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6. pielikums Konkursa “Laukiem būt!” balvu fonda sadalījums
Papildinājums konkursa metodikas 7. punktam “Konkursa balvu fonda sadalījums” (papildinājums veikts
sākot ar 7.7. punktu), pamatojoties uz SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” un Latvijas
Republikas Zemkopības ministrijas noslēgto "Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums par Valsts lauku tīkla
Rīcības programmas 2015.–2020. gadam nodrošināšanu Valsts lauku tīkla sekretariāta darbības ietvaros
2022. gadā Nr. 2021/125".
7.1. Konkursa uzvarētāji tiek apbalvoti ar diplomiem, naudas balvām un veicināšanas balvām.
7.2. Kopējais balvu fonds ir 20 000 eiro. Veicināšanas balvas ir paredzētas gan konkursa pusfināla, gan
fināla kārtās, naudas balvas ir paredzētas konkursa fināla kārtā.
7.3. Detalizēts balvu fonda sadalījums un piešķiršanas kārtība tiks publicēta līdz 2022. gada 31.
janvārim kā konkursa metodikas 6. pielikums, pamatojoties uz LLKC un Latvijas Republikas
(turpmāk – LR) Zemkopības ministrijas noslēgto līgumu 2022. gadam.
7.4. Kopējā balvu fondā tiek ietverta arī veicināšanas balvu vērtība – reģionālo nodaļu speciālistu
sniegti pakalpojumi/apmācības, mentoringa pakalpojumu apmaksa, prezentmateriāli (t.sk.
reklāmas materiāli), ziedi, diplomi u.tml. Par balvu sadalījumu lemj vērtēšanas komisija un tās var
piešķirt jebkuriem biznesa plāniem pēc brīvas izvēles.
7.5. Naudas balvas tiek pārskaitītas uz Konkursa dalībnieku pieteikumā norādītajiem norēķinu kontiem,
ņemot vērā LR nodokļu likumdošanu.
7.6. Veicināšanas balvu izmantošanas termiņš (ja tāds ir) ir 1 kalendārais gads, skaitot no balvas
iegūšanas dienas.
7.7. Ja Konkursa dalībnieks līdz 2022. g. 31. martam reģistrē savu uzņēmējdarbību, tad ir iespējams,
ziņojot par šīm izmaiņām LLKC LAN atbildīgajam speciālistam, mainīt iesniegtajā Konkursa
pieteikuma veidlapā minēto naudas balvas saņēmēju un norēķinu konta numuru. Iesniedzamā
informācija elektroniskā veidā:
 Uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs un jaunie rekvizīti.
7.8. Pusfinālā tiek piešķirtas sekojošas balvas:
Veicināšanas balvas ar kopējo vērtību 500 eiro, vienam vai vairākiem dalībniekiem, kas nav
iekļuvuši konkursa fināla kārtā. Par veicināšanas balvu piešķiršanu un veidu lemj konkursa
organizētāji - LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja Elīna Ozola un projektu vadītāja Zane Zirne.
7.9. Konkursa finālā tiek piešķirtas sekojošas balvas:
 1. vietai katrā kategorijā/apakškategorijā – EUR 2600;
 2. vietai katrā kategorijā/apakškategorijā - EUR 1600;
 3. vietai katrā kategorijā/apakškategorijā - EUR 1200;
 4. vietai katrā kategorijā/apakškategorijā – EUR 800;
 5. un 6. vietai katrā kategorijā – 150 EUR
7.10.
Naudas balvas tiek pārskaitītas uz Konkursa dalībnieku pieteikumā norādītajiem konta
numuriem viena mēneša laikā pēc rezultātu paziņošanas, ņemot vērā LR nodokļu likumdošanu.
7.11.
Visas naudas balvās norādītās summas ir pirms nodokļu nomaksas.
7.12.
Veicināšanas balvā saņemto pakalpojumu/apmācību apmaksa, ja tāda būs nepieciešama,
tiks veikta pēc konkursa noslēguma, individuāli vienojoties ar balvas saņēmēju par iespējamo
pakalpojumu veidu un norises kārtību, veicināšanas balvas, kas nav saistītas ar ārpakalpojumu
piesaisti (diplomi, piemiņas veltes utml.) tiek nosūtīti ar Latvijas pasta starpniecību līdz 2022. gada
31. martam.
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