Lauku partnerība „Sēlija”
Konkursa „Lauku partnerības „Sēlija” kvalitātes zīme”
Nolikums
1. Konkursa organizētājs
Konkursa organizētājs ir biedrība Lauku partnerība „Sēlija” .
2. Konkursa mērķi:
2.1.
Apzināt un popularizēt Lauku partnerības „Sēlija” teritorijas
amatnieku, individuālo ražotāju, nevalstisko organizāciju(NVO)
izstrādājumus, veicināt to noietu;
2.2.
Veicināt šīs produkcijas pieejamību tirdzniecības vietās;
2.3.
Sniegt atbalstu produkcijas kvalitātes pilnveidošanā;
2.4.
Stiprināt vietējo ražotāju, tirgotāju, NVO sektora un pašvaldību
sadarbību.

3. Konkursa uzdevums
3.1.
Konkursam „Lauku partnerības „Sēlija” kvalitātes zīme” iesniedzami
amatniecības izstrādājumi, rokdarbi, interjera priekšmeti, kas izgatavoti Lauku
partnerības „Sēlija” teritorijā – Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un
Viesītes novados.
3.2.
Izstrādājumam jāatbilst šādām prasībām:
- Nepārtikas prece;
- Izstrādājums ir oriģināls, tā izgatavošanā nav pielietotas no interneta
resursiem/citiem avotiem tieši pārceltas ieceres;
- Izstrādājums ir kvalitatīvi izgatavots gan no mākslinieciskā, gan tehniskā
viedokļa;
- Izstrādājums atbilst vienam/vairākiem no šādiem pielietojuma veidiem:
prezentācijas priekšmets; interjera priekšmets; mājsaimniecības priekšmets
ar praktisku pielietojumu; suvenīrs; dāvana; rotaslieta;
- Tā izgatavošanā izmantoti pamatā dabiski materiāli – dzija, māls, koks,
akmens, u.t.t.. Izstrādājumi no plastikas, otrreizējām izejvielām, u.c. tiek
akceptēti tikai tādā gadījumā, ja tie demonstrē augstu tehnisko kvalitāti un
oriģinālu dizainu;
- Vēlams – ietvertas teritorijai raksturīgās komponentes: rakstu elementi,
ainavas elementi, notikumi, tradīcijas, asociācija ar tiem, u.t.t.
4. Konkursa dalībnieku pieteikšanās noteikumi
4.1.
Dalībnieku skaits nav ierobežots. Konkursā var piedalīties ikviens,
kurš darbojas LP „Sēlija” teritorijā – Aknīstes, Jēkabpils,. Krustpils, Salas un
Viesītes novados.
4.2.
Konkursa dalībnieks var iesniegt vienu vai vairākus darbus.
4.3.
Konkursa dalībnieka pieteikums sastāv no:
- konkrētā izstrādājuma/izstrādājumiem;

- izstrādājuma apraksta un kontaktinformācijas, kas kopumā nepārsniedz vienu
A4 lapu.
4.4.
Konkursa dalībnieks, iesniedzot darbu, apņemas piedalīties
turpmākajos konkursa norises pasākumos, un uzņemas atbildību par
izstrādājumu kvalitātes saglabāšanu.
5. Konkursa darbu vērtēšana un izmantošana.
5.1.
Iesniegtos darbus izskata Lauku partnerības „Sēlija” valdes locekļi,
teritorijas tirdzniecības vietu pārstāvji, pieaicinātie eksperti.
5.2.
Konkursa vērtēšanas komisija atbilstošajiem darbiem piešķir īpašu
logo – „Lauku partnerības „Sēlija” kvalitātes zīmi”. Darbu skaits, kam tiek
piešķirta šī zīme, nav ierobežots.
5.3.
Zīme tiek piešķirta katram izstrādājumam individuāli. Taču – tiek
akceptēta iespēja piešķirt šo zīmi visai konkrētā ražotāja produkcijas sērijai.
5.4.
Izstrādājumi, kas saņēmuši „Lauku partnerības „Sēlija” kvalitātes
zīmi” tiek:
- Izvietoti īpašos stendos tirdzniecības vietās, kas nodrošina šīs produkcijas
izplatību;
- Iegādāti kā suvenīri/ prezentācijas priekšmeti Lauku partnerības „Sēlija”
vajadzībām;
- Izmantoti kā teritoriju raksturojošie produkti, Lauku partnerībai „Sēlija”
piedaloties gan valsts, gan starptautiska mēroga konferencēs/ideju tirgos/
uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumos;
- Rekomendēti kā prezentācijas priekšmeti Lauku partnerības „Sēlija”
teritorijas pašvaldībām;
- Ievietoti speciāli izveidotā sadaļā Lauku partnerības „Sēlija” mājaslapā,
nodrošinot reklāmu un potenciālu noieta tirgu.
5.5.
Ar ražotāju tiek slēgta vienošanās par “Lauku partnerības “Sēlija”
kvalitātes zīmes” lietošanas nosacījumiem, kuru neievērošanas gadījumā
minētā zīme konkrētajam ražotājam var tikt anulēta.
5.6.
Iesniegtos darbus to autori var saņemt atpakaļ 1 mēneša laikā pēc
izvērtēšanas.
.
6. Konkursa darba I. Kārtas iesniegšanas un izvērtēšanas grafiks.
6.1.
Darbi jāiesniedz Lauku partnerības „Sēlija” birojā Aknīstē, Skolas ielā
16 a, līdz 2016.gada 21. novembrim
6.2.
Jautājumus par konkursa norisi lūdzam uzdot: Ieva Jātniece, t.
29548967, Skaidrīte Medvecka, t. 26590352
6.3.
Iesniegto darbu izvērtēšana tiek noslēgta līdz 2016. gada 30.
novembrim;
6.4.
Darbu, kas saņēmuši „Lauku partnerības „Sēlija” kvalitātes zīmi”
izvietošana tirdzniecības vietās tiek nodrošināta no 2016. Gada 1. decembra.
7. Konkursa norišu ilgtermiņa darbības.
7.1.
Visi konkursam iesniegtie darbi, pēc to autoru vēlēšanās, saņem
vērtēšanas komisijas rekomendācijas kvalitātes uzlabošanā;
7.2.
Darbi, kas nav saņēmuši kvalitātes zīmi, saņem atteikuma
pamatojumu, kas ietver rekomendācijas kvalitātes uzlabošanā;
7.3.
Pēc konkrētā konkursa termiņu noslēguma visi Lauku partnerības
„Sēlija” teritorijas ražotāji, amatnieki, NVO ir tiesīgas iesniegt jaunus
ražojumus, to uzlabojumus kvalitātes zīmes saņemšanai;

Papildus iesniegto ražojumu izvērtēšana tiek nodrošināta vismaz
vienu reizi 6 mēnešos, un ražojumi, kas saņēmuši kvalitātes zīmi, tiek
iekļauti šī nolikuma 5.4. punktā minētajā piedāvājumā. Konkursa
piedāvājumam paplašinoties, konkursa komisija un Lauku partnerības
“Sēlija” valde var paplašināt šī nolikuma 3.2. punktā minētos
nosacījumus, paredzot arī pārtikas izstrādājumu iekļaušanu.
7.5.
Biedrība Lauku partnerība “Sēlija” apņemas interesantu un savdabīgu
izstrādājumu gadījumā atbalstīt tā ražotāju, savu iespēju robežās meklējot un
piesaistot finanšu investorus.
7.6.
Biedrība Lauku partnerība “Sēlija” apņemas veicināt Sēlijā ražoto
orģinālo izstrādājumu piedalīšanos starptautiskajās un vietējās izstādes ar
LIAA un LTRK palīdzību.
7.4.

