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Nedaudz par  projektu...

Jau ilgi pirms mūsu ēras monētas tika izmantotas senajā Ķīnā, 
Ēģiptē un Grieķijā. Tās bija pasaules vērtību mērs. Taču šodien monēta var 
būt kas vairāk nekā tikai naudas vienība. 

Katrai valstij un nācijai ir kas unikāls: pilis un cietokšņi, baznīcas un 
katedrāles, muižas un vēstures pieminekļi, muzeji, dārzi un parki, dabas 
rezervāti un alas, zooloģiskie dārzi, dzīvnieki un izklaides parki, valsts un 
pilsētu svētki – tie ir apskates vērti kā pašmāju tā arī ārvalstu tūristiem. 
Vairums no viņiem vēlas paņemt līdzi piemiņu no apmeklējuma – kādu 
lietu, kas atgādinātu par interesanto un patīkami pavadīto dienu, kurā viņi 
tika aizkustināti un pārsteigti, vai vienkārši labi un jautri pavadīja laiku. 

Nacionālā mantojuma monētu kolekcijas projekts piedāvā 
apmeklētājiem šo iespēju - iegūt paliekošas atmiņas, kas tiek izteiktas 
mūžīgas monētas formā. Tā kā monētu iespējams iegūt tikai apmeklējot 
interesējošo objektu vai notikumu, tas paaugstina monētas vērtību, 
piešķirot tai valdzinošu un simbolisku saikni ar atspoguļoto vietu. 

„Heritage on a Coin” ir viens no lielākajiem suvenīrmonētu tīkliem 
pasaulē un tajā iesaistījusies jau 31 valsts. Pašlaik ir izlaistas vairāk kā 
1000 dažādu veidu un variāciju monētas, tajā skaitā arī divpadsmit Latvijā. 

Projekta aizsācēja – Beļģijas monētu ražotājuzņēmuma Mauquoy 
Token Company izveidotājā mājaslapā www.nationaltokens.com tiek 
publicēta un nepārtraukti atjaunota jaunākā informācija par visām projekta 
ietvaros izlaistajām monētām. Kopā ar monētu informāciju tiek publicēti arī 
nelieli informatīvi apraksti par vietām, notikumiem, kurus simbolizē 
monēta. Šādā veidā vienlaicīgi tiek veicināta paša objekta vai pasākuma 
starptautiska atpazīstamība. 

Kolekcijas monētas tiek kaltas Beļģijā no augstas šķiras 
sakausējuma ALPACA12 (Cu - 64%, Ni -12%, Zn – 24% ), kas ir elegantā 
sudraba krāsā un ir augsti izturīga pret koroziju vai ALPACA6 ( Cu - 70%, Ni 
– 6%, Zn – 24% ) un ir zeltainā nokrāsā. Monētas ir 31,00 mm diametrā un 
2,25 mm biezumā ar rievotu šķautni. 

Katrai dalībvalstij tiek izstrādāts vienots reversa puses dizains, kurš 
tiks attēlots uz katras kolekcijas monētas. Monētas priekšpusē tiek 
attēlota attiecīgā vieta, notikums vai cilvēks ar tā nosaukumu vai vārdu un 
atrašanās vietu.  

http://www.nationaltokens.com/


Dažas vietas no kolekcijas 
 

 Beļģija  Austrija 
 Our Lady's Cathedral - Antwerp  Vienna panorama - Vienna 
 Atomium – Brussels  Wolfgang Amadeus Mozart - Vienna 
 Historical fortress - Bouillon 
 Canada War Museum – Maldegem  Dienvidāfrikas Republika 
  V&A Waterfront – Cape Town 
 Vācija  African Penguin Boulders Beach 
 Albert Einstein – Ulm  Cullinan Diamond Mine 
 Nordseebad – Borkum  Natal Sharks – Zambezi 
  Southermost Tip of Africa 
 Francija 
 Jeanne d'Arc – Orléans Kipra 
 Champs-Elysées – Paris  Temple of Apollo 
 la Tour Eiffel – Paris  Tombs of Kings 
 la Cathédrale de Nôtre-Dame - Paris 
 le Palais du Louvre – Paris  Igaunija 
  Tallinn, Hansa City 
 Gibralitārs  Tartu University 
 The Rock of Gibraltar 
  Somija 
 Grieķija  Santa Claus 
 Acropolis – Athens  Arctic Circle 
 Temple of Hera – Olympia 
 Knossos Palace – Crete  Īrija 
 Paraportiani Church – Mykonos  Malahide Castle 
 Temple of Zeus Olympus – Athens  Christ Church cathedral - Dublin 
 Lion Gate - Mycenae 
  Izraēla 
 Lielbritānija  David Citadel - Jerusalem 
 Warwick Castle  
 Towerbridge – London  Itālija 
  Colosseum - Rome 
 Islande 
 Strokkur Geysir  Monako 
  Musée Océanographique 
 Luksemburga  Le Casino Monte-Carlo 
 Luxemburg Stadt 
 Pont Adolphe  Polija 
  Grodziec Castle 
 Meksika  Warsaw Zoological Garden 
 Chichén Itzá – Yucatán  Sniežka Karpacz 
 Tulum – Yucatán 
 Playa del Carmen  Portugāle 
 Cancun  Mosteiro dos Jerónimos 
  Mosteiro de Alcobaça 
 Norvēģija  Convento de Cristo 

the Old Town of Fredrikstad   
Kon-Tiki Museum – Bygdoe  Zviedrija 

 Bryggen – Bergen  Stockholm panorama 
  Vasa museet 
 Šveice 
 Matterhorn  Nīderlande 
 Hotel Gypsera – Schwarzsee  I Amsterdam 
 Kaiseregg – Schwarzsee  Rembrandthuis 
  
 Ungārija  Tunisija 
 Budapest panorama Amphitheatre 
  

 
Pilns pārskats par kolekcijas monētām pieejams: 
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Latvijas nacionālā mantojuma monētu kolekcija... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kopš 2007.gada arī Latvija ir ņēmusi dalību šai suvenīrmonētu 
projektā. Mauquoy Token Company pilnvarotais pārstāvis Latvijā ir SIA 
Publisko un Privāto Partnerattiecību pārvalde, kas organizē un vada visas 
ar projektu saistītās aktivitātes.  

Visām Latvijas monētām reversa puse ir vienāda ar 
Latvijas kontūrkarti un zvaigznēm malās, kas attēlo 
Latvijas četrus novadus – Vidzemi, Kurzemi, Latgali un 
Zemgali. Turklāt reversa puse ietver vārdus „Latvian 
Heritage” (no angļu valodas – Latvijas mantojums) un 
„Collection Coin” (no angļu valodas – kolekcijas 
monēta). 

Latvijas nacionālā mantojuma kolekcijas monētas: 
 

     

    

 
 

Monētas blistera iepakojumā:  
 

  



 

Sava monēta...  
 
 

Latvijas pilsētas un novadi ir bagāti ar dažādiem kultūrvēsturiskiem 
objektiem un apskates vērtām vietām. „Heritage on a Coin” projekts ir 
iespēja popularizēt pasaulē šo objektu/vietu ar ko lepojamies un vienlaicīgi 
arī izveidot oriģinālu un unikālu suvenīru, kuru iespējams iegādāties tikai 
attiecīgajā vietā. Kopīgiem spēkiem, katram ieguldot nelielu daļu, varam 
veicināt kopējā Latvijas tēla atpazīstamību pasaulē. 

Visā pasaulē suvenīrmonētu tirdzniecība ir populāra un pieprasīta, jo 
ir lieliska alternatīva nacionālo banku izlaistajām jubilejas monētām, kuras 
parasti ir vismaz 10 reizes dārgākas. Turklāt šajos krīzes apstākļos tā ir arī 
lieliska iespēja nopelnīt. Suvenīrmonētas pievilcīgā pārdošanas cena un 
vizuāli piesaistošais, unikālais noformējums padara to par ļoti pievilcīgu 
suvenīru.  

Blistera iepakojuma veids dod iespēju izvietot vēl papildus 
informāciju par monētu uz tās iepakojuma un šai iepakojumā redzama gan 
monētas reversa, gan aversa puse, jo tā ievietota caurspīdīgā blistera 
kārbiņā.  

SIA „ Publisko & Privāto Partnerattiecību Pārvalde ” piedāvā: 

1) izgatavot monētu atbilstoši Jūsu izvēlētajam monētas dizainam 
un iepakot monētu Jums vēlamā veidā;  

2) publicēt Jūsu izveidoto aprakstu starptautiskā projekta autora 
„Mauquoy Token Company” mājas lapā 
www.nationaltokens.com. 
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