
APSTIPRINĀTS 
ar Krāslavas  novada domes  

27.05.2021. lēmumu (prot. Nr.8, 8.§) 
 

Jauniešu ideju konkursa  
„Jaunveidojamā Krāslavas novada attīstības 

dokumentu logotipa izstrāde”  
NOLIKUMS 

I Vispārīgā informācija 
 

1. Konkursu organizē Krāslavas novada dome. 
2. Konkurss ir atklāts un tajā var piedalīties kā autors ikviens Aglonas, Dagdas un Krāslavas 

jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem, iesniedzot autora vai autoru 
grupas radītu jaundarbu. 

3. Konkursa mērķis – izstrādāt jaunizveidojamā Krāslavas novada attīstības dokumentu 
logotipu (turpmāk - Logo), lai uzsvērtu jaunā Krāslavas novada vērtības (dabas resursi 
(ezeri, Daugava, meži), pierobeža, garīgās vērtības, kultūrvēsturiskais mantojums utt.), 
veicinātu atpazīstamību un vienota pozitīva vizuālā tēla veidošanu. 

4. Konkursa rezultātā apstiprinātais Logo prioritāri varētu tikt izmantots jaunizveidojamā 
Krāslavas novada attīstības dokumentos (Attīstības programmā 2021.-2027.gadam un 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā), pēc vajadzības - novada interneta vidē, informatīvajos un 
prezentācijas materiālos utt. 

5. Logo var ietvert nosaukumu “Krāslavas novads”. 
6. Viens dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā 2 piedāvājumus, katrs no tiem jānoformē un 

jāiesniedz atsevišķi šajā nolikumā noteiktā kārtībā. 
7. Jaunveidojamā Krāslavas novada attīstības dokumentu logo izveidē izmantojami jebkuri 

grafiskie un mākslinieciskie līdzekļi. 
8. Logo piedāvājums sastāv no sekojošām daļām: 1) zīmējums uz papīra vai datorsalikums 

uz min.A5 formāta lapas, izvērtējot detaļu samērīgumu, samazinot darbu, 2) īss, 
paskaidrojošs un ideju pamatojošs apraksts, 3) informācija par autoru (vārds, uzvārds, 
telefona numurs, e-pasta adrese), 4) digitālā versija (diskā/ zibatmiņā vai nosūtīts epastā 
attistiba@kraslava.lv noteiktajā projektu konkursa termiņā). 

9. Logo iesniedzami slēgtā aploksnē, personīgi vai pa pastu Krāslavas novada domē, Rīgas 
ielā 51, Krāslavā, LV- 5601, ar norādi “Krāslavas novada logo”.  

10. Konkursam iesniegtos logo atpakaļ neizsniedz. 
11. Konkursa logo, kuri saņemti pēc noteiktā termiņa, netiek izskatīti. 
12. Papildu skaidrojumus par konkursu un tā nosacījumiem var saņemt Krāslavas novada 

domē pie Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājas Ināras Dzalbes: 
+37129185871, e-pasts inara.dzalbe@kraslava.lv. 

13. Konkursa norises laiks : no 2021. gada 31.maija līdz 2021 gada 25.jūnijam. 
 

II Logo vērtēšana 
 

14. Konkursa darbus izvērtēs ar domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināta vērtēšanas 
komisija 3 nedēļu laikā pēc darbu iesniegšanas. 

15. Krāslavas novada logo vērtējuma pamatkritēriji:  
15.1. logo vizuālā pievilcība un uztveramība (formā - vienkāršs, viegli uztverams, 

uzmanību piesaistošs, oriģināls, inovatīvs, pievilcīgs un lietojams dažādos 
mērogos); 

15.2. logo saturs, tā vizuālais noformējums, krāsu salikums un saistība ar Krāslavas 
novada vērtībām; 

15.3. logo pielietojamība (attīstības dokumentos, kā arī iespieddarbos, suvenīros, izstādēs, 
digitālajā formā). 

16. Konkursa komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību konkursa nolikuma 16.punktā 
noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. 

mailto:attistiba@kraslava.lv
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17. Katrs komisijas loceklis piešķir punktus par katra iesniegtā logo atbilstību augstāk 
norādītajiem kritērijiem (maksimālais punktu skaits-5). 

18. Trīs labākos darbus publicē Krāslavas novada mājas lapā www.kraslava.lv. 
 

 
III Konkursa vērtēšanas komisijas tiesības un pienākumi 

 
19. Konkursa komisija var lūgt paskaidrojumus logo autoram par iesniegto piedāvājumu. 
20. Konkursa komisija darbu izvērtēšanai var lūgt dizaina vai mākslas speciālistu 

konsultācijas. 
21. Konkursa komisijai ir tiesības pieprasīt no darba autoriem ar parakstu apstiprinātu 

apliecinājumu, ka iesniegtie darbi ir oriģināli un nav plaģiāts. 
22. Konkursa komisija pēc logo izvērtēšanas nosaka konkursa uzvarētāju (-s). Konkursa 

komisija ir tiesīga nenoteikt konkursa uzvarētāju. 
23. Kopējais balvu fonds EUR 100,00.  

 

http://www.kraslava.lv./
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