
 

 

 

Zemgales reģiona jauniešu reklāmas konkurss  

“Radošā Zemgale” 

Skolēniem no 5. – 12. klasei 

NOLIKUMS 

 

Konkursa organizētāji  Konkursu organizē Zemgales plānošanas reģions kopā ar Zemgales pašvaldībām un to skolām 

un Junior Achivement. 

Skolēnu atbalstam tiek iesaistīti skolu ekonomikas, informātikas un citu saistīto jomu skolotāji, 

kā arī uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas. 

Konkursa norise Zemgales reģiona skolēnu radošo un uzņēmējdarbības spēju veicināšanai, tiek organizēts 

konkurss, kas ļauj skolēniem no 5 – 12. klasei iejusties mārketinga speciālistu lomā.  

1. Konkursu izsludināšana un komandu izveide. 

2. Reklamējamā uzņēmuma izvēle.  

3. Darbu iesniegšana un izvērtēšana.  

4. Labāko darbu apbalvošana reģiona mērogā. 

Konkursa mērķis Veicināt skolēnu interesi un priekšstatu par uzņēmējdarbības vidi un ekonomikas 

pamatprincipiem, kas saistīti ar preces popularizēšanu un virzīšanu tirgū.  

Dalībnieku skaits 2 - 5 skolēni, grupās no 5.-6. klasei, 7.-9. klasei un no 10.-12. klasei. Katra grupa drīkst 

piedalīties konkursā ar vairākiem darbiem, iesniedzot tos dažādās uzdevumu grupās.  

Uzdevumi Iemācīties jauniešiem pielietot vispāratzītus mārketinga modeļus un tirgus izpētes metodes 

uzņēmuma darbībā, veidojot radošas reklāmas konkrētam uzņēmumam. 

Sniegt informāciju, praktiskas un noderīgas idejas jauniešiem par reklāmas veidošanas 

pamatprincipiem. 

Uzdevuma devējs dod darba uzdevumu katrai grupai. Uzdevumi jāiesūta līdz 3.augustam 

uz e-pastu mairita.paulina@zpr.gov.lv  

Dalībnieki Zemgales skolu skolēni. 

Konkursa periods 

skolēniem  un darbu 

iesniegšanas termiņš 

Konkursa periods: 2020. gada 01. septembris - 2020. gada 5. oktobris 

Pieteikumu iesniegšana līdz 2020. gada 5. oktobra plkst. 12:00 

Uzvarētāju paziņošana un apbalvošana notiks 2020.gada 15. oktobrī 

Darbu iesniegšanas 

kārtība 

Skolēni darbus iesniedz elektroniskajā formā (max: video, audio – līdz 250 MB .mpg, .mpeg, 

.avi, .mp4, .wmv, .vob formātos; foto .jpg, .jpeg, .gif, .png, .tif, .tiff, .bmp, .eps formātos.). 

Darbu izvērtēšana Sadarbības partneru pārstāvji (vadītāji, mārketinga speciālisti) ir žūrija, kas vērtē sava 

uzdevuma izpildi. 

Tiks vērtēta: 

• ideju novitāte; 

• radošums un izdoma, 

• darba realizācijas kvalitāte, 

• izpildījuma atbilstība uzstādītajam mērķim un uzņēmumam. 

Darbus žūrija vērtē  5.-6. klašu, 7-9. klašu un 10.-12. klašu grupās. 

Uzvarētāju paziņošana Uzvarētāju paziņošana un apbalvošana notiks 2020.gada 15. oktobrī. 

Uzdevuma devēji deleģē pārstāvi uzvarētāju apbalvošanai noslēguma pasākumā. 

Balvu fonds  Darba uzdevumu devējs apbalvo uzvarētajā katrā vecuma grupā.  

Balvas var būt dāvanu kartes, praktiski priekšmeti jauniešiem, ekskursijas vai radošas darbnīcas 

vai prakse pie uzņēmēja u.c.  

Papildus noteikumi Konkursa uzdevumu devējiem ir tiesības izmantot reklāmas darbus vai tajos atspoguļotās idejas 

pēc saviem ieskatiem. Darbus, kuri nosūtīti vēlāk kā pieteikšanās termiņā noteikts un nav 

noformēti atbilstoši uzdevumu noteikumiem, žūrija neizskata. 

Kontakti Zemgales plānošanas reģions, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001 

Zemgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra vadītāja: Mairita Pauliņa, T. 29578343, 

mairita.paulina@zpr.gov.lv, 

Attīstības nodaļas projektu speciāliste: Sanita Larionova, 63025828, 29272500, 

sanita.larionova@zpr.gov.lv 
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