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1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

1.1. „Biznesa izaicinājums” ir projekts topošajiem uzņēmējiem un līderiem viņu 

uzņēmējdarbības, komandas darba un radošo spēju attīstīšanai. 

 

2. KONKURSA ORGANIZATORS 

2.1. Organizators: „Biznesa izaicinājumu” rīko RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes 

Studentu pašpārvalde (turpmāk tekstā RTU IEVF SP) un Latvijas Universitātes Ekonomikas un 

vadības fakultātes Studentu pašpārvalde (turpmāk tekstā LU EVF SP). 

 

3. KONKURSA MĒRĶI, UZDEVUMI UN MĒRĶAUDITORIJA 

3.1. Projekta mērķis ir sekmēt studentu radošo domāšanu un uzņēmējspējas, izaicinot topošos 

biznesa elites pārstāvjus attīstīt sevis ģenerēto biznesa ideju ierobežotā laikā un telpā, attīstot  ideju 

autoru prasmes un motivējot turpmākai darbībai nākotnē, izmantojot iegūtos kontaktus. 

3.2. Projekta mērķis tiek realizēts RTU IEVF un LU EVF pašpārvaldēm rīkojot pasākumu, kurā 

vienas dienas garumā Latvijas uzņēmīgākajiem studentiem tiek dota iespēja realizēt savu biznesa 

ideju. 

3.3. Konkursa uzdevumi: 

3.3.1.   sekmēt komunikāciju starp augstskolu studentiem 

3.1.1. sekmēt Latvijas tautsaimniecības attīstību motivējot radošos un spējīgos studentus 

realizēt savas biznesa idejas 

3.1.2. uzsvērt radošas uzņēmējdarbības nozīmi valsts un starptautiskā līmenī 

3.4.Mērķauditorija: 

Latvijas augstskolu studenti, kuri vēlas izmantot „Biznesa izaicinājuma” iespēju, pierādot sev, 

žūrijai un sabiedrībai, ka viņi spēj realizēt izvēlēto biznesa ideju vienas dienas laikā, pielietojot 

savas radošās spējas, pārliecināšanas māku, komunikāciju taktikas un analītisko domāšanu. 

 

4. KONKURSA NORISE. LAIKS 

4.1. 2011. gada 20. novembris 23:00– pieteikumu iesūtīšanas termiņa beigas 

4.2. 2011. gada 25. novembris plkst. 9:30:00- 18:00  – „Biznesa izaicinājums” 

4.3.2011.gada 25.novembris plkst 20:00-04:00 - Vakara daļa 

 

4.4. Pasākums notiek un LU EVF telpās, kā arī Rīgas pilsētas ielās 2011.gada 11.novembrī. 

4.5. Plkst. 09:30 – 10:30 -  Pasākuma svinīgā atklāšana notiek LU EVF telpās 

4.6. Plkst. 11:00-18:00 -  dalībnieki dodas Rīgas ielās ar mērķi nopelnīt naudu, īstenojot savu 

biznesa ideju. Dienas laikā ideja var tikt mainīta. 

4.7. Pasākuma noslēgums norisinās telpās, iekļaujot vakariņas projekta dalībniekiem. Noslēgumā 

tik prezentētas sākotnējās idejas un to realizācija, kā arī tas, kā ideja dienas laikā ir attīstījusies, vai 

kādēļ tā tikusi mainīta. 
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4.8. Pēc dalībnieku prezentācijām notiek ēdināšana, kuras laikā žūrija izvērtē un nosaka labākās 

idejas un realizācijas autorus.  

Norādīto pasākumu un tikšanos konkrēti norises laiki un vietas tiks publicētas Konkursa mājas 

lapās www.ievfsp.lv un www.evf.lv un turpmāk izsūtītas dalībniekiem privāti reģistrācijā 

apstiprinātajos e-pastos. 

 

5. DALĪBA KONKURSĀ 

5.1. Dalībnieki 

5.1.1. Dalību konkursā ņem 60 studenti no Latvijas augstskolām, kas izteikuši vēlmi 

piedalīties projektā aizpildot pieteikuma anketu ar informāciju par dalībnieku ( vārdu, 

uzvārdu, telefona numuru, mācību iestādi, fakultāti un atbildēm uz organizatoru 

jautājumiem, kuras izvērtē konkursa gadījumā), un ar skaidri definētu, realizējamu 

ideju, kas atbilst konkursa nolikumam. 

5.1.2. Iesniegtajām idejām ir jābūt oriģinālām un atbilstošām vispārpieņemtiem biznesa 

ētikas principiem. 

5.2. Dalībnieku tiesības: 

5.2.1. vērsties pie Organizatoriem, lai tas izskaidrotu Konkursa Nolikumu; 

5.2.2. reģistrēties, aizpildot pieteikumu par dalību konkursā organizatoru mājas lapās 

www.ievfsp.lv un www.evf.lv ; 

5.2.3. izmantot Konkursa „Biznesa izaicinājums” reklāmas plakātu, lai to ievietotu savā 

mājas lapā, sociālajos tīklos un/vai izmantotu reklāmas kampaņās; 

5.2.4. apmeklēt Konkursa noslēguma pasākumu, neformālās vakariņas un saņemt diplomu 

atbilstoši sasniegtajiem rezultātiem; 

 

5.3. DALĪBNIEKU PIENĀKUMI 

5.3.1. noteiktajā termiņā iesniegt pieteikumu  

5.3.2. iepazīties ar konkursa nolikumu un ievērot to. 

 

5.4.  DALĪBNIEKU ATBILDĪBA 

Konkursa dalībnieki ir atbildīgi par: 

5.4.1. Pieteikumā iesniegtās informācijas patiesumu; 

5.4.2. Konkursa Nolikuma nosacījumu un procedūru ievērošanu. 

 

 

 

6.  IDEJAS 

6.1. Par konkursa nolikumam atbilstošu ideju netiek uzskatīta un tiks diskvalificēta: 

6.1.2. ubagošana, diedelēšana un citas tamlīdzīgas nekomerciālas darbības 

6.1.3. sava fiziskā ķermeņa pārdošana 

http://www.ievfsp.lv/
http://www.evf.lv/
http://www.ievfsp.lv/
http://www.evf.lv/
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6.1.4.nelikumīgas darbības, (cilvēk-tirdzniecība, azartspēles, narkotisko - apreibinošo 

vielu pārdošana u.c.) 

 

7. VĒRTĒŠANAS KOMISIJA 

7.1.Dalībnieku rezultātus vērtē Konkursa Vērtēšanas komisija, kuru sastāvā vienādās 

proporcijās ievēlēti Organizatoru pārstāvji. 

7.2 Žūrija nosaka pirmo, otro un trešo vietu konkursā pēc vairākiem idejas oriģinalitātes un 

rezultativitātes kritērijiem. 

7.3. Trīs galvenās balvas tiek piešķirtas trim uzvarētāju komandas dalībniekiem. 

 

8. PROJEKTA SNIEGUMS 

8.1. Studentiem tiek dota iespēja paplašināt savu kontaktu loku un veidot sadarbību ar 

projekta dalībniekiem arī nākotnē. 

8.2. Tiek veidoti pamati Latvijas tautsaimniecības un radošas uzņēmējdarbības attīstībai, 

motivējot aktīvos, radīt spējīgos studentus realizēt savas idejas praksē. 

8.3. Pasākumam notiekot Rīgas Vecpilsētas teritorijā tiek popularizētas RTU un LU, 

pieaicinātie sponsori iegūst iespēju iegūt atpazīstamību ne tikai studentu, bet arī Rīgas 

iedzīvotāju vidū. 

 

9. GROZĪJUMU VEIKŠANA 

9.1.Saskaņā ar konkursa Organizētāja lēmumu, šajā Nolikumā var tikt veikti grozījumi. Visi 

veiktie grozījumi tiks publicēti konkursa oficiālajās mājas lapās www.ievfsp.lv un 

www.evf.lv . 

 

 

http://www.ievfsp.lv/
http://www.evf.lv/

