Bauskas novada pašvaldības konkurss „Bauskas novada uzņēmēju Gada balva”

BALSOŠANAS ANKETA
Bauskas novada pašvaldība organizē konkursu „Bauskas novada uzņēmēju Gada balva 2019”, lai
apzinātu un godinātu Bauskas novada uzņēmējus, kas aktīvi darbojas savā nozarē, sekmējot
uzņēmējdarbības vides attīstību novadā. Ar konkursa nolikumu var iepazīties www.bauska.lv
Aicinām Jūs līdz 2019.gada 31.oktobrim balsot par izvirzītajiem pretendentiem.
Lūdzam atzīmēt 1 (vienu) uzņēmumu katrā nominācijā, kurš Jūsuprāt pelnījis saņemt balvu.

ATZĪMĒJIET 1 (VIENU) UZŅĒMUMU, KATRĀ NOMINĀCIJĀ

1.

Novada lauksaimnieks- saimniecība, kura ir izveidojusi ilgtspējīgu saimniekošanas praksi.
SIA PS Līdums (Lauksaimnieciskā ražošana – graudu, salmu, rapšu, pupu un zālāju
audzēšana, kā arī lauksaimniecības tehnikas un graudu pirmapstrādes pakalpojumu
sniegšana)
SIA Mālnieki (Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana)
SIA Lielmežotne (Graudu un rapšu audzēšana, piena un liellopu gaļas ražošana.
Papildnozare: elektroenerģijas ražošana no lauksaimniecības izcelsmes biomasas)
SIA Uzvara - Lauks (Ziemas un vasaras kviešu, rapša un miežu audzēšana pārtikai,
lopbarībai un sēklai, graudu pārstrāde. Kafejnīca "Miķelis", kā arī zemnieku sēta un mašīnu
muzejs)
ZS Mežmārtiņi (Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana)

2.

Novada tēla popularizētājs- uzņēmums (tostarp lauksaimniecības uzņēmums), kurš kārtējā
gadā ar savu produktu/pakalpojumu/ darbību ir veicinājis Bauskas novada atpazīstamību.
SIA Kronis (Augļu un dārzeņu pārstrāde, konservēšana. Gatavās zupas, pesto, konservi,
sulas, nektāri, salāti, ievārījumi, putras, mērces, dzērvenes pūdercukurā)
Solveigas Ikertes individuālais uzņēmums „NOVADS" (Pēc pasūtījuma izgatavo latviešu
tautas tērpus, šuj un labo dažāda veida trikotāžas un auduma apģērbus)
SIA Mālnieki (Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana)
SIA Geka (Apbalvojumu, balvu, reklāmas dāvanu apdruka, gravēšana)
SIA Lielzeltiņi (Putnu gaļas ražošanas un pārstrādes uzņēmums)

3.

Novada izaugsme – uzņēmums (tostarp lauksaimniecības uzņēmums), kurš ir ievērojami
uzlabojis finansiālos rādītājus, un/vai paaugstinājis darba efektivitāti, un/vai ieguldījis
ievērojamus līdzekļus būvēs, iekārtās, inovācijās un/vai palielinājis darbavietu skaitu,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
SIA LRS Mūsa (Kombinētās lopbarības ražošana)
SIA Kvēle (Energobūvniecības uzņēmums, kurš specializējas
energoapgādes objektu projektēšanā, izbūvē un ekspluatācijā)

elektroietaišu

un

SIA A.V.U. (Plastmasas logu, durvju kā arī ar citu PVC konstrukciju izgatavošana un
uzstādīšana)
SIA Kronis (Augļu un dārzeņu pārstrāde, konservēšana. Gatavās zupas, pesto, konservi,
sulas, nektāri, salāti, ievārījumi, putras, mērces, dzērvenes pūdercukurā)
SIA Uzvara-Lauks (Ziemas un vasaras kviešu, rapša un miežu audzēšana pārtikai,
lopbarībai un sēklai, graudu pārstrāde. Kafejnīca "Miķelis", kā arī zemnieku sēta un mašīnu
muzejs)

ATZĪMĒJIET 1 (VIENU) UZŅĒMUMU, KATRĀ NOMINĀCIJĀ

4.

Novada jaunais uzņēmējs – uzņēmums (tostarp lauksaimniecības uzņēmums), kurš
uzņēmējdarbības uzsākšanu reģistrējis ne agrāk kā 3 gadus pirms konkursa norises.
SIA Zemgales smēde (Modernu vai tradicionālu metālizstrādājumu darināšana, kalēja
darbnīca)
SIA Auda fiber (Ražo, remontē un rada visu, kas saistīts ar stikla, oglekļa un kevlara
šķiedru. Kompozītmateriālu serviss.)
SIA Tiks Tev un Man (Mājražoti produkti, tējas, sukādes, maizes un miltu izstrādājumi)
SIA Kugrēnu vīna darītava (Organisku alkoholisku dzērienu ražošana no pašu audzētiem
augļiem un ogām)
SIA MAASAS (Apģērbu un apģērbu piederumu ražošana)

5.

Gada tirgotājs/pakalpojumu sniedzējs– uzņēmums (tostarp lauksaimniecības uzņēmums),
kurš nodrošina augsta līmeņa klientu apkalpošanas servisu pakalpojumu sniegšanas vai
preču tirdzniecības nozarēs.
SIA Foodhouse (Kafejnīca „Rātslaukums", ēdināšanas pakalpojumi)
SIA Līga-vet veterinārā klīnika (Veterinārie pakalpojumi)
ZS Aveņi (Krodziņš „Aveņi", ēdināšanas pakalpojumi)
SIA Falkors (Veikals „Falkors", sadzīves tehnikas un elektronikas mazumtirdzniecība)
SIA Enzik (Veikals „Apavu namiņš", apavu tirdzniecība)

6.

Novada mājražotājs/amatnieks
SIA Bauskas Bekons (Gaļas ražošana, pārstrāde, tirdzniecība)
SIA Tiks Tev un Man (Mājražoti produkti, tējas, sukādes, maizes un miltu izstrādājumi)
SIA Kugrēnu vīna darītava (Organisku alkoholisku dzērienu ražošana no pašu audzētiem
augļiem un ogām)
Inta Vītoliņa, pašnodarbināta persona (Audēja)
Līva Kalniņa, pašnodarbināta persona (Apsveikumu kartītes, ielūgumi un citu papīra
izstrādājumu izgatavošana)

Lūdzam norādīt Jūsu vārdu un kontaktinformāciju (tālrunis vai e-pasts),
ja vēlaties piedalīties izlozē par Bauskas novada pašvaldības un vietējo uzņēmēju
sarūpētām balvām:
Vārds _________________________,

Tālrunis __________________________

E-pasts: ___________________________________________________________
Aizpildītās anketas līdz 31.10.2019. iespējams iesniegt pagastu pārvaldēs, Bauskas novada
pašvaldības administrācijas ēkā, klientu apkalpošanas centrā, 1.stāvā, Bauskas Tūrisma
informācijas centrā, novada bibliotēkās.
Elektroniski anketas pieejamas Bauskas novada pašvaldības mājas lapā: www.bauska.lv

