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OGRES  NOVADA  PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90000024455, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001 

tālrunis 65071160, fakss 65071161, e-pasts: ogredome@ogresnovads.lv, www.ogresnovads.lv  

 
APSTIPRINĀTS 

ar Ogres novada pašvaldības domes 
__.03.2021. sēdes lēmumu 

(protokols Nr._; __.)  
 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Ogrē 

 
2021. gada __. martā          Nr._/2021 

Konkursa 
“Ogres novada pašvaldības vizuālās identitātes un saukļa izstrāde projekta 

„Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” pieteikumam” nolikums 
 

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu,  
15. panta pirmās daļas 5. punktu , 

21. panta pirmās daļas 27. punktu un  
41. panta pirmās daļas 2. punktu 

 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Iekšējie noteikumi “Konkursa “Ogres novada pašvaldības vizuālās identitātes un saukļa 
izstrāde projekta “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” pieteikumam” nolikums” (turpmāk – 
Nolikums) nosaka konkursa “Ogres novada pašvaldības vizuālās identitātes un saukļa izstrāde 
projekta “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” pieteikumam” (turpmāk – Konkurss norises 
kārtību, pieteikumu iesniegšanas un izvērtēšanas kārtību. 

2. Konkursa organizators – Ogres novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024455, 
adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads. 

3. Konkursa mērķis – iegūt oriģinālu, ērti lietojamu un Ogres pilsētvidi raksturojošu 
nosaukumu un vizuālo identitāti Ogres novada pašvaldības pieteikumam dalībai LR Kultūras 
ministrijas izsludinātā konkursa “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” priekšatlasē, piesakot Ogres 
pilsētu Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumam. 

4. Konkurss ir atklāts, un tajā var piedalīties ikviena persona no Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes 
un Ķeguma novada. 

5. Atbildīgā kontaktpersona par Konkursa norisi – Ogres Mūzikas un mākslas skolas 
direktors Atvars Lakstīgala (e-pasts: ogre2027@ogresnovads.lv, t. 26558451). 

2. KONKURSA PRIEKŠMETS 

6. Vizuālā identitāte un sauklis, kas radoši atspoguļo Ogres pilsētas un jaunveidojamā 
Ogres novada tēlu. Vizuālajā identitātē un sauklī jāizmanto vārds vai simbols “gaisma” vai tā 
atvasinājums. 

7. Vizuālajai identitātei un sauklim jāsastāv no pabeigta logotipa, kam pievienots krāsu 
definējums, šrifts, attēlots pielietojuma piemērs (suvenīros, drukā, digitālajos materiālos, plakātos 
u.tml.). 
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8. Vizuālās identitātes un saukļa elementiem jābūt ērti pielāgojami, lai nepieciešamības 
gadījumā̄ to var izmantot arī novada pašvaldības reprezentācijas vajadzībām. 

9. Vizuālās identitātes elementiem jāiekļaujas gan kopējā̄ ansamblī, gan izmantojami 
atsevišķi, kā arī tiem jābūt ērti lietojamiem sociālajos tīklos. 

9. 1.Vizuālā identitāte var būt izstrādāta gan drukātā, gan elektroniskā formātā. 

3. PIETEIKUMU NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

10. Konkursam pieteikumu var iesniegt: 

10.1. Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotājs vai 
iedzīvotāju grupa; 

10.2. Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novada pašvaldībā reģistrēts komersants vai 
nevalstiskā organizācija; 

10.3. Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadā strādājoša persona, kuras dzīvesvieta 
ir deklarēta cita novada administratīvajā teritorijā. 

11. Katrs pretendents var iesniegt vairākus pieteikumus Konkursam. 

12. Pieteikumu Konkursa iesniedz līdz 2021. gada 23. aprīlim šadā kārtībā: 

12.1. personīgi, to atnesot uz Ogres novada pašvaldību un ievietojot tam paredzētā 
pieteikumu kastē, kas atrodas Brīvības ielā 33, Ogrē, LV- 5001; 

12.2. nosūtot pa pastu (tai skaitā, kurjerpastu) uz adresi: Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres 
novadā, LV-5001, uz aploksnes norādot “Pieteikums konkursam “Ogres novada pašvaldības 
vizuālās identitātes un saukļa izstrāde projektam “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”; 

12.3. elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur 
laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot 
uz elektroniskā pasta adresi: ogre2027@ogresnovads.lv  vai izmantojot tiešsaistes formas, kas 
pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv. 

13. Ja pieteikums Konkursam tiek nosūtīts pa pastu, pretendents nodrošina, ka tas Ogres 
novada pašvaldībā tiek saņemts līdz šā Nolikuma 12. punktā minētajam termiņam. Pieteikumi, kas 
tiks piegādāti pēc minētā termiņa, netiks vērtēti. 

14. Darbs, ja tas tiks iesniegta elektroniskā formātā, jāiesniedz .jpg vai .png formātos, kā 
arī vektorfailā, pievienojot brīvi veidotu aprakstu (.pdf, .doc, .odt u.c.), kurā izskaidrots identitātes 
vēstījums. Darbi jāiesniedz gan krāsainā, gan melnbaltā versijā, norādot arī izmantoto CMYK, 
RGB un Pantone kodus. 

15. Darbs, ja tas tiks iesniegts papīra formātā, jāiesniedz uz baltas A4 papīra lapas, lai tie 
pēc tam, nepieciešamības gadījumā, būtu viegli konvertējami datorgrafikā. Darbam jāpievieno 
brīvi veidotu aprakstu, kurā izskaidrots identitātes vēstījums. Pretendents piekrīt, ka viņa 
iesniegtais darbs papīra formātā var tikt pielāgots datorformātam. 

16. Konkursa dalībnieki, iesniedzot pieteikumu konkursam, pieteikumā vienlaikus 
apliecina, ka viņiem pieder visas autortiesības uz iesniegtajām idejām un to, ka pieteikuma 
apstiprināšanas gadījumā piekrīt, ka visas autortiesības uz darbu pāriet Ogres novada pašvaldībai 

17. Visi iesniegtie darbi, izņemot pieteikumu, kas tiks apstiprināts par uzvārējušo, paliek 
to autoru īpašums. 

18. Konkursam iesniegtos darbus konkursa organizētājs atpakaļ neizsniedz. 

4. PIETEIKUMA VĒRTĒŠANA UN UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA 

19. Konkursam iesniegtos pieteikumus vērtēs ar Ogres novada pašvaldības 2021. gada 
25. februāra domes lēmumu “Par dalību Kultūras ministrijas izsludinātajā Eiropas kultūras 
galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027. gadam priekšatlasē” izveidotā projektu vadības 
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grupa (turpmāk – vertēšanas komisija). 

20. Konkursam iesniegto darbu vērtēšanas kritēriji: 

20.1. oriģinalitāte un radošais risinājums; 

20.2. vēstījums; 

20.3. uztveramība; 

20.4. praktiskā pielietojamība dažādos formātos; 

20.5. pielāgojamība dažādām vajadzībām. 

21. Par katru no šī Nolikuma 20. punktā minēto vērtēšanas kritēriju iespējams saņemt līdz 
10 punktiem. 

22. Ja vērtēšanas komisija nevienu no iesniegtajiem darbiem neatzīst par atbilstošu 
Konkursa mērķim vai prasībām, Konkurss beidzas bez rezultātiem, nenosaucot nevienu 
uzvarētāju. 

23. Par uzvarētāju Konkursā tie atzīts tas pieteikums (darbs), kas atbilst Konkursa mērķim 
un saņēmis visaugstāko vērtēšanas komisijas piešķirto punktu skaitu. 

24. Ja Konkursā divi vai vairāk pretendenti ir saņēmuši vienādu punktu skaitu un tas ir 
augstākais, uzvarētāja noteikšanai izšķirošā balss ir atbildīgajai kontaktpersonai par Konkursa 
norisi. 

25. Vērtēšanas komisija pēc vajadzības var lemt par darbu nodošanu publiskai vērtēšanai. 

26. Konkursa rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā 2021. gada 15. Maijā, informāciju 
publicējot Ogres novada pašvaldības mājas lapā www.ogresnovads.lv un pēc vajadzības citās 
vietnēs. 

27. Konkursa rezultāti ir galīgi un neapstrīdami. 

28. Vērtēšanas komisija Konkursam iesniegto pieteikumu izvērtēšanā var pieaicināt Ogres 
novada pašvaldības Kultūras konsultatīvās komisijas pārstāvjus, Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un 
Ķeguma novadu pašvaldības administrācijas pārstāvjus, kā arī pieaicināt attiecīgās jomas 
ekspertus. 

5. KONKURSA BALVAS PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

29. Konkursa uzvarētājs, kura iesniegto darbu vērtēšanas komisija novērtē ar visaugstāko 
punktu skaitu, saņem godalgu – dāvanu karti Ogres novada Kultūras iestāžu pasākuma 
apmeklēšanai. 

30. Konkursā godalgotais pretendents nodod Ogres novada pašvaldībai īpašumtiesības  uz 
savu iesniegto darbu pilnā apmērā bez jebkādiem ierobežojumiem, un Ogres novada pašvaldība to 
var izmantot pēc saviem ieskatiem un vēlmēm. Autortiesības tiek saglabātas pretendentam saskaņā 
ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ogres novada pašvaldībai ir tiesības 
publicēt un eksponēt konkursā iesniegtos darbus ar atsauci uz to autoriem. 

31. Iesniedzot pieteikumu Konkursam, pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei 
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ogres novada pašvaldība 
nodrošina fizisko personu datu apstrādi un ir atbildīga par datu uzglabāšanu un iznīcināšanu. Ogres 
novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politika ir publicēta pašvaldības mājas lapā 
www.ogresnovads.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs         E. Helmanis 


