
Kārsavas novada pašvaldības 

biznesa ideju konkurss skolēnu mācību 

uzņēmumiem 

„AS VARU!” 
 

Nolikums 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Kārsavas vidusskolas un Malnavas koledžas 

skolēni var piedalīties biznesa ideju konkursā „AS VARU!” (turpmāk – 

Konkursā). 

2. Konkursu rīko Kārsavas novada pašvaldība, turpmāk tekstā – „Pašvaldība”. 

Konkursa rīkotāja kontaktpersona: Antra Barkāne, 26606506, 

antra.barkane@karsava.lv 

3. Konkursa mērķis – motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai un attīstībai, 

inovatīva produkta/pakalpojuma radīšanai, veicinot jauniešu dalību biznesa 

izglītības biedrības “Junior Achievement Latvija” (turpmāk – JAL) piedāvātajā 

uzņēmēju veicināšanas programmā un praktiskajos treniņos. 

4. Konkursa rezultātā tiks noskaidrotas 4 labākās biznesa idejas, kuru autori 

saņems naudas balvas: 1. vietas ieguvējs – 100 EUR; 2. vietas ieguvējs – 75 

EUR, 3. vietas ieguvējs – 50 EUR, kā arī veicināšanas balva – 25 EUR. 

5. Konkursa ietvaros notiks “Uzņēmējdarbības pēcpusdiena”, kurā Kārsavas 

vidusskolas un Malnavas koledžas jaunieši, pieredzējušu lektoru vadībā, tiks 

iepazīstināti ar “JAL” darbību un motivējošiem pieredzes stāstiem par Skolēnu 

mācību uzņēmumiem (turpmāk - SMU), kuri veiksmīgi jau uzsākuši savu 

darbību. 

6. Konkursa īstenošanai piešķirtais finansējums no Kārsavas novada domes – 

EUR 400. 

7. Konkurss tiek izsludināts no 2018. gada 8. oktobra līdz 9. novembrim. 

Konkursa ideju prezentācija notiks 2018. gada 13. novembrī.  

II. Konkursa izsludināšana 

8. Konkursa rīkotājs paziņojumu par tā izsludināšanu publicē interneta mājas lapā 

www.karsava.lv, informatīvajā izdevumā „Kārsavas Novada Vēstis” un izvieto 

informatīvos plakātus Kārsavas vidusskolā un Malnavas koledžā. 

9. Ar konkursa nolikumu var iepazīties: 

9.1. interneta mājas lapā www.karsava.lv; 

9.2. Kārsavas novada domes kancelejā, Vienības ielā 53, 2. stāvā; 

9.3. nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: antra.barkane@karsava.lv; 

9.4. pie SMU konsultantiem skolās – B. Anisimovas un R. Žukas. 

http://www.karsava.lv/
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III. Pretendentam noteiktās prasības 

10. Konkursa pieteikumu var iesniegt Kārsavas vidusskolas vai Malnavas koledžas 

audzēknis – jaunietis/jauniete vai jauniešu grupa, kas līdz 13. novembrim ir 

reģistrējušies kā SMU “JAL”. 

IV. Konkursa pieteikuma iesniegšana 

11. Lai pieteiktos biznesa ideju konkursam, pretendentam jāiesniedz pieteikums – 

aizpildīta konkursa pieteikuma veidlapa ar biznesa plānu (1. pielikums). 

12. Konkursa pieteikuma veidlapa un tai pievienojamie dokumenti jāsagatavo 

datorrakstā un valsts valodā. Ieteicamais burtu lielums – 12, atstarpe starp 

rindkopām 1,5, teksta stils – Times New Roman.  

13. Biznesa plāns (pieteikuma veidlapa un visi pielikumi) ir jāiesniedz vienā 

cauršūtā oriģināleksemplārā. Pēc konkursa biznesa plāns paliek pašvaldības 

rīcībā un glabāšanā. 

14. Konkursa pieteikuma iesniegšana: dokumentus iesniegt līdz 2018.gada 

9.novembrim: 

14.1. nosūtot elektroniski ar norādi „Konkursam „AS VARU!”” uz e-pastu: Antra 

Barkāne, 26606506, antra.barkane@karsava.lv 

14.2. vai nosūtot pa pastu uz adresi: Kārsavas novada pašvaldībai, Vienības iela 

53, Kārsava, LV-5717, ar norādi – „Konkursam „AS VARU!”” (pasta 

zīmogs ne vēlāk kā 2018. gada 9. novembris);  

14.3. vai iesniedzot personīgi aizlīmētu aploksni ar norādi „Konkursam „AS 

VARU!”” Kārsavas novada pašvaldības administrācijā, 2. stāvā, Vienības 

ielā 53, Kārsavā, LV-5717, līdz 9.novembrim plkst. 16.00). 

15. Uz pieteikuma dokumentācijas – e-pastā vai uz aploksnes, iesniedzot personīgi 

vai sūtot pa pastu, jānorāda informācija par pretendentu un tā 

kontaktinformācija (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese, izglītības iestāde, 

kurā mācās konkursa pretendents). 

V. Konkursa pieteikumu vērtēšana un rezultātu pasludināšana 

16. Pretendentu pieteikumus izvērtē un lēmumu par uzvarētāju apstiprināšanu 

pieņem Kārsavas novada domes apstiprinātā vērtēšanas komisija pašvaldības 

izveidota komisija 5 locekļu sastāvā – pašvaldības pārstāvji, uzņēmēji, nozares 

eksperti. 

17. Konkursa vērtēšanas komisija, iepazinusies ar iesniegtajiem pieteikumiem, gala 

vērtējumu sniegs 13. novembrī, kad pretendents klātienē sniegs savas biznesa 

idejas un plāna prezentāciju un atbildes uz konkursa komisijas uzdotajiem 

jautājumiem. 

18. Par konkursa uzvarētājiem pasludina konkursa pretendentus, kuru konkursa 

pieteikums pēc vērtēšanas kritērijiem saņēmis vislielāko šī nolikuma 22. punktā 

minēto punktu skaitu, bet ne mazāk kā pusi no noteiktā maksimālā punktu 

skaita. Plānotais atbalstīto jauniešu biznesa ideju skaits – 4 (četras). 

19. Ja nav iespējams noteikt precīzu konkursa pieteikumu vietu kārtību arī pēc 22. 

punktā norādītajiem kritērijiem, tad par uzvarētāju lemj konkursa vērtēšanas 

komisija balsojot. Ja balsošanā radies vienāds konkursa vērtēšanas komisijas 

locekļu balsu sadalījums, izšķirošās balss tiesības ir konkursa vērtēšanas 

komisijas priekšsēdētājam. 



20. Konkursa vērtēšanas komisija lēmumu par konkursa rezultātiem pieņem 

stundas laikā pēc visu dalībnieku biznesa ideju prezentācijas. Lēmumu paziņo 

un uzvarētājus apbalvo 2018.gada 13. novembrī. 

21. Konkursa vērtēšanas komisijas lēmums par konkursa rezultātiem tiek publicēts 

interneta mājas lapā www.karsava.lv un informatīvajā izdevumā “Kārsavas 

Novada Vēstis”; 

VI. Vērtēšanas kritēriji 

22. Vērtēšana notiek pēc vērtēšanas kritērijiem, kur maksimālā punktu summa – 70, 

sadalās šādi: 

22.2. biznesa plāna idejas oriģinalitātes/novitātes novērtējums – 10 punkti; 

22.3. biznesa plāna novērtējums [idejas formulējuma skaidrība, tirgus un 

konkurentu izpēte, finanšu aprēķini un to pamatotība] – 10 punkti; 

22.4. pašu materiālais vai darba ieguldījums projekta īstenošanā [vai ir 

produkta paraugs, sniegts pakalpojums, pieredze reālā vidē] – 5 punkti; 

22.5. produkta/pakalpojuma izaugsmes un attīstības iespējas, cenu politika, 

cenas kalkulācija un tās pamatotība, piesaiste reālajai videi, tehnoloģiskie 

risinājumi, dzīvotspēja – 10 punkti; 

22.6. plānotais finanšu stāvoklis (ieņēmumu ticamība, izmaksu sabalansētība, 

naudas plūsmas novērtējums, aprēķinu precizitāte) -10 punkti; 

22.7. biznesa idejas un plāna prezentācija – 25 punkti. 

23. Biznesa plāna pieteikumus vērtē katrs komisijas loceklis, katram projektam 

piešķirot punktus pēc 22. punktā norādītajiem kritērijiem. 

24. Uzvarētājs ir tas, kurš saskaitot visu vērtēšanas komisijas locekļu punktus, ir 

ieguvis vislielāko punktu skaitu, attiecīgi sadalot arī nākamās vietas. 

VII. Konkursa pretendenta tiesības un pienākumi 

25. Konkursa pretendents ir tiesīgs pirms konkursa pieteikumu iesniegšanas 

termiņa beigām atsaukt iesniegto konkursa pieteikumu. 

26. Konkursa pretendents ir atbildīgs par konkursa pieteikumā sniegtās ietvertās 

informācijas patiesumu. 

27. Konkursa pretendentam ir pienākums ievērot šo konkursa nolikumu. 

28. Konkursa pretendents apņemas: 

28.2. neiebilst, ka Kārsavas novada pašvaldība publiski nosauc konkursa 

dalībniekus, projektu idejas un laureātu piešķirtās naudas summas; 

28.3. apliecināt, ka ir informēts par audio, video vai vizuālo materiāla veidošanu 

publicitātes nodrošināšanai; 

28.4. iekļaut visos ar biznesa plāna saistītajos paziņojumos un reklāmās (masu 

medijos, bukletos, publiskajās runās, u.t.t.) norādi par Kārsavas novada 

pašvaldības atbalstu projektam; 

28.5. projekta realizēšanai piesaistīt finansējumu atbilstoši iesniegtajam biznesa 

plāna pieteikuma veidlapai. 

VIII. Naudas balvu piešķiršanas kārtība 

29. Konkursa uzvarētājam piešķirtās naudas balvas apjoms noteikts šī nolikuma 4. 

punktā. 

http://www.karsava.lv/


30. Konkursa uzvarētāji piešķirtās individuālās naudas balvas var saņemt Kārsavas 

novada domes kasē, Vienības ielā 53, Kārsavā, no 14. novembra līdz 21. 

novembrim, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 

IX. Noslēguma jautājumi 

31. Konsultācijas par Konkursu, Konkursa nolikumu un biznesa idejas apraksta 

sagatavošanu iespējams saņemt telefoniski, elektroniski vai klātienē pie  

Kārsavas novada pašvaldības konkursa kontaktpersonas, iepriekš piesakoties pa 

tālruni 26606506, vai sūtot jautājumu uz e-pastu: antra.barkane@karsava.lv 

32. Konkursam iesniegtie projekti dalībniekiem netiek izsniegti atpakaļ un tie 

glabājas pašvaldības arhīvā 5 gadus. 

 

 

Kārsavas novada domes priekšsēdētāja     I. Silicka 

  



1. Pielikums 
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1. Nosaukums un īss paredzētās komercdarbības apraksts 

 

 

2. Projekta mērķis(-i) 

 

 

3. Esošās situācijas apraksts 

(Kāpēc šobrīd ir nepieciešami Jūsu plānotie produkti vai pakalpojumi un kā tie 

uzlabos situāciju) 

 

4. Produktu/ pakalpojumu apraksts 

(Piedāvātās iespējas, cena, cenu veidošanas princips, salīdzinājums ar 

konkurentiem, izaugsmes un attīstības iespējas) 

 



5. Īstenošanas vieta 

(Aprakstīt vietu, kur tiks veikta saimnieciskā darbība, vai nepieciešamas atsevišķas 

telpas, aprīkojums, kāds aprīkojums) 

 

6. Piegādātāju apraksts 

(Aprakstīt nepieciešamo preču/pakalpojumu piegādātājus – vai tiks pirktas kādas 

izejvielas, materiāli, kādas ir paredzamās cenas) 

 

7. Noieta tirgus analīze 

(Vai tirgū šobrīd pieejams Jūsu plānotais produkts, pakalpojums, kas būs Jūsu 

klienti, kas būs Jūsu konkurenti, riski) 

 

8. Pārdošanas plāns 

(Plānotā produkta/pakalpojuma virzība – kur un kā plānojat pārdot savus 

produktus/pakalpojumus, kā plānojat tos reklamēt) 

 

9. Komandas locekļi (mācību firmas dalībnieki) 

(Plānoto dalībnieku skaits informācija par tiem, to funkcijas – darba uzdevumi, 

loma) 

 



 

10. Esošas iestrādnes veiksmīgai projekta īstenošanai 

(Pieredze, ievāktā informācija, praktiskās iemaņas u.tml.) 

 

11. Komercdarbības projekta finansiālās daļas apraksts 

Cik daudz finansiālo līdzekļu nepieciešams, tiek plānots ieguldīt komercdarbības 

uzsākšanai? 

Finansēšanas plāns 

Ienākumi (EUR) Izdevumi (EUR) Peļņa (EUR) 

…   

…   

…   

Kopā:   

 

 

 

 

     

vārds, uzvārds  paraksts  datums 
 


