 tūkst. vnt.;

sidabro monetų – 2,5–4 tūkst. vnt.;

spalvotųjų metalų lydinių monetų – ne daugiau kaip 40 tūkst. vnt. (kartu išleidžiamų to paties dizaino sidabro monetų –
2,5–4 tūkst. vnt.).
Aukso ir sidabro monetos bus pakuojamos kapsulėje ir reprezentacinėje dėžutėje. Spalvotųjų metalų monetos bus
pakuojamos joms skirtose pakuotėse.

2.2.

Proginės monetos

Proginėse monetose bus įamžinami didelės nacionalinės arba europinės svarbos dalykai. Dėl jų išleidimo sprendžia
pati valstybė narė.
Išleidžiamų proginių monetų kokybė bus unc, nedidelė dalis monetų bus kokybės BU. Dėl to rinkai moneta būtų
pateikiama didesne verte nei nominalioji (dėl aukštesnės kokybės, pakuotės ar kt.). Kitokios kokybės proginių monetų leisti
artimiausiu metu nenumatoma.
Proginių monetų forma apvali, atitinkanti 2 eurų apyvartinių monetų specifikacijas.
Proginių monetų tiražas: kokybės unc – ne daugiau kaip 0,5 mln. monetų; iš jų 1 proc. tiražo – kokybės BU monetos,
kurios pakuojamos skaidrioje kapsulėje, įkomponuotoje lankstinuke, su įmaute ar be jos.
Per kalendorinius metus numatoma išleisti dviejų temų progines monetas. Esant progai, kartu su kitomis euro zonos
šalimis gali būti išleidžiama bendra proginė moneta.

2.3. Apyvartinių monetų numizmatiniai rinkiniai
Apyvartinių monetų numizmatinius rinkinius numatoma leisti kasmet. Rinkinys bus be proginių medalių ar atminimo
ženklų. Esant progai, į rinkinį gali būti įkomponuojama proginė 2 eurų moneta.
Rinkinio monetų kokybė ir tiražas: kokybė BU, tiražas – ne daugiau kaip 7 tūkst. vnt. Konkrečių metų tiražas tikslinamas
atsižvelgiant į padėtį rinkoje bei prieš tai išleisto rinkinio perkamumą. Kitokios kokybės rinkiniai artimiausiu metu
nenumatomi.

2.4. Monetų platinimas
Į apyvartą išleidžiamas monetas platins Lietuvos bankas ir platintojai (juridiniai asmenys, su kuriais pasirašytos
platinimo sutartys). Lietuvos banke pardavimas bus vykdomas per elektroninę parduotuvę ir kasas.
Monetų platinimo trukmė – 5 metai nuo monetos išleidimo (pardavimo) dienos. Numatoma po 5 metų monetų
nebeparduoti. Likęs neparduotas monetų kiekis būtų saugomas Lietuvos banke. Lietuvos bankas pasilieka teisę spręsti dėl
tolesnio šių monetų panaudojimo (pvz., demonetizuoti arba, praėjus dar 4–5 metams, parduoti aukcione).
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Terminai ir teisinis pagrindas
1. Proginės eurų monetos su Lietuvos nacionaline puse (toliau – proginės monetos) – tai monetos, kaip apibrėžta
2014 m. birželio 24 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 729/2014 dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių
duomenų (nauja redakcija). Proginių eurų monetų nacionalinių pusių dizaino tvirtinimo įgaliojimai suteikti Europos Tarybai,
tad Taryba priima sprendimą dėl nacionalinės pusės dizaino patvirtinimo. Monetos dizainas neturi pažeisti valstybių narių
galimų konstitucinių reikalavimų. Sprendimą, ar išleisti progines bendro dizaino monetas, kartu išleidžiamas visų valstybių
narių, kurių valiuta yra euro, priima Europos Taryba. Proginių monetų nominalioji vertė gali būti tik 2 eurai. Šis nominalas
pasirinktas daugiausia dėl didelio monetos skersmens ir techninių jos savybių, užtikrinančių pakankamą apsaugą nuo
padirbinėjimo. Per metus kiekviena valstybė narė gali išleisti tik dvi progines monetas, išskyrus atvejus, kai progines
monetas kartu išleidžia visos valstybės narės, kurių valiuta yra euro. Proginių eurų monetų tiražą pasirenka pati valstybė
narė, tačiau ji negali viršyti nustatyto emisijų skaičiaus – jį vieniems metams nustato Europos Parlamentas ir Taryba
reglamentu. Bendras kiekvienos emisijos proginių monetų skaičius negali viršyti aukštesnės iš šių dviejų ribų:
0,1 % 2 eurų nominalo monetų, išleistų į apyvartą visų valstybių narių, kurių valiuta yra euro, iki metų, buvusių
prieš proginės monetos išleidimo metus, pradžios, kaupiamojo bendro grynojo skaičiaus, tačiau ši viršutinė riba
gali būti padidinta iki 2,0 %, jeigu moneta skiriama plačiai pripažintam ir labai simboliškam dalykui, tokiu atveju
monetą išleidžianti valstybė narė kitus ketverius metus nevykdo kitos proginės monetos emisijos, taikydama
didesnę viršutinę ribą;
5,0 % 2 eurų nominalo monetų, išleistų į apyvartą atitinkamos valstybės narės iki metų, buvusių prieš proginės
monetos išleidimo metus, pradžios, kaupiamojo bendro grynojo skaičiaus.
Progines monetas kartu gali išleisti ir visos valstybės narės, kurių valiuta yra euro. Tokios monetos skirtos tik didžiausios
europinės svarbos dalykams paminėti. Šių monetų nacionalinės pusės dizainas yra vienodas, jame nurodytas
išleidžiančios valstybės pavadinimas ir proginis įvykis užrašomas atitinkama nacionaline kalba.
2. Kolekcinės eurų monetos (toliau – kolekcinės monetos) – monetos, kaip apibrėžta 2012 m. liepos 4 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 651/2012 dėl euro monetų leidimo. Kolekcinės monetos teisėtos mokėjimo
priemonės statusą turi tik jas išleidusioje valstybėje narėje. Valstybė pati pasirenka šių monetų tematiką. Šios monetos turi
būti lengvai atskiriamos nuo apyvartinių ir proginių eurų monetų, todėl jų nominalioji vertė turi skirtis nuo apyvartinių
monetų nominaliosios vertės, kaip ir jų bendras vaizdas turi būti lengvai atskiriamas, jos turi reikšmingai skirtis nuo
apyvartinių monetų bent dviem iš šių trijų požymių: spalva, skersmeniu ir svoriu, jų briauna negali būti figūrinė su smulkiais
rantais arba „ispaniškos gėlelės“ formos.
3. Grafinis projektas – monetos vaizdas, tiksliai parodantis monetos formą, meninį sprendimą, kompoziciją ir reljefą,
monetos medžiagiškumą: veidrodinį ir matinį paviršius, medžiagų įvairovę, faktūrą ir kt.
4. Gipsinis modelis – monetos grafinio projekto reljefinis atvaizdas gipse, atitinkantis techninius monetų kaldinimo
reikalavimus.
5. Maketas – inovatyvaus dizaino ir (arba) technologinio sprendimo įgyvendinimas metale, atliktas pagal eskizą, grafinį
projektą, gipsinį modelį arba skaitmeninį reljefą.
6. Etalonas – nukaldintas monetos pavyzdys, atitinkantis nustatytas technines specifikacijas ir, atitinkamai, gipsinį modelį,
skaitmeninį reljefą arba maketą.
7. Lietuvos banko monetų kūrimo komisija – komisija, kuri pataria Lietuvos banko valdybai pinigų kūrimo klausimais,
siekiant užtikrinti, kad kolekcinės eurų monetos ir proginių eurų monetų nacionalinė pusė būtų kuriamos kokybiškos ir
laiku. Komisija vadovaujasi nuostatais ir šia strategija.
_______________________
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