
 

IDEJU KONKURSA 
“Par Latvijas Spēļu biznesa asociācijas logotipa izstrādi” 

NOLIKUMS 
 

I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
1. Konkursu organizē biedrība “Latvijas Spēļu biznesa asociācija”, reģ.nr. 40008011939, 

juridiskā adrese – Miesnieku iela 12, Rīga, LV-1050 (turpmāk – Asociācija). 
2. Konkursa mērķis ir izraudzīties jaunu Asociācijas simboliku (turpmāk – logotipu), lai 

veicinātu Asociācijas atpazīstamību un vienota, mūsdienīga un pašraksturojoša vizuālā 
tēla veidošanu. 

3. Izstrādātajiem darbiem jābūt Pretendenta jaunrades darbiem, tie nevar būt plaģiāts. 
Izstrādātās grafiskās zīmes nedrīkst pārkāpt normatīvos aktus, personu tiesības, tajā 
skaitā izstrādātā logotipā nevar izmantot trešo personu autortiesību objektus. 

4. Kontaktpersona par konkursa norisi: Madara Vilistere, Asociācijas komunikācijas 
konsultante, tālrunis – +371-26750996, e-pasts – mvilistere@golin.com. 

II. KONKURSA DALĪBNIEKI UN NORISES KĀRTĪBA 
5. Konkurss ir atklāts un tajā var piedalīties ikviena fiziska vai juridiska persona vai personu 

grupa. 
6. Vienam dalībniekam atļauts iesniegt neierobežotu skaitu logotipu, taču katrs logotipa 

piedāvājums jānoformē un jāiesniedz kā atsevišķs pieteikums šī nolikumā noteiktajā 
kārtībā. 

7. Konkursa pieteikumu pēdējā iesniegšanas diena – 2017. gada 19. oktobris. 
8. Konkursa dalībnieks var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu līdz šo noteikumu 

7. punktā noteiktajam termiņam. Pēc noteikumu 7. punktā noteiktā termiņa beigām 
Asociācija grozījumus piedāvājumā nepieņem. 

9. Konkursa darbi, kas tiks saņemti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti. 
10. Pretendents piedāvājumu konkursam sagatavo, iesniedzot: 

10.1. skices piedāvājumu Asociācijas logotipam A4 lapas izmēra dokumentā 
(210mm × 297mm vai 297mm x 210mm) RGB un CMYK krāsu modeļos; 
pieļaujamie failu formāti – GIF, JPEG, JPG, PNG vai PDF; 

10.2. informāciju par piedāvājuma iesniedzēju e-pasta tekstā 
10.2.1. fiziskai personai vai personu grupai – dalībnieka/-u vārds, uzvārds, 

tālrunis, pasta un e-pasta adrese, kā arī bankas konta numurs, uz kuru 
jāpārskaita naudas balva, ja tā tiks piešķirta šī nolikuma noteiktajā kārtībā 

10.2.2. juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs, tālrunis, 
juridiskā adrese, e-pasta adrese, kā arī bankas konta numurs, uz kuru 
jāpārskaita naudas balva, ja tā tiks piešķirta šī nolikuma noteiktajā 
kārtībā. 



 

11.  Pretendents piedāvājumu konkursam iesniedz Asociācijai elektroniski, nosūtot uz e-
pasta adresi mvilistere@golin.com, logotipu vai nu pievienojot e-pasta pielikumā vai 
norādot hipersaiti, kur logotipu var lejupielādēt (piem., failiem.lv, WeTransfer u.tml.). 

12.  Konkursa darbus vērtē, rezultātus apkopo un lēmumu pieņem Asociācijas valdes 
izveidota vērtēšanas komisija (turpmāk – Vērtēšanas komisija). 

III. KONKURSA PIETEIKUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA 
13.  Konkursā tiks vērtēta/-s: 

13.1. logotipa aktualitāte (10 punkti); 
13.2. logotipa atbilstība konkursa mērķim (10 punkti); 
13.3. logotipa idejas oriģinalitāte (10 punkti); 
13.4. vai logotips ir piemērots krāsainai un melnbaltai drukai, izmantošanai 

prezentācijas materiālos, iespieddarbos, izstādēs, suvenīros, interneta vidē un 
pilsētvidē, kā arī ir atbilstošs Asociācijas mājaslapas (www.lsba.lv) dizainam un 
izmantotajām krāsām - #E51A46, #303030, #FFFFFF, #000000 (10 punkti); 

13.5. logotips izskatās kvalitatīvs jebkurā izmērā (10 punkti). 
14. Konkursā iesniegto pieteikumu vērtēšana norisinās vienā kārtā viena mēneša laikā pēc 

7. punktā noteiktās konkursa pieteikumu pēdējās iesniegšanas dienas. 
15. Nepieciešamības gadījumā Vērtēšanas komisija ir tiesīga lūgt paskaidrojumus darba 

autoram par iesniegto piedāvājumu. 
16. Vērtēšanas komisijai ir tiesības pieprasīt no pretendenta ar parakstu apstiprinātu 

apliecinājumu, ka iesniegtie darbi ir oriģināli un nav plaģiāts. 
17. Pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas lēmumu, tiek apbalvoti trīs labāko logotipu 

piedāvājumu autori: 1. vieta – 500 EUR, 2. vieta – 300 EUR, 3. vieta – 100 EUR (pēc 
nodokļu nomaksas). 

18. Ja konkursam nav iesniegti pieteikumi vai iesniegtie pieteikumi neatbilst nolikumā 
noteiktajām prasībām, vērtēšanas komisija var pieņemt lēmumu pagarināt konkursa 
laiku vai izsludināt jaunu konkursu, vai arī naudas balvu neizmaksāt nevienam. 

19. Konkursa rezultāti tiks izziņoti elektroniski, nosūtot vēstuli uz dalībnieku norādītajām 
e-pasta adresēm. 

IV. Konkursa noslēgums un līguma sagatavošana 
20. Visas 1. vietas ieguvēju logotipu vizualizācijas tiek nodotas pasūtītājam un, veicot 

samaksu, pasūtītājs iegūst visas mantiskās autortiesības uz tā nodevumiem. Līdz ar 
līguma parakstīšanu autoram Asociācijai jāiesniedz sagatavotā logotipa darba fails AI, 
EPS vai PSD formātā. 

21. Ar naudas balvām saistītos nodokļus nomaksā Asociācija.  

 

 

Ģirts Ludeks  
Biedrības "Latvijas Spēļu biznesa asociācija" 
valdes priekšsēdētājs  

 


