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Madonas pilsētas vidusskolas 

Logo konkursa 

NOLIKUMS 

 

1. Konkursa organizētājs - Madonas pilsētas vidusskola un vidusskolas Skolēnu 

dome. 

 

2. Konkursa mērķis: 

2.1. Izveidot oriģinālu un mūsdienīgu Madonas pilsētas vidusskolas logo 

(turpmāk tekstā logo), kas kalpotu skolas atpazīstamības veicināšanai un 

vienota vizuālā tēla veidošanai.   

2.2. Konkursa viens no galvenajiem uzstādījumiem ir aicināt skolēnus iesaistīties 

skolas ilgtspējīgas vīzijas un vērtību apzināšanā un atklāt viņu jaunrades 

potenciālu.  

2.3. Izstrādātajam logo ir jābūt tādam, kas ir izmantojams skolas tēla veidošanai 

uz dažādiem informatīvajiem un reprezentācijas materiāliem (bukleti, 

norādes, prezentmateriāli, sporta tērpi, formas utml.).  

 

3. Konkursa uzdevums:  

3.1. Logo ir jāizveido A4 formātā ;  

3.2. Logo jāiesniedz krāsainā vai vienkrāsainā versijā; 

3.3. Tam jābūt grafiski viegli uztveramam;  

3.4. Logo var ietvert skolas pilno nosaukumu “Madonas pilsētas vidusskola”, 

bet tas nav obligāti; 

3.5. Logo var tikt iesniegts elektroniskā formātā vai kā zīmējums uz papīra.  
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4. Konkursa veids  - Atklāts konkurss. 

 

5. Konkursa norises laiks - no 2018. gada 19. februāra līdz 2018. gada 8. 

aprīlim.  

 

6. Konkursa darba iesniegšanas vieta un laiks 

6.1. Ja logo tiek iesniegts elektroniski: tas jpg. vai png. formātā jāsūta uz epasta 

adresi mpvskolenudome@gmail.com .  

6.2.  Ja logo tiek iesniegts klātienē, tas jāiesniedz Madonas pilsētas vidusskolas 

direktores vietniecei audzināšanas darbā Rudītei Zauskai (108. kabinets, 

Valdemāra bulvāris 6, Madona, Latvija) vai Skolēnu domes prezidentam 

Andim Poļakam. 

6.3.  Konkursa darbi jāiesniedz līdz 2018. gada 8. aprīlim pulksten 16.00 ar 

norādi “Madonas pilsētas vidusskolas logo konkursam“, klāt pievienojot 

vārdu, uzvārdu un telefona numuru.  

 

7. Konkursa dalībnieku pieteikšanās noteikumi  

7.1. Dalībnieku skaits un dalībnieku vecums nav ierobežots.   

7.2. Dalībnieks var iesniegt vairākus logo, tos katru atsevišķi noformējot 

aprakstītajā kārtībā.  

7.3. Konkursa dalībnieks atbild par to, ka viņam pieder izstrādātā logo 

autortiesības. 

7.4. Konkursa dalībnieks, iesniedzot logo, apņemas ievērot visus konkursa 

nolikumā minētos nosacījumus.  

 

8. Konkursa darbu vērtēšana un apbalvošana  

8.1.  Iesniegtos darbus izskata :  

8.1.1. Madonas pilsētas vidusskolas Skolēnu dome; 

8.1.2. Madonas pilsētas vidusskolas administrācija; 

8.1.3. Madonas pilsētas vidusskolas Vecāku padome. 
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8.2. Konkursā iesniegto darbu vērtēšanai Skolēnu dome var piesaistīt ārējos 

ekspertus, kā arī veidot publisko aptauju (publiskajā aptaujā paustajam 

viedoklim ir tikai informatīva nozīme).  

8.3. Darbu izvērtēšana notiks no 2018. gada 9. aprīlim līdz 2018. gada 22. 

aprīlim.  

8.4.  Konkursa uzvarētāju paziņo 2018. gada 10. maijā, pasākumā “Gada 

skolēns 2018”. 

8.5.  Konkursa uzvarētājs saņem pārsteiguma balvas.  

8.6. Pēc žūrijas ieskatiem var tikt apbalvoti arī citi konkursa dalībnieki.  

8.7. Ja neviens konkursa darbs pēc žūrijas ieskatiem neatbilst konkursa 

mērķiem, darba grupa ir tiesīga pieņemt lēmumu izsludināt papildus 

konkursu vai veikt autordarba pasūtīšanu konkrētai personai vai saglabāt 

jau esošo Madons pilsētas vidusskolas logo. 

 

9. Noslēguma noteikumi 

9.1. Brīdī, kad Madonas pilsētas vidusskolas Skolēnu dome apstiprina un paziņo 

konkursā uzvarējušo logo, tas pāriet Madonas pilsētas vidusskolas  

īpašumā.  

9.2. Skola konkursā uzvarējušo logo var lietot pēc saviem ieskatiem, 

nesaskaņojot ar autoru, ar vai bez atsauces uz autoru.  

9.3. Konkursa dalībnieks, iesniedzot darbu Madonas pilsētas vidusskolas logo 

konkursam, apstiprina piekrišanu šī nolikuma noteikumiem.  

 

 


