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ar Burtnieku novada pašvaldības domes
2017. gada 18.janvāra sēdes
lēmumu Nr. 26 (protokols Nr. 2, 25.punkts)
Nolikums Nr.3/2017

BURTNIEKU NOVADA BIZNESA IDEJU KONKURSS
“IDEJA BURTNIEKU NOVADAM 2017”
1.

Vispārējie noteikumi
1.1. Nolikuma izmantošana
Šis nolikums tiek izmantots Burtnieku novada biznesa ideju konkursa (turpmāk – Konkurss) rīkošanai.
Nolikums ir pieejams visām ieinteresētajām personām, kas pretendē uz dalību Konkursā. Nolikums ir
publicēts tīmekļa vietnē www.burtniekunovads.lv.
1.2. Konkursa organizators (turpmāk – organizators) ir Burtnieku novada pašvaldība.

2.

Konkursa mērķis un uzdevumi
2.1. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Burtnieku novadā; sniegt biznesa ideju
autoriem nepieciešamās zināšanas, attīstīt uzņēmējdarbības prasmes, sekmēt dzīvotspējīgu uzņēmumu
veidošanos un rosināt ilgtspējīgu uzņēmējdarbības ideju rašanos Burtnieku novadā.
2.2. Konkursa uzdevumi
2.2.1. Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Burtnieku novadā.
2.2.2. Sekmēt ilgtspējīgas un inovatīvas biznesa pieejas attīstību.
2.2.3. Iedrošināt Burtnieku novada iedzīvotājus izvēlēties uzņēmējdarbību kā nodarbošanos.
2.2.4. Rosināt zināšanu un intereses pieaugumu par investīciju piesaistes jautājumiem.
2.2.5. Palielināt uzņēmumu skaitu Burtnieku novadā.

3. Konkursa tēma
Konkursa tematika ir jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, kā arī esošo produktu un pakalpojumu
attīstīšana Burtnieku novadā.
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4. Konkursa norises laiks
4.1. Konkursa organizēšanas 1. posms
4.1.1. 2017. gada 6. februāris – 6.marts - Konkursa izsludināšana un informatīvās kampaņas
īstenošana.
4.1.2. 2017. gada 6. marts – 20. marts, līdz plkst. 24:00 – termiņš Konkursa pieteikuma (biznesa
ideju) iesniegšanai (Veidlapa pielikumā ).
4.1.3. 2017. gada 2. maijs – 30. jūnijs – apmācības Konkursa dalībniekiem un potenciālajiem
uzņēmējdarbības uzsācējiem Burtnieku novadā.
4.2. Konkursa organizēšanas 2. posms
4.2.1. 2017. gada 1.augusts – 11.septembris, līdz plkst. 24:00 -– Konkursa biznesa plānu iesniegšana
(biznesa plāni tiek pilnveidoti, izmantojot gan apmācībās iegūtās zināšanas, gan jauno
uzņēmēju pieredzi un citus resursus).
4.2.2. 2017. gada 12. septembris - 29. septembris – Konkursā iesniegto darbu (biznesa plānu)
vērtēšana.
4.3. Konkursa organizēšanas 3.posms
4.3.1. 2017. gada 27.oktobris – Konkursa Noslēguma pasākums – 5 (piecu) Konkursa labāko biznesa
plānu prezentācijas un uzvarētāju apbalvošana.
5. Konkursa pieteikumu iesniegšana
5.1. Viens autors vai autoru grupa iesniedz ne vairāk kā vienu Konkursa pieteikumu.
5.2. Konkursa pieteikumi (biznesa idejas) jāiesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu info@burtniekunovads.lv
līdz 2017. gada 20. marta plkst. 24:00.
5.3. Biznesa ideju Konkursa 2. posmā biznesa plāns jāiesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu
info@burtniekunovads.lv līdz 2016. gada 11.septembra plkst. 24:00.
5.4. Jautājumus par biznesa ideju un biznesa plānu sagatavošanu var sūtīt uz e-pastu info@burtniekunovads.lv
ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms darbu iesniegšanas beigu termiņa.
6. Dalība konkursā
6.1. Dalībnieki
6.1.1. Dalību konkursā var pieteikt jebkura fiziska persona vai autoru grupa līdz 3 cilvēkiem ar
definētu ideju par uzņēmējdarbības attīstību, kura plāno uzsākt, paplašināt un attīstīt
uzņēmējdarbību Burtnieku novada teritorijā.
6.1.2. Uzņēmumi, kuru gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 EUR un kuri veic uzņēmējdarbību
Burtnieku novada teritorijā.
6.2. Konkursā nedrīkst piedalīties
6.2.1. Ideju autori, kuri jau guvuši balvu ar Konkursā pieteikto ideju citā biznesa ideju konkursā
Latvijā.
6.2.2. Ideju autori, kuri jau saņēmuši finansiālu atbalstu konkrētās biznesa idejas realizācijā no
Latvijas pašvaldībām, Eiropas Savienības fondiem vai citiem finanšu instrumentiem.
6.2.3. Vērtēšanas komisijas locekļi.
6.3. Dalībnieku tiesības:
6.3.1. Saņemt Organizatora konsultācijas par Konkursa Nolikumu un norisi.
6.3.2. Iesniegt savu pieteikumu (Veidlapa pielikumā ) dalībai Konkursā (Ms Word, Ms
Excel vai PDF formātā).
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6.3.3. Iesniedzot pieteikumu, pievienot papildus materiālus, piemēram, dalībnieka motivācijas vēstuli,
plānotā produkta foto un citus pēc iesniedzēja ieskatiem būtiskus materiālus, kuru apjoms
nepārsniedz 10 (desmit) Mb, izmantojot datu glabāšanas vietnes www.failiem.lv pakalpojumus,
vai iesniedzot tos zibatmiņā Burtnieku novada pašvaldībā – Vanagu ielā 4, Valmiermuižā,
Valmieras pagastā, Burtnieku novadā.
6.3.4. Piedalīties bezmaksas apmācībās, kuras tiek organizētas visiem biznesa ideju iesniedzējiem;
6.3.5. Apmeklēt Konkursa noslēguma pasākumu.
6.3.6. Saņemt naudas balvu, ja Vērtēšanas komisija atzinusi dalībnieku par Konkursa 1., 2. vai 3. vietas
ieguvēju.
6.3.7. Atteikties no turpmākās dalības Konkursā, objektīvu iemeslu dēļ, par to rakstiski informējot
Organizatoru.
6.4. Dalībnieku pienākumi.
6.4.1. Iepazīties ar prasībām Konkursa dalībniekam un procedūrām, kas izklāstītas Konkursa
nolikumā un ievērot tās;
6.4.2. Noteiktajā termiņā iesniegt biznesa idejas pieteikumu (Veidlapa pielikumā) un biznesa plānu,
saskaņā ar 4.1.3. apakšpunktā minēto apmācību laikā definētajām prasībām tā saturam un
noformējumam.
6.4.3. Piedalīties Konkursa ietvaros rīkotajās bezmaksas apmācībās.
6.4.4. Viena gada laikā pēc naudas balvas izmaksas, informēt Organizatoru par naudas balvas
izlietojumu plānotās biznesa idejas realizēšanai.
6.5. Dalībnieku atbildība
6.5.1. Par pieteikumā iesniegtās informācijas patiesumu.
6.5.2. Par Konkursa nolikuma nosacījumu un procedūru ievērošanu.
7. Konkursa vērtēšanas komisija
7.1. Dalībnieku iesniegtos darbus vērtē Konkursa vērtēšanas komisija 7 locekļu sastāvā. Vērtēšanas komisijā
tiek iekļauti neatkarīgi, veiksmīgi Burtnieku novadā (Vidzemē) darbojošos uzņēmumu pārstāvji,
uzņēmējdarbības attīstību veicinošu iestāžu un Organizatora pārstāvji. Vērtēšanas komisijas sastāvu
apstiprina Burtnieku novada pašvaldības dome.
7.2. Vērtēšanas komisijas darba organizāciju un koordināciju Konkursu norises laikā nodrošina konkursa
Organizators.
7.3. Vērtēšanas komisijas darbs notiek no 2017. gada 2. maija līdz 29. septembrim, izvērtējot iesniegtos
biznesa plānus elektroniski un sniedzot ieteikumus sekmīgākai Konkursa norisei, 27. oktobrī, vērtējot 5
(piecas) labākās biznesa idejas klātienē, noslēguma pasākumā;
7.4. Par uzvarētāju kļūst biznesa plāns, kas saņēmis vislielāko punktu skaitu, 2. vietu iegūst biznesa plāns,
kurš ieguvis otro lielāko punktu skaitu, 3. vietu iegūst biznesa plāns, kurš ieguvis trešo lielāko punktu
skaitu.
7.5. Ja vienādu punktu skaitu saņēmuši vairāki biznesa plāni, uzvarētāju nosaka balsojot. Balsošanā visiem
Vērtēšanas komisijas locekļiem ir vienlīdzīgas balsis. Ja balsošanā radies vienāds Vērtēšanas komisijas
locekļu balsu sadalījums, izšķirošās balss tiesības ir Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājam.
7.6. Vērtēšanas komisijas locekļi, kas tieši vai netieši ir saistīti ar Konkursa dalībnieku vai tā iesniegto un
vērtējamo darbu, balsošanā nepiedalās.
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8. Konkursa darbu vērtēšana
8.1. Vērtēšanas kritēriji un prasības biznesa plāna noformējumam un saturam tiks prezentēti
apmācību laikā un publicēti interneta vietnes www.burtniekunovads.lv sadaļā “Attīstība” pēc
1. posma noslēguma.
8.2. Katru biznesa ideju vērtē vismaz 3 (trīs) Vērtēšanas komisijas locekļi;
8.3. Biznesa idejas vērtējums katram dalībniekam tiek nosūtīts elektroniski uz autora norādīto epasta adresi;
8.4. Konkursa finālam tiek virzītas 5 (piecas) labākās biznesa idejas;
8.5. Strīdu gadījumā, ja 3 (trīs) Vērtēšanas komisijas locekļu vērtējumi atšķiras, tiek piesaistīts
papildus vērtētājs.
8.6. Piecu labāko biznesa plānu autori savas biznesa idejas prezentē noslēguma pasākumā;
8.7. Katrs Vērtēšanas komisijas loceklis dalībnieku prezentācijas vērtē 10 punktu sistēmā,
atbilstoši publicētajiem vērtēšanas kritērijiem.
8.8. Konkursa fināla trīs labākos biznesa plānu autorus nosaka ar Vērtēšanas komisijas vērtējumu;
9. Nominācijas, godalgas un balvas
9.1. Konkursa 5 (piecu) labāko biznesa ideju autori tiek apbalvoti ar atzinības rakstiem
9.2. Konkursa 3 (trīs) labāko biznesa plānu autori tiek apbalvoti ar atzinības rakstiem un naudas
balvām, kopējais naudas balvu fonds ir 2600 EUR (pēc nodokļu nomaksas).
9.3. Uzvarētājiem tiek piešķirtas šādas naudas balvas (pēc nodokļu nomaksas):
9.3.1.
1.vieta – 1000,00 EUR;
9.3.2.
2.vieta – 800,00 EUR;
9.3.3.
3.vieta – 600,00 EUR.
9.4. Komisijai ir tiesības lemt par papildus veicināšanas balvām, par kopējo summu 200 EUR.
9.5. Iegūtās naudas balvas tiek izmantotas biznesa idejas realizācijai.
9.6. Konkursa balvu fonds tiek nodrošināts no Organizatora finanšu līdzekļiem.
10. Pārējie noteikumi
10.1. Lai sekmētu Konkursa atpazīstamību un popularitāti, Konkursa Organizatoriem ir tiesības pēc
saviem ieskatiem izmantot konkursa gaitā iegūtos materiālus (biznesa idejas apraksts publiskojams
tikai gadījumos, kad tas saskaņots ar idejas autoru), tajā skaitā tos publicēt, ievietot internetā,
pavairot u.tml., saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
10.2. Saskaņā ar konkursa Organizatora lēmumu, šajā Nolikumā var tikt veikti grozījumi. Visi veiktie
grozījumi tiks publicēti tīmekļa vietnē www.burtniekunovads.lv.

Domes priekšsēdētājs

K.Sedvalds
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Pielikums
BURTNIEKU NOVADA BIZNESA IDEJU KONKURSA
“IDEJA BURTNIEKU NOVADAM 2017”
Nolikumam Nr.3/2017
Pieteikums konkursam:
Idejas īss apraksts (līdz 900 zīmēm):
Produkta/ pakalpojuma apraksts:

Produkta/ pakalpojuma salīdzinājums ar līdzīgiem konkurentu produktiem/ pakalpojumiem

Biznesa idejas autors:
Vārds uzvārds – fiz.pers/nosaukums un reģ. Nr. jur.pers:
Tālrunis:
E-pasts:
Adrese:

