
 

Jauniešu biznesa ideju konkurss 

Mērķis: jaunu biznesa ideju ģenerēšana.  

Integrētas un radošas domāšanas veicināšana – bizness, novada patriotisms, dzīvesveida 

pamatvērtību nostiprināšana.  

Dalībnieki: Ogres un tuvāko novadu 9.-12. klašu komandas / Profesionālas izglītības skolu 

komandas. Komanda var tikt veidota no 1-5 jauniešiem.  

Konkursa norises laika plāns: 

Konkursa izsludināšana: 2018. gada 29. janvārī 

Dalībnieku līdzdalības apstiprināšana, pieteikuma iesūtīšana līdz 2018. gada 10. februārim 

(izmantojot Pielikums Nr.1) 

Biznesa idejas iesniegšana: līdz 2018. gada 1. martam (izmantojot Pielikums Nr.2) 

Rezultātu vērtēšana: 2018. gada 1.-14. marts 

Rezultātu paziņošana: 2018. gada 14. martā 

 

Konkursa pieteikumu iesniegšana: glsogre@gmail.com 

 

Balvas: 

1. vieta – komandas bezmaksas dalība GLS Ogre starptautiskajā konferencē 2018. gada 22. martā 

+ mentorings biznesa idejas attīstīšanai 

2. vieta – komandas bezmaksas dalība GLS Ogre starptautiskajā konferencē 2018. gada 22. martā 

+ pārsteiguma dāvanas no Swedbank 

3. vieta  – komandas bezmaksas dalība GLS Ogre starptautiskajā konferencē 2018. gada 22. martā  

4. vieta  – komandas bezmaksas dalība GLS Ogre starptautiskajā konferencē 2018. gada 22. martā  

5. vieta  – komandas bezmaksas dalība GLS Ogre starptautiskajā konferencē 2018. gada 22. martā  

 

 

Vērtēšanas komisija: 

Deleģētie pārstāvji no: 

Ogres novada pašvaldība  

Ogres Tūrisma uzņēmēju biedrība 

Ogres uzņēmēju biedrība 

Swedbank 

Altum 

Ogres novada jauniešu dome 

Labdarības veikals HOPEN 

GLS Ogre  

 

 

 

 



Vērtēšanas kritēriji: 

Vērtēšana notiek pēc vērtēšanas kritērijiem – maksimālā punkta summa  50, kas veidojas no 
šādiem kritērijiem 

1.1. Idejas oriģinalitātes novērtējums – 0-10 p. 
1.2. Idejas apraksts un saprotamība - 0-5 p. 
1.3. Produkts/ pakalpojums (izaugsmes iespēja, dzīvotspēja, ieguvumi) – 0 - 15 p. 
1.4. Ideja atbilst Ogres novada atpazīstamības veicināšanai 0-10 p. 
1.5. Ideja ietver sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu (risina kādu sociālo problēmu vai 

rada labumu sabiedrībai), un/ vai sekmē sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju 
grupu nodarbinātību – 0-10 p. 

 

Ideju virzienu ierobežojumi: 

Konkursā netiks vērtētas idejas, kuras ietver azartspēļu, alkoholisko vai citu atkarību izraisošu 

vielu izmantošanu, intīma satura piedāvājumus.  

 

Iesniedzamās biznesa idejas saturs 

1.1 Īss biznesa idejas apraksts: 

(Kopsavilkums 20 vārdos un apraksts līdz 200 vārdiem)  

1.2 Idejas mērķis(-i): 

1.3 Esošās situācijas apraksts: 

(Kāpēc esošā tirgus situācija prasa jaunus risinājumus) 

1.4 Produktu/Pakalpojumu apraksts: 

(Piedāvātās iespējas, galvenie raksturlielumi) 

1.5 Īstenošanas vieta: 

(Aprakstīt vietu, kur tiks veikta saimnieciskā darbība) 

 

Papildus iesniedzamā informācija: 

Komandas nosaukums un dalībnieku vizītkartes 

Komandas kontaktinformācija 

 

Papildus informācija:  glsogre@gmail.com 
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