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NOLIKUMS 

Kora emblēmas /logotipa/ skices izstrādes konkursam 

 

Studenšu prezidiju konventa koris izsludina konkursu par Studenšu prezidiju konventa kora 

emblēmas /logotipa/ idejas skicēm ar norises laiku  

no 2012. gada 1. aprīļa līdz 2012. gada 1. jūnijam. 

 

1. Konkursa mērķis: 

Izvēlēties labāko un atbilstošāko skici Studenšu prezidiju konventa kora (turpmāk S!P!K! kora) 

emblēmas /logotipa/ izstrādei. 

 

2. Konkursa norises kārtība: 

2.1. No 2012. gada 1. aprīļa līdz 2012. gada 27. maijam (ieskaitot) – S!P!K! kora emblēmas 

/logotipa/ idejas skiču un pieteikumu sagatavošana un iesniegšana.  

2.2. No 2012. gada 28. maija līdz 2012. gada 1.jūnijam (ieskaitot) – konkursa darbu 

izvērtēšana, rezultātu apkopošana un paziņošana. 

 

3. Dalībnieki: 

Ikviena persona, kas sagatavojusi S!P!K! kora emblēmas /logotipa/ idejas skici un pieteikumu 

atbilstoši konkursa nolikumam. 

 

4. Konkursa noteikumi: 

4.1. S!P!K! kora emblēmas /logotipa/ skici vēlams veidot lakonisku, vizuāli un filozofiski 

viegli uztveramu un atpazīstamu, kas būtu universāli lietojama kā S!P!K! kora atpazīstamības 

zīme. 

4.2. Emblēmas /logotipa/ skicei jābūt viegli izpildāmai dažādās tehnikās (datordizains, 

gravēšana, apdruka, izšūšana (t.sk. kora karogam vai vimpelim) u.c.). 

4.3. Emblēmas /logotipa/ skices izveidei izmantojami jebkādi grafiskie un glezniecības 

līdzekļi. 

4.4. Darbi iesniedzami A4 formātā. Datorgrafikas darbi iesniedzami gan A4 izdrukas formātā, 

gan elektroniskā formātā. 
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4.5. Katrai emblēmas /logotipa/ skicei uz atsevišķas lapas jāpievieno idejas pamatojumu (īsu 

aprakstu) par skicē izvēlētajiem elementiem. 

4.6. Katram darbam jāpievieno autora vārds, uzvārds, pārstāvētā korporācija (ja tāda ir), 

kontaktinformācija (e-pasts un tālruņa numurs). Ja konkursa skici izstrādājusi autoru grupa, 

uzrādāms katra autora vārds, uzvārds. 

4.7. Pēc noteiktā termiņa iesniegtie darbi netiks izskatīti. 

4.8. Darbi jāiesniedz S!P!K! kora prezidentei taut! Agnesei Tauriņai, s!k! Selga /mob.tel. 

28319050, e-pasts agnese.taurina@gmail.com/ vai t! Ilzei Andersonei, s!k! Varavīksne 

/mob.tel. 29386371, e-pasts ilze.andersone@rtu.lv / 

5. Konkursa darbu izvērtēšana un rezultātu paziņošana 

Konkursa darbu izvērtēšana notiks no 2012. gada 28. maija līdz 2012. gada 1. jūnijam (ieskaitot). 

Konkursa darbus izvērtē S!P!K! kora valde un diriģente. 

S!P!K! kora emblēmas /logotipa/ skiču ideju vērtēšanas kritēriji: 

 emblēmas /logotipa/ skices un idejas apraksta atbilstība S!P!K! kora kā sieviešu kora un 

Latvijas studenšu korporāciju vārda nesēja tēlam; 

 emblēmas /logotipa/ skices vizuālā pievilcība, uztveramība un atpazīstamība; 

 emblēmas /logotipa/ skices izmantojamības daudzpusība; 

 emblēmas /logotipa/ skices mākslas un teksta elementu kopuma harmonisks 

savienojums. 

S!P!K! kora valde un diriģente izvērtē, apkopo konkursa rezultātus, pieņem lēmumu par labāko 

skiču apbalvošanu, nosaka apbalvojuma veidu, paziņo rezultātus, tos publicējot S!P!K! kora 

mājas lapā www.spkkoris.lv 2012. gada 1. jūnijā, kā arī informējot konkursa dalībniekus 

personīgi pa e-pastu. 

 

Informācija par konkursu:  

S!P!K! kora prezidente  

taut! Agnese Tauriņa, s!k! Selga  

mob.tel. 28319050 

e-pasts agnese.taurina@gmail.com 

Informācija par S!P!K! kori: www.spkkoris.lv 

Informācija par S!P!K! sastāvu, studenšu korporācijām: www.spk.lv  
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