“Izaugsmes forums 2013” vidusskolēniem
Nolikums
“Izaugsmes Forums” ir komandu sacensības vidusskolēniem par labāko jauno biznesa
ideju vai esošā produkta pilnveidi. Sacensību fināla uzdevums – 24 stundu laikā izstrādāt
ekonomiski pamatotu biznesa projektu savas idejas realizācijai, klātesot dažādu nozaru
ekspertiem un biznesa konsultantiem.
Gatavošanās sacensībām notiek reģionāli, speciālistiem vairākkārt klātienē konsultējot
komandas no visas Latvijas, posmā no marta līdz aprīlim. Aprīļa sākumā, astoņās pilsētās
tiek rīkots pusfināls. „Izaugsmes foruma” fināls notiek 9.-10.maijā, Rīgā.
1. Konkursa rīkotāji.
Konkursu rīko jauniešu biedrība “Avantis” un biedrība “Izaugsmes Forums”, sadarbībā ar Rīgas
Stradiņa universitāti.
2. Konkursa mērķis.
Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu uzņēmējspējas un interesi par uzņēmējdarbību, īpaši
akcentējot reģionālās ekonomiskās izaugsmes iespējas un sociālo uzņēmējdarbību.
3. Dalībnieki, norises laiks.
Konkursā drīkst piedalīties vispārizglītojošo vai profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu (kuri
mācās 10. – 12. klasē) komandas, kuras sastāv no 3 līdz 4 dalībniekiem.
Konkurss notiek divās kārtās, no 2013.gada marta līdz 2013.gada 10.maijam. Pusfināla kārtas
notiek Saldū, Ventspilī, Rīgā, Valmierā, Jelgavā, Rēzeknē, Jēkabpilī un Daugavpilī. Fināls
notiks Rīgā, 2013.gada 9.-10. maijā.
4. Konkursa norise.
Sagatavošanās posms – tiek organizētas četras tikšanās katrā pilsētā (Saldū, Ventspilī, Rīgā,
Valmierā, Rēzeknē, Jelgavā, Jēkabpilī, Daugavpilī), iepriekš izsludinot informāciju par
sacensībām pilsētas skolām, uzrunājot četru pilsētas skolu audzēkņus (skolu saraksts pielikumā), kā arī izplatot informāciju par konkursu visām Latvijas skolām. Tikšanās laikā

skolēni tiek iepazīstināti ar foruma ideju, kā arī saņem ievadapmācības, kuras palīdzētu
skolēniem uzsākt gatavošanos foruma pusfinālam.
Otrā tikšanās - pēc aptuveni divām līdz četrām nedēļām (precīzus datumus skat. Nolikuma
pielikumā) tiek organizēta otrā tikšanās ar komandām. Tās laikā tiek sniegtas apmācības
uzņēmējdarbībā, mārketingā, risku vadībā, tādējādi sagatavojot komandas pusfinālam.
Apmācības notiek Rīgā, Kuldīgā, Valmierā un Rēzeknē.
Pusfināls – pilsētas mēroga komandu sacensības, kuru galvenais uzdevums - 6 stundu laikā
konkursa rīkotāju noteiktā formātā sagatavot un prezentēt savas idejas konkursa žūrijai.
Pusfināls notiek Saldū, Ventspilī, Rīgā, Valmierā, Rēzeknē, Jelgavā, Jēkabpilī, Daugavpilī.
„Izaugsmes foruma” fināls norisinās Rīgā, 24 stundu garumā.
Finālā piedalās viena labākā komanda no katras reģionālās pilsētas, kā arī trīs komandas no
Rīgas skolām. Fināla uzdevums – pilnveidot biznesa projektu, sagatavot tā prezentāciju un
noslēgumā to prezentēt žūrijai un skatītājiem. Fināla laikā dalībniekiem tiks sniegta iespēja
izmantot konsultantu pakalpojumus dažādās jomās (mārketings, jurisprudence, finanses u.c.).
5. Konkursa darbu vērtēšana.
Konkursa darbus vērtē biedrības “Avantis” un biedrības „Izaugsmes Forums” apstiprinātā
žūrijas komisija. Komisijā ietilpst 7 žūrijas locekļi – uzņēmēji, nozaru eksperti un sabiedrībā
pazīstamie cilvēki.
Žūrijas komisija pieņem lēmumu konkursa pusfināla un fināla kārtas noslēgumā. Žūrija var
noteikt vienu vai vairākus uzvarētājus. Žūrija savus lēmumus nekomentē.
Pusfināla un fināla biznesa projektu vērtēšanas kritēriji:
Ideja – oriģinalitāte, lietderība, atbilstība konkursa uzdevumam, piesaiste reģionālajai
pašvaldībai;
“Idejas pārdošana” – vizuālais projekta noformējums, komandas kopējais ieguldījums,
publiskās runas prasmes, spēja atbildēt uz žūrijas jautājumiem;
Ekonomiskais pamatojums - realizācijas iespējamība, precizitāte, resursu plānojums.
Viena komanda konkursā drīkst piedalīties tikai vienu reizi, nav atļauts pieteikt dalību pusfinālā
vienlaicīgi vairākās pilsētās.
Konkursa pusfināla kārtas rezultāti tiks elektroniski izsūtīti visiem konkursa dalībniekiem līdz
2013.gada 1.maijam.

6. Uzvarētāju apbalvošana.
Konkursa pusfināla kārtas uzvarētāju apbalvošana notiks katrā pilsētā, pusfināla noslēgumā.
Konkursa fināla kārtas uzvarētāju apbalvošana notiks 2013.gada 10.maijā, viesnīcas “Albert
Hotel” konferenču zālē, Rīgā, Dzirnavu ielā 33.
Labāko projektu autori un konkursa uzvarētāji saņems balvas no konkursa atbalstītājiem –
Rīgas Stradiņa Universitātes, Tallink Latvija, biedrības “Izaugsmes Forums”, Junior Chamber
International Latvia, SIA Web Multishop company un reģionālajiem atbalstītājiem.
Pēc apbalvošanas ceremonijas, uzvarētāju saraksts un konkursa rezultāti tiks publicēti mājas
lapās www.avantis.lv. un www.izaugsmesforums.lv
7. Konsultācijas.
Konsultācijas par konkursu un konkursa nolikumu ir iespējams saņemt “Izaugsmes Foruma”
birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 19-2, iepriekš piesakoties pa tālruni 27731733, 26659974, vai
sūtot jautājumu uz e-pastu: info@izaugsmesforums.lv
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Apstiprinu:
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Biedrības “Avantis” radošā direktore

