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Konkurss vispārizglītojošo skolu skolēniem – “Mans biznesa plāns Latvijas pilij vai 
muižai” 

NOLIKUMS  
 

1. Konkursa priekšmets 
Aicinām vispārizglītojošo skolu 7.-8. klašu un 10.-11. klašu skolēnu komandas piedalīties konkursā “Mans 
biznesa plāns Latvijas pilij vai muižai”. 
Konkursa galvenā balva – uzvarētāju komandām būs iespēja savai klasei rīkot klases vakaru kādā no Latvijas 
pilīm vai muižām. 
Lai piedalītos konkursā un pretendētu uz balvu, klašu komandām ir jāizvēlas viena no Latvijas pilīm vai 
muižām, kam izveidot biznesa plānu un, ko apmeklēt 2019. gada 16.-18. maijā. Piļu un muižu saraksts 
pievienots pielikumā. Minētajā laikā skolēniem jāapmeklē izvēlētā pils vai muiža un līdz 2019. gada 31. 
maijam elektroniski jāiesniedz izveidotais biznesa plāns apmeklētajai pilij vai muižai. 
 

2. Konkursa mērķis 
2.1. Veicināt skolēnu padziļinātu interesi par kultūras mantojuma objektiem un rosināt interesi par to 

izmantošanas iespējām mūsdienās; 
2.2. Iesaistīt skolēnus sava reģiona uzņēmējdarbības veicināšanā  un tūrisma attīstības plānošanā. 

 
3. Konkursa dalībnieki 
3.1. 7.-8. klašu skolēni, kuru komandā jābūt vismaz 3 skolēniem no vienas klases; 
3.2. 10.-11. klašu skolēni, kuru komandā jābūt vismaz 3 skolēniem no vienas klases.  

 
4. Konkursa norise klašu komandām: 
4.1. Jāizvēlas pils vai muiža, kurai rakstīt biznesa plānu un, ko apmeklēt 2019. gada 16.-18. maijā.  Piļu 

un muižu saraksts ar kontaktinformāciju pievienots Pielikumā Nr. 2; 
4.2. Jāpiesakās pils vai muižas apmeklējumam (elektroniski) līdz 2019. gada 3. maijam; 
4.3. Jāapmeklē izvēlētā pils vai muiža 2019. gada 16.-18. maijā; 
4.4. Jāuzraksta Biznesa plāns (saskaņā ar pielikumu) apmeklētajai pilij vai muižai un jāiesniedz 

elektroniski rakstot uz e-pastu: muizaslv@gmail.com līdz 2019. gada 31. maijam. 
4.5. Uzvarētāju klašu komandas tiks paziņotas 2019. gada 1. oktobrī.  

 
5. Konkursa balvas 
5.1. 7.-8. klašu grupā uzvarētāju komandai būs iespēja rīkot klases vakaru vienā no Latvijas pilīm vai 

muižām; 
5.2. 10.-11. klašu grupā uzvarētāju komandai būs iespēja rīkot klases vakaru vienā no Latvijas pilīm vai 

muižām; 
5.3. Komandām individuāli tiks piešķirtas veicināšanas balvas no konkursa organizatoriem un sadarbības 

partneriem; 
5.4. Visi konkursa dalībnieki saņems pateicības rakstus par piedalīšanos konkursā. 

 
6. Konkursa tehniskā informācija 
6.1. Biznesa plāns ir jāizveido pēc pielikumā pievienotā parauga (Pielikums Nr. 1); 
6.2. Obligāti jāaizpilda visi Biznesa plāna parauga punkti;  
6.3. Biznesa plāna minimālais apjoms ir 2 A4 lapas, maksimālais apjoms 4 A4 lapas; 
6.4. Iesniedzamie Biznesa plāni jānoformē datorsalikumā, teksta burtu lielums 12pt (Times New Roman 

vai Arial), rindu atstarpe 1, iesniedzamā Biznesa plāna lapas jānumurē to augšā vai apakšā; 
6.5. Rakstot Biznesa plāna Finanšu sadaļu, aicinām iepazīties ar pašreizējo situāciju reģionā (piemēram, 

attiecībā uz atalgojumu); 
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6.6. Biznesa plāns ir jāiesniedz elektroniski pdf formātā un jānosūta uz e-pastu muizaslv@gmail.com 
 

7. Konkursa vērtēšana 
7.1. Biznesa plānus vērtēs sekojoša komisija: 

 Piļu vai muižu pārstāvji, kam biznesa plāni ir veidoti; 
 Pārstāvis no Latvijas Piļu un muižu asociācijas;  
 Pārstāvis no Latvijas Privāto vēsturisko ēku asociācijas;  
 Pārstāvis no Junior Achievement Latvia; 
 Pārstāvis no www.naudasskola.lv; 

7.2. Konkursa organizatori vērtēšanas komisijā var uzaicināt neatkarīgus pārstāvjus. 
7.3. Konkursa vērtēšanas kritēriji tiks noteikti ar atsevišķu rīkojumu, komisijas pārstāvju tikšanās laikā.  

 
8. Citi noteikumi 
8.1. Piedaloties konkursā, dalībniekiem ir jāpiekrīt konkursa noteikumiem, kā arī jāsaņem vecāku 

piekrišana. Konkursa dalībnieku norādītais e-pasts tiks izmantots tikai, lai sazinātos ar uzvarētājiem.  
8.2. Jautājumus par konkursu iespējams uzdot rakstot uz e-pastu: muizaslv@gmail.com 

 
9. Ieteicamā literatūra un interneta resursi 
9.1. LIAA mājas lapa: http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/biznesa-plans 
9.2. Junior Achievement Latvia un Latvijas Universitātes izveidotie Biznesa plāna veidošanas 

pamatprincipi:  
http://miljons.jal.lv/Documents/bp/ka_veidot_biznesa_planus.pdf 

 
10. Konkursa organizatori 

Latvijas Piļu un muižu asociācija 
Adrese: Lāčplēša iela 24-304, Rīga, LV-1011, Latvija 
Tel: +371 2652 4193 
e-pasts: pasts@pilis.lv 
Reģistrācijas nr. 40008053237 

 
Latvijas Privāto vēsturisko ēku asociācija 
Adrese: Marijas iela 13 k-4-2; Rīga, LV 1050; Latvija 
Tel.: +371 67502310 
E-pasts: muizaslv@gmail.com 
Reģistrācijas nr. 40008230522 
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Pielikums Nr. 1 

Biznesa plāns 

1.  Komandas nosaukums Skola, klase, dalībnieku vārds, uzvārds un e-pasts. 

2.  Īss pils vai muižas apraksts 
Pašreizējais pils vai muižas īss raksturojums (atrašanās 
vieta, pieejamie resursi, nodarbošanās u.c. informācija). 

3.  Plānotā darbība 
Plānotā pakalpojuma/ preces apraksts. Kāpēc attiecīgais 
pakalpojums/ prece varētu būt noderīgs. 

4.  Mērķauditorija Pašreizējā mērķauditorija un plānotā  mērķauditorija. 

5.  Mārketinga plāns Reklamēšanas veidi, vietas, biežums, u.c. informācija. 

6.  Darbinieki 
Uzņēmuma personāla apraksts, nepieciešamo darbinieku 
skaits, to kvalifikācija, pienākumi. 

7.  Finanses 
Galvenie ienākumu avoti un galvenās izdevumu pozīcijas 
gada ietvaros. Aptuvenā peļņa. 

 

Ieņēmumu veids Summa 

Biļetes  

Pārdotie numuri  

Ēdināšanas pakalpojumi  

Telpu izīrēšanas pakalpojumi  

Citi ieņēmumi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdevumu veids Summa  

Darbinieku alga  

Zemes/ ēkas nomas maksa  

Izejvielu iegādes izmaksas  

Mārketinga izdevumi  

Citi izdevumi  
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Pielikums Nr. 2 
 

Pils vai muižas nosaukums E-pasts  
1. Alūksnes Jaunā pils (Alūksnes 

muzejs) 
muzejs.info@aluksne.lv  

2. Apriķu muiža rukisaina@inbox.lv 

3. Blankenfeldes muiža bmuiza@inbox.lv 

4. Cēsu Jaunā pils ieva.kleine@cesis.lv  

5. Dzērbenes pilsmuiža daina.smite@inbox.lv 

6. Gārsenes pils garsenespils@akniste.lv  

7. Hiršenhof undinepb@gmail.com 
8. Jaunauces pils inguna.balcere@inbox.lv  

9. Kalnmuižas pils kalnmuizaspils@gmail.com 

10. Kazdangas pils kazdanga.muzejs@inbox.lv 

11. Krāslavas grāfu Plāteru pils 
komplekss 

inga.pudnika@kraslava.lv  

12. Krimuldas muiža krimulda@lis.lv 

13. Litenes muiža litenes.pagasts@gulbene.lv  

14. Livonijas ordeņa pils solvita.udre@ventspils.lv 

15. Livonijas ordeņa pilsdrupas Aizputē turisms@aizpute.lv 

16. Lūznavas muiža iveta.balcune@rezeknesnovads.lv  

17. Mazsalacas novada Sēļu muiža inara_bluma@inbox.lv  

18. Odzienas muiža evija.sproge777@gmail.com 

19. Padures muiža info@paduremanor.com  

20. Preili vika.briska77@inbox.lv 

21. Pūres muiža christian.ewers@pure-bioorganics.com 
22. Rūmenes muiža iveta.sprudza@hotelbergs.lv 

23. Skrundas muiža edgars.vizulis@skrundasmuiza.lv 

24. Svitenes pils lilita.lauskiniece@rundale.lv  

25. Tiņģeres muiža baibakalna@talsi.lv  

26. Veselavas muiža emerita2@inbox.lv  

27. Villa Medem villa.medem@inbox.lv 

28. Zvārtavas pils dobicins@inbox.lv 
 

 

 


