Apstiprināts ar biedrības “Preiļu rajona partnerība”
2022. gada 12. augusta
lēmumu
Konkursa Biedrības “Preiļu rajona partnerība” logo un nosaukuma izstrāde
NOLIKUMS
1. Konkursa mērķis
1.1. izvēlēties izteiksmīgāko un piemērotāko biedrības “Preiļu rajona partnerība”
atpazīstamības zīmi – biedrības logo un nosaukumu, kurš tiktu izmantots vizuālajā noformējumā,
sociālajos tīklos, internet vietnē, veidlapās, publicitātes materiālos, reprezentācijas materiālos,
suvenīros u.c.

Konkursa organizētājs
biedrība “Preiļu rajona partnerība” (turpmāk – biedrība).
2.

2.1.

3.
Pieteikšanās nosacījumi
3.1. konkursā idejas jāiesniedz līdz 2022. gada 31. oktobrim nosūtot uz e-pastu:
preilupartneriba@inbox.lv, nosaukumā norādot “Pieteikums konkursam logo un nosaukuma
izveidei”;
3.2. konkursa dalībnieks (turpmāk – dalībnieks) var būt fiziska vai juridiska persona;
3.3. vienam dalībniekam atļauts iesniegt ne vairāk kā 3 logo un nosaukuma variantus
(iesniedzot vairākus variantus, katrs piedāvājums jānoformē atsevišķi atbilstoši nolikuma
prasībām);
3.4. konkursam iesniegtās idejas atpakaļ neizsniedz;
3.5. brīdī, kad apstiprina un paziņo konkursā uzvarējušo logo un nosaukumu, tas pāriet
biedrības īpašumā;
3.6. konkursa dalībnieks iesniedz savu autordarbu. Konkursa dalībnieks ir atbildīgs par to, ka
viņam pieder logo zīmes un nosaukuma ideja, un tas nav svešs autordarbs;
3.7. konkursa dalībnieks, iesniedzot logo skici un nosaukuma ideju, apņemas ievērot visus
konkursa nolikumā minētos nosacījumus;
3.8. iesniedzot ideju, dalībnieks piekrīt, ka tā var tikt publiski demonstrēta.

Ideju pieteikuma noformēšana
4.1.
Logo skice un jaunā biedrības nosaukuma ideja iesniedzama norādot autora vārdu,
uzvārdu, telefona nr., un e-pastu;
4.2.
Pieteikums sastāv no vairākām daļām (dokumentiem):
4.2.1.
Logo idejas skices vizuālais noformējums, kuru iesniedz elektroniskā formātā
(vektordatu formātā, jpg formātā);
4.2.2.
Logo prasības– viegli uztverams, uzmanību piesaistošs, savdabīgs, pievilcīgs;
4.2.3.
Vēlamie krāsu toņi zaļš, dzeltens. Logo ir ietvertas Līvānu un Preiļu novadiem
raksturīgākās iezīmes (krāsas, simboli). Logo stilistiski saskaņojas ar nosaukumu;
4.2.4.
Nosaukums – viegli izlasāms, uztverams, lakonisks. Nosaukumam jābūt
sasaistītam ar Preiļu, Līvānu novadiem. Nosaukums stilistiski saskaņojas ar logo;
4.2.5.
Logo un nosaukums ir jāizstrādā gan melnbalts, gan krāsains;
4.2.6.
Logo un nosaukuma koncepcija (datorrakstā uz A4 formāta lapas) ar skaidrojumu,
kas raksturo biedrības darbības teritoriju un darbības mērķus.
4.

Uzvarētāja noteikšanas kārtība
Konkursā iesniegtās idejas izvērtē biedrības padome pēc konkursa noslēgšanās;
Konkursa rezultātus apstiprina un naudas balvas piešķir ar biedrības padomes lēmumu;
5.

5.1.
5.2.

5.3.
Ideju konkursa uzvarētājiem (pirmās 3 vietas ieguvušajiem ideju autoriem) tiek
piešķirts apbalvojums naudas izteiksmē:
5.3.1.
Pirmās vietas ieguvējs – 100,00. EUR apmērā;
5.3.2.
Otrās vietas ieguvējs – 70,00 EUR apmērā;
5.3.3.
Trešās vietas ieguvējs – 50,00 EUR apmērā.
6.
Kontakti informācija
6.1. Baiba Vucenlazdāne – biedrības “Preiļu rajona partnerība” projektu vadītāja, tel.
29908012, e-pasta adrese: baibav3@inbox.lv

7.1.

7.
Nolikuma pielikumi
Biedrības “Preiļu rajona partnerība” apraksts (pielikums Nr.1)

Pielikums Nr.1
Biedrības “Preiļu rajona partnerība” apraksts
“Preiļu rajona partnerība”, turpmāk tekstā Partnerība, ir biedrība, kurā uz brīvprātības un
līdztiesības principiem ir apvienojušās juridiskās un fiziskās personas, kas atbalsta Partnerības
darbības mērķi un atzīst šos statūtus. Partnerības darbības teritorija Līvānu un Preiļu novadi.
Partnerības darbības mērķis ir paaugstināt vietējo iedzīvotāju un organizāciju kapacitāti,
vietējām iniciatīvas grupām realizējot pašu izstrādātus projektus saskaņā ar vietējās rīcības
grupas apstiprināto integrēto lauku attīstības stratēģiju biedrības „Preiļu rajona partnerība”
darbības teritorijā, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību, īstenojot aktivitātes, kas saistītas ar
atbalsta sniegšanu personām ar īpašām vajadzībām, ka arī veicināt iedzīvotāju labklājību.
Partnerības darbības galvenie uzdevumi:
- veicināt vietējo kopienu iniciatīvas, kas vērstas uz lauku problēmu risināšanu;
- izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un
nodrošināt to īstenošanu;
- attīstīt kopienu kapacitāti biedrības „Preiļu rajona partnerība” darbības teritorijā;
- veidot darba grupas un koalīcijas lauku attīstības jautājumu risināšanā vietējā, reģionālā,
nacionālā un starptautiskā līmenī;
- koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Partnerības
mērķa sasniegšanai;
- attīstīt sadarbību ar ārvalstu un Latvijas Republikas valsts, pašvaldību un nevalstiskajām
organizācijām, uzņēmumiem un citām legālām institūcijām, veicinot lauku attīstību Preiļu un
Līvānu novados.
Partnerības darbības mērķa un uzdevumu izpildei:
-

izstrādāt un ieviest stratēģijas un programmas;
piedalīties un organizēt izglītojošas un informatīvas aktivitātes;
veikt pārraudzību un pētniecisko darbību;
sniegt metodoloģisko un praktisko palīdzību.

