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APSTIPRINĀTS 

Senāta sēdē 10.02.2016. , protokola Nr. 16/1.1-07/02 

(ar grozījumiem 11.01.2017. , protokola Nr. 17/1.1-07/01) 

(ar grozījumiem 31.01.2018., protokols Nr. 18/1.1-07/02 

(ar grozījumiem 06.02.2019., protokols Nr. 19/1.1-…… 

 

Nolikums par skolēnu reklāmas konkursu „Labākas pasaules meklējumos” 

 

RISEBA sadarbībā ar Latvijas Reklāmas asociāciju izsludina sociālās reklāmas konkursu  

10.-12. klašu skolēniem 

Konkursa mērķis: veicināt interesi par sociālo reklāmu un sociālo problēmu risināšanu, attīstīt skolēnu 

radošās spējas, piesaistīt viņu uzmanību iespējai iegūt atbilstoša profila augstāko izglītību Biznesa, 

mākslas un tehnoloģiju augstskolā „RISEBA” (turpmāk tekstā - RISEBA). 

Konkursā aicināti piedalīties visu Latvijas vispārizglītojošo skolu 10.-12. klašu audzēkņi.  

Konkursa darba tēma: 

Lai vienaldzīgo nebūtu 

Konkursa uzdevums ir:  izstrādāt radošo ideju jaunai reklāmai par  konkursa tēmu.  

Konkursa darbi tiek pieņemti dažādos formātos- tas var būt apraksts word formātā, prezentācija, plakāts, 

video, utt. 

Reklāmas plakāta darbus var izpildīt gan ar roku, gan datorgrafikā. Ar roku zīmēts darbs jāizpilda formātā 

A3. Datorgrafikā izpildīts darbs jāsaglabā pdf formātā.  

Projektam, kas tiek iesniegts konkursam, jānorāda: ideju, mērķi, kādus vēlas sasniegt autors ar šo 

risinājumu, informāciju par to, kad, kur un kā varētu šo darbu izmantot. 

Vienam darbam var būt viens vai vairāki autori. Autors vai autoru kolektīvs drīkst iesniegt vairākus 

darbus, bet ne vairāk kā vienu darbu katrā formātā. 

Konkursa darba autoram jānorāda: vārds, uzvārds, skola, klase, kā arī skolotāja-konsultanta vārds un 

uzvārds.   

Izpildītie darbi jānosūta elektroniski (e-pasta adrese: konkurss@riseba.lv). Konkursa darbus var iesniegt 

arī individuāli RISEBA Infocentrā ar norādi “reklāmas konkursam”, kā arī nosūtīt  pa pastu (adrese: Rīgā, 

Meža ielā 3, RISEBA, LV-1048, ar norādi “reklāmas konkursam”). 

Konkursam iesniedzami tikai oriģināldarbi; jau publicēti darbi netiek izskatīti. Konkursa rīkotāji patur sev 

tiesības labākos darbus izmantot. 

Konkursa norises laiks: 

а) darbu iesniegšana: 2019. gada 1. aprīlis - 30. aprīlis.  

b) darbu vērtēšana: 2019. gada 1.-6. maijs 

c) noslēguma pasākums: 2019. gada 14.maijā 

Sākot ar 2019. gada 1. maiju konkursa darbi vairs netiks pieņemti. 

Konkursā tiks vērtēta  idejas skaidrība, novitāte, piedāvātā risinājuma atbilstība idejai un darba kvalitāte. 
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Iesniegto darbu vērtēšana notiek vienā kārtā. Iesniegtos konkursa darbus vērtē konkursa komisija. Kopējie 

konkursa rezultāti un informācija par noslēguma pasākumu tiek izsūtīta visām skolām, kas piedalījās 

konkursā. Noslēguma pasākumā tiek aicināti piedalīties nominēto darbu autori. 

Pēc konkursa rezultātiem tiek apbalvoti trīs godalgoto vietu ieguvēji. 

Paredzētas arī reklāmas konkursa sponsoru veicināšanas balvas godalgoto vietu ieguvējiem un 

speciālbalva par netradicionālāko ideju.  

1-ās vietas ieguvējs saņem iespēju studēt RISEBA profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmā „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments” ar  550 eur atlaidi, 2-ās vietas ieguvējs 

ar 350 eur atlaidi un  3-ās vietas ieguvējs ar 250 eur atlaidi I studiju gada I semestrim, saskaņā ar 

studiju maksas atlaižu piemērošanas noteikumiem 2019./2020. akadēmiskajam gadam.  

Atskaite par konkursu, laureātu saraksts kopā ar konsultantu vārdiem un viņu pārstāvēto mācību iestāžu 

nosaukumiem, godalgotie darbi tiek publicēti RISEBA un Latvijas Reklāmas asociācijas mājas lapās.  

Organizācijas komiteja:  

1. Tatjana Vasiļjeva – RISEBA prorektore zinātniskajā darbā, ekonomikas zinātņu doktore, profesore 

2. Baiba Liepiņa – Latvijas Reklāmas asociācijas valdes priekšsēdētāja 

3. Glorija Sarkane – RISEBA Reklāmas un sabiedrisko attiecību katedras vadītāja, bakalaura studiju 

programmas „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments” direktore, sociālo, ekonomikas un ķīmijas 

zinātņu maģistre 

4. Tatjana Bartele – vēstures zinātņu doktore, RISEBA vadošā pētniece 

5. Artis Eglītis – sociālo zinātņu maģistrs, RISEBA lektors 

Konkursa komisija: 

1. Glorija Sarkane – RISEBA Reklāmas un sabiedrisko attiecību katedras vadītāja, bakalaura studiju 

programmas „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments” direktore, sociālo, ekonomikas un ķīmijas 

zinātņu maģistre 

2. Artis Eglītis – sociālo zinātņu maģistrs, RISEBA lektors 

3. Lolita Ozoliņa – RISEBA docētāja, SIA ”Lolitas Ozoliņas komunikācijas konsultācijas” valdes locekle 

4. Baiba Liepiņa - Latvijas Reklāmas asociācijas valdes priekšsēdētāja  

5. RISEBA bakalaura studiju programmas „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments” ceturtā kursa 

studentu pārstāvis. 

 

 

Sagatavoja: 

Reklāmas un sabiedrisko attiecību katedras vadītāja, programmu direktore   Glorija Sarkane 


