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DAUGAVPILS  PILSĒTAS 9. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 

Reģ. Nr. 2701903367, Parādes  iela 15B, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65426481, 

e-pasts: 9.pii@ip.daugavpils.lv, daugavpils9pii@inbox.lv, www.9pii.daugavpils.lv 

2021.gada 22. martā                                                                                Daugavpilī 

Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestādes 

LOGO KONKURSA 

NOLIKUMS 

1. Konkursa organizators: 

Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestāde 

Adrese: Parādes iela 15b, LV- 5400 

Telefons- 65426481 

 

2. Konkursa mērķis 

Konkursa mērķis ir nodrošināt vienotu iestādes piederības sajūtu un izvēlēties 

Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk- Iestāde)  logo, kas 

tiks izmantots publicitātei, poligrāfijas izdevumos, pasākumu vizuālajā 

noformējumā, atzinības rakstos, diplomos, vizītkartēs, reprezentācijas materiālos, 

suvenīros u.c. 

 

3. Darbu iesniegšanas adrese un termiņš 

Darbi jāiesniedz Iestādē vai sūtot elektroniski uz daugavpils9pii@inbox.lv  

Darbu iesniegšana notiek no 2021.gada 22.marta līdz 2021.gada 30.aprīlim. Darbi, 

kas iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti. 

 

4. Konkursa dalībnieki 

Konkursā var piedalīties Iestādes audzēkņi, to likumiskie pārstāvji/vecāki, Iestādes 

darbinieki un jebkurš ieinteresētais. Konkursa dalībnieku skaits un vecums ir 

neierobežots. Vienam dalībniekam atļauts iesniegt ne vairāk kā 1 logo darbu. Katrs 

piedāvājums jānoformē un jāiesniedz šajā nolikumā noteiktajā kārtībā. Konkursa 

dalībnieks apstiprina un ir atbildīgs par to, ka viņam pieder izstrādātās logo zīmes 

ideja un, ka tas nav svešs autordarbs. 

Konkursa dalībnieks sedz visas izmaksas, kas saistītas ar logo zīmes materiālu 
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sagatavošanu un iesniegšanu Iestāde nekādā veidā nav atbildīga par šīm 

izmaksām. 

 

5. Darbu iesniegšanas kārtība 

Darbs jāiesniedz: 

 klātienē uz A4 lapas, kuras aizmugurē norādīts konkursa nosaukums 

„Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestādes” logo konkurss” un  

pretendenta vārds, uzvārds. Iesniegtos darbus atpakaļ neizsniedz.  

 e-pastā: vārds, uzvārds ar norādi Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas 

izglītības iestādes logo konkursam. 

 

6. Iestādes logo jāatbilst šādām prasībām: 

6.1. formā - vienkāršs, uzmanību piesaistošs, inovatīvs, pievilcīgs, viegli 

uztverams. 

6.2. lietojams dažādos mērogos. (Piemērs: liels - plakātos, mazs - nozīmītēs). 

6.3. asociējas ar bērnudārzu – bērni, kustība, prieks u.c. 

6.4. jāietver Iestādes pilnu- Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestāde 

vai daļēju nosaukumu- Daugavpils pilsētas 9.PII. 

6.5. dizainā jāizmanto ne vairāk par 3 krāsām. 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 sūtot uz norādīto e-pastu jpg formātā. Pēc vēlēšanās darbam var 

pievienot īsu aprakstu, taču vērtēšanu tas neietekmēs. 

 

7. Konkursa darbu izskatīšanas kārtība 

Konkursa darbi tiks izskatīti un vērtēti Iestādes padomes darba grupas sapulcē 

2021.gada 5.maijā. Trīs labākie darbi tiks nodoti publiskai balsošanai Iestādes 

darbinieku vidū.  

Vērtēšanas kritēriji:  

 vizuālā pievilcība un uztveramība;  

 idejas oriģinalitāte; 

 atbilstība un sasaiste ar Iestādes idejām un būtību;  

 vizuālais noformējums, krāsu salikums;  

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

 

8. Konkursa uzvarētājs un atlīdzība 

Pēc konkursa rezultātu apkopošanas visi konkursa dalībnieki saņems pateicības 

rakstus, savukārt uzvarētājs saņems diplomu un pārsteiguma balvu. 



 

9. Noslēguma noteikumi 

Brīdī, kad Iestādes padomes darba grupa apstiprina un paziņo konkursā uzvarējušo 

logo, tas pāriet Iestādes īpašumā. Iestāde to var lietot pēc saviem ieskatiem, 

nesaskaņojot ar autoru, ar vai bez atsauces uz autoru. Dalībnieks, iesniedzot darbu 

Iestādes logo konkursam, apstiprina piekrišanu šī nolikuma noteikumiem. 

*Konkursa dalībnieka personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Daugavpils pilsētas 

9. pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamo personas datu apstrādes un 

aizsardzības kārtību. 

 

**Pasākums tiek organizēts ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, MK Nr. 

360,”Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai”, kas ietver sevī distances ievērošanu, grupas plūsmu nekrustošanos, 

gaitas norisi vienas grupas ietvaros, saziņas līdzekļu/platformu izmantošanu un 

higiēnas prasību ievērošanu. 

 

Iestādes administrācija.  


