Gada balvas zivsaimniecībā “Lielais loms 2019”
NOLIKUMS
I. Gada balvas būtība
1. Gada balva zivsaimniecībā “Lielais loms 2019” (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.
II. Gada balvas norise
3. Balvu piešķir šādās nominācijās:
3.1. gada uzņēmums jūras zvejniecībā;
3.2. gada uzņēmums jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejniecībā;
3.3. gada uzņēmums akvakultūrā;
3.4. gada uzņēmums zivju apstrādē;
3.5. ieguldījums zivsaimniecības un ūdeņu apsaimniekošanas popularizēšanā;
3.6. jauns un daudzsološs nozarē;
3.7. par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā.
4. Pretendents nominācijā “Gada uzņēmums jūras zvejniecībā” un nominācijā “Gada
uzņēmums jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejniecībā” var būt juridiska persona, kura:
4.1. vismaz trīs gadus darbojas zvejas jomā;
4.2. īstenojusi ieguldījumus uzņēmuma attīstībā, radījusi jaunu produkciju, paplašinājusi
produkcijas noieta tirgu, uzlabojusi darba vidi un (vai) radījusi jaunas darbavietas.
5. Pretendents nominācijā “Gada uzņēmums akvakultūrā” var būt juridiska persona, kura:
5.1. vismaz trīs gadus darbojas akvakultūras jomā;
5.2. īstenojusi ieguldījumus uzņēmuma attīstībā, radījusi jaunu produkciju, paplašinājusi
produkcijas noieta tirgu, uzlabojusi darba vidi un (vai) radījusi jaunas darbavietas.
6. Pretendents nominācijā “Gada uzņēmums zivju apstrādē” var būt juridiska persona, kura:
6.1. vismaz trīs gadus darbojas zivju apstrādes jomā;
6.2. īstenojusi ieguldījumus uzņēmuma attīstībā, radījusi jaunu produkciju, paplašinājusi
produkcijas noieta tirgu, uzlabojusi darba vidi un (vai) radījusi jaunas darba vietas.
7. Pretendents nominācijā “Ieguldījums zivsaimniecības un ūdeņu apsaimniekošanas
popularizēšanā” var būt fiziska vai juridiska persona, kura veicinājusi zivsaimniecības un
ūdeņu ilgtspējīgas izmantošanas popularizēšanu sabiedrībā, tostarp ieviesusi pakalpojumu
sabiedrības informēšanai, piemēram, degustācijas, meistarklases, ekskursiju grupu uzņemšanu,
ar nozari un ūdeņu izmantošanu saistītu tūrisma pakalpojumu piedāvājumu, prakses vietu un
apmācību organizēšanu u.tml.
8. Pretendents nominācijā “Jauns un daudzsološs nozarē” var būt fiziska persona
(nodarbinātais vai uzņēmuma vadītājs), kura:
8.1. ir ne vecāka par 40 gadiem;
8.2. nodarbināta zivsaimniecības nozares uzņēmumā;
8.3. īstenojusi būtisku ieguldījumu uzņēmuma attīstībā, tostarp jaunas produkcijas izstrādi,
jaunu sadarbības partneru piesaisti, uzņēmuma attīstības projektu izstrādi un īstenošanu,

uzņēmuma apgrozījuma pieauguma veicināšanu, nodarbinātības veicināšanu konkrētā reģionā
u.tml.
9. Pretendents nominācijā “Par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā” var būt fiziska persona,
kura:
9.1. ilgtermiņā devusi izcilu ieguldījumu zivsaimniecības nozares attīstībā;
9.2. sasniegusi vismaz 50 gadu vecumu.
10. Balvas pretendentam šī nolikuma 3.1.–3.5. apakšpunktā minētajās nominācijās jāatbilst
šādām prasībām:
10.1. reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk arī – VID) kā nodokļu maksātājs un nav
nodokļu maksājumu parādu, kas pārsniedz vienu procentu no uzņēmuma neto apgrozījuma
iepriekšējā pārskata gadā (ja attiecināms);
10.2. pēdējā gada laikā līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim nav sodīts par būtiskiem
pārkāpumiem savas profesionālās darbības jomā, tostarp nav izdarījis smagus pārkāpumus, kā
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2014. gada 15. maija regulā Nr. 508/20141, ne
arī par darba vides prasību neievērošanu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksu.
11. Šī nolikuma 3.1.–3.6. apakšpunktā minētajās nominācijās attiecīgā gada laureātiem balvu
atbilstošajās nominācijās nepiešķir turpmākos trīs gadus, kā arī attiecīgā gada laureāts nevar
būt pretendents, kuram kopš iepriekšējās balvas saņemšanas atbilstošajā nominācijā nav
pagājuši trīs gadi. Tāpat šī nolikuma 3.2.apakšpunktā minētās nominācijas laureāts nevar būt
pretendents, kuram 2016., 2017. vai 2018. gadā tika piešķirta laureāta balva nominācijā “Gada
zvejas uzņēmums” un šī nolikuma 3.5.apakšpunktā minētās nominācijas laureāts, kuram 2016.,
2017. vai 2018. gadā tika piešķirta laureāta balva nominācijā “Ieguldījums zivsaimniecības
popularizēšanā”.
12. Šī nolikuma 3.7. apakšpunktā minētajā nominācijā personai balvu piešķir vienu reizi mūžā.
13. Vienu Balvas pretendentu, ja pretendents ir juridiska persona, drīkst pieteikt vienā atbilstošā
nominācijā.
14. Pretendentus, saskaņojot ar pašu balvas pretendentu, apbalvošanai izvirza:
14.1. ar zivsaimniecības nozari saistītās biedrības, nodibinājumi un citas organizācijas;
14.2. zivsaimniecības nozares uzņēmumi;
14.3. pašvaldības;
14.4. zinātniskās institūcijas;
14.5. Zemkopības ministrijas (turpmāk arī – ZM) padotībā esošās iestādes.
III. Gada balvas pretendentu pieteikšana un vērtēšana
15. Pieteikumu par apbalvošanu līdz 2019. gada 31. maijam:
15.1. šī nolikuma 3.1.–3.6.apakšpunktā minētajās nominācijās atbilstoši šī rīkojuma 7.–
12. pielikumam attiecīgajās nominācijās kopā ar aizpildītu pieteikuma veidlapu (6. pielikums)
Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2014. gada 15. maija Regulas Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr.
1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 10.pants un
Komisijas 2014. gada 17. decembra Deleģētā regula (ES) Nr. 2015/288, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu papildina attiecībā uz pieteikumu
nepieņemamības laikposmu un tā sākuma un beigu dienu.
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iesniedz SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (turpmāk – LLKC) konsultāciju
birojos vai Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – LAD) Klientu apkalpošanas centros;
15.2. šī nolikuma 3.7. apakšpunktā minētajā nominācijā iesniedz informāciju par pretendentu
atbilstoši šī nolikuma 13. pielikumam kopā ar aizpildītu pieteikuma veidlapu (6. pielikums) ZM
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2301. telpā (tālr.
67878705), e-pasta adrese: kaspars.funts@zm.gov.lv.
16. Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls (turpmāk – ZST):
16.1. apkopo LLKC un LAD saņemtos pieteikumus;
16.2. nosūta šī nolikuma 16.1.apakšpunktā minētos pieteikumus LAD pretendentu izvērtēšanai
par atbilstību Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 598 “Noteikumi par
valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un
zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā” 10.punktam;
16.3. pārliecinās par pieteikumu atbilstību šī nolikuma prasībām, tai skaitā, ņemot vērā šī
nolikuma 16.2.apakšpunktā minēto LAD izvērtējumu;
16.4. ja nepieciešams pretendentu vērtēšanai, apmeklē nomināciju pretendentus un pieprasa no
papildu informāciju par pretendentu;
16.5. iesniedz pieteikumus un apkopoto papildu informāciju par pretendentiem ZM Preses un
sabiedrisko attiecību nodaļā līdz 2019. gada 12. jūlijam.
17. Balvas pretendentus vērtē valsts sekretāra izveidota vērtēšanas komisija šādā kārtībā:
17.1. izskata saskaņā ar šī nolikuma 16. punktu ZST iesniegto informāciju par balvas
pretendentiem;
17.2. līdz 2019. gada 30. augustam, ievērojot attiecīgās nominācijas vērtēšanas kritērijus (1.–
5. pielikums), izvērtē balvas pretendentus, kas atbilst šī nolikuma 15.1. apakšpunkta
nosacījumiem;
17.3. līdz 2019. gada 13. septembrim apkopo vērtēšanas rezultātus un iesniedz ZM Preses un
sabiedrisko attiecību nodaļai, kas tos sagatavo apstiprināšanai ministram;
17.4. komisija nominācijās “Ieguldījums zivsaimniecības un ūdeņu apsaimniekošanas
popularizēšanā” un “Par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā” izvirza pa vienam laureātam, bet
visās pārējās nominācijās – pa vienam laureātam un vienam veicināšanas balvas saņēmējam,
ņemot vērā arī šī nolikuma 17.10.apakšpunktā noteikto;
17.5. Balvas pretendentu vērtēšanas rezultātu pieņemšana, saskaņošana vai balsošana var notikt
klātienē vai elektroniski;
17.6. komisijas pārstāvji, kuri tieši vai netieši ir ieinteresēti lēmuma pieņemšanā par vienu
konkrētu Balvas pretendentu vai kuriem ir citi apstākļi, kas rada pamatotas šaubas par viņu
objektivitāti, sevi atstādina un nepiedalās attiecīgās nominācijas Balvas pretendentu vērtēšanā;
17.7. Balvas pretendentus katrā nominācijā izvērtē un lēmumu par laureātu un veicināšanas
balvu saņēmējiem pieņem ne mazāk kā astoņi komisijas pārstāvji, tajā skaitā tie, kas sevi ir
atstādinājuši no vērtēšanas, ievērojot šī nolikuma 17.6. apakšpunkta prasību;
17.8. ja Balvas pretendentiem piešķirts vienāds punktu skaits, komisijas pārstāvji lēmumu par
laureāta vai veicināšanas balvas saņēmēju pieņem balsojot. Ja balsu skaits sadalās vienādi,
izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss;
17.9. komisija ar vienprātīgu lēmumu var izslēgt no turpmākās izvērtēšanas Balvas pretendentu,
kurš attiecīgajā nominācijā atbilstoši nominācijas vērtēšanas kritērijiem iegūst zemu vērtēšanas
punktu skaitu un tādēļ nav cienīgs saņemt nozares atzinības balvu.
17.10. komisija var pieņemt lēmumu neizvirzīt veicināšanas balvai nevienu pretendentu, ja
nominācijā izvirzīti mazāk nekā trīs pretendenti.
18. Pretendentu izvērtēšanas rezultātus 2019. gada septembrī apstiprina zemkopības ministrs.

19. ZM valsts sekretārs apstiprina Balvas vērtēšanas komisijas sastāvu, kurā iekļauti pārstāvji
no šādām valsts institūcijām un ar zivsaimniecības nozari saistītām organizācijām:
19.1. Zemkopības ministrijas;
19.2. Lauku atbalsta dienesta;
19.3. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”;
19.4. Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla;
19.5. Zivsaimniecības vietējās rīcības grupas;
19.6. zvejniecības organizācijām, kas darbojas piekrastes ūdeņos;
19.7. zvejniecības organizācijām, kas darbojas aiz piekrastes ūdeņiem;
19.8. akvakultūras organizācijām;
19.9. zivju produktu pārstrādes uzņēmumiem;
19.10. ar zivju resursiem un zivsaimniecības nozari saistītiem plašsaziņas līdzekļiem.
IV. Gada balvas ieguvēju apbalvošana
20. Apbalvošanas nosacījumi:
20.1. šī nolikuma 3.1.–3.4. un 3.6. apakšpunktā minētajās nominācijās apbalvo vienu laureātu
un vērtēšanas komisija var lemt arī par viena veicināšanas balvas ieguvēja apbalvošanu, bet šī
nolikuma 3.5. un 3.7. apakšpunktā minētajās nominācijās apbalvo vienu laureātu;
20.2. attiecīgajās nominācijās apbalvojumā saņem:
20.2.1. šī nolikuma 3.1.–3.4. un 3.6. apakšpunktā minēto nomināciju laureāts – lielo balvu
“Lielais loms 2019”, ZM diplomu un naudas balvu 3000 euro;
20.2.2. šī nolikuma 3.1.–3.4. un 3.6. apakšpunktā minēto nomināciju veicināšanas balvu
ieguvēji – mazo balvu “Lielais loms 2019”, ZM diplomu un naudas balvu 700 euro;
20.2.3. šī nolikuma 3.5. apakšpunktā minētās nominācijas laureāts – lielo balvu “Lielais loms
2019”, ZM diplomu un naudas balvu 1000 euro;
20.2.4. šī nolikuma 3.7. apakšpunktā minētās nominācijas laureāts – lielo balvu “Lielais loms
2019”, ZM diplomu un naudas balvu 4000 euro.
21. Balvu saņēmējus apbalvo 2019. gada pēdējā ceturksnī.
V. Gada balvas pretendentu personas datu apstrāde
22. Balvas pretendentu vērtēšanas nodrošināšanai tiek apstrādāti šādi Balvas pretendentu
personas dati:
22.1. pieteikumu veidlapās norādītie personas dati;
22.2. apbalvošanas ceremonijas laikā uzņemtās fotogrāfijas ar Balvas pretendentiem un/vai
ieguvējiem, kuras tiek izvietotas ZM tīmekļvietnē.
23. Balvas pretendentu personas dati pieteikuma veidlapās nepieciešami Balvas pretendentu
izvērtēšanai atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem un laureātu un veicināšanas balvu saņēmēju
noteikšanai.
24. Fotogrāfiju ievietošana ZM tīmekļvietnē nepieciešama, lai popularizētu Balvu un
uzņēmumus un/vai personas, kas veikušas ieguldījumu Latvijas zivsaimniecības nozares
attīstībā.
25. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – datu subjekta (Balvas pretendenta) piekrišana,
iesniedzot pieteikuma veidlapu.
26. Pieteikuma veidlapās norādīto personas datu apstrādi veic:
26.1. institūcijas, kurās iesniedz pieteikumus;
26.2. ZST;
26.3. Zemkopības ministrija;
26.4. ZM valsts sekretāra izveidota pretendentu vērtēšanas komisija;

27. Balvas pretendentam ir tiesības iebilst pret viņa personas datu apstrādi. Ja pretendents izsaka
iebildumu pret fotogrāfiju, kurā viņš redzams, izvietošanu ZM tīmekļvietnē, ZM neizmanto vai
izņem no tīmekļvietnes fotogrāfiju ar konkrēto pretendentu.

