
VAS “LATVIJAS DZELZCEĻŠ”  

konkursa skolēniem “Dziesmu iemācies – no vilciena izglābies!” 

 

nolikums 

 

1. Konkurss norisinās no 2019. gada 16. septembra līdz 18. oktobrim. 

2. Organizators – VAS „Latvijas dzelzceļš”, izpildītājs – SIA „OPR”. 

3. Konkursā var piedalīties Latvijas skolu skolēni no 1. līdz 12. klasei. 

4. Darbu konkursa tematika „Dziesmu iemācies – no vilciena izglābies!”.  

5. Konkursa nosacījumi un balvas: 

a. Uzdevums ir iedzīvināt VAS „Latvijas dzelzceļš” kampaņas „Dziesmu iemācies – no 

vilciena izglābies!” dziesmu. Darbu vēlams veidot, izmantojot dažādas metodes – 

multimediālā (foto, video, audio) vai grafiskā (zīmējumi, plakāti); 

b. Kampaņas dziesma, tāpat arī vārdi, pieejami interneta vietnē 

https://www.dzirdiredzidzivo.lv/. 

c. No vienas klases drīkst iesniegt vienu „Dziesmu iemācies – no vilciena izglābies!” 

darbu; 

d. Darba tehnika, izmēri, apjoms netiek ierobežoti; 

e. Darbu izveidošanas procesā skolēni nedrīkst atrasties dzelzceļa tuvumā vai citādi 

pakļaut riskam savu un apkārtējo cilvēku drošību; 

f. Iesūtītos skolēnu darbus plānots demonstrēt publiski (piemēram, VAS „Latvijas 

dzelzceļš” mājaslapā un sociālo mediju kontos, izstādīt VAS „Latvijas dzelzceļš” 

apmeklētāju telpās apskatei, izmantot korporatīvo materiālu izgatavošanai u.tml.), 

norādot katra darba autoru; 

g. Galvenā balva – dziesmas „Dziesmu iemācies – no vilciena izglābies!” ieraksts 

profesionālā mūzikas studijā kopā ar dziedātāju Markusu Rivu un videoieraksts no 

dziesmas ierakstīšanas procesa jeb “aizkulišu” video.  

h. Veicināšanas balvas: 

i. TC “Origo” simpātijas balva – klases ekskursija uz Rīgas dzelzceļa stacijas 

pulksteņa torni; 

ii. “Facebook” sekotāju simpātijas balva –  žūrija no iesūtītajiem konkursa 

darbiem atlasa 10 darbus, kas tiek izvietoti VAS „Latvijas dzelzceļš” sociālo 

mediju kontā https://www.facebook.com/LatvijasDzelzcels/. Uzvarētāju 

nosaka sekotāju balsojums – pieteikums ar vislielāko “Like” skaitu saņem 

VAS „Latvijas dzelzceļš” veicināšanas balvu. 

6. Ikkatram elementam jābūt konkursa dalībnieku autordarbam (nedrīkst izmantot trešo personu 

izstrādātus attēlus vai to detaļas).  

7. Piedaloties konkursā, skola, skolas pārstāvis vai klases audzinātāja nodrošina skolēnu vecāku 

piekrišanu dalībai konkursā.   

8. Darbu iesniegšana:  

a. nosūtot pa pastu līdz 2019. gada 18. oktobrim (pasta zīmogs), atbilstošam formātam 

darba iesūtīšanai var izmantot e-pastu: ksenija.mirosnika@ogilvy.lv vai iesniedzot 

https://www.dzirdiredzidzivo.lv/
https://www.facebook.com/LatvijasDzelzcels/
mailto:ksenija.mirosnika@ogilvy.lv


personīgi VAS „Latvijas dzelzceļš” birojā Gogoļa iela 3, Rīgā, LV-1547, ar norādi 

“Komunikācijas direkcijai”. 

9. Uz aploksnes vai iepakojuma jābūt norādēm „Konkursam „Dziesmu iemācies – no vilciena 

izglābies!”” un “Komunikācijas direkcijai”. 

10. Lai Organizators varētu sazināties ar konkursa dalībniekiem, obligāti jānorāda darba autori 

(klase, skola, skolas adrese) un kontaktpersona – klases audzinātāja un viņas 

kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese). 

11. Darbu vērtēšanu veiks žūrija, kas sastāv no Organizatora pārstāvjiem un pieaicinātiem 

ekspertiem. Vērtēšanā izmantotie kritēriji: 40% - atbilstība konkursa uzdevumam un 

nolikumam; 30% - darba oriģinalitāte, radošums; 30% - darba izpildījums (kvalitāte). 

12. Konkursa žūrijas lēmums ir galīgs un nepārsūdzams.  

13. Konkursa rezultātu paziņošana notiks 2019. gada 31. oktobrī VAS „Latvijas dzelzceļš” 

sociālo mediju kontos: https://www.facebook.com/LatvijasDzelzcels/ un mājas lapā 

www.dzirdiredzidzivo.lv.  

14. Organizatori sazināsies ar konkursā uzvarējušo klasi par balvas saņemšanu. 

15. Pēc konkursa noslēguma visi iesniegtie darbi paliek Organizatora rīcībā un var tikt izmantoti 

VAS „Latvijas dzelzceļš” publicitātes mērķiem. 

16. Piedaloties konkursā, dalībnieks dod savu bezierunu piekrišanu nolikuma nosacījumiem.  

17. Visas ekskluzīvās un nododamās tiesības izmantot, publicēt, reklamēt, pavairot, modificēt, 

mainīt un reproducēt godalgotos darbus jebkurā veidā tiek bez atlīdzības piešķirtas 

Organizatoram. Piešķirtās tiesības ir neierobežotas neatkarīgi no laika, reģiona vai konkrētā 

izmantošanas veida.  

18. Kontakti papildus informācijai par konkursu: Ksenija Mirošņika, mobilais telefons 

28327243, e-pasts: ksenija.mirosnika@ogilvy.lv. 
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