
 

1 
Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam projekta “HEALTHY LIFE- FIRST STEPS IN 
CREATING HAPPY FUTURE/ HEALTHYLIFE/„VESELĪGA DZĪVE - PIRMIE SOĻI RADĪT LAIMĪGU NĀKOTNI ” Nr. LLI-329  

 

LOGO IZSTRĀDES KONKURSS 

NOLIKUMS 

 

 

 

1. Konkursa organizētājs 
 

Konkursa organizētājs ir Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa, Dagdas 

novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļa . 

 

2. Konkursa mērķis 
 

Konkursa mērķis ir izvēlēties logo, kurš tiks izmantots poligrāfiskajos izdevumos, pasākumu 

vizuālajā noformējumā, apliecībās, atzinībās, diplomos, reprezentācijas materiālos, suvenīros, 

projekta materiālu vizuālajā noformējumā.  

 

3. Konkursa dalībnieki 
3.1. Konkursa dalībnieku skaits ir neierobežots. 

3.2. Konkursa dalībnieku vecums no 9 līdz 25(ieskaitot) gadiem. 

3.3. Vienam dalībniekam atļauts iesniegt ne vairāk kā 3 logo darbus, taču katrs piedāvājums 

jānoformē un jāiesniedz atsevišķi, šajā nolikumā noteiktā kārtībā. Katram darbam ir jāaizpilda 

atsevišķs pieteikums. 

3.4. Konkursa dalībnieks iesniedz savu autordarbu. Konkursa dalībnieks apstiprina un ir atbildīgs 

par to, ka viņam pieder izstrādātās logo zīmes ideja un ka tas nav svešs autordarbs. 

3.5. Konkursa dalībnieks sedz visas izmaksas, kas saistītas ar logo zīmes materiālu sagatavošanu 

un iesniegšanu. Konkursa organizētājs nekādā veidā nav atbildīgs par šīm izmaksām. 

3.6. Konkursa dalībnieks, iesniedzot logo zīmi, apņemas ievērot visus konkursa nolikumā 

minētos nosacījumus. 

 

4. Konkursa kārtība un noteikumi 
LOGO JĀATBILST ŠĀDĀM PRASĪBĀM: 

 Formā – vienkāršs, uzmanību piesaistošs, inovatīvs, pievilcīgs, 

viegli uztverams. 

 Lietojams dažādos mērogos. (Piemērs: liels – plakātos, mazs - nozīmītēs). 

 Asociējas ar projekta tēmu. 

 Logo izveidē izmantojami visi grafiskie un glezniecības līdzekļi. 

 Darbi iesniedzami uz A4 formāta lapas; datorgrafikas darbi iesniedzami gan 

izdrukas veidā (A4 lapa), gan digitālā formātā (CD diskā) vai sūtot uz norādīto 

e-pastu PDF formātā. 

 Konkursa dalībnieks/-i pieteikuma formā (1. pielikums) apstiprina un ir atbildīgs/-i par to, 

ka viņam pieder izstrādātās logo zīmes ideja un ka tas nav svešs autordarbs. 

 

 

 

 



 

2 
Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam projekta “HEALTHY LIFE- FIRST STEPS IN 
CREATING HAPPY FUTURE/ HEALTHYLIFE/„VESELĪGA DZĪVE - PIRMIE SOĻI RADĪT LAIMĪGU NĀKOTNI ” Nr. LLI-329  

5. Darbu iesniegšanas adrese un termiņš 
Konkursa dalībnieks/-i aizpilda pieteikuma formu (1. pielikums) un iesniedz to kopā ar konkursa 

darbu Dagdas novada IKSN (Dagdas novads, Dagdas novada IKSN, Mičurina iela 3a,LV-5674) 

vai sūtot uz mickevica.marija@inbox.lv 

Konkursa darbu iesniegšana notiek no 2019. gada 1.februāra līdz 2019. gada 21.februārim. 

 

6. Konkursa darbu izskatīšanas kārtība 

Konkursa darbi tiks vērtēti ar Dagdas novada pašvaldības priekšsēdētāja izveidoto komisiju 

2019.gada 25.februārī. 

Komisija izvēlas vienu darbu, kas visprecīzāk atbilst konkursa mērķim un šī nolikuma 

kritērijiem. 

Komisija izvērtē šādus kritērijus: 

- Logo vizuālā pievilcība un uztveramība; 

- Atbilstība un sasaiste ar minētā projekta tēmu; 

- Tā vizuālais noformējums, krāsu salikums; 

- Logo pielietojamība (iespieddarbos, suvenīros, digitālajā formātā, utt.). 

Labākie izvēlētie darbi tiek publicēti vietējos medijos. 

 

Ja neviens konkursa darbs neatbilst šajā nolikumā minētajiem kritērijiem, vērtēšanas komisija ir 

tiesīga pieņemt lēmumu izsludināt papildus konkursu vai veikt autordarba pasūtīšanu konkrētai 

personai. 

 

7. Konkursa rezultātu noteikšana un apbalvošana 
Konkursa rezultāti tiks publicēti 2019. gada martā Dagdas novada mājaslapā: www.dagda.lv. Pēc 

konkursa rezultātu apkopošanas apbalvo pirmās vietas ieguvēju un pārējie konkursa dalībnieki 

tiks apbalvoti ar Dagdas novada pašvaldības pateicības rakstiem un veicināšanas balviņām. 

Par apbalvošanas vietu un laiku Dagdas novada IKSN informē Dagdas novada mājaslapā 

www.dagda.lv , visi konkursa dalībnieki tiek informēti personiski. 

 

8. Informācija par personas datu apstrādi  

 Konkursa dalībnieks iesniedzot savu darbu izvērtēšanai, tiek informēts, ka viņa persona dati tiks 

apstrādāti saskaņā ar Vispārīgas datu aizsardzības regulas (turpmāk - Regulas) prasībām un 

apstrādes likumīgums tiek pamatots ar Regulas 6. panta, 1. punkta a) un e) apakšpunktiem, tas ir, 

apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim 

likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kā arī konkursa dalībnieks ir sniedzis piekrišanu savu 

personas datu apstrādei, iesniedzot savu darbu vērtēšanas komisijai.  

 

9. Noslēguma noteikumi 
 Projekta logo var lietot pēc saviem ieskatiem nesaskaņojot ar tā autoru. 

 Konkursa dalībnieks, iesniedzot darbu Dagdas novada pašvaldībā logo konkursam 

apstiprina piekrišanu šī nolikuma noteikumiem pieteikuma formā (1. pielikums). 
Kontaktinformācija: Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Marija 

Micķeviča, t.29681560 . 

 

 

http://www.dagda.lv/
http://www.dagda.lv/
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1. pielikums 

 

 

 

LOGO IZSTRĀDES KONKURSS 

KONKURSA DARBA PIETEIKUMS 

 

Informācija par konkursa darba autoru: 

 

Vārds, uzvārds 
 

Vecums  

Mācību iestāde, organizācija 
 

 

Kontaktinformācija: 

Kontakttālrunis  

E-pasts  

 

Ar savu parakstu apstiprinu, ka izstrādātās logo zīmes ideja pieder man un tas nav 

svešs autordarbs, kā arī esmu iepazinies ar konkursa nolikumu un piekrītu dalībai 

konkursā. Piekrītu, ka konkursa ietvaros mans autordarbs tiek izmantots kā minētā 

projekta logo. 

_____________________ ___________________________ 

 (datums)    (paraksts, atšifrējums) 

 

 Apliecinu, ka esmu informēts/a par manu/mana bērna ________________________ 

personas datu apstrādi Dagdas novada pašvaldības projekta logo izstrādes konkursa 

nolikumā minētajā apjomā un nolūkā un ___________ (piekrītu/nepiekrītu) minētajai 

personas datu apstrādei. 

 

____________________ ___________________________ 

 (datums)     (personas virs 18.g.v. / personas zem 18.g.v.  

likumiskā pārstāvja paraksts) 

 


