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APSTIPRINU: 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 

valdes loceklis  

__________________ E. Linde 

2014. gada “16.”jūnijā 

 
 

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla pasākuma „Piekrastes teritoriju 
ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programma”  

Konkursa nolikums 
 
 

1. Vispārīgie noteikumi 
1. Nolikums nosaka kārtību kādā uzņēmēji, kas piedalījušies Valsts Zivsaimniecības 

sadarbības tīkla (turpmāk – ZST) pasākumā „Piekrastes teritoriju ekonomiskās aktivitātes 
veicināšanas programma” var piedalīties konkursā (turpmāk – Konkurss).  

2. Nolikums ir pieejams visām ieinteresētajām personām, kas pretendē uz dalību minētajā 
Konkursā. Nolikums ir publicēts Konkursa oficiālajā mājas lapā www.zivjutikls.lv un 
www.llkc.lv. 

3. Konkursu organizē SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (turpmāk – 
LLKC) sadarbībā ar ZST.  

4. Konkursa mērķis – sniegt atbalstu piekrastes rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekiem un 
uzņēmējiem, kuri nodarbojas ar zivsaimniecību, īstenot savas idejas, veicinot saimnieciskās 
darbības attīstību, paplašināšanu vai dažādošanu. 

5. Konkursa uzdevumi:  
5.1. iedrošināt Pasākuma dalībniekus īstenot savas idejas; 
5.2. attīstīt uzņēmējdarbību zivsaimniecības nozarē vai ar to saistītajās nozarēs, kā arī citās 

nozarēs, kas veicina piekrastes teritoriju attīstību. 
6. Konkursa mērķauditorija ir piekrastes rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki un uzņēmēji, 

kuri nodarbojas ar zivsaimniecību un kuru uzņēmējdarbība atrodas ne vairāk kā 15 km 
attālumā no jūras, kas ir izteikušas vēlmi: 
6.1. attīstīt savu uzņēmējdarbību; 
6.2. uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību citās nozarēs, kas veicina piekrastes teritoriju 

attīstību.  

2. Pretendentam noteiktās prasības 
7. Konkursa pieteikumu var iesniegt uzņēmējs, kurš dalību ZST pasākumā „Piekrastes 

teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programma” uzsācis 2013.vai 2014.gadā.  
8. Uzņēmējdarbības idejas īstenošanas vieta ir piekrastes teritorijas. 
 

http://www.zivjutikls.lv/
http://www.llkc.lv/
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3. Konkursa norises laiks 
9. Konkursa norise: 

9.1. 2014. gada 15. jūlijs - Konkursa izsludināšana; 
9.2. 2014. gada 25. augusts - Konkursa pieteikumu elektroniskās iesniegšanas beigu 

termiņš; 
9.3. 2014. gada 28. augusts - 2014. gada 10. septembris - Konkursa pieteikumu 

izvērtēšana; 
9.4. 2014. gada 11. septembris – 2014. gada 15. septembris - Konkursa pieteikumu 

vērtēšanas rezultātu apkopošana; 
9.5. 2014. gada 18. septembris - Konkursa rezultātu paziņošana, uzvarētāju apbalvošana. 

Dienas norise tiks paziņota Konkursa dalībniekiem līdz 2014. gada 10. septembrim, 
izsūtot precizētu darba plānu. 

10. Konkursa rīkotājs paziņojumu par tā sākšanu un citiem norādīto pasākumu konkrētiem 
norises laikiem un vietu publicē interneta mājas lapā www.zivjutikls.lv un www.llkc.lv . 

4. Konkursa pieteikumu iesniegšana  
11. Konkursa pieteikumi jāiesniedz elektroniski LLKC Lauku attīstības nodaļas atbildīgajam 

speciālistam līdz 2014. gada 25. augustam. 
12. Konkursa pieteikumu oriģināli jāiesniedz līdz 2014. gada 5.septembrim LLKC attiecīgajā 

reģionālajā nodaļā (Konkursa nolikuma 1. pielikums), ar ko Pasākuma dalībnieks sadarbojās 
ZST pasākuma „Piekrastes teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programma” 
ietvaros. 

13. Viens autors var iesniegt vienu darbu. 
14. Konkursa pieteikumu sastāvdaļas: 

14.1. aizpildīta Konkursa pieteikuma veidlapa (Konkursa nolikuma 2. pielikums); 
14.2. saimniecības attīstības plāns (Pasākuma nolikuma 2. pielikums); 
14.3. iepriekšējā gada Pasākuma atbalsta saņēmējiem – apraksts par pagājušā gada idejas 
realizāciju (plānotās aktivitātes, īstenošanas gadījumā – reālie ieguvumi, neīstenošanas 
gadījumā - iemesli ideju realizēšanas neiespējamībai). 

15. Jautājumus par pieteikuma iesniegšanu var sūtīt LLKC Lauku attīstības nodaļas atbildīgajam 
speciālistam ne vēlāk kā 2 dienas pirms darbu iesniegšanas termiņa. 

5. Konkursa pieteikumu vērtēšana un rezultātu pasludināšana 
16. Dalībnieku iesniegtos darbus vērtē Konkursa vērtēšanas komisija. Konkursa vērtēšanas 

komisiju ar rīkojumu apstiprina LLKC valdes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona. 
Konkursa vērtēšanas komisija un tās priekšsēdētājs tiek apstiprināti līdz 2014. gada 
25. augustam.  

17. Vērtēšanas komisija vērtē Konkursā iesniegtos pieteikumus no 2014. gada 28. augusta - 
2014. gada 10. septembrim divās grupās: 10 jauno Pasākuma atbalsta saņēmēju attīstības 
plāni un 10 iepriekšējā (2013.gadā) gadā iesaistīto Pasākuma atbalsta saņēmēju attīstības 
plāni. 

18. Visu Konkursa pieteikumu vērtēšana notiek pēc diviem kritērijiem: 
18.1. administratīvie kritēriji; 
18.2. kvalitatīvie kritēriji. 

19. Konkursa pieteikuma administratīvie kritēriji: 

http://www.zivjutikls.lv/
http://www.llkc.lv/
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19.1. Attīstības plāns ir iesniegts valsts valodā;  
19.2. Attīstības plāns ir iesniegts datorrakstā;  
19.3. Attīstības plānā ir iekļauti sekojoši punkti: 

19.3.1. Vispārējs apraksts par piekrastes rūpnieciskās zvejas tiesības nomnieka 
līdzšinējo darbību;  

19.3.2. Kopējā attīstības vīzija; 
19.3.3. Risku analīze; 
19.3.4. Plānoto darbību un mērķu apraksts; 
19.3.5. Finanšu plānošana (ieguldījumi, ieņēmumu un izdevumu prognoze, plānoto 

darbību rezultāts, nolietojuma aprēķini, naudas plūsma); 
19.3.6. Mārketinga plāns (tirgus iespējas, mārketinga mērķi, stratēģija un operatīvais 

plāns).  
20. Ja Konkursa pieteikums neatbilst kaut vienam administratīvajam kritērijam, tad tas netiek 

vērtēts un tiek izslēgts no turpmākas dalības Konkursā. 
21. Par Konkursā iesniegto attīstības plānu, vērtējot pēc kvalitatīvajiem kritērijiem, iespējams 

saņemt 100 punktus.  
22. Konkursa kvalitatīvie kritēriji un iespējamais maksimālais punktu skaits, ko iespējams 

saņemt par attiecīgo kritēriju 
22.1. jaunajiem Pasākuma atbalsta saņēmējiem: 

 
22.2. iepriekšējā gadā iesaistītajiem Pasākuma atbalsta saņēmējiem: 

Kvalitatīvie kritēriji Maksimālais punktu skaits 
Darba satura izklāsta skaidrība, kopējais noformējums 5 
Produkta/ pakalpojuma apraksts, biznesa idejas un plānoto 

ieguldījumu pamatojums 
10 

Biznesa idejas ietvaros plānoto ieguldījumu svarīgums saimniecības 
attīstībā 

20 

Iespēja īstenot ideju projektā norādītajā termiņā, gūstot definēto 
labumu saimniecībai 

20 

Biznesa idejas unikalitāte un novatoriska pieeja tās īstenošanai 10 
Mārketinga plāna saturs un aktivitāšu kvalitāte 10 
Projekta dzīvotspēja, ilgtspēja 15 
Plānotais finanšu stāvoklis (naudas plūsmas precizitāte, darbības 

rezultāts utt.) 
10 

Kvalitatīvie kritēriji Maksimālais punktu skaits 
Darba satura izklāsta skaidrība, kopējais noformējums 5 
Produkta/ pakalpojuma apraksts, biznesa idejas un plānoto 

ieguldījumu pamatojums 
5 

Biznesa idejas ietvaros plānoto ieguldījumu svarīgums saimniecības 
attīstībā 

20 

Iespēja īstenot ideju projektā norādītajā termiņā, gūstot definēto 
labumu saimniecībai 

20 

Mārketinga plāna saturs un aktivitāšu kvalitāte 10 
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23. Konkursa vērtēšanas komisijas locekļi iepazīstas ar visiem iesniegtajiem Konkursa 

pieteikumiem, katram piešķirot punktus atbilstoši vērtēšanas kritērijos noteiktajam, 
sagatavojot katram darbam individuālo vērtējuma pārskatu, un to iesūtot LLKC Lauku 
attīstības nodaļas atbildīgajam speciālistam līdz 2014. gada 10. septembrim. 

24. Konkursa vērtēšanas komisijas lēmums par Konkursa rezultātiem tiek paziņots 2014. gada 
18. septembrī. 

25. Konkursa uzvarētāji un balvu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un naudas balvu.  
26. Kopējais naudas balvu fonds ir EUR 19 920, kas tiek sadalīts atbilstoši katrai grupai pēc tajā 

iesniegto darbu novērtējumiem pa vietām: 
1. vieta EUR 1700 
2. vieta EUR 1500 
3. vieta EUR 1200 
4. vieta EUR 1000 
5. vieta EUR 920 
6. vieta EUR 800 
7. – 10. vieta EUR 710 

27.  Naudas balvas tiek pārskaitītas uz Konkursa dalībnieku norādītajiem konta numuriem trīs 
nedēļu laikā (līdz 2014.gada 9. oktobrim) pēc rezultātu paziņošanas, ņemot vērā LR nodokļu 
likumdošanu. 

6. Konkursa pretendentu tiesības un pienākumi 
28. Konkursa pretendents ir tiesīgs pirms Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām 

atsaukt iesniegto Konkursa pieteikumu. 
29. Konkursa pretendents ir atbildīgs par Konkursa pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu. 
30. Konkursa pretendentam ir pienākums ievērot šo Konkursa nolikumu. 

7. Pārējie noteikumi 
31. Lai sekmētu Konkursa atpazīstamību un popularitāti, Konkursa rīkotājam ir tiesības 

izmantot Konkursa materiālus (izņemot iesniegto ideju detalizētos aprakstus, biznesa plānus 
un to pielikumus un citu informāciju, kas konkursā ir uzskatāma par konfidenciālu), tajā 
skaitā tos publicēt, ievietot internetā, pavairot un tml., kā arī veidot labās prakses piemēru 
par dalībniekiem un viņu dalību Konkursā.  

8. Grozījumu veikšana 
32. Saskaņā ar Konkursa Organizatora lēmumu, šajā Nolikumā var tikt veikti grozījumi. Visi 

veiktie grozījumi tiks publicēti Konkursa oficiālajā mājas lapā www.zivjutikls.lv un 
www.llkc.lv. 

Projekta dzīvotspēja, ilgtspēja 15 

Plānotais finanšu stāvoklis (naudas plūsmas precizitāte, darbības 
rezultāts utt.) 

10 

Iepriekšējā gadā plānoto aktivitāšu izpilde (apraksts, papildus 
informācija)  

15 

http://www.zivjutikls.lv/
http://www.llkc.lv/
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1. pielikums 
 
 

LLKC reģionālo nodaļu adreses 
 
 

Nodaļa Adrese 
Liepāja Bāriņu iela 15, Liepāja 
Limbaži Jūras iela 58, Limbaži 
Talsi Kr. Valdemāra iela 21a, Talsi 
Tukums Ed. Veidenbauma iela 9, Tukums 
Ventspils Tirgus iela 7, Ventspils 
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2. Pielikums 

 
 

 
Konkursa pieteikuma veidlapa 

 
ATTĪSTĪBAS PLĀNA IESNIEDZĒJS: 
(vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums) 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA: 
(tel., e-pasts) 

 

PERSONAS KODS VAI 
REĢISTRĀCIJAS NUMURS  

 

BANKAS KONTA NUMURS  
(naudas balvas saņemšanai): 

 

IDEJAS FORMULĒJUMS: 
 

 

PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS 
DATUMS:  

 

APLIECINU SAVU DALĪBU 
KONKURSĀ (paraksts)  
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