
VALMIERAS KOPRADES DARBNĪCAS VIZUĀLĀS IDENTITĀTES IZSTRĀDE 

Konkursa nolikums 

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
1. Konkursa organizators – Valmieras Attīstības aģentūra. Konkursa mērķis – 

iegūt oriģinālu, ērti lietojamu un Valmieras pilsētvidi raksturojošu nosaukumu 
un vizuālo identitāti Valmieras koprades darbnīcai (Makerspace). Informāciju 
par Valmieras koprades darbnīcu skatīt pielikumā (Pielikums Nr.1 “Par 
Valmieras koprades darbnīcu”). 

2. Kontaktpersona – Valmieras Attīstības aģentūras Uzņēmējdarbības vides 
attīstības vadītāja Baiba Zvejniece (e-pasts: baiba.zvejniece@valmiera.lv, t. 
26805200) 
 

2. KONKURSA PRIEKŠMETS 
1. Vizuālajai identitātei un nosaukumam radoši jāatspoguļo Valmieras koprades 

darbnīcas koncepts un tās elementiem jābūt maksimāli pielāgojamiem, lai 
nepieciešamības gadījumā to var izmantot arī Valmieras Attīstības aģentūras 
vai Valmieras pilsētas pašvaldības reprezentācijas vajadzībām.  

2. Konkurss ir atklāts, un  ikviens pretendents tajā var iesniegt neierobežotu darbu 
skaitu. 

3. Vizuālai identitātei un nosaukumam jāsastāv no pabeigta logotipa, kuram 
pievienots krāsu definējums, šrifts, attēlots pielietojuma piemērs (suvenīros, 
drukā, digitālajos materiālos, plakātos utml.). Identitātes elementiem jābūt 
pielāgojamiem un lietojamiem gan kopējā ansamblī, gan atsevišķi, kā arī tiem 
jābūt ērti lietojamiem sociālajos tīklos. 
 

3. DARBU NOFORMĒŠANA UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 
1. Pretendenti savus darbus iesniedz elektroniski, nosūtot tos vai saiti uz tiem uz 

baiba.zvejniece@valmiera.lv līdz 2019.gada 20.decembrim. 
2. Darbi jāiesniedz .jpg vai .png formātos, kā arī .ai vektorfailā, pievienojot brīvi 

veidotu aprakstu (.pdf, .doc, .odt u.c.), kurā izskaidrots identitātes vēstījums, un 
aizpildītu konkursa veidlapu (Pielikums Nr.2). Darbi jāiesniedz gan krāsainā, 
gan melnbaltā versijā, norādot arī izmantoto CMYK, RGB un Pantone kodus. 

3. Visi iesniegtie darbi, izņemot uzvarētāja pieteikumu, paliek to autoru īpašums. 
Konkursa dalībnieki apliecina, ka viņiem pieder autortiesības uz iesniegtajām 
idejām. 
 

4. UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA   
1. Atklātā konkursā iesniegtos darbus vērtēs Valmieras Attīstības aģentūras un 

Valmieras pilsētas pašvaldības izveidota vērtēšanas komisija. 
2. Iesniegto darbu vērtēšanas kritēriji: 

2.1.Oriģinalitāte un radošais risinājums; 
2.2. Vēstījums; 
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2.3. Uztveramība; 
2.4. Praktiskā pielietojamība dažādos formātos; 
2.5. Pielāgojamība dažādām vajadzībām. 
2.6. Par katru vērtēšanas kritēriju iespējams saņemt 10 punktus. Maksimālais 

iegūstamo punktu skaits ir 250. 
2.7. Ja vērtēšanas komisija nevienu no iesniegtajiem darbiem neatzīst par 

atbilstošu konkursa mērķim vai prasībām, uzvarētāju var nenosaukt. 
Vērtēšanas komisija pēc vajadzības var lemt par darbu nodošanu publiskai 
vērtēšanai. 

2.8. Konkursa rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā 2020.gada 31.janvārī. 
 

5. KONKURSA VĒRTĒŠANAS KOMISIJA 
1. Vērtēšanas komisijas locekļi ir: 

1.1. Toms Upners, Valmieras pilsētas pašvaldības deputāts, Valmieras Kultūras   
centra direktors 

1.2. Ilze Eglāja, Valmieras Attīstības aģentūras valdes priekšsēdētāja 
1.3. Baiba Zvejniece, Valmieras attīstības aģentūras Uzņēmējdarbības vides 

attīstības vadītāja 
1.4. Kristīne Melece, Valmieras pilsētas pašvaldības Zīmolvedības un 

sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 
1.5. Jurģis Priedītis, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Valmieras 

Biznesa inkubatora vadītājs 
2. Vērtēšanas komisijas sekretāre ir Valmieras Attīstības aģentūras projektu 

vadītāja Sanita Alaine 
 

6. KONKURSA NAUDAS BALVAS PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 
1. Konkursa uzvarētājs, kura iesniegto ideju vērtēšanas komisija novērtē ar 

visaugstāko punktu skaitu, saņem naudas balvu – 300.00 EUR apmērā 
(neieskaitot nodokļus). 

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

	


