Gada balvas zivsaimniecībā „Lielais loms – 2016”
NOLIKUMS
1. Gada balva zivsaimniecībā „Lielais loms – 2016” (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 zvejas/akvakultūras uzņēmums;
3.2. gada uzņēmums zivju apstrādē;
3.3. jauns un daudzsološs nozarē;
3.4. ieguldījums zivsaimniecības popularizēšanā;
3.5. par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā.
4. Pretendents nominācijā “Gada zvejas/akvakultūras uzņēmums” var būt juridiska persona,
kura:
4.1. vismaz trīs gadus darbojas zvejas vai akvakultūras jomā;
4.2. veikusi ieguldījumus uzņēmuma attīstībā, radījusi jaunu produkciju, paplašinājusi
produkcijas noieta tirgu, uzlabojusi darba vidi un/vai radījusi jaunas darba vietas;
4.3. reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) kā nodokļu maksātāja un kurai nav
nodokļu maksājumu parādu, kas pārsniedz vienu procentu no uzņēmuma neto apgrozījuma
iepriekšējā pārskata gadā;
4.4. pēdējā gada laikā nav sodīta par būtiskiem pārkāpumiem savas profesionālās darbības jomā,
tostarp nav izdarījusi smagus pārkāpumus kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes (ES)
2014.gada 15.maija regulā Nr. 508/20141, kā arī darba vides prasību neievērošanu saskaņā ar
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
5. Pretendents nominācijā “Gada uzņēmums zivju apstrādē” var būt juridiska persona, kura:
5.1. vismaz trīs gadus darbojas zivju apstrādes jomā;
5.2. veikusi ieguldījumus uzņēmuma attīstībā, radījusi jaunu produkciju, paplašinājusi
produkcijas noieta tirgu, uzlabojusi darba vidi un/vai radījusi jaunas darba vietas;
5.3. reģistrēta VID kā nodokļu maksātāja un kurai nav nodokļu maksājumu parādu, kas
pārsniedz vienu procentu no uzņēmuma neto apgrozījuma iepriekšējā pārskata gadā;
5.4. pēdējā gada laikā nav sodīta par būtiskiem pārkāpumiem savas profesionālās darbības jomā,
tostarp nav izdarījusi smagus pārkāpumus kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes (ES)
2014.gada 15.maija regulā Nr. 508/2014, kā arī darba vides prasību neievērošanu saskaņā ar
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
6. Pretendents nominācijā “Jauns un daudzsološs nozarē” var būt fiziska persona
(nodarbinātais vai uzņēmuma vadītājs):
6.1. kuras vecums nepārsniedz 40 gadus;
6.2. kura darbojas zivsaimniecības nozares uzņēmumā;
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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.

6.3. kas veikusi būtisku ieguldījumu uzņēmuma attīstībā, tostarp jaunas produkcijas izstrāde,
jaunu sadarbības partneru piesaiste, uzņēmuma attīstības projektu izstrāde un īstenošana,
uzņēmuma apgrozījuma pieauguma veicināšana, nodarbinātības veicināšana konkrētā reģionā
u.tml.
7. Pretendents nominācijā “Ieguldījums zivsaimniecības popularizēšanā” var būt fiziska vai
juridiska persona, kura:
7.1. veicinājusi zivsaimniecības popularizēšanu sabiedrībā, tostarp izstrādājusi pakalpojumu
sabiedrības informēšanai, piemēram, degustācijas, meistarklases, ekskursiju grupu uzņemšana, ar
nozari saistītu tūrisma pakalpojumu piedāvājums, prakses vieta un apmācība uzņēmumā u.tml.;
7.2. reģistrēta VID kā nodokļu maksātāja un kurai nav nodokļu maksājumu parādu, kas
pārsniedz vienu procentu no uzņēmuma neto apgrozījuma iepriekšējā pārskata gadā (ja
attiecināms);
7.3. pēdējā gada laikā nav sodīta par būtiskiem pārkāpumiem savas profesionālās darbības jomā,
tostarp nav izdarījusi smagus pārkāpumus kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes (ES)
2014.gada 15.maija regulā Nr. 508/2014, kā arī darba vides prasību neievērošanu saskaņā ar
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
8. Pretendents nominācijā „Par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā” var būt fiziska persona,
kura ilgtermiņā devusi izcilu ieguldījumu zivsaimniecības nozares attīstībā.
9. Šī nolikuma 3.1.–3.3.apakšpunktā minētajās nominācijās šī gada laureātiem balvu atbilstošajās
nominācijās nepiešķir turpmākos trīs gadus (2017., 2018. un 2019.gadā), bet 2015.gada
nominācijas “Gada uzņēmums zivsaimniecībā” un “Jauns un daudzsološs nozarē” laureātiem –
2016., 2017. un 2018.gadā.
10. Šī nolikuma 3.5.apakšpunktā minētajā nominācijā personai balvu piešķir vienu reizi mūžā.
11. Apbalvošanas nosacījumi:
11.1. šī nolikuma 3.1.–3.3.apakšpunktā minētajās nominācijās apbalvo vienu laureātu un ne
vairāk kā divus veicināšanas balvu (2. un 3.vietas) ieguvējus, bet šī nolikuma 3.4. un
3.5.apakšpunktā minētajās nominācijās apbalvo vienu laureātu;
11.2. attiecīgajās nominācijās apbalvojumā saņem:
11.2.1. šī nolikuma 3.1.–3.3.apakšpunktā minēto nomināciju laureāts – balvu „Lielais loms –
2016”, Zemkopības ministrijas (turpmāk – ZM) diplomu un naudas balvu 3000 eiro;
11.2.2. šī nolikuma 3.1.–3.3.apakšpunktā minēto nomināciju 2. un 3.vietas ieguvēji –
veicināšanas balvu „Lielais loms – 2016”, ZM diplomu un naudas balvu 700 eiro.
11.2.3. šī nolikuma 3.4.apakšpunktā minētās nominācijas laureāts – 2016.gada speciālo balvu
„Lielais loms – 2016”, ZM diplomu un naudas balvu 1000 eiro;
11.2.4. šī nolikuma 3.5.apakšpunktā minētās nominācijas laureāts – balvu „Lielais loms – 2016”,
ZM diplomu un naudas balvu 4000 eiro.
12. Pretendentus apbalvošanai izvirza:
12.1. ar zivsaimniecības nozari saistītās biedrības, nodibinājumi, organizācijas;
12.2. zivsaimniecības nozares uzņēmumi;
12.3. pašvaldības;
12.4. zinātniskās institūcijas;
12.5. ZM padotībā esošās iestādes.
13. Pieteikumu apbalvošanai līdz 2016.gada 1.jūnijam:
13.1. šī nolikuma 3.1.–3.4.apakšpunktā minētajās nominācijās atbilstoši šī rīkojuma 7.–
10.pielikumiem attiecīgajās nominācijās kopā ar aizpildītu pieteikuma veidlapu (6.pielikums)

iesniedz SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (turpmāk – LLKC) konsultāciju
birojos vai Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – LAD) Klientu apkalpošanas centros;
13.2. šī nolikuma 3.5.apakšpunktā minētajā nominācijā iesniedz informāciju par pretendentu
atbilstoši šī nolikuma 11.pielikumam kopā ar aizpildītu pieteikuma veidlapu (6.pielikums) ZM
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2302.telpā (tālr. 67027622),
e-pasta adrese: viktorija.kalnina@zm.gov.lv.
14. Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls (turpmāk – ZST) apkopo LLKC un LAD saņemtos
pieteikumus un pārliecinās par pieteikumu atbilstību šī nolikuma prasībām, nepieciešamības
gadījumā pieprasa no izvirzītāja papildu informāciju par pretendentiem un iesniedz tos
Zemkopības ministrijā līdz 2016.gada 10.jūlijam.
15. Balvas pretendentus vērtē ZM izveidota vērtēšanas komisija šādā kārtībā:
15.1. izskata saskaņā ar šī nolikuma 14.punktu ZST iesniegto informāciju par balvas
pretendentiem;
15.2. līdz 2016.gada 1.septembrim atbilstoši attiecīgās nominācijas vērtēšanas kritērijiem (2.–
5.pielikums) izvērtē balvas pretendentus, kas atbilst šī nolikuma 13.1.apakšpunkta
nosacījumiem;
15.3. līdz 2016.gada 12.septembrim apkopo vērtēšanas rezultātus un iesniedz apstiprināšanai
zemkopības ministram, katrā nominācijā izvirzot vienu laureātu un ne vairāk kā divus
veicināšanas balvu saņēmējus, izņemot nominācijās “Ieguldījums zivsaimniecības
popularizēšanā” un “Par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā”, kurās izvirza tikai vienu laureātu.
16. Pretendentu izvērtēšanas rezultātus 2016.gada septembrī apstiprina zemkopības ministrs.
17. ZM valsts sekretāre apstiprina dalībniekus Balvas vērtēšanas komisijai, kuras sastāvā tiek
iekļauti valsts institūciju un ar zivsaimniecības nozari saistīto jomu pārstāvji no:
17.1. Zemkopības ministrijas;
17.2. Lauku atbalsta dienesta;
17.3. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”;
17.4. Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla;
17.5. Zivsaimniecības vietējās rīcības grupas;
17.6. zvejniecības piekrastes ūdeņos;
17.7. zvejniecības aiz piekrastes ūdeņos;
17.8. akvakultūras;
17.9. zivju produktu pārstrādes.
18. Balvu saņēmējus apbalvo 2016.gada pēdējā ceturksnī.

