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LATVIJAS  REPUBLIKA 
 

 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss  654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv 
 

N O L I K U M S  
   Daugavpilī 

 
 

 

2017.gada 8.jūnijā      Nr. 9  

     Protokols Nr. 11., 3. &, lēmums Nr. 514 

 

 

Daugavpils novada konkursa „Saimnieks 2017” 

NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 

21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.panta 

pirmo un trešo daļu  
 

 

I. Konkursa būtība 

 

 1. Daugavpils novada konkurss „Saimnieks  2017” (turpmāk – konkurss) ir 

Daugavpils novada domes un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  „Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības centrs” (turpmāk – LLKC) Daugavpils biroja rīkots  pasākums ar 

mērķi noteikt labāko ieguldījumu Daugavpils novada lauku attīstībā un lauksaimniecībā. 

 

II. Konkursa norise 

 

 2. Konkurss notiek šādās grupās: 

      2.1. “Gada lauku saimniecība”: 

- graudkopība, 

- piena lopkopība, 

- gaļas lopkopība, 

- sīklopu audzēšana, 

- akvakultūra,  

- biškopība, 

- augļkopība, 

- dārzeņkopība, 

 

      2.2. “Bioloģiskā lauku saimniecība”; 

mailto:ddmc@drp.lv
http://www.dnd.lv/
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     2.3. “Gada uzņēmums mājražošanā”; 

     2.4. “Ģimene lauku sētā”; 

     2.5. “Jaunais veiksmīgais zemnieks”; 

     2.6. “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā”. 

       

 3.  Par konkursa dalībnieku grupā „Gada lauku saimniecība” var būt juridiska vai 

fiziska persona, kura: 

          3.1. reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk - VID) kā nodokļu maksātājs un 

kurai nav nodokļu maksājumu parādu par 2016. taksācijas gadu; 

           3.2. reģistrēta vai atzīta Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk - PVD) kā pārtikas 

apritē iesaistīts uzņēmums (ja attiecināms); 

          3.3. sev piederošās lauksaimniecības dzīvnieku novietnes, ganāmpulkus un 

dzīvniekus ir reģistrējusi Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Lauksaimniecības datu centrs” 

(turpmāk -LDC) un, kuras ganāmpulkā tiek veikta pārraudzība (ja attiecināms); 

          3.4. kuras ganāmpulks ir brīvs no valsts uzraudzībā esošām infekcijas slimībām un 

nav veterināro ierobežojumu saistībā ar infekcijas slimību apkarošanu (ja attiecināms); 

          3.5. pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīta par būtiskiem pārkāpumiem savas 

profesionālās darbības jomā, kā arī par vides prasību neievērošanu saskaņā ar Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksu.  

 

 4. Par konkursa dalībnieku grupā „Bioloģiskā lauku saimniecība” var būt juridiska 

vai fiziska persona, kura: 

 4.1. reģistrēta VID kā nodokļu maksātāja un kurai nav nodokļu maksājumu parādu 

par 2015. taksācijas gadu; 

 4.2. saņēmusi bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātu vienā no PVD apstiprinātajām 

kontroles institūcijām bioloģiskās lauksaimniecības jomā; 

 4.3. reģistrēta vai atzīta PVD kā pārtikas apritē iesaistīts uzņēmums, izņemot, ja 

saimniecība realizē augkopības primāros produktus galapatērētājam nelielos apjomos; 

 4.4. sev piederošās lauksaimniecības dzīvnieku novietnes, ganāmpulkus un 

dzīvniekus ir reģistrējusi LDC un kuras ganāmpulkā tiek veikta pārraudzība (ja attiecināms); 

 4.5. pēdējā gada laikā nav saņēmusi ierobežojumus bioloģiskās lauksaimniecības 

sertifikācijā; 

 4.6. ganāmpulks ir brīvs no valsts uzraudzībā esošām infekcijas slimībām un nav 

veterināro ierobežojumu saistībā ar infekcijas slimību apkarošanu (ja attiecināms); 

 4.7. pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīta par būtiskiem pārkāpumiem savas 

profesionālās darbības jomā, kā arī par vides prasību neievērošanu saskaņā ar Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksu. 

 

5. Par konkursa dalībnieku grupā „Gada uzņēmums mājražošanā” var būt juridiska 

vai fiziska persona, kura: 
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 5.1. iepriekšējā kalendārā gadā lauksaimniecības produktu pārstrādē izmantoja 

vismaz 70 % Latvijas izcelsmes izejvielas; 

 5.2.  reģistrēta VID kā nodokļu maksātājs un kurai nav nodokļu maksājumu parādu 

par 2016. taksācijas gadu;  

 5.3. pēdējā gada laikā nav sodīta par būtiskiem pārkāpumiem pārtikas aprites jomā, 

kā arī par vides prasību neievērošanu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksu. 

 

 6. Par konkursa dalībnieku grupā „Ģimene lauku sētā” var būt vienas ģimenes 

apsaimniekota lauku saimniecība, kura: 

 6.1. veic pastāvīgu saimniecisko darbību; 

 6.2. pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīta par būtiskiem pārkāpumiem savas 

profesionālās darbības jomā, kā arī par vides prasību neievērošanu saskaņā ar Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksu; 

 6.3. sev piederošās lauksaimniecības dzīvnieku novietnes, ganāmpulkus un 

dzīvniekus ir reģistrējusi LDC (ja attiecināms); 

 6.4. PVD nav konstatējis pārkāpumus par izmaiņām un notikumiem ganāmpulkā, 

dzīvnieku reģistrā (ja attiecināms); 

 6.5. ganāmpulks ir brīvs no valsts uzraudzībā esošām infekcijas slimībām un nav 

veterināro ierobežojumu saistībā ar infekcijas slimību apkarošanu (ja attiecināms). 

 

 7. Par konkursa dalībnieku grupā “Jaunais veiksmīgākais zemnieks” var būt 

zemnieku saimniecības vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību īpašnieks, kura: 

 7.1. vecums nepārsniedz 40 gadus; 

 7.2. ir atbilstoša lauksaimniecības izglītība vai, kurš studē Latvijas  Lauksaimniecības 

Universitātē, vai mācās kādā lauksaimniecības profesionālās izglītības iestādē; 

 7.3. saimniecībā saimnieko ne vairāk ka3 (trīs) gadus un kura darbība saistīta ar  

lauksaimniecisko ražošanu, kas pamatojas uz labas lauksaimniecības prakses nosacījumu 

ievērošanu un apkārtējās vides sakārtošanu; 

 7.4. saimniecība reģistrēta VID kā nodokļu maksātāja un kurai nav nodokļu 

maksājumu parādu par 2016. taksācijas gadu;  

 7.5. pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīta par būtiskiem pārkāpumiem savas 

profesionālās darbības jomā, kā arī par vides prasību neievērošanu saskaņā ar Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksu. 

 

 8. Par konkursa dalībnieku grupā „Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā” 

var būt fiziska vai juridiska persona, kura: 

 8.1. ir realizējusi projektu (realizētais projekts ir pilnībā apmaksāts) Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” vai pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”; 

 8.2. īstenojot projektu, ir sasniegusi projektā noteiktos mērķus; 
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 8.3. ir reģistrēta VID kā nodokļu maksātāja un kurai nav nodokļu maksājumu parādu; 

 8.4. pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīta par būtiskiem pārkāpumiem savas 

profesionālās darbības jomā saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. 

  

 9. Konkursa dalībnieku šī nolikuma 2.1.-2.6. apakšpunktā minētajās grupās, 

saskaņojot ar pašu konkursa dalībnieku, izvirza viena vai vairākas no šādām iestādēm vai 

organizācijām: 

 9.1. LLKC; 

 9.2. pašvaldības iestādes; 

 9.3. nevalstiskās organizācijas. 

 

III. Konkursa norise un vērtēšana 

 

 10. Lai konkursa dalībnieku pieteiktu dalībai konkursā: 

 10.1. līdz 2017.gada 30. jūnijam Daugavpils novada domē jāiesniedz pieteikums 

konkursam (1.-6.pielikums); 

 10.2. LLKC apkopo un pārbauda iesniegtos pieteikumus un kopā ar vērtēšanas 

komisiju  saskaņo konkursantu izvērtēšanas grafiku klātienē; 

 10.3. līdz 2017. gada 28. jūlijam  atbilstoši konkrētās grupas vērtēšanas kritērijiem 

(7.-12.pielikums)  komisija izvērtē pretendentus klātienē; 

 10.4. līdz 2017.gada 25. augustam apkopo vērtēšanas rezultātus, katrā konkursa 

grupā izvirzot trīs konkursa dalībniekus no to pretendentu vidus, kuri izvērtēti klātienē. 

 

IV. Konkursa uzvarētāji un to apbalvošana 

 

 11. Šī nolikuma 2.1.–2.6. apakšpunktā minētajās konkursa grupās laureātus apbalvos 

ar Gada balvu „Saimnieks” (piemiņas suvenīrs), Daugavpils novada Pateicību, savukārt       

2. un 3. vietas ieguvēju apbalvos ar veicināšanas balvu un pateicības rakstu. 

 

 12. Konkursa dalībniekus godinās konkursa noslēguma pasākumā 2017.gada rudenī. 

 

 13. Konkursa balvu fonda veidošanā var piedalīties iestādes, organizācijas, 

uzņēmumi vai privātpersonas. 

 

 14. Konkursa dalībnieku godināšanas atspoguļošanai uzaicina televīzijas, radio un 

preses izdevumu žurnālistus. 

 

 

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja           J.Jalinska 
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       1.pielikums 

       Daugavpils novada domes 2017.gada 

       8.jūnija nolikumam Nr. 9 

       (protokols Nr. 11., 3.&, lēmums Nr. 514) 
  

Konkursa „Saimnieks 2017” 

PIETEIKUMS  

grupā „Gada lauku saimniecība”  

  

Pagasts___________________________ 

Saimniecības īpašuma forma, nosaukums___________________________________________________  

           

      

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  
  

Īpašnieks vai vadītājs (pasvītrot)__________________________________________________________      

                 (vārds, uzvārds, dzimšanas gads)  

Tālruņa (mobilā) Nr. ____________________, e-pasta adrese  _________________________________  
  

Saimniecības specializācija (aizpilda tikai saimniecības)__________________________________ 

Saimniecības kopplatība  ______ ha, t.sk.: 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme ________ ha;  

aramzeme                      __________________ha; 

augļu dārzi, ogulāji       __________________ ha;    

meži               __________________ ha. 

Saimniecības sējumi  __________________ ha, t.sk.: 

graudaugi                __________________ha;    

kartupeļi                __________________ha;    

atklātā lauka dārzeņi       __________________ha; 

stādījumi segtajās platībās   _______________ ha;  

citi                        ___________________ ha.     

Lopu skaits             ___________________, t.sk.: 

gaļas liellopi                ___________________;      

slaucamās govis           ___________________    

cūkas                 ___________________, t.sk., sivēnmātes  ___________________; 

aitas      ___________________ ; 

kazas      ___________________ ; 

zirgi      ___________________ ; 

mājputni    ___________________ ; 

citi      ___________________ . 
  

Netradicionālās lauksaimniecības nozare _________________________________________________ 

Platība, skaits, apjomi ________________________________________________________________  

Konkursa dalībnieka     __________________________    ___________________________________ 

izvirzītājs:                             (organizācijas nosaukums)                       (atbildīgās personas vārds, uzvārds/paraksts) 
    

Datums:  

Konkursa dalībnieks _______________________  __________________________________________    
                   (uzņēmuma  nosaukums)                          (atbildīgās personas vārds, uzvārds/paraksts) 
 

Uz atsevišķas lapas(-ām) pielikumā jāiesniedz īss saimniecības raksturojums.  
 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja          J.Jalinska 
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       2. pielikums 

       Daugavpils novada domes 2017.gada 

       8.jūnija nolikumam Nr. 9 

       (protokols Nr. 11., 3.&, lēmums Nr. 514) 
 

Konkursa „Saimnieks 2017” 

PIETEIKUMS  

grupā „Bioloģiskā lauku saimniecība” 
 

Ziņas par saimniecību 

   

Pagasts___________________________  

Saimniecības īpašuma forma, nosaukums___________________________________________________  

           

      

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  

  

Īpašnieks vai vadītājs (pasvītrot)__________________________________________________________      

                 (vārds, uzvārds, dzimšanas gads)  

Tālruņa (mobilā) Nr. ____________________, e-pasta adrese  _________________________________  

Izglītība un specialitāte_________________________________________________________________  
  

Ražošana  

Saimniecības specializācija (aizpilda tikai saimniecības)_______________________________________ 

Saimniecības kopplatība  ______ ha, t.sk.: 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme ________   ha;  

aramzeme                      __________________  ha; 

augļu dārzi, ogulāji       __________________  ha;    

meži               __________________  ha. 

Saimniecības sējumi  __________________  ha, t.sk.: 

graudaugi                __________________ ha;    

kartupeļi                __________________ ha;    

atklātā lauka dārzeņi       __________________ ha; 

stādījumi segtajās platībās   ________________ha;  

citi                  __________________ ha.     

Lopu skaits             ___________________, t.sk.: 

gaļas liellopi                ___________________;      

slaucamās govis           ___________________    

cūkas                ___________________, t.sk., sivēnmātes  ___________________ ; 

aitas      ___________________ ; 

kazas      ___________________ ; 

zirgi      ___________________ ; 

mājputni    ___________________ ; 

citi      ___________________ . 

  

Saimniecības lauksaimnieciskās ražošanas ieņēmumi 2015.gadā__________,  2016.gadā ________.                                                                                      

Ražošanas principi (atzīmēt ar X)  

Produkcija un tās realizācija 2017.gadā (atzīmēt ar X)  

Piegādā produkciju izglītības iestādēm  

Produkciju realizē bioloģiski sertificētam pārstrādes uzņēmumam      

Produkciju piegādā marķētu galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam,  

kas piegādā galapatērētājam  
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Ieguldījums dabas un vides aizsardzībā (atzīmēt ar X)  

Mēslošanas līdzekļu (kūtsmēslu, kompostu) uzglabāšana un lietošana    

Ieguldījumi saimniecības energoefektivitātes uzlabošanai    

  

Pārstrāde un pievienotā vērtība saimniecībā (atzīmēt ar X)  

Pārstrāde, mājražošana    

Saimniecības veikals    

Ēdināšana    

Tūrisms    

Citi    

  

Bioloģiskās ražošanas popularizēšana (atzīmēt ar X)  

Piedalīšanās konkursos, izstādēs, publikācijas un uzstāšanās plašsaziņas līdzekļos    

Dalība bioloģiskās lauksaimniecības biedrībā    

  

Citas aktivitātes (atzīmēt ar X)  

Dalība un aktivitāte pagasta/novada saimnieciskajā, sabiedriskajā dzīvē   

Sadarbība ar zinātniskajām institūcijām un inovācijas    

Īpaši sasniegumi    

  

  

Konkursa dalībnieka     __________________________    __________________________________ 

izvirzītājs:        (organizācijas nosaukums)                          (atbildīgās personas vārds, uzvārds/paraksts)  

  

Datums:  

  

Konkursa dalībnieks      _________________________     _____________________________________    
                      (uzņēmuma  nosaukums)                     (atbildīgās personas vārds, uzvārds/paraksts)  

  

Uz atsevišķas lapas pielikumā jāiesniedz īss saimniecības raksturojums.  

 

 

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja          J.Jalinska 
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                 3. pielikums 

       Daugavpils novada domes 2017.gada 

       8.jūnija nolikumam Nr. 9 

       (protokols Nr. 11., 3.&, lēmums Nr. 514) 
 

 

Konkursa „Saimnieks 2017” 

PIETEIKUMS  

grupā „Gada uzņēmums mājražošanā”  
  

 

Ziņas par  konkursa dalībnieku (aizpilda konkursa dalībnieka izvirzītājs)   

 

  

Pagasts_________________________________  

Uzņēmējdarbības forma, uzņēmuma nosaukums______________________________________________  

  

Uzņēmuma darbības joma _______________________________________________________________  

  

Pamatojums, kāpēc konkursa dalībnieks izvirzīts konkursam:  

_____________________________________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________________________  

  

Konkursa dalībnieka     _________________________    _______________________________________  

izvirzītājs:                             (organizācijas nosaukums)                            (atbildīgās personas vārds, uzvārds/paraksts) 

    

   Datums:  

  

Ziņas par  konkursa dalībnieku (aizpilda konkursa dalībnieks)  

  

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  

  
Uzņēmuma kontaktpersonas tālruņa (mobilā) Nr. ________________, e – pasts ____________________.  

  

Apliecinu, ka uzņēmums vismaz 3 (trīs) gadus nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, 

kurā iepriekšējā kalendārā gadā izmantojis vismaz 70% Latvijas izcelsmes pamatizejvielas.  

 

Dalība kādā no produkcijas kvalitātes shēmām ________________________________________ 

  

Konkursa dalībnieks:   _______________________  _______________________________________  
          (uzņēmuma  nosaukums)                                   (atbildīgās personas vārds, uzvārds/paraksts) 

    

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja          J.Jalinska 
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          4. pielikums 

       Daugavpils novada domes 2017.gada 

       8.jūnija nolikumam Nr. 9 

       (protokols Nr. 11., 3.&, lēmums Nr. 514) 
 

Konkursa „Saimnieks 2017” 

PIETEIKUMS  

grupā „Ģimene lauku sētā”  

 Ziņas par saimniecību   

Pagasts___________________________  

Saimniecības īpašuma forma, nosaukums___________________________________________________ 

           

      

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  
  

Īpašnieks vai vadītājs (pasvītrot)__________________________________________________________      

                       (vārds, uzvārds, dzimšanas gads)  

Tālruņa (mobilā) Nr. ____________________, e-pasta adrese  __________________________________  
  

Saimniecības specializācija (aizpilda tikai saimniecības)______________________________________ 

 Saimniecības kopplatība  ______ ha, t.sk.: 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme _________ha;  

aramzeme                      __________________ ha; 

augļu dārzi, ogulāji       __________________  ha;    

meži               __________________  ha. 

Saimniecības sējumi  __________________  ha, t.sk.: 

graudaugi                __________________ ha;    

kartupeļi                __________________ ha;    

atklātā lauka dārzeņi       __________________ ha; 

stādījumi segtajās platībās   _______________  ha;  

citi                        ___________________  ha.     

Lopu skaits             ___________________, t.sk.: 

gaļas liellopi                ___________________;      

slaucamās govis           ___________________    

cūkas                ___________________, t.sk., sivēnmātes  ___________________ ; 

aitas      ___________________ ; 

kazas      ___________________ ; 

zirgi      ___________________ ; 

mājputni    ___________________ ; 

citi      ___________________ . 
  
Netradicionālās lauksaimniecības nozare _________________________________________________ 

Platība, skaits, apjomi ________________________________________________________________  

Konkursa dalībnieka     __________________________    ___________________________________ 

izvirzītājs:                             (organizācijas nosaukums)                       (atbildīgās personas vārds, uzvārds/paraksts) 
    

Datums:  

Konkursa dalībnieks      _______________________   ____________________________________    
                       (uzņēmuma  nosaukums)                 (atbildīgās personas vārds, uzvārds/paraksts) 

Uz atsevišķas lapas(-ām) pielikumā jāiesniedz īss saimniecības raksturojums.  
 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja          J.Jalinska 
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       5. pielikums 

       Daugavpils novada domes 2017.gada 

       8.jūnija nolikumam Nr. 9 

       (protokols Nr. 11., 3.&, lēmums Nr. 514) 
 

 

Konkursa „Saimnieks 2017” 

PIETEIKUMS  

grupā „Jaunais veiksmīgākais zemnieks” 

 

 

 Ziņas par uzņēmumu   

  

Pagasts________________________________ 

Uzņēmējdarbības forma, uzņēmuma nosaukums______________________________________________  

  

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  

  

Tālruņa (mobilā) Nr. ____________________, e - pasts_______________________________________  

  

Uzņēmuma darbības joma _______________________________________________________________  

  

Konkursa dalībnieks ir pieteicies atbalstam Latvijas lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam 

pasākuma ”Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” ietvaros        

 

  

Konkursa dalībnieks ir saņēmis atbalstu Latvijas lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma 

”Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” ietvaros           

 

Konkursa dalībnieka  __________________________   

__________________________________________  izvirzītājs:                          (organizācijas nosaukums)                             

(atbildīgās personas vārds, uzvārds/paraksts)  

      

Pamatojums, kāpēc saimnieks  izvirzīts konkursam  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

  

Konkursa dalībnieks _______________________  _______________________________________  
                                                (uzņēmuma  nosaukums)                                     (atbildīgās personas vārds, uzvārds/paraksts) 

    

  

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja          J.Jalinska 
  

   

                      

Jā   Nē 

Jā   Nē 
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       6. pielikums 

       Daugavpils novada domes 2017.gada 

       8.jūnija nolikumam Nr. 9 

       (protokols Nr. 11., 3.&, lēmums Nr. 514) 
  

Konkursa „Saimnieks 2017”  
PIETEIKUMS  

grupā „Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā”  

  
Ziņas par  konkursa dalībnieku (aizpilda konkursa dalībnieka izvirzītājs)   

  

Pagasts________________________________  

                  

Konkursa dalībnieka darbības forma, 

nosaukums________________________________________________   

  

Izvirzītā projekta nosaukumus ______________________________________________________________  

                 

Konkursa dalībnieka ieguldījums vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā un teritorijas attīstībā:  

  

1._____________________________________________________________________________________  

  

2. _____________________________________________________________________________________  

  

Pamatojums, kāpēc konkrētais projekts izvirzīts konkursam:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

  

Konkursa dalībnieka __________________________________ izvirzītājs:     

                                         (vietējās rīcības grupas nosaukums) 
  

                                  ___________________________________ 

              (atbildīgās personas vārds, uzvārds/paraksts)    

      

Datums:____________________________________________  

  

Ziņas par  konkursa dalībnieku (aizpilda konkursa dalībnieks)  

  

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  

  

Īpašnieks vai vadītājs (pasvītrot)_____________________________________________________________     
                                                 (vārds, uzvārds)  

  

Tālruņa (mobilā) Nr. ____________________, E-pasta adrese  ____________________________________  

  

Konkursa dalībnieks ______________________   ______________________________________________  
                         (organizācijas nosaukums)                 (atbildīgās personas vārds, uzvārds/paraksts)  

  

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja           J.Jalinska 
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       7. pielikums 

       Daugavpils novada domes 2017.gada 

       8.jūnija nolikumam Nr. 9 

       (protokols Nr. 11., 3.&, lēmums Nr. 514) 
 

Konkursa „Saimnieks 2017” vērtēšanas kritēriji   

gupā „Gada lauku saimniecība”  
  

Pagasts____________________________________________________________________,   

Saimniecības nosaukums______________________________________________________,  

Īpašnieks vai vadītājs_________________________________________________________.  

 

Nr. 

p.k. 

  

Rādītāji  

  Maksimālais  

punktu skaits  

Iegūtais 

punktu 

skaits  

1. Ražošana*    45*    

1.1. Lopkopībā:  45    

1.1.1. dzīvnieku veselības stāvoklis  15    

1.1.2. dzīvnieku ēdināšana - barības sabalansētība  15    

1.1.3. dzīvnieku atražošana savā ganāmpulkā (maksimālais punktu skaits, ja 

tiek atstāti savā ganāmpulkā jaundzīvnieki 30%)   

15    

1.2. Augkopībā (t.sk., segtajās platībās):  45    

1.2.1. kultūraugu fitosanitārais stāvoklis, nezāļainība  15    

1.2.2. meliorācijas sistēmu būvju un ierīču kopšana, aku un izteku kopšana, 

grāvju izpļaušana, segtajās platībās - mikroklimata nodrošināšana;  

15    

1.2.3. mēslošanas plānošana un sertificētu sēklu izmantošana  15    

2. Saimniecībā ir ieviestas inovatīvas/progresīvas ražošanas tehnoloģijas  15    

3. Vides prasības   30    

3.1. Lopkopībā - kūtsmēslu izvākšana un uzglabāšana, kūtsmēslu krātuve                                   

3.2. Augkopībā - augu aizsardzības līdzekļu pielietošana un uzglabāšana, 

izmantotās taras utilizācija  

15    

3.3. Apkārtnes sakoptība, t.sk., darba kultūra  15    

4. Investīciju projektu piesaiste un īstenošana  5    

5. Dalība sabiedriskās lauksaimniecības organizācijās, kooperatīvos  5    

Kopā 

  

100    

 Iespējamie papildu punkti      

6. „Simpātiju” vērtējums – katram komisijas loceklim ir tiesības piešķirt 

punktus par īpašiem sasniegumiem papildus šajā pielikumā minētajiem 

kritērijiem   

+10    

 

* Jaukta tipa saimniecībās atsevišķi tiek vērtēta ražošana lopkopībā un ražošana augkopībā, pēc tam iegūtie 

rezultāti tiek summēti un izdalīti ar divi, tādējādi iegūstot vidējo novērtējumu par ražošanu saimniecībā.  
  

Vērtēja: 

 

Datums: 

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja          J.Jalinska  
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8. pielikums 

       Daugavpils novada domes 2017.gada 

       8.jūnija nolikumam Nr. 9 

       (protokols Nr. 11., 3.&, lēmums Nr. 514) 
 

Konkursa „Saimnieks 2017” vērtēšanas kritēriji  

grupā „Bioloģiskā lauku saimniecība”  

Pagasts_______________________________________________________________________, 

Saimniecības nosaukums_________________________________________________________,  

Īpašnieks vai vadītājs____________________________________________________________,  
 

Nr.p.k.  

  Kritēriji  

Maksimālais  

punktu 

skaits  

Iegūtais 

punktu 

skaits  

1.  Ražošana  50    

1.1.  Saimniecības vides sakoptība (sējumu stāvoklis, nezāļainība, 

apkārtējās vides sakoptība  u.c.)  

20    

1.2.  Saimniecības daudz funkcionalitātē (lopkopība, augkopība, 

dārzeņkopība un citas nozares)  

10    

1.3.  Kultūraugu kaitēkļu, slimību un nezāļu apkarošana ar bioloģiskajām 

metodēm  

10    

1.4.  Zaļmēslojuma kultūraugu (āboliņa, citu tauriņziežu u.c.) īpatsvars 

sējumu struktūrā  

5    

1.5.  Saimniecības lauksaimnieciskās ražošanas ieņēmumu 2016.gadā  

(eiro/ha) pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo 3 gadu vidējo rādītāju 

(%)  

5    

2.  Produkcija un tās realizācija  10    

2.1.   Piegādā produkciju izglītības iestādēm  5    

2.2.  Produkciju realizē bioloģiski sertificētam pārstrādes uzņēmumam  3    

2.3.  Produkciju piegādā marķētu galapatērētājam vai mazumtirdzniecības 

uzņēmumam, kas piegādā galapatērētājam  

2    

3.  Ieguldījums dabas un vides aizsardzībā  10    

3.1.  Mēslošanas līdzekļu (kūtsmēslu, kompostu) uzglabāšana un lietošana  7    

3.2.  Ieguldījumi saimniecības energoefektivitātes uzlabošanai  3    

 4.  Pārstrāde un pievienotā vērtība saimniecībā (pārstrāde 

mājražošana, saimniecības veikals, ēdināšana, tūrisms)  

10    

5.  Bioloģiskās ražošanas popularizēšana  8    

5.1.  Piedalīšanās konkursos, izstādēs, publikācijas un uzstāšanās 

plašsaziņas līdzekļos  

4    

5.2.  Dalība bioloģiskās lauksaimniecības biedrībā  4    

6.  Dalība un aktivitāte pagasta/novada saimnieciskajā, 

sabiedriskajā dzīvē  

2    

7.  Sadarbība ar zinātniskajām institūcijām un inovācijas  10    

8.  Ar komisijas pamatojumu par īpašiem sasniegumiem iespējams 

piešķirt papildu punktus  

10    

  Kopā  110    
 

Vērtēja:   
 

Datums:  
 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja          J.Jalinska 
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       9. pielikums 

       Daugavpils novada domes 2017.gada 

       8.jūnija nolikumam Nr. 9 

       (protokols Nr. 11., 3.&, lēmums Nr. 514) 
 

  

Konkursa „Saimnieks 2017” vērtēšanas kritēriji  

grupā „Gada uzņēmums mājražošanā” 

  

Pagasts_____________________________________________________________________, 

Uzņēmuma nosaukums_________________________________________________________,  

Uzņēmuma īpašnieks vai _______________________________________________________.  

 

Nr. 

p.k.  

  

Rādītāji  

Maksimālais 

punktu 

skaits  

Iegūtais 

punktu 

skaits  

1. Uzņēmums ražo sertificētus lauksaimniecības produktu 

pārstrādes produktus (turpmāk – pārtikas produktus) kādā no 

pārtikas kvalitātes shēmām  

8    

2. Uzņēmuma dalība izstādēs vai konkursos, ražoto pārtikas 

produktu apbalvojumi  

8    

3. Uzņēmuma iesaistīšanās sabiedriskajās aktivitātēs, dalība nozaru 

organizāciju darbībā  

10   

4. Uzņēmums izmanto savā saimniecībā ražoto produkciju  10   

5. Uzņēmumā ieviestas jaunas tehnoloģijas vai uzsākta jaunu 

pārtikas produktu ražošana 2016.gadā vai 2017. gadā  

8    

6. Uzņēmuma teritorijas labiekārtotība  8   

7. Strādājošo darba apstākļi un darba vide uzņēmumā  9   

8. Uzņēmuma nomaksātās valsts sociālais apdrošināšanas obligātās 

iemaksas attiecībā pret vidējo nozarē 2016. gadā  

9   

9. Uzņēmums īstenojis projektus Lauku attīstības programmas 

pasākumu ietvaros  

10    

10. Ar komisijas pamatojumu par īpašiem sasniegumiem iespējams 

piešķirt papildu punktus  

10    

  Kopā  90   

  

Vērtēja:         

                          

Datums:  

 

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja          J.Jalinska 
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                           10. pielikums 

       Daugavpils novada domes 2017.gada 

       8.jūnija nolikumam Nr. 9 

       (protokols Nr. 11., 3.&, lēmums Nr. 514) 
 

 

Konkursa „Saimnieks 2017” vērtēšanas kritēriji konkursa  

grupā „Ģimene lauku sētā”  

  

 

Pagasts___________________________________________________________________________,  

Saimniecības nosaukums_____________________________________________________________, 

Ģimene___________________________________________________________________________,  

 

Nr. 

p.k. 

 Rādītāji  

Maksimālais  

punktu 

skaits  

Iegūtais 

punktu 

skaits  

1. Saimniecības identitāte (ceļa rādītājs ar mājas nosaukumu, attāluma 

norāde, citi atribūti)  

10    

2.  Dzīvojamās mājas, ražošanas/saimniecības ēku  estētiskais 

noformējums  
10    

3.  Apkārtējās vides sakoptība (ceļmalas, grāvmalas, utt.)  10    

4.  Teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana (apstādījumi, zālāji, celiņi, 

ugunskura vietas, soliņi, sētas, utt.)  
10    

5.  Ģimenes kopība un tās izkopšana (dzimtas koks, kopīgi darbi un 

izklaide, tradīciju saglabāšana)  
10    

6.  Ģimenes intelektuālais ieguldījums saimniecības attīstībā (izglītība un 

izglītošanās, projekti Eiropas Savienības atbalsta iegūšanai, jaunās 

paaudzes devums un nākotnes nodomi)  

10    

7.  Ģimenes intelektuālais ieguldījums sabiedrības attīstībā (dalīšanās ar 

savu pieredzi, kaimiņu uzmundrinājums, pamudinājums startēt 

projektos, semināros u.c.)  

7    

8.  Ģimenes dalība un aktivitāte pagasta/novada saimnieciskajā, 

sabiedriskajā un kultūras dzīvē, latviskās dzīvesziņas un tradīciju 

kopšanā  

10    

9.  Papildu vērtējums – saimniecības un saimniecībai piederošo teritoriju  

publiski pieejamie ģimenes veidotie elementi (tūristu  

takas, publiskas ūdenskrātuves, atpūtas vietas, u.c.)  

3    

10.  „Simpātiju” vērtējums – katram komisijas loceklim ir tiesības piešķirt  
punktus par īpašiem sasniegumiem papildus šajā pielikumā minētajiem 

kritērijiem  

5    

Kopā   85    
  

  

Vērtēja:         

                          

Datums:  

  

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja          J.Jalinska  
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         11. pielikums 

       Daugavpils novada domes 2017.gada 

       8.jūnija nolikumam Nr. 9 

       (protokols Nr. 11., 3.&, lēmums Nr. 514) 
 

 

Konkursa „Saimnieks 2017” vērtēšanas kritēriji  

grupā „Jaunais veiksmīgākais zemnieks” 

  

Pagasts_______________________________________________________________________, 

Saimniecības nosaukums_________________________________________________________, 

Zemnieks_____________________________________________________________________,  

 

 

Nr. 

p.k.  

 

Kritēriji  

Maksimālais 

punktu skaits  

Iegūtais 

punktu skaits  

1.  Saimnieka izglītība  

Iegūta augstākā lauksaimnieciskā vai 

profesionālā vidējā lauksaimnieciskā izglītība  10    

Mācās kādā ar lauksaimniecību saistītajā 

izglītības iestādē   
5    

2.  Ražošanas veids  

Bioloģiskā saimniecība  10    

Daļēji bioloģiskā saimniecība  7    

Konvencionālā saimniecība  5    

3.  
Jaunais zemnieks 

saimnieko:  

Jaunizveidota saimniecība  10    

Pārņemta visa saimniecība   

 

Saimniecība pārņemta daļēji  

5   

 
3  

  

4.  Saražotās produkcijas apgrozījuma pieaugums  (%) salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu 

10  

  
  

5.  Saimniecībā tiek izmantotas progresīvas ražošanas tehnoloģijas, 

inovācijas  
10    

6.  Dalība kooperatīvā  5    

7.  Vides sakārtotība  5    

8.  

Projektu piesaiste un 

īstenošana  

Valsts un Eiropas Savienības 
finansēto investīciju projektu  

piesaiste  
10    

Citi projekti   5  

9.  Ar komisijas pamatojumu par īpašiem sasniegumiem iespējams 

piešķirt papildu  punktus  
10    

Kopā  80    

 

Vērtēja: 

  

Datums:  

  

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja          J.Jalinska  

 



17 

                12. pielikums 

       Daugavpils novada domes 2017.gada 

       8.jūnija nolikumam Nr. 9 

       (protokols Nr. 11., 3.&, lēmums Nr. 514) 
 

Konkursa “Saimnieks 2017” vērtēšanas kritēriji   

grupā „Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā”  

 

Pagasts_______________________________________________________________________,  

Dalībnieka nosaukums___________________________________________________________,  

Vadītājs_______________________________________________________________________,  

 

Nr.  

p.k. 
                                           Kritēriji  

 Maks.  
punktu 

skaits  

Iegūtais 

punktu  

skaits  

1.  
Projekta oriģinalitāte (jauninājums) vietējās attīstības stratēģijas 

īstenošanas teritorijā: (jauns produkts/pakalpojums) 15    

2. Projekta oriģinalitātes (jauninājuma) mērogs: 25  

2.1.  vienas pašvaldības mērogā  5   

2.2.  vietējās attīstības stratēģijas teritorijā  5   

2.3.  Latvijas mērogā  5   

2.4.  Latvijas mērogā arī vērtēšanas brīdī  5   

2.5.  starptautiskā mērogā  5  

3.  Projekta atpazīstamība:   20  

3.1.  
ir veicināta projekta atpazīstamība (piem., informācija internetā, plašsaziņas 

līdzekļos)   
5    

3.2.  
iedzīvotāji  regulāri  tiek  informēti  par  pieejamo 

pakalpojumu/aktivitātēm  
5   

3.3.  pieredze tiek nodota citiem (prezentēta kādā pasākumā)  5   

3.4.  par ieguldījumu ir iegūta atzinība/apbalvojums   5   

4.  
Projekta investīcijas tiek izmantotas un ir pieejamas visu gadu (nav 

sezonāls raksturs)  
5   

5.   Radīta jauna darba vieta  10    

6.  Projekta idejas attīstība  15   

6.1.  ir virzīts uz izaugsmi   5   

6.2.  
ir piesaistīts papildus cits finansējums no citiem finanšu instrumentiem, ne 
tikai LEADER finansējums  

10  
 

7.  Projekta mērķa sasniegšanā ir piesaistīti vietējie uzņēmēji, resursi   5   

8.  
Ar komisijas pamatojumu par īpašiem sasniegumiem  
iespējams piešķirt papildu līdz 15 punktiem  

15  
 

Kopā  110    

  

Vērtēja:  

 

Datums:  

 

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja           J.Jalinska 
 

 


