Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas
emblēmas izstrādes konkursa
NOLIKUMS
1.Vispārīgā informācija
1.1. Konkursu organizē Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas
(turpmāk tekstā – LELBāL).
1.2. Konkursa mērķis ir izstrādāt LELBāL emblēmu, kas simbolizē LELBāL
kultūrvēsturiskās vērtības un tradīcijas, lai veicinātu LELBāL
atpazīstamību un izveidotu LELBāL vienotu vizuālo tēlu.
1.3. Konkurss ir atklāts. Tajā var piedalīties ikviena fiziska vai juridiska
persona, vai personu grupa (turpmāk tekstā – dalībnieks), iesniedzot
konkursa nolikuma prasībām atbilstošu emblēmas projektu.
1.4. Konkursā iesniegtajai emblēmai jābūt dalībnieka oriģināldarbam. Konkursa
dalībnieks, iesniedzot pieteikumu konkursam, apliecina, ka viņš ir
izstrādātās emblēmas projekta autors, un tas nav citas personas autordarbs.
1.5. Iesniedzot emblēmas projektu, dalībnieks piekrīt visas autortiesības un
īpašumtiesības uz iesniegtajām idejām nodot LELBāL. LELBāL ir tiesīga
konkursā iesniegtās idejas izmantot, tai skaitā, tās precizēt un pārveidot.
2. Informācija par konkursa priekšmetu
2.1. Iesniegtajam emblēmas projektam jāatbilst šādām prasībām:
2.1.1. Emblēmai jābūt formā vienkāršai, vienlaikus uzmanību piesaistošai,
vizuāli un filozofiski viegli uztveramai, kas būtu universāli lietojama
kā LELBāL atpazīstamības zīme;
2.1.2. Emblēmas izveidē pieļaujama gan šobrīd lietošanā esošās LELBāL
emblēmas (pielikums Nr.2) transformācija, gan pilnīgi jaunas,
atšķirīgas idejas izmantošana;
2.1.3. Emblēmā nav vēlama burtu vai vārdu iekļaušana;
2.1.4. Emblēmas dizainā izmantojamas ne vairāk par 3 krāsām;
2.1.5. Emblēmas izveidē pielietojami visi grafiskie un glezniecības līdzekļi;
2.1.6. Emblēmai jābūt viegli izpildāmai un transformējamai dažādās
tehnikās (datordizains, gravēšana, apdruka, izšūšana u.c.) un
mērogos.
3. Projekta noformēšanas un iesniegšanas kārtība
3.1. Emblēmas projekts jāiesniedz gan krāsainā, gan melnbaltā izpildījumā.
3.2. Projektam jāpievieno:
3.2.1. Pieteikuma anketa (pielikums Nr.1);
3.2.2. Projekta idejas apraksts brīvā formā (ne vairāk kā viena A4 lpp.).
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3.2.3. Konkursa projekts kopā ar pieteikuma anketu un projekta idejas
aprakstu jāiesniedz gan papīra formātā, gan elektroniski.
3.2.4. Projekts papīra formātā jānosūta pa pastu uz adresi: Latvijas
Universitātes Teoloģijas fakultāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV1586, ar norādi “LELBāL emblēmas izstrādes konkursam”.
3.2.5. Projekts elektroniski JPG formātā jānosūta uz e-pasta adresi:
lelbal.konkurss@gmail.com.
3.2.6. Dalībniekam atļauts iesniegt ne vairāk kā 3 emblēmas projektus, taču
katrs piedāvājums jānoformē un jāiesniedz atsevišķi šajā nolikumā
noteiktajā kārtībā.
3.2.7. Konkursa projekti jāiesniedz līdz 2018. gada 15. oktobrim (pasta
zīmogs).
3.2.8. Konkursa projekti, kas nosūtīti pēc noteiktā termiņa, vai iesniegti,
neievērojot visas šeit minētās projekta iesniegšanas prasības, netiek
vērtēti un konkursā nepiedalās.
3.2.9. Konkursam iesniegtos projektus atpakaļ neizsniedz.
3.2.10. Neskaidrību gadījumā papildus paskairojumus par konkursa norisi,
tehniskajām un citām prasībām iespējams saņemt, rakstot uz e-pasta
adresi: lelbal.konkurss@gmail.com.
4. Vērtēšanas kārtība un rezultātu paziņošana
4.1. Iesniegtos projektus līdz 2018. gada 30. oktobrim izvērtē un uzvarētāju
nosaka LELBāL izveidota Konkursa komisija.
4.2. Iesniegtie projekti tiek vērtēti pēc atbilstības šajā nolikumā noteiktajam
konkursa mērķim un prasībām.
4.3. Nepieciešamības gadījumā Konkursa komisija var lūgt dalībniekam iesniegt
papildus informāciju, skaidrojumus un precizējumus par iesniegto projektu.
4.4. Konkursa komisija pēc projektu izvērtēšanas nosaka konkursa uzvarētāju
un piešķir tam naudas balvu 500 EUR apmērā. Ar konkursa uzvarētāju
Konkursa komisija sazinās personīgi. LELBāL archibīskape uzvarētāju
ielūdz uz kopīgām svinīgām pusdienām.
4.5. Konkursa komisijai ir tiesības noraidīt visus projektus un izsludināt jaunu
konkursu.
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Pielikums Nr.1
“LELBāL emblēmas izstrādes konkursam”

PIETEIKUMA ANKETA

Projekta autors (vārds, uzvārds)

Pasta adrese
Tālruņa numurs

E-pasta adrese

Apliecinu, ka iesniegtais LELBāL emblēmas projekts ir mans autordarbs.

Paraksts

Datums
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Pielikums Nr.2
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