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EIROPAS KULTŪRAS GALVASPILSĒTA

Nolikums atklātajam konkursam par
vizuālās identitātes izstrādi

1. Vispārīgā informācija
1.1. Cēsu novada dome 2019.gada 23.maija domes sēdē (Lēmums nr.170, protokols
nr.7) atbalstīja Cēsu dalību konkursā “Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027” (EKG). Ar
šo lēmumu Cēsis oficiāli sāk virzību uz kļūšanu par Eiropas kultūras galvaspilsētu.
1.2. Lai sekmīgi piedalītos konkursā un veiksmīgi prezentētu Cēsu novada
programmu EKG žūrijai, Cēsu novada pašvaldība izsludina un rīko atklātu konkursu
uz “Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2027” vizuālās identitātes izstrādi, kura gala
rezultāts ir pabeigta zīmola grāmata, kuras elementi atrunāti 2.2. punktā.
1.3. Konkursa mērķis ir iegūt autentisku, oriģinālu, ērti lietojamu un Cēsis
raksturojošu vizuālo identitāti notikumam “Cēsis - Eiropas Kultūras galvaspilsēta
2027”. Konkurss ir atklāts, un katrs pretendents tajā var iesniegt neierobežotu darbu
skaitu.
1.4. Konkursa rīkotāja kontaktpersona: Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas un
klientu servisa pārvaldes vecākais komunikācijas speciālists Aleksandrs Abramovs:
aleksandrs.abramovs@cesis.lv; 28671621.

2. Konkursa priekšmets
2.1. Vizuālajai identitātei radoši jāatspoguļo Cēsis kā Eiropas Kultūras galvaspilsēta,
un tās elementiem jābūt pielāgojamiem, lai nepieciešamības gadījumā to var izmantot
arī pašvaldības reprezentācijas vajadzībām. Pretendents var izstrādāt darbu,
balstoties uz esošo Cēsu novada vizuālo identitāti. Par to jāsazinās ar šī konkursa
kontaktpersonu, kura nosūtīs piekļuvi esošajai Cēsu novada vizuālajai identitātei.
2.2. Vizuālā identitāte sastāv no logotipa, krāsu pases (palete), burtveidolu saimes
un to savstarpējā pielietojuma, attēlots pielietojuma piemērs (pilsētvidē, suvenīros,
drukā, digitālajos materiālos, plakātos u.tml.) u.t.t. Konkursa uzvarētājam pēc
konkursa noslēguma 30 dienu laikā jāiesniedz pabeigta zīmola grāmata, kurā ir
iepriekšējā teikumā minētie elementi.
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3. Darbu noformēšanas un iesniegšanas kārtība
3.1. Pretendenti savus darbus iesniedz elektroniski, nosūtot tos vai saiti uz tiem uz
ekgkonkurss@cesis.lv līdz 2020.gada 16.novembrim. Konkursam var iesniegt arī
vizuālās identitātes konceptu vai daļēji izstrādātas vizuālās identitātes vadlīnijas, kas
tiktu pabeigtas pēc konkursa noslēguma, ja konkrētā ideja tiks novērtēta ar augstāko
punktu skaitu.
3.2. Darbi jāiesniedz .pdf formātā, kā arī jāpievieno brīvi veidotu aprakstu (pdf), kurā
izskaidrots identitātes vēstījums, un aizpildītu konkursa veidlapu (Pielikums Nr.1).
Darbi jāiesniedz gan krāsainā, gan melnbaltā variantā, vienlaikus norādot arī
izmantoto krāsu CMYK, RGB un Pantone kodus.
3.3. Visi iesniegtie darbi, izņemot uzvarētāja pieteikumu, paliek to autoru īpašums.
Konkursa dalībnieki apliecina, ka viņiem pieder autortiesības uz iesniegtajām idejām.
3.4. Pretendents var atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām, rakstot atsaukuma vēstuli brīvā formā uz ekgkonkurss@cesis.lv.
3.5. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu
piedāvājumu.

4. Uzvarētāja noteikšana
4.1. Atklātā konkursā iesniegtos darbus vērtēs Cēsu novada domes izveidota
konkursa vērtēšanas žūrija.
4.2. Konkursa vērtēšanas žūrija vērtē darbus un lēmumus pieņem slēgtās sēdēs.
4.3. Iesniegto darbu vērtēšanas kritēriji:
1. oriģinalitāte un radošais risinājums,
2. vēstījums,
3. uztveramība,
4. praktiskā pielietojamība dažādos formātos un pielāgojamība dažādām
vajadzībām.
4.4. Par katru vērtēšanas kritēriju iespējams saņemt 10 punktus. Maksimālais
punktu skaits ir 40. Ja žūrija nevienu no iesniegtajiem darbiem neatzīst par
atbilstošu konkursa mērķim vai prasībām, uzvarētāju var nenosaukt.

2

cēsis

EIROPAS KULTŪRAS GALVASPILSĒTA

4.5. Vienādu punktu gadījumā tiek iesaistīts sabiedrības balsojums, izziņojot
balsojumu cesis.lv, medijos un Cēsu novada pašvaldības sociālajos tīklos.
4.6. Konkursa rezultāti tiek nosaukti ne vēlāk kā 2020.gada 4.decembrī, par to
paziņojot www.cesis.lv un ar uzvarētāju sazinoties personīgi pa tālruni.

5. Konkursa žūrija
5.1. Žūrijas sastāvs
Aleksandrs Abramovs, Cēsu novada pašvaldības komunikācijas un klientu servisa
pārvaldes vecākais komunikācijas speciālists;
Andra Magone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” direktore;
Atis Egliņš-Eglītis, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs;
Barbara Ābele, Latvijas Mākslas akadēmijas profesore;
Gints Grūbe, žurnālists, režisors un kinoproducents;
Jānis Ķīnasts, Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktora p.i., Koprades mājas SKOLA6
valdes loceklis;
Juris Žagars, Dailes teātra direktors, Cēsu novada domes deputāts;
Maija Rozenfelde, Latvijas Mākslas akadēmijas Funkcionālā dizaina katedras
vadītāja, asociētā profesore;
Matiass Jansons, tēlnieks;
Ritums Ivanovs, mākslinieks.
5.2. Konkursa rezultātus apstiprina Cēsu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un
sporta komiteja.

6. Konkursa naudas balvas piešķiršanas kārtība
6.1. Konkursa uzvarētājs saņem naudas balvu 7000 EUR apmērā, ieskaitot nodokļus.
6.2. Konkursa godalgotais pretendents nodod Cēsu novada pašvaldībai
īpašumtiesības uz savu iesniegto darbu pilnā apmērā bez jebkādiem ierobežojumiem
un Cēsu novada pašvaldība to var izmantot pēc saviem ieskatiem un vēlmēm. Cēsu
novada pašvaldībai ir tiesības publicēt un eksponēt iesniegtos darbus ar atsauci uz to
autoriem.
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Pieteikums atklātajam vizuālās identitātes konkursam notikumam
“Cēsis - Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2027”

Informācija par darba iesniedzēju
Vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums:
Personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs:
Kontaktpersonas e-pasta adrese:
Kontaktpersonas telefona numurs:

Pielikums nr.1

