
Ūdens tūrisma attīstības centra “Bāka” konkurss 

“ŪTAC “Bāka” logo izveide” 
 

 

Konkursa mērķi un uzdevumi 

Izstrādāt ŪTAC “Bāka” logo maketu; 

Veicināt skolēnu interesi par novadā notiekošo un līdzdalību sabiedriskajos procesos; 

Veidot skolēniem prasmi analizēt, radoši domāt un darboties, kā arī aizstāvēt savu darbu; 

Popularizēt novada objektu ŪTAC „Bāka”.  

 

Konkursa dalībnieki 

Konkursa dalībnieki ir Rēzeknes novada vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skolēni 

vecumā no 13 līdz 19 gadiem. 

 

Konkursa norises vieta, laiks 

Konkursa norises laiks ir no 2016. gada 3. februāra līdz 11. martam 

Iesniegto darbu izskatīšana no 2016. gada 14. līdz 20. martam 

Konkursa fināla pasākums 25. marts 

Konkursa fināla norises vieta – Ūdens tūrisma attīstības centrs “Bāka” 

 

Konkursa noteikumi 

1. Konkursa laikā ikviens dalībnieks mājās/skolā vai kur citur sev vēlamā vizuālā tehnikā veido 

iespējamo ŪTAC “Bāka” logo maketu; 

2. Izveidotajam maketam uzraksta nelielu stāstījumu par to, kas šajā logo ir attēlots un kāpēc; 

3. Logo makets kopā ar stāstījumu un kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, skola, vecums, 

telefona numurs, e-pasts) tiek iesniegts Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas aleja 95a, 

Rēzekne, LV 4601) vai Gaigalavas pagasta pārvaldē (Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas 

pag., Rēzeknes nov., LV – 4618); 

4. Visi iesūtītie darbi tiks izvietoti izstādē ŪTAC “Bāka” (izstādes laiks no 28. marta līdz 25. 

aprīlim) 

 

Darbu vērtēšanas kritēriji 

 

Nr.p.k. Vērtēšanas kritēriji 
Maksimālais punktu 

skaits 

1. Logo oriģinalitāte (vienreizīgums, nav atdarināms, izveides 

tehnika) 

10 

2. Ideja un tās vēstījums (vai saprotams, kas attēlots un vai 

logo atbilst centra tēlam, identitātei) 

10 

3. Logo formas vienkāršība, viendabība un estētiskā 

pievilcība (logotipa formas attēlojums, kompozīcija, burtu 

veidols un krāsu izteiksme) 

10 

4. Logo formas pielāgojamība izmantošanai dažādos 

mērogos, atveidojumos un vidēs (iespieddarbos, suvenīros, 

interneta vidē, prezentācijas materiālos u.tml.). 

10 

 Gala vērtējums 40 



Konkursa tēma un gaita 

Konkurss veltīts ŪTAC “Bāka” 5 gadu jubilejai, tāpēc šī zīmīgā gada laikā tiks radīts centra 

logo, kas turpmāk tikts izmantots centra uzskates materiālos, interneta resursos, suvenīru līnijā, utt. 

Konkurss norisināsies gandrīz pusotru mēnesi, kura laikā jaunieši veidos katrs savu izdomāto 

logo, iesniegs to un kad kompetenta žūrija visus darbus būs izskatījusi, tad kopīgā noslēguma pasākumā 

tiks apbalvoti labākie. 

 

Konkursa organizācija un vadīšana 

Konkursu organizē un vada Ūdens tūrisma attīstības centrs “Bāka” administrācija.  

 

Apbalvošana 

Noslēguma pasākumā 3 labākās vietas saņems vērtīgas balvas no ŪTAC “Bāka” un citas 

veicināšanas balvas. 

 

Saistītie tematiskie atslēgvārdi 

Lubāna ezers, zivis, ūdens, mitrājs, ūdens tūrisma attīstības centrs, sporta aktivitātes, ūdensaugi, 

putni, utt. (idejām skatīt http://baka.rezeknesnovads.lv/) 

 

 

ŪTC „Bāka” administratore  

L. Drule 

t.: 26663358 

http://baka.rezeknesnovads.lv/

