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1. KONKURSA ORGANIZĒTĀJS  

       Konkursa organizētājs ir Rēzeknes tehnikums, 

adrese: Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604, e-pasts- pasts@rezeknestehnikums.lv  

 

2. KONKURSA MĒRĶIS  

      Konkursa mērķis ir izvēlēties Rēzeknes tehnikuma  logo, kurš veicinātu Rēzeknes 

tehnikuma atpazīstamību un  piederības apziņu,  tiktu izmantots reklāmas nolūkos -  

poligrāfiskajos izdevumos, pasākumu vizuālajā noformējumā, uz veidlapām, 

apliecībās, atzinībās, diplomos, vizītkartēs, reprezentācijas materiālos, suvenīros, 

interneta vidē.  

 

3. DARBU IESNIEGŠANA  

3.1.Darbi jāiesniedz Rēzeknes tehnikumā , Varoņu ielā 11a, 201. kab. vai elektroniski  

pasts@rezeknestehnikums.lv 

3.2.Konkursa darbu iesniegšana notiek no 2017. gada 11.decembra  līdz 2018. gada 

10.janvārim. Konkursa darbi, kuri iesniegti pirms vai pēc noteiktā termiņa, netiks 

izskatīti.  

 

4. KONKURSA DALĪBNIEKI  

      Konkursa dalībnieku skaits ir neierobežots. Darbus konkursam var iesniegt 

Rēzeknes tehnikuma izglītojamie, skolotāji un darbinieki. Vienam dalībniekam atļauts 

iesniegt ne vairāk kā 3 logo darbus, taču katrs piedāvājums jānoformē un jāiesniedz 

atsevišķi, šajā nolikumā noteiktā kārtībā. Konkursa dalībnieks iesniedz savu 

autordarbu. Konkursa dalībnieks apstiprina un ir atbildīgs par to, ka viņam pieder 
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izstrādātās logo zīmes ideja un ka tas nav svešs autordarbs. Konkursa dalībnieks sedz 

visas izmaksas, kas saistītas ar logo zīmes materiālu sagatavošanu un iesniegšanu. 

Rēzeknes tehnikums nav atbildīgs par šīm izmaksām. 

  

5.   DARBU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA  

       5.1.Darbs jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, kuras priekšpusē norādīts konkursa 

nosaukums, aizmugurē pretendenta Vārds, uzvārds, adrese, e-pasts, telefons.  

Konkursam iesniegtos darbus atpakaļ neizsniedz. 

 

         5.2.Logo projektus iesniedz elektroniski GIF vai jpg formātā, nosūtot uz e-pasta 

adresi pasts@rezeknestehnikums.lv. Konkursa priekšmets sastāv no divām daļām, 

(1.daļa – Logo idejas variants, 2.daļa – Moto idejas variants), uz kurām var iesniegt 

vienotu piedāvājumu vai atsevišķus piedāvājumus.      

 

6. PRASĪBAS   

 

      Forma – vienkāršs, vienlaikus uzmanību piesaistošs, inovatīvs, pievilcīgs, viegli 

uztverams. Viegli transformējam, lietojamam  dažādos mērogos- piemēram : liels – 

plakātos, mazs - nozīmītēs. Asociējas ar Rēzeknes tehnikumu,  atspoguļo tā būtību- 

izglītība, profesijas apguve,  jaunieši.  Obligāti jāizmanto burti RT. Logo dizainā 

jāizmanto ne vairāk par 3 krāsām, pēc autora ieskatiem ieteicams izmantot tehnikuma 

centrālās ēkas fasādē izmantoto laima zaļo toni.  Logo izveidē izmantojami visi 

grafiskie un glezniecības līdzekļi. Darbi iesniedzami uz A4 formāta lapas.  

      Pēc vēlēšanās darbam var pievienot īsu idejas aprakstu, taču vērtēšanu tas 

neietekmēs.  

 

7. KONKURSA DARBU ATVĒRŠANA UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA  

      Konkursa darbus izvērtē Rēzeknes tehnikuma direktores izveidota komisija 7 

cilvēku sastāvā. Konkursa darbi tiks atvērti un izvērtēti  komisijas  sanāksmē  līdz 

2018. gada 19.janvārim.    

      Logo vērtēšanas  kritēriji: - Logo vizuālā pievilcība un uztveramība, atbilstība 

Rēzeknes tehnikuma  idejām un būtībai,  vizuālais noformējums un krāsu salikums,  

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

       Ja neviens konkursa darbs neatbilst šajā nolikumā minētajiem kritērijiem,  darba 

grupa ir tiesīga pieņemt lēmumu izsludināt papildus konkursu vai veikt autordarba 

pasūtīšanu konkrētai personai. 

  

8. KONKURSA UZVARĒTĀJS UN ATLĪDZĪBA  

 

Konkursa uzvarētājs tiek informēts personīgi. Pēc konkursa rezultātu apkopošanas 

apbalvo pirmās vietas ieguvēju un trīs labāko darbu iesniedzējus.  

 

9.NOSLĒGUMA NOTEIKUMI  

      Brīdī, kad  darba grupa apstiprina un paziņo konkursā uzvarējušo logo zīmi,  tā 

pāriet Rēzeknes tehnikuma  īpašumā un Rēzeknes tehnikums  to var lietot pēc saviem 

ieskatiem nesaskaņojot ar autoru. Atteikuma gadījumā paskaidrojumi netiek sniegti. 

Konkursa dalībnieks, iesniedzot darbu Rēzeknes tehnikums logo konkursam 

apstiprina piekrišanu šī nolikuma noteikumiem. 
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10. KONKURSA DARBU IZVĒRTĒŠANA 

 

      10.1.Konkursa darbu izvērtēšana notiek līdz 2018.gada 19.janvārim. 

 

      10.2.Konkursa darbus izvērtē vērtēšanas komisija, izglītojamiem, pedagogi; 

 

      10.3. Vērtēšanas kritēriji: 

- atlīdzība, Rēzeknes tehnikuma darbības idejas; 

- izmantojamība Rēzeknes tehnikuma informatīvajos un reklāmas materiālos; 

- noformējuma kvalitāte; 

- pedagogu vērtējums; 

- izglītojamo vērtējums; 

- Logo uztveramība un vizuālā pievilcība. 

 

       10.4.Vērtēšanas komisija izvērtē, apkopo rezultātus un pieņem lēmumu par 

labākā logo apbalvošanu, nosakot apbalvojuma apjomu. Konkursa komisijai ir 

tiesības noteikt galveno balvu un vairākas veicināšanas balvas. 

 

      10.5.Ja konkursam nav iesniegts neviens pieteikums, vai arī iesniegtie pieteikumi 

ir izpildīti neatbilstoši Nolikuma prasībām, komisija pieņem kādu no lēmumiem 

       10.5.1.pagarināt konkursa termiņu, par pamatu ņemot šo Nolikumu; 

       10.5.2.izbeigt konkursu bez rezultātiem, balvas neizmaksāt nevienam un 

izsludināt jaunu konkursu.  

   

 

 

    


