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Logotipa iniciatīvas ideju konkurss
“Ogres novada Jauniešu domes logo”
NOLIKUMS
1.

Logotipa iniciatīvu ideju konkursa rīkotājs
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Ogres novada Izglītības pārvalde (turpmāk - Izglītības
pārvalde) organizē logotipa iniciatīvas ideju konkursu “Ogres novada Jauniešu domes
logo” (turpmāk – Konkurss).

2.

Konkursa mērķis un uzdevumi
2.1. Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu un iespēju jauniešu iniciatīvu ideju realizācijai,
veicinot jauniešu līdzdalību novada, kultūras, sporta, izglītības un sabiedriskajos
procesos, lai izveidotu jaunu un vienotu Ogres novada Jauniešu domes (turpmāk Jauniešu dome) atpazīstamības zīmi - logotipu (turpmāk - Logo).

3.

Konkursa dalībnieki
3.1. Konkursa dalībnieki ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuri deklarēti Ogres
novada administratīvajā teritorijā vai mācās kādā no Ogres novada izglītības iestādēm
(turpmāk - Dalībnieks).

4.

Ideju iesniegšanas kārtība un noformēšana
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

5.

Idejas izstrādā un iesniedz digitāli JPG, PNG, SVG vai PDF formātā.
Atļauts iesniegt iepriekš izstrādātās logotipa idejas - “Ikšķiles novada jauniešu
padomes”, “Lielvārdes novada Jauniešu domes”, “Ogres novada Jauniešu domes”
izstrādātos logo jaunā vai atjaunotā veidolā.
Viens autors var iesniegt ne vairāk kā trīs Logo idejas.
Iesūtot Logo, jāpievieno līdz 100 vārdiem garu aprakstu par katra Logo idejas vīziju.
Digitāli saglabājot darbu, tā nosaukumā jāiekļauj autora vārds, uzvārds.
Konkurss noris no 5. janvāra līdz 7. februārim, iesūtot darbus uz e-pasta adresi
jaunatne@ogresnovads.lv ar norādi “Logo konkursam”.
Konkursā netiks vērtēti šādi pieteikumi:
4.7.1. darbi, kuru saturs neatbilst Konkursa noteikumiem;
4.7.2. darbi, kas iesniegti pēc nolikumā noteiktā termiņa.

Informācija par Konkursa priekšmetu

5.1.

Izstrādātajam Logo jāasociējas ar Jauniešu domi, vai tās vērtībām:
5.1.1. veselīgas un lietderīgas jauniešu brīvā laika aktivitātes;
5.1.2. pozitīvas emocijas;
5.1.3. piederības sajūta novadam;
5.1.4. sadarbība;
5.1.5. kopības sajūtu;
5.1.6. draudzība.
5.2. Logo tiks izmantots Jauniešu domes informatīvajos un reprezentatīvajos
materiālos, iespieddarbos, suvenīru un uzskates materiālu izgatavošanā, tāpēc tam
jāatbilst šādām dizaina prasībām:
5.2.1. vienkāršs, uzmanību piesaistošs, izmantojams dažādos mērogos, tas var
būt neparasts, pārsteidzošs, grafisks dizaina elements, kas vieno Jauniešu
domes tēlu;
5.2.2. jāizmanto ne vairāk par 3 krāsām;
5.2.3. jāiekļauj Jauniešu domes nosaukums vai tā abreviatūra.
6.

Konkursam iesniegto darbu vērtēšana
6.1. Konkursam iesniegtie darbi tiks publicēti Ogres novada pašvaldības mājaslapā
www.ogresnovads.lv un tie tiks vērtēti divās kārtās:
6.1.1. Jauniešu domes - Lielvārdes, Ķeguma, Ogres un Ikšķiles filiāļu balsojums,
kurā tiks izvirzīti līdz 10 labākajiem darbiem publiskai balsošanai;
6.1.2. publiskais balsojums tiks publicēts www.facebook.com.
6.2. Uzvarētājs tiks noskaidrots:
6.2.1. Jauniešu domes un publiskā balsojuma rezultātā ar lielāko balsu skaitu;
6.2.2. izšķirošās balsis par Logo izvēli pieder Jauniešu domes vadītājam un vadītāja
vietniekiem.
6.3. Uzvarētājs tiks izziņots publiski Ogres novada pašvaldības mājaslapā
www.ogresnovads.lv un pirmo trīs vietu ieguvēji saņems balvas par dalību konkursā.
6.4. Pēc konkursa Izglītības pārvalde sagatavo līgumu ar konkursa uzvarētāju par autora
mantisko tiesību pārņemšanu un turpmākās sadarbības iespējām. Līgums tiek
saskaņots ar konkursa uzvarētāju vai tā likumisko pārstāvi, ja uzvarētājs nav sasniedzis
18 gadu vecumu. Līgums stājas spēkā pēc tā parakstīšanas.

7.

Konkursam iesniegto darbu lietošanas tiesības
7.1. Konkursa uzvarētājs, saskaņā ar līguma nosacījumiem, piekrīt sava autora darba
publicēšanai un izmantošanai reprezentācijas, uzskates un vizuālajos materiālos.
7.2. Iesniedzot darbus Konkursam, autors bez atsevišķas saskaņošanas piekrīt darba
publicēšanai Ogres novada mājaslapā, sociālajos medijos un Konkursa publicitātes
materiālu sagatavošanai.
7.3. Izsludinot Konkursa rezultātus, iesniegto darbu publikācijas gadījumā tiek norādīta
atsauce uz autoru.

8.

Informācija
8.1. Konkursa nolikums, rezultāti un cita informācija atrodama Ogres novada mājaslapā
www.ogresnovads.lv.
8.2.
Jautājumu gadījumā, kas skar Konkursa norisi un iesniedzamos darbus sazināties ar:
Izglītības pārvaldes Jaunatnes darbinieci Sabīni Zviedri, tālr. 26680645, e-pasts
sabine.zviedre@ogresnovads.lv.

