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APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada domes 2015.gada 18.marta sēdē 

(prot.Nr.4;15.#) 

 

KONKURSA „PAR VIESĪTES SPORTA SKOLAS LOGO IZSTRĀDI” 

NOLIKUMS 
Viesītes novada Viesītē 

 

I. Vispārīgā informācija: 

1.1. konkursu organizē Viesītes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Viesītes 

sporta skolu; 

1.2. konkursa mērķis – veicināt Viesītes sporta skolas atpazīstamību, veidot vienotu 

vizuālo tēlu, izstrādāt Viesītes sporta skolas simboliku un saukli (turpmāk tekstā - logo); 

1.3. konkursā var piedalīties mākslas skolas vecāko klašu audzēkņi; 

1.4. vienam dalībniekam atļauts iesniegt ne vairāk kā 2 logo darbus, katrs piedāvājums 

jānoformē un jāiesniedz atsevišķi šajā nolikumā noteiktā kārtībā; 

1.5. konkursa darbu pēdējā iesniegšanas diena 2015. gada 15. maijs, konkursa darbi, 

kas saņemti pēc noteiktā termiņa netiek izskatīti. Konkursam iesniegtos darbus atpakaļ 

neizsniedz; 

1.6. logo jāveicina Viesītes Sporta skolas atpazīstamību.  

 

2. Viesītes Sporta skolas logo jāatbilst šādām prasībām:  
2.1. formā – vienkāršs, vienlaikus uzmanību piesaistošs, inovatīvs, pievilcīgs un  

lietojams dažādos mērogos, kā arī viegli uztverams;  

2.2. jāizmanto uzraksts “Viesītes sporta skola”;  

2.3. logo dizainā jāizmanto ne vairāk par 4 krāsām;  

2.4. logo izveidē izmantojami visi grafiskie un glezniecības līdzekļi;  

2.5. darbi iesniedzami uz A4 formāta lapas;  

2.6. darbam jāpievieno darba īss paskaidrojošs apraksts (ne vairāk kā puse A4 lapas). 

 

3. Logo vērtēšana - Konkursa darbus izvērtēšanai tiek izveidota vērtēšanas komisija.  

 

4. Vērtēšanas kritēriji:  
4.1. idejas oriģinalitāte;  

4.2. logo vizuālā pievilcība un uztveramība;  

4.3. logo vizuālais noformējums, krāsu salikums un saistība ar vārdiem “Viesītes  

Sporta skola’’; 

4.4. logo pielietojamība (iespieddarbos, suvenīros, izstādēs, digitālajā formātā); 

4.5. trīs vislabāk novērtētos darbus publicēs Viesītes novada mājas lapā www.viesite.lv  
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5. Konkursa vērtēšanas komisijas tiesības un pienākumi:  
5.1. konkursa komisija var lūgt paskaidrojumus darba autoram par iesniegto 

piedāvājumu, ja tas nepieciešams; 

5.2. konkursa komisijai ir tiesības pieprasīt no pretendenta ar parakstu apstiprinātu 

apliecinājumu, ka iesniegtie darbi ir oriģināli un nav plaģiāts; 

5.3. konkursa komisija pēc darbu izvērtēšanas nosaka konkursa uzvarētāju vai 

uzvarētājus; 

5.4. konkursa komisijai ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus un izsludināt jaunu 

konkursu.  

 

6. Konkursa noslēgums un apbalvošana: 

6.1.visi konkursa dalībnieki saņem pateicību par piedalīšanos konkursā; 

6.2. visi konkursa laureāti saņem diplomu un piemiņas balvu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                J.Dimitrijevs 
 


