
Apstiprināts ar Gulbenes novada domes 

2017.gada 20.februāra rīkojumu 

 Nr. GND/___________ 

 

Konkursa “Biznesa ideju maratons ” 

nolikums 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada jaunieši var piedalīties konkursā 

„Biznesa ideju maratons” (turpmāk – Konkurss). 

1.2.Konkursu rīko Gulbenes novada dome (turpmāk – Pašvaldība), adrese: Ābeļu iela 2, 

Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, sadarbībā ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs” Gulbenes konsultāciju biroju (turpmāk – Konkursa rīkotājs). Konkursa 

rīkotāja kontaktpersona: Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu 

vadītāja Liena Kazāka, tālr.28609883, e-pasts: liena.kazaka@gulbene.lv. 

1.3. Konkursa mērķis –  motivēt  Gulbenes novada jauniešus sava  biznesa  veidošanai  un  

attīstībai, inovatīva produkta/pakalpojuma radīšanai, veicinot pašnodarbinātību, realizējot 

dzīvotspējīgas biznesa idejas Gulbenes novadā. 

1.4. Konkursa rezultātā tiks noskaidroti Gulbenes novada 10 labāko biznesa ideju autori,  no  

kuriem  trīs  labākie pretendenti  iegūs   balvas:   

1.4.1. 1.vieta –   dāvanu karti 300  EUR (trīs simti euro) apmērā;  

1.4.2. 2.vieta – dāvanu karti 100 EUR (viens simts euro) apmērā;  

1.4.3. 3.vieta – dāvanu karti 50 EUR (piecdesmit euro) apmērā.  

1.5. Konkursa rīkotājam ir tiesības piešķirt arī speciālbalvas un veicināšanas balvas 

oriģinālām un detalizēti izstrādātām biznesa idejām. 

II. Konkursa izsludināšana 

2.1. Konkursa rīkotājs paziņojumu par tā izsludināšanu publicē interneta mājas lapās 

www.gulbene.lv, www.biznessgulbene.lv un izvieto informatīvos plakātus Gulbenes novada 

izglītības iestādēs un publiskajos stendos. 

2.2. Ar Konkursa nolikumu var iepazīties interneta mājas lapās  www.gulbene.lv, 

www.biznessgulbene.lv un www.labisbabis.lv. 

III. Pretendentam noteiktās prasības 

3.1. Konkursa pieteikumu var iesniegt jaunietis vai jauniešu komanda ne vairāk kā trīs 

personu sastāvā, kuri ir vecumā no 13 līdz 30 gadiem un kuri ir deklarējuši savu dzīvesvietu 

Gulbenes novadā, turpmāk – Pretendents. 

http://www.gulbene.lv/
http://www.biznessgulbene.lv/
http://www.labisbabis.lv/


3.2. Jaunietis var pieteikties un būt pārstāvēts tikai vienas komandas sastāvā. Ja jaunieša 

komanda nav tikusi izvirzīta uz Konkursa 2. kārtu, jaunietis ir tiesīgs pievienoties kādai citai 

komandai, abpusēji par to vienojoties. 

3.3. Lai mainītu komandas sastāvu, Pretendents iesniedz Pašvaldībai iesniegumu, kuru paraksta 

visi komandas dalībnieki, kā arī pievieno jaunā dalībnieka CV. 

 

IV. Konkursa pieteikumu iesniegšana 

4.1. Lai pieteiktos Konkursa 1. kārtai, Pretendentam jāiesniedz Konkursa pieteikums. 

Pretendentam, sagatavojot biznesa idejas aprakstu, ieteicams ievērot Konkursa rīkotāja 

vadlīnijas un ieteicamo saturu (veidlapa 1.pielikums). 

4.2.  Konkurss norisinās 2 kārtās: 

4.2.1. Pirmā - atlases kārta, kurā notiek Konkursa pieteikumu - biznesa ideju, iesūtīšana un 

izvērtēšana. Pretendenti iesūta  Konkursa pieteikumus  - biznesa  ideju  aprakstus, šā  nolikuma  

noteiktajā  kārtībā.  Nolikuma 5.1.apakšpunktā noteiktā komisija izvērtē un 10 labāko biznesa 

ideju autori, kas ieguvušas lielāko punktu skaitu, tiek izvirzīti Konkursa 2.kārtai. 1.kārtas 

rezultāti tiek paziņoti saskaņā ar nolikuma 5.4.apakšpunktu; 

4.2.2. Otrā kārta – atbalstītāju un rekomendāciju meklēšana, rezultātu prezentēšana - 10 

Pretendenti, kuri ieguvuši vislielāko punktu skaitu un kuri  Konkursa 1.kārtā ir izvirzīti 

Konkursa 2.kārtai, sadarbībā ar Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas 

projektu vadītāju  un Izglītības, kultūras un sporta nodaļas jaunatnes lietu speciālistu 4 (četru)  

kalendāro  nedēļu  laikā   attīsta biznesa ideju, pārbauda biznesa idejas dzīvotspēju, rakstot 

biznesa plānu. Tiek organizētas konsultācijas ar akciju sabiedrības “Attīstības finanšu 

institūcija Altum”, A/S“Swedbank”, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, 

Valmieras Biznesa  inkubatora pārstāvjiem  un citiem piesaistītiem ekspertiem un mentoriem. 

Pretendenti sagatavo prezentācijas, prototipus vai uzskates materiālus. Nolikuma 

5.1.apakšpunktā noteiktā komisija izvērtē Pretendentu iesniegtos biznesa plānus un 

Pretendentu biznesa ideju prezentācijas klātienē  atbilstoši 6.2.apakšpunkta kritērijiem un 

nosaka Konkursa 1.- 3. vietas ieguvējus; 

4.3. Konkursa pieteikuma veidlapa un citi Konkursa dokumenti jāsagatavo latviešu valodā, 

datorrakstā (burtu fonts – Times New Roman vai Arial, izmērs 12, atstarpe starp rindām 1.5). 

4.4. Konkursa pieteikumu iesniegšana 1.kārtai ir no 2017.gada 20.februāra līdz 2017.gada 

20.martam: 

4.4.1. nosūtot elektroniski ar norādi „Konkursam “Biznesa ideju maratons”” uz  e- pastu 

liena.kazaka@gulbene.lv vai aizpildot elektronisku Konkursa  pieteikuma  anketu interneta 

mājas lapā www.biznessgulbene.lv; 

http://www.biznessgulbene.lv/granti/biznesa-ideju-konkurss/


4.4.2. vai iesniedzot personīgi Gulbenes novada domes administrācijā, 206.kab., 2.stāvā, 

Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā. 

4.5. Uz Konkursa pieteikuma dokumentācijas – e-pastā vai uz aploksnes, iesniedzot 

personīgi,jānorāda biznesa idejas autora vai autoru grupas vārdi, uzvārdi, tālruņa numuri, 

e- pasta adreses. 

4.6. Pretendenti, kuri ir izvirzīti Konkursa 2.kārtai, Konkursa 2.kārtas pieteikumus - biznesa 

plānus (2.pielikums) līdz 2017.gada 28. aprīlim plkst. 15:00 iesniedz personīgi Gulbenes 

novada domes administrācijā, 206.kab, 2.stāvā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā un 

nosūta elektroniski ar norādi „Konkursam “Biznesa ideju maratons” uz  e- pastu 

liena.kazaka@gulbene.lv. 

V. Konkursa pieteikumu vērtēšana un rezultātu pasludināšana 

5.1. Pretendentu Konk ursa  pieteikumus vērtē un lēmumu par uzvarētāju apstiprināšanu 

pieņem komisija (turpmāk – Komisija) 7 cilvēku sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs  –    Gulbenes novada domes deputāts; 

Komisijas locekļi: 

1) Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora pārstāvis; 

2) Pieaicināts uzņēmējs vai eksperts; 

3) Latvijas Lauku un konsultāciju centra pārstāvis; 

4) Kredītiestādes pārstāvis; 

5) Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājs; 

6) Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas jaunatnes lietu speciālists. 

5.2. Konkursa pieteikumu vērtēšana notiek divās kārtās: 

5.2.1. Tiek izskatīti visi Konkursa pieteikumi – biznesa idejas, kas iesniegti nolikuma 

4.4.apakšpunktā norādītajā termiņā. Visi Pretendenti prezentē biznesa ideju Komisijai. 

Prezentāciju kārtību nosaka Komisija. 

5.2.2. Komisija vērtē 2.kārtas Pretendentus atbilstoši nolikuma 6.1. un 6.2. punktos norādītajiem 

vērtēšanas kritērijam.  

5.3. Par Konkursa uzvarētāju kļūst Pretendents, kas saņēmis vislielāko punktu skaitu, 2. vietu 

iegūst Pretendents ar otro lielāko punktu skaitu, 3. vietu iegūst Pretendents ar trešo lielāko 

punktu skaitu. Ja Pretendentu punktu skaits ir vienāds, tad par uzvarētāju lemj Komisija, 

balsojot, kur katram Komisijas loceklim tiek piešķirta viena balss. Ja balsošanā radies vienāds 

Komisijas locekļu balsu sadalījums, izšķirošās balss tiesības ir Komisijas priekšsēdētājam. 



5.4. 1.kārtas rezultāti tiek apkopoti un paziņoti līdz 2017. gada. 27.martam interneta mājas 

lapās www.gulbene.lv, www.biznessgulbene.lv, Bizness Gulbenē tīmekļa vietnē Facebook un 

personīgi sazinoties ar Pretendentiem.  

5.5. Komisija lēmumu par Konkursa rezultātiem pieņem 3 (trīs) darba dienu laikā  pēc  visu  

Konkursa 2.kārtas Pretendentu  biznesa  ideju  prezentācijas,  kura  notiks 2017.gada 12.maijā 

vai citā Komisijas noteiktā laikā. 

5.6. Komisijas lēmums par Konkursa rezultātiem tiek paziņots personīgi sazinoties ar  

Pretendentiem, informācija tiek publicēta interneta mājaslapās www.gulbene.lv, 

www.biznessgulbene.lv un/vai laikrakstā „Gulbenes novada ziņas”. 

 

VI. Vērtēšanas kritēriji 

6.1. Vērtēšana 1.kārtā notiek pēc vērtēšanas kritērijiem, kur maksimālā punktu 

summa – 100 sadalās šādi: 

Nr. Punkti Vērtēšanas kritēriji 

1 100 Biznesa idejas novērtējums 

 0-10 Biznesa idejas raksturojums 

 0-10 Produkts/pakalpojums, tā mērķa tirgus raksturojums 

 0-10 Konkurentu raksturojums 

 0-10 Projekta īstenošanas vieta 

 0-10 Idejas īstenošanā iesaistītā komanda 

 0-10 Realizācijas kanāli 

 0-40 Idejas prezentācija  

 

 

6.2. Vērtēšana 2.kārtā notiek pēc vērtēšanas kritērijiem, kur maksimālā punktu 

summa – 200 sadalās šādi: 

Nr. Punkti Vērtēšanas kritēriji 

1. 30 Biznesa idejas novērtējums 

 0-10 Biznesa idejas raksturojums 

Biznesa idejas pasniegšanas veids ir kvalitatīvs/īss, strukturēts, pārskatāms; 

Idejas apraksts rosina interesi par idejas turpmāko attīstību 

 0-10 Produkta/pakalpojuma raksturojums un īstenošanas vieta 

 0-10 Biznesa idejas inovācija un tehnoloģijas iespējas 

2. 30 Tirgus analīze 

 0-5 Ir apzināts tirgus lielums 

 0-5 Raksturoti klienti un to vajadzības 

 0-5 Ir raksturoti konkurenti 

 0-5 Konkurētspēja Latvijā un ārvalstu tirgos 

 0-5 Mārketinga aktivitātes 

http://www.gulbene.lv/
http://www.biznessgulbene.lv/
http://www.gulbene.lv/
http://www.biznessgulbene.lv/


 0-5 Idejas īstenošanā iesaistītā komanda. Ir raksturots uzņēmuma pamatmodelis un 

raksturota idejas autora/-u loma uzņēmuma nākotnē. 

3. 20 Finanses 

 0-5 Finanšu prognozes 1-2 gadiem  

 0-5 Budžeta ieviešana 

 0-5 Bilance, Peļņas un zaudējuma aprēķins, Naudas plūsma 

 0-5 Rentabilitāte (peļņa) 

4.  10 Riski 

 0-10 Risku analīze 

5. 10 Prezentācija 

 0-10 Idejas prezentācija  

 100 Kopā 

 

 

Nr. Punkti Vērtēšanas kritēriji 

1 100 Prezentācija 

 0-10 Prezentācijas struktūra, precizitāte laikā 

 0-10 Saturs un būtiskums, audiovizuālā sasaiste 

 0-10 Vizuālie līdzekļi un izdales materiāli, klātbūtnes efekts ar klātesošajiem 

 0-10 Biznesa idejas plāna oriģinalitāte, raksturojums 

 0-10 Biznesa idejas tirgus analīze 

 0-10 Izpratne par finanšu daļu, biznesa idejas dzīvotspēja 

 0-10 Biznesa idejas risku analīze 

 0-10 Biznesa ilgtspēja, komandas ieguldījums 

 0-10 Komandas ieguldītais darbs 

 0-10 Prototips 

   

 

VII Konkursa Pretendenta tiesības un pienākumi 

7.1. Konkursa Pretendents ir tiesīgs pirms 1.kārtas Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa 

beigām atsaukt iesniegto Konkursa 1.kārtas pieteikumu. 

7.2. Konkursa Pretendents ir atbildīgs par Konkursa pieteikumā  sniegtās  informācijas 

patiesumu. 

7.3. Konkursa Pretendentam ir pienākums ievērot šo Konkursa nolikumu. 

VIII Balvu piešķiršanas kārtība 

8.1. Konkursa uzvarētājiem – 3 (trīs) labāko biznesa ideju autoriem tiek piešķirta balvas – 

1.vietai dāvanu karte  300 EUR (trīs simti euro) apmērā, 2.vietai dāvanu karte100 EUR (viens 

simts euro) apmērā, 3.vietai dāvanu karte 50 EUR (piecdesmit euro) apmērā. 

 



IX. Noslēguma jautājumi 

9.1. Konkursam iesniegtie pieteikumi Pretendentiem netiek izsniegti atpakaļ. 

9.2. Konkursa Pretendentiem pilnībā jāsedz visas ar Konkursa pieteikumu sagatavošanu 

saistītās izmaksas. 

 

Domes priekšsēdētājs       A. Apinītis 

                                                                


