PRESIDENDI KÄSKKIRI nr 30
Tallinn, 02. märts 2017

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisele
pühendatud hõbe- ja kuldmeenemündi kujunduskonkursi
väljakuulutamine ning reglemendi ja
žürii töökorra kinnitamine
1.

Kuulutada välja Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisele pühendatud hõbeja kuldmeenemündi kujunduskonkurss ning kinnitada kujunduskonkursi
reglement (lisa 1) ja žürii töökord (lisa 2).

2.

Rahvusvaheliste ja avalike suhete osakonnal avaldada meedias Eesti Panga
teadaanne meenemüntide kujunduskonkursi väljakuulutamise kohta koos
kujunduskonkursi reglemendiga.

Ardo Hansson
president

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisele pühendatud
hõbe- ja kuldmeenemündi kujunduskonkursi reglement
1.

Kujunduskonkursi eesmärk

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisele pühendatud hõbedast ja kullast
meenemündi kujunduskonkursi (edaspidi kujunduskonkurss) eesmärk on leida
meenemüntide vermimiseks sobivad kujundused.
Kujundused peaksid olema seotud Eesti Vabariigi ning Eesti elanike jaoks oluliste
sümbolitega.
2.

Kujunduskonkursi tingimused

2.1. Autoril või autorite kollektiivil tuleb esitada mõlema meenemündi kujunduskavand
(edaspidi kujunduskavand või kavand) koos, et tagada meenemüntide kujunduslik
terviklahendus, kuna osa tiraažist pakendatakse komplektina.
2.2. Kujunduskonkursist võivad osa võtta kõik soovijad, nii üksikisikud kui ka autorite
kollektiivid. Kujunduskonkursist ei või osa võtta Eesti Panga töötajad, žürii liikmed ega
nende perekonnaliikmed. Autor või autorite kollektiiv võib esitada ühe või mitu
kujunduskavandit.
2.3. Kujunduskavandite esitamise tähtaeg on 3. mai 2017 kell 12.00. Tähtajast hiljem
saabunud kujunduskavandid kujunduskonkursil ei osale.
2.4. Kujunduskavandid tuleb punktis 2.3 nimetatud tähtajaks saata suletud ümbrikus
aadressil Mündižürii, Eesti Pank, Estonia pst 13, 15095 Tallinn.
2.5. Kujunduskavandid (hõbe- ja kuldmeenemünt koos) tuleb esitada eraldi lehtedel
ühes ümbrikus, varustatuna märgusõnaga. Kui üks osaleja esitab konkursile mitu
erinevat tööd, siis tuleb iga töö jaoks kasutada eraldi märgusõna. Igale tööle tuleb lisada
suletud ümbrik järgmiste autori andmetega: nimi, elukoha aadress, telefoninumber ja eposti aadress, arvelduskonto number, FIE-l ka registreerimisnumber. Suletud ümbrikul
peab olema ainult sama märgusõna, mis on esitatavatel kavanditel.
2.6. Kujunduskonkursil osalejad kinnitavad kujunduskavandite esitamisega, et
konkursile esitatud kujunduskavandid on originaalteosed ega riku kolmandate isikute
intellektuaalomandiõigusi.
2.7. Kujunduskonkursi võitjale makstakse 10 kalendripäeva jooksul pärast vermitud
meenemüntide emiteerimist autoritasu 3000 (kolm tuhat) eurot. Kujunduskonkursil teise
koha saanud kujunduskavandite autorile makstakse autoritasu 1200 (üks tuhat
kakssada) eurot, kolmanda koha saanud kavandite autorile makstakse autoritasu 1000
(üks tuhat) eurot, neljanda koha saanud kavandite autorile makstakse autoritasu 800
(kaheksasada) eurot ja viienda koha saanud kavandite autorile makstakse autoritasu
500 (viissada) eurot 10 kalendripäeva jooksul pärast punktis 2.9 nimetatud lepingu
sõlmimist.
2.8. Eesti Pank peab punktis 2.7 nimetatud summadelt kinni kõik seadusega ette
nähtud maksud ja maksed.
2.9. Autoritasu, v.a võidukavandite autoritasu, makstakse välja pärast seda, kui Eesti
Pank ja autor või autorite kollektiiv on sõlminud lepingu, millega autor või autorite
kollektiiv loovutab kujunduskavandite kõik varalised autoriõigused Eesti Pangale, annab
tagasivõetamatu loa teostada autori isiklikke varalisi õigusi ulatuses, mis on vajalik
meenemüntide vermimiseks, ja annab ühtlasi Eesti Pangale õiguse anda

kujunduskavandite omandatud autoriõiguseid üle kolmandatele isikutele. Lepingud
sõlmitakse peale kujunduskonkursi tulemuste teatavaks tegemist.
2.10. Kujunduskonkursi žüriil on õigus esitada võidukavandite täiendamise ja/või
proportsiooni ja kompositsiooni muutmise ettepanekuid.
2.11. Mündi vermijal on õigus esitada võidukavandite täiendamise ja/või proportsiooni
muutmise ettepanekuid, kui need tulenevad mündi vermimise tehnilistest nõuetest.
2.12. Eesti Pangal on õigus muuta kujunduse nimiväärtust.
2.13. Võitnud kujunduskavandite autor või autorite kollektiiv muudab žürii või vermija
ettepanekul või nimiväärtuse puhul Eesti Panga soovil kujunduskavandit lisatasuta ja
esitab muudetud kavandi Eesti Pangale 10 (kümne) kalendripäeva jooksul alates
vastava ettepaneku tegemisest.
2.14. Võitnud kujunduskavandite autor või autorite kollektiiv valmistab või laseb
kolmandal isikul valmistada võidukavanditest 14 (neljateistkümne) kalendripäeva
jooksul pärast punktis 2.15 nimetatud lepingu sõlmimist müntide vermimiseks
kipsmaketid või kolmemõõtmelised mudelid. Vajaduse korral konsulteerib
kujunduskavandite autor või autorite kollektiiv müntide vermimise ettevalmistuse käigus
Eesti Pangaga ja külastab müntide vermijat, et hinnata ettevalmistuse eri etappe.
2.15. Võitnud kujunduskavandite autori või autorite kollektiiviga sõlmitakse kipsmaketi
või kolmemõõtmelise mudeli valmistamise ja vermija külastamise kohta täiendav
töövõtuleping. Eesti Pank hüvitab kipsmakettide või kolmemõõtmeliste mudelite
valmistamise kulud kuludokumentide alusel kuni 1600 (ühe tuhande kuuesaja) euro
ulatuses.
2.16. Kui autoril või autorite kollektiivil tekib vajadus külastada vermijat, korraldab Eesti
Pank sõidu ning tasub sõidu- ja majutuskulud.
2.17. Kõik kujunduskonkursil osalemise kulud kannavad kujunduskonkursil osalejad
ise.
2.18. Kujunduskonkursile esitatud kujunduskavandeid autoritele ei tagastata.
2.19. Eesti Pank avalikustab kujunduskonkursi võidukavandid ning teise, kolmanda,
neljanda ja viienda koha saanud kavandite autorite nimed.
2.20. Kujunduskonkursile meenemüntide
loetakse konkursi tingimustega nõustunuks.
3.

kujunduskavandeid

esitanud

osalejad

Mündi kujunduse tehnilised tingimused

3.1. Hõbedast ja kullast meenemüntide spetsifikatsioon on lisatud käesolevale
reglemendile (lisa 1 ja lisa 2).
3.2. Kujunduskavandile esitatavad nõuded on järgmised:
3.2.1. hõbe- ja kuldmeenemündi reversi kujundused ei tohi üksteist kopeerida, kuid
peavad moodustama terviklahenduse;
3.2.2. kujunduskavandid peavad olema esitatud mustvalgena (vajaduse korral ka
värvitrükis versioon) A4-lehel kahes mõõtkavas (1 : 1 ja 4 : 1), ning ära tuleb näidata
kõrgeim/madalaim pind; kui kavandil kasutatakse peegelpindset ja matistatud osa,
peavad need olema eristatud;

3.2.3. kavandil peavad olema nii avers kui ka revers;
3.2.4. meenemündi aversil tuleb kujutada Eesti Vabariigi suurt riigivappi, teksti „Eesti
Vabariik” ja aastaarvu 2018;
3.2.5. meenemündi reversil tuleb kujutada meenemündi nimiväärtust koos eurotähisega
(lisa 3 „Eurosümboli € spetsifikatsioon”).
3.2.6. tähtede ja numbrite fondi kõrgus pikilõikes ei tohi hõbemeenemündil olla vähem
kui 2 mm ja kuldmeenemündil vähem kui 1 mm;
3.2.7. mustvalgele versioonile lisaks võib esitada samades mõõtkavades värvilisi ja
kvaasi-kolmemõõtmelisi kavandeid.
4.

Kujunduskonkursile esitatud kavandite hindamine

4.1. Kujunduskonkursile esitatud kujunduskavandeid ja nende nõuetekohasust
hindab Eesti Panga poolt kokku kutsutud žürii.
4.2. Kujunduskavandeid, mis ei vasta kujunduskonkursi tingimustele, tunnistatakse
mittevastavateks ja neid ei hinnata.
4.3. Žüriil on õigus jätta esitatud kujunduskavandite hulgast valik tegemata ja
kuulutada kujunduskonkurss läbikukkunuks.
4.4. Kujunduskonkursile laekunud töödest esitatakse žürii hinnangul kolm parimat
kujunduskavandite terviklahendust koos žürii ettepanekutega Eesti Panga nõukogule
võidukavandite väljaselgitamiseks ning meenemüntide nimiväärtuse ja kujunduse
kinnitamiseks.
4.5.

Kujunduskonkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 31. mail 2017.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisele pühendatud
hõbedast meenemündi spetsifikatsioon

Nimiväärtus:

10 eurot

Sulam:

Ag 925

Läbimõõt:

38,61 mm (± 0,10 mm)

Kaal:

28,28 g (± 0,25 g)

Kuju:

ümar

Serv:

sile

Vermimise kvaliteet:

proof

Miinimumtiraaž:

7000

Kujunduskavandi mõõtkava:

4 : 1 ja 1 : 1 samal A4-lehel

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisele pühendatud
kullast meenemündi spetsifikatsioon

Nimiväärtus:

100 eurot

Sulam:

Au 999

Läbimõõt:

22 mm (± 0,05 mm)

Kaal:

5,65 g (± 0,05 g)

Kuju:

ümar

Serv:

sile

Vermimise kvaliteet:

proof-like

Miinimumtiraaž:

3000

Kujunduskavandi mõõtkava:

4 : 1 ja 1 : 1 samal A4-lehel

Eurosümboli € spetsifikatsioon

Eurosümboli kaitstud ala

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisele pühendatud
hõbe- ja kuldmeenemündi kujunduskonkursi žürii töökord

1.

Kujunduskonkursi žürii koosseis

1.1. Kujunduskavandeid ja nende nõuetele vastavust hindab Eesti Panga poolt kokku
kutsutud žürii, mille liikmed on:
Eesti Panga juhatuse liige – žürii esimees
Eesti Panga nõukogu liige
Eesti Panga sularaha- ja taristuosakonna esindaja
Eesti Panga rahvusvaheliste ja avalike suhete osakonna esindaja
Kaks esindajat Eesti Kunstnike Liidust
Eesti Kunstiakadeemia esindaja
Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi esindaja
EV 100 korraldustoimkonna esindaja
1.2. Eesti Panga töötajate ning juhatuse ja nõukogu liikmete tööd ei tasustata. Teisi
žürii liikmeid tasustatakse käsunduslepingu alusel: igale žürii liikmele makstakse
töötasu 100 (sada) eurot, millest peetakse kinni kõik seadusega ettenähtud maksud ja
maksed. Töötasu makstakse välja juhul, kui žürii liige osaleb žürii koosolekul või
edastab žürii esimehele enne koosolekut kinnises ümbrikus kirjalikud ettepanekud
punktide andmiseks.
2.

Kujunduskonkursile esitatud kavandite hindamine

2.1. Žüriiliikmed saavad soovi korral esitatud kujunduskavanditega tutvuda vähemalt
48 tundi enne otsuse langetamiseks kokku lepitud aega.
2.2. Igal žüriiliikmel on õigus avaldada arvamust ja kommenteerida kõiki
kujunduskonkursile
esitatud
kujunduskavandeid.
Žürii
otsustab
koosolekul
kujunduskavandite hindamise metoodika. Arvamuste avaldamise ja kommentaaride
järjekorra määrab žürii esimees.
2.3. Kujunduskavandite hindamise käigus annab iga kohalolev žürii liige viiele enim
meeldinud hõbe- ja kuldmeenemündi terviklahendusele parimast arvates järgmised
punktid: 5, 4, 3, 2, 1.
2.4. Igale terviklahendusele antud punktid liidetakse kokku ja nii tehakse kindlaks viis
suurima punktisummaga terviklahendust. Kui kaks või enam terviklahendust koguvad
võrdse arvu punkte, siis määratakse nende paremusjärjestus žürii liikmetelt saadud
kõrgemate punktide arvu järgi, kusjuures esimesena võrreldakse punktide „5“ arvu.
2.5.

Žürii on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt viis liiget, sh žürii esimees.

2.6. Žüriil on õigus jätta esitatud kavandite hulgast valik tegemata ja kuulutada
kujunduskonkurss läbikukkunuks.
2.7. Žüriil on õigus esitada kavandite täiendamise ja/või proportsiooni muutmise
ettepanekuid, kuid tal ei ole õigust muuta tervikkavandeid.

2.8. Žürii langetab otsuse Eesti Panga nõukogule esitatavate kujunduskavandite
terviklahenduse kohta koos võidukavandi valimise ettepanekuga hiljemalt 10. mail 2017.
2.9. Kujunduskonkursi tulemused avalikustatakse pärast Eesti Panga nõukogu
istungit hiljemalt 31. mail 2017.
2.10. Kujunduskavandite autorite andmetega ümbrikud avatakse pärast viie parima
kavandi selgumist.
2.11. Žürii koosolekud protokollitakse ning protokollijaks on Eesti Panga sularaha- ja
taristuosakonna töötaja, kes ei ole žürii liige. Žürii koosoleku protokolli allkirjastavad
žürii liikmed ja protokollija.
2.12. Käesolevas korras reguleerimata küsimused lahendab žürii konsensuse
põhimõttel.

