Gada balvas zivsaimniecībā „Lielais loms – 2015”
NOLIKUMS
1. Gada balva zivsaimniecībā „Lielais loms – 2015” (turpmāk – Balva) ir ikgadēja
zivsaimniecības nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un
ieguldījumu nozares labā.
2. Balvas mērķis ir veicināt zivsaimniecības nozares attīstību un nozīmīgumu
sabiedrībā.
3. Balvu piešķir šādās nominācijās:
3.1. „Gada uzņēmums zivsaimniecībā” – juridiskai personai, kas ne mazāk kā trīs
gadus darbojas zivsaimniecības nozarē, par jaunu darbavietu radīšanu, ieguldījumiem
uzņēmuma attīstībā, par darba vides uzlabošanu, tostarp vides prasību ievērošanu, un
jaunas produkcijas radīšanu, kā arī produkcijas noieta tirgus paplašināšanu;
3.2. „Jauns un daudzsološs nozarē” – fiziskai personai, kas nav vecāka par 40
gadiem un kas devusi būtisku ieguldījumu uzņēmuma attīstībā (2014.–2015.gadā):
3.2.1. nodarbinātajam zivsaimniecības nozarē – par ieguldījumu uzņēmējdarbības
attīstībā – jaunu sadarbības partneru piesaisti, projektu izstrādi un īstenošanu, jaunas
produkcijas izstrādi u.tml.;
3.2.2. zivsaimniecības nozares uzņēmuma vadītājam – par ieguldījumu
uzņēmējdarbības attīstībā – uzņēmuma apgrozījuma kāpumu, veiksmīgu projekta
īstenošanu, nodarbinātības veicināšanu konkrētā reģionā, nozares popularizēšanu
u.tml.;
3.3. „Par inovatīvu uzņēmējdarbību” – juridiskai personai, kas ne mazāk kā divus
gadus darbojas zivsaimniecības nozarē, par inovāciju ieviešanu (2014.–2015.gadā),
tostarp tehnoloģijā, produkcijā, iepakojumā, loģistikā un ražošanas procesu vadībā;
3.4. „Par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā” – fiziskai personai par ilgstošu un
nozīmīgu ieguldījumu zivsaimniecības nozares attīstībā.
4. Apbalvošanas nosacījumi:
4.1. šī nolikuma 3.1.–3.3.apakšpunktā minētajās nominācijās apbalvo vienu laureātu
un ne vairāk kā divus veicināšanas balvu (2. un 3.vietas) ieguvējus:
4.1.1. laureāts saņem balvu „Lielais loms – 2015”, Zemkopības ministrijas diplomu
un naudas balvu 3000 euro,
4.1.2. 2. un 3. vietas ieguvēji saņem veicināšanas balvu „Lielais loms – 2015”,
Zemkopības ministrijas diplomu un naudas balvu 700 euro.
4.2. šī nolikuma 3.4.apakšpunktā minētajā nominācijā laureāts saņem balvu „Lielais
loms – 2015”, Zemkopības ministrijas diplomu un naudas balvu 4000 euro;
4.3. šī nolikuma 3.1.–3.3.apakšpunktā minētajās nominācijās balvu vienai un tai pašai
fiziskajai vai juridiskajai personai atkārtoti var piešķirt tikai pēc pieciem gadiem;
4.4. šī nolikuma 3.4.apakšpunktā minētajā nominācijā personai balvu piešķir vienu
reizi mūžā.
5. Pretendentus apbalvošanai izvirza:
5.1. ar zivsaimniecības nozari saistītās biedrības, nodibinājumi;
5.2. zivsaimniecības nozares uzņēmumi;
5.3. pašvaldības;
5.4. zivsaimniecības nozares valsts pārvaldes institūcijas.

6. Pieteikumu apbalvošanai līdz 2015.gada 17.augustam:
6.1. šī nolikuma 3.1.–3.3.apakšpunktā minētajās nominācijās atbilstoši šī rīkojuma
5.pielikumam iesniedz SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
(turpmāk – LLKC) konsultāciju birojos vai Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – LAD)
Klientu apkalpošanas centros;
6.2. šī nolikuma 3.4.apakšpunktā minētajā nominācijā iesniedz rakstveida pieteikumu
(brīvā formā) Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā Rīgā,
Republikas laukumā 2, 2302.telpā (tālr. 67027622), e-pasta adrese:
viktorija.kalnina@zm.gov.lv.
7. LLKC un LAD apkopo šī nolikuma 6.1.apakšpunktā minētos pieteikumus un
iesniedz tos Zemkopības ministrijā līdz 2015.gada 21.augustam.
8. Balvas pretendentus šī nolikuma 3.1.–3.3.apakšpunktā minētajās nominācijās vērtē
Zivsaimniecības konsultatīvā padome šādā kārtībā:
8.1. izskata saskaņā ar šī nolikuma 7.punktu LLKC un LAD iesniegto informāciju par
balvas pretendentiem, konstatējot, vai:
8.1.1. pieteikums ir sagatavots un iesniegts atbilstoši šī nolikuma prasībām;
8.1.2. balvas pretendents atbilst šī nolikuma 3.1.–3.3.apakšpunktā noteiktajām
konkrētas nominācijas prasībām;
8.2. līdz 2015.gada 30.septembrim atbilstoši konkrētās nominācijas vērtēšanas
kritērijiem (2.–4.pielikums) izvērtē balvas pretendentus, kas atbilst šī nolikuma
8.1.apakšpunkta nosacījumiem;
8.3. līdz 2015.gada 5.oktobrim apkopo vērtēšanas rezultātus, katrā nominācijā izvirzot
vienu laureātu un ne vairāk kā divus veicināšanas balvu saņēmējus.
9. Balvas pretendentus nominācijā „Par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā” vērtē
Zivsaimniecības konsultatīvā padome:
9.1. izvērtējot pieteikumus, kas ir iesniegti atbilstoši šī nolikuma 6.2. apakšpunktam;
9.2. līdz 2015.gada 5.oktobrim Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību
nodaļā, iesniedzot vērtēšanas rezultātus ar apbalvošanai izvirzītu vienu balvas
pretendentu.
10. Balvas pretendentu izvērtēšanas rezultātus 2015.gada oktobrī apstiprina
Zivsaimniecības konsultatīvā padome.
11. Balvu saņēmējus apbalvo 2015.gada pēdējā ceturksnī.
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