
Zero waste hakatona “ZEROTONS” Cēsīs 

Pasākuma nolikums 

  

1.     VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1. Pasākuma organizatori – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Valmieras biznesa           
inkubators, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, Ruckas mākslas un izglītības          
centrs 

2. Pasākuma mērķis – rast komercializējamus risinājumus blakusproduktiem, ražošanas         
atlikumiem, kas radušies ražošanas procesā Cēsu  novada uzņēmumos 

3. Pasākuma norises vieta – Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, Cēsis, Valmieras            
iela 19 

4. Pasākuma norises laiks – hakatona atklāšana, 2020. gada 13. novembris plkst. 9.00-             
15.00; ideju prezentācijas 25. novembris plkst. 15:00 - 17.00 un apbalvošana 27.            
novembrī, plkst. 19:00  

5. Pasākuma organizatori nodrošina pasākuma dalībniekiem darba telpas, nepieciešamo         
aprīkojumu, materiālus prototipu izstrādei, ēdienreizes, pieredzējušu mentoru, uzņēmēju        
atbalstu. 

6. Pasākuma kontaktpersona – LIAA Valmieras biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja           
Linda šteinberga, e-pasts: linda.steinberga@liaa.gov.lv , tel.Nr. +371 29445854 

7.    Informācija par pasākumu, nolikums un programma pieejama tiešsaistē ej.uz/zerotons  

  

2.     PASĀKUMA DALĪBNIEKI UN PIETEIKŠANĀS KARTĪBA 

1. Pasākums ir atklāta tipa un tam var pieteikties ikviens Cēsu jaunietis vecumā no 16 – 19                 
gadiem, kam ir saistoša pasākuma tematika.  

2. Dalībnieki, lai pieteiktos Pasākumam, aizpilda pieteikšanās anketu tiešsaistē        
ej.uz/zerotona-pieteiksanas  līdz 2020. gada 30. Oktobrim.  

3. Dalībnieks Pasākumā var piedalīties ar komandu četru cilvēku sastāvā, kas ir izveidota uz              
pieteikšanās brīdi. 

4. Komandu atlasi dalībai hakatonā veic pasākuma organizatori, izvērtējot tiešsaistē          
aizpildītos pieteikums. 



5. Pasākuma organizatori informē izvēlētās komandas par iespēju piedalīties klātienes          
pasākumā atbildot rakstiski uz pieteikumā norādīto kontaktpersonas e-pastu līdz         
5.novembrim 

  

3.     UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA 

1. Pasākumā izstrādātos produktus vai idejas un to īstenošanas plānus vērtē Pasākuma            
organizatoru izveidota Žūrija 

2. Pasākumā izstrādātās idejas tiks vērtētas ar punktu sistēmu, nosakot šādus vērtēšanas            
kritērijus: 

2.1.  idejas potenciāls to komercializēt (5 punkti); 

2.2. idejas novitāte – piedāvātāis produkts ir inovatīvs(Latvijas mērogā 2 punkti, globālā             
mērogā 4 punkti); 

2.3. piedāvātā produkta aktualitāte – vai piedāvātais risinājums ir aktuāls tirgū, vai kāds             
to būs gatavs iegādāties? (3 punkti); 

2.4. piedāvātā produkta mērķa tirgus? (skaidri definēta un argumentēti pamatota          
mērķauditorija – 3 punkti); 

2.5.  piedāvātā produkta eksporta potenciāls (4 punkti); 

2.6.  komanda un komandas kompetences piedāvāto risinājumu palaist tirgū (5 punkti); 

2.7.  idejas attīstīšanas un īstenošanas plāna gatavība (2 punkti). 

3. Katram Žūrijas loceklim ir tiesības piešķirt papildu 2 punktus par īpaši radošiem ideju              
piedāvājumiem vienam vai vairākiem dalībniekiem. 

4. Pasākuma uzvarētājs tiek noteikts ar Žūrijas lēmumu. Žūrijas lēmumu ieraksta protokolā,            
ko paraksta viens Žūrijas noteikts pārstāvis (žūrijas priekšsēdētājs) un protokolētājs. 

4.     ŽŪRIJA 

1.     Žūrijas locekļi ir: 

1.1.  Dita Trapenciere, nodibinājuma SKOLA6 vadītāja; 

1.2. Jānis Palkavnieks, SIA Draugiem group runasvīrs; 

1.3. Reinis Reķis, SIA Dārznieks pārstāvis; 

1.4. Laura Očagova, LIAA Biznesa inkubatoru departamenta direktore 



1.5. Toms Stālmans, Tet Jauno biznesu pakalpojumu vadītājs 

  

2.     Žūrijas pienākumi: 

2.1.  izvērtēt Pasākuma dalībnieku izstrādātās idejas Pasākuma laikā; 

2.2.  noteikt Pasākuma uzvarētājus un sadalīt piešķiramās naudas balvas. 

3.     Žūrijas locekļi nevar būt Pasākuma dalībnieki. 

  

5.     NAUDAS BALVAS UN TO PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

1.     Kopējais Pasākuma balvu fonds ir 500 EUR, ko nodrošina Cēsu novada pašvaldība.  

2. Pasākuma uzvarētājs, kura izstrādāto ideju Žūrija novērtē ar visaugstāko punktu skaitu –             
pirmā vieta, saņem naudas balvu 500 eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas,  

3. Katrs žūrijas loceklis, pēc saviem ieskatiem, var piešķirt simpātiju balvas - suvenīrus arī              
citu ideju autoriem, neatkarīgi no Žūrijas lēmuma par oficiālo vietu sadalījumu. 

4. Pasākumā godalgotie pretendenti savu ideju nodod uzņēmumam, no kura ir izcēlies            
ražošanas atlikums vai īsteno to paši. Uzņēmums, no kura cēlies konkrētais ražošanas            
atlikums, vienojoties ar komandu pārstāvjiem, var sadarboties idejas īstenošanā. Par          
dalībnieku un uzņēmēju tālāko sadarbību Pasākuma organizatori atbildību neuzņemas. 

5. Godalgotā komanda sniedz nepieciešamo informāciju naudas balvas piešķiršanai         
Pasākuma kontaktpersonai, Pasākuma noslēgumā norādot saņēmēja rekvizītus (fiziska        
vai juridiska persona, vārds, uzvārds, banka, konts, kontaktinformācija u.c.). Ja kā           
naudas balvas saņēmējs tiek norādīta fiziska persona, naudas balva tiek izmaksāta           
katram komandas dalībniekam atsevišķi. 

6. Pasākuma organizatoriem ir tiesības publicēt Pasākuma laikā izstrādātos darbus ar           
atsauci uz to autoriem. 

  

 


