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Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra  

KONKURSA 

„ES struktūrfondi Vidzemē” 

NOLIKUMS 
 

Valmierā, 2015. gada 05. janvārī     

Laika posmā no 2015. gada 05. janvāra līdz 30. novembrim Vidzemes plānošanas reģiona 

ES struktūrfondu informācijas centrs projekta „Tehniskā palīdzība Vidzemes plānošanas reģiona 

ES fondu informācijas centra darbībai”, Nr. VSID/TP/CFLA/11/03/003, ietvaros organizē konkursu 

„ES struktūrfondi Vidzemē” 11 (vienpadsmit) kārtās.  

1. Konkursa mērķi ir: 
1.1. sekmēt sabiedrības iesaistīšanos ES struktūrfondu projektu popularizēšanā; 
1.2. nodrošināt iespējami plašāku ES struktūrfondu publicitāti, atpazīstamību un 

iedzīvotāju informētību par īstenotajiem ES struktūrfondu projektiem Vidzemē 
2007.-2013. gada plānošanas periodā. 

2. Konkurss notiks 11 (vienpadsmit) kārtās: 
2.1. 1.kārta 05.-31. janvāris; 
2.2. 2.kārta 01.-28. februāris; 
2.3. 3.kārta 01.-31. marts; 
2.4. 4.kārta 01.-30. aprīlis; 
2.5. 5.kārta 01.-31. maijs;  
2.6. 6.kārta 01.-30. jūnijs; 
2.7. 7.kārta 01.-31. jūlijs; 
2.8. 8.kārta 01.-31. augusts; 
2.9. 9.kārta 01.-30. septembris; 
2.10. 10.kārta 01.-31. oktobris; 
2.11. 11.kārta 01.-30. novembris. 

3. Konkursa kārtu jautājumi tiks ievietoti mājas lapā www.vidzeme.lv, sadaļā ES fondu 

jaunumi, ne vēlāk kā līdz katra mēneša 05. (piektajam) datumam. 

4. Konkursā var piedalīties jebkurš interesents, izņemot konkursa organizēšanā iesaistītās 

personas, komisijas locekļus, kā arī viņu ģimenes locekļus. 

5. Katrā kārtā ir 10 (desmit) jautājumi, dalībniekam jāatbild uz visiem konkursa kārtas 

jautājumiem. 

http://www.vidzeme.lv/


 
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 

Vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/11/03/003 
 
 

6. Dalība konkursā notiek, atbildot uz jautājumiem interneta tiešsaistē mājas lapā 

www.vidzeme.lv, sadaļā ES fondu jaunumi. 

7. Atbildes uz konkursa jautājumiem meklējamas: www.vidzeme.lv, www.esfinanses.lv, 

Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju mājas 

lapās. 

8. Katru mēnesi starp konkursa kārtu visu 10 (desmit) pareizo atbilžu autoriem tiks 

izlozētas 3 (trīs) balvas – reprezentācijas materiāli.  

9. 1 (viens) pareizo atbilžu autors mēnesī var saņemt 1 (vienu) balvu. 

10. Ja neviens konkursa dalībnieks nebūs atbildējis pareizi uz visiem 10 (desmit) vienas 

kārtas jautājumiem, komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas. 

11. Konkursa kārtas ir savstarpēji nesaistītas. Konkursa noslēgumā (decembra mēnesī) 

starp visu konkursa kārtu pareizo atbilžu autoriem tiks izlozēta 1 (viena) galvenā balva. 

12. Balvu izlozi organizēs Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijas izveidota komisija. 

13. Balvas uzvarētājiem tiks piegādātas, savstarpēji vienojoties. 

14. Par konkursa rezultātiem balvu laureāti tiks informēti personīgi, kā arī informācija tiks 

ievietota mājas lapā www.vidzeme.lv, sadaļā ES fondu jaunumi. 

15. Pareizās atbildes un laureātu saraksts tiks ievietots mājas lapā www.vidzeme.lv, sadaļā 

ES fondu jaunumi, līdz katra mēneša 10. (desmitajam) datumam. 

16. Konkursa balvu laureāti piekrīt, ka viņu vārdi un uzvārdi tiks publicēti mājas lapās 

www.vidzeme.lv, sadaļā ES fondu jaunumi, un www.esfinanses.lv, sadaļā ES 

struktūrfondu jaunumi. 
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