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Bauskā

2016.gada
Nr.
Protokols Nr.
Bauskas novada pašvaldības
Konkursa “Bauskas novada uzņēmēju Gada balva”
NOLIKUMS
I. Vispārējie noteikumi
1.

2.

3.
4.
5.

Nolikums paredz Bauskas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) konkursa „Bauskas
novada uzņēmēju Gada balva” (turpmāk – Konkurss) organizācijas un norises kārtību, kā arī
uzvarētāju un dalībnieku godināšanu.
Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Bauskas novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi
darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā. Veicināt Bauskas
novada uzņēmēju atpazīstamību, popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus
Bauskas novadā un stiprināt lokālpatriotismu.
Konkursa organizētājs – Bauskas novada pašvaldība.
Finanšu līdzekļi Konkursa organizēšanas izdevumu segšanai, t.sk. veicināšanas balvām un
apbalvošanas ceremonijai, tiek paredzēti Pašvaldības kārtējā gada budžetā.
Ar Konkursa nolikumu var iepazīties Bauskas novada mājaslapā www.bauska.lv un Bauskas
novada pašvaldībā Uzvaras ielā 1, Bauska, Bauskas novads, tālr. 80003939, e-pasts:
dome@bauska.lv
II. Konkursa kārtība”

Konkurss norisinās katru gadu, un noslēdzas ar uzvarētāju apbalvošanas ceremoniju katra
tekošā gada novembrī.
7. Katru gadu, laika posmā no 1.septembra līdz 1.oktobrim, Bauskas novada uzņēmēji,
biedrības iedzīvotāji un pagastu pārvaldes izvirza savus kandidātus 22.punktā minētajās
nominācijās. Kandidatūras izvirzāmas, iesniedzot vienotu pieteikuma formu (1. pielikums)
pagastu pārvaldēs, Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1,
Bauskā 1.stāvā, Bauskas Tūrisma informācijas centrā un novada bibliotēkās vai aizpildot
elektronisku pieteikuma formu Pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv.
8. Anketas tiek publicētas Pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv un drukātajos laikrakstos, kā
arī izvietotas Bauskas novada pašvaldības ēkās, pagasta pārvaldēs, novada bibliotēkās kā arī,
saskaņojot ar īpašnieku/valdītāju, publiski pieejamās vietās (piemēram, tirdzniecības vai
pakalpojumu sniegšanas objektos).
9. Pretendentus nominācijā „Gada partneris” izvirza Pašvaldība, Pašvaldības iestādes un
Bauskas novada pagastu pārvaldes. Kandidatūra izvirzāma, iesniedzot vienotu pieteikuma
formu (2. pielikums) Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā
1, Bauskā 1.stāvā, vai aizpildot elektronisku pieteikuma formu Pašvaldības mājas lapā
www.bauska.lv.
10. Vērtēšanas komisiju (turpmāk – Komisija) 7 (septiņu) cilvēku sastāvā saskaņo Bauskas
novada domes priekšsēdētājs.
6.

11. Komisija no iesniegtajiem pretendentiem katrā nominācijā izvirza trīs pretendentus balvas
iegūšanai.
12. Komisija pēc nepieciešamības apmeklē Konkursa nominācijai izvirzītos pretendentus
klātienē, tiekas ar uzņēmumu īpašniekiem un darbiniekiem.
13. Komisijas locekļi ir tiesīgi pieprasīt papildus informāciju, iepazīstoties ar uzņēmumu,
tiekoties ar uzņēmēju vai tā pārstāvi, kā arī izmantot masu mēdijos pieejamo informāciju par
izvirzītajiem nominantiem.
14. Komisija Konkursa uzvarētājus nosaka, apkopojot iegūto punktu skaitu. Katrā nominācijā
uzvar pretendents ar vislielāko iegūto punktu skaitu.
15. Gadījumos, kad Komisijas loceklis ir saistīts ar kādu no nominantiem (piemēram, viņam
pieder uzņēmuma kapitāldaļas, akcijas, vai viņam ir darba attiecības ar komersantu, vai
ieņem izvērtējamā uzņēmumā (valdē, padomē) vēlētu amatu, ir laulībā vai radniecībā ar
individuālo komersantu vai komercsabiedrības īpašnieku u.c.), Komisijas loceklis nedrīkst
piedalīties lēmuma pieņemšanā (balsošanā) konkrētajā nominācijā. Šajā punktā norādītajā
gadījumā konkrētais Komisijas loceklis pirms balsošanas mutiski informē par norādīto faktu
esamību un atturas no balsošanas.
16. Iepriekšējo trīs gadu attiecīgās nominācijas uzvarētājs nedrīkst piedalīties Konkursā
attiecīgajā nominācijā, kurā saņemts apbalvojums.
17. Komisijai ir tiesības kādā no nominācijām balvu nepiešķirt, ja uz to nav izvirzīts neviens
pretendents vai izvirzītie pretendenti neatbilst Konkursa prasībām.
18. Komisijas sēdes ir slēgtas un tiek protokolētas. Protokolistu ievēl Komisijas locekļi pirmajā
sēdē.
III. Pretendenti dalībai Konkursā
19. Komercsabiedrības, to filiāles un struktūrvienības, kuras veic saimniecisko darbību Bauskas
novada teritorijā, neatkarīgi no juridiskā statusa un darbības nozares.
20. Komersanti, lauksaimniecisko ražošanu un citu aroddarbību veicēji - fiziskās personas, kuras
ir reģistrējušas un veic saimniecisko darbību Bauskas novadā.
21. Konkursā nepiedalās Bauskas novadā reģistrēti uzņēmumi, kuri saimniecisko darbību veic
ārpus novada teritorijas, kā arī uzņēmumi, kuru kapitāldaļu turētāja ir Pašvaldība.
IV. Konkursa nominācijas un vērtēšanas kārtība
22. Konkursa nominācijas:
22.1. „Novada lauksaimnieks”;
22.2. „Novada tēla popularizētājs”;
22.3. „Novada izaugsme”;
22.4. „Novada jaunais uzņēmējs”;
22.5. „Gada pakalpojumu sniedzējs”;
22.6. „Gada tirgotājs”
22.6. „Gada partneris”;
22.7. „Novada mājražotājs/amatnieks”;
22.8. „Skolēnu uzņēmumi”.
23. Izvirzīto pretendentu vērtēšana. (Skatīt 3.pielikumu.)

V. Uzvarētāju un dalībnieku godināšana
24. Konkursa uzvarētāji tiek godināti svinīgā ceremonijā, kuru organizē un apmaksā Bauskas
novada administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļa sadarbībā ar Uzņēmējdarbības
konsultatīvo padomi.
25. Ceremonijas laikā tiek demonstrētas prezentācijas, popularizējot uzvarētāju
uzņēmējdarbību. Prezentāciju sagatavošanu nodrošina Bauskas novada administrācijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa.

26. Uzvarētāji no Bauskas novada pašvaldības saņem komersanta (uzņēmēja) Gada balvu un
Uzslavas rakstu.
27. Jebkuram komersantam, institūcijai vai biedrībai ir tiesības apbalvot pretendentus
individuāli izvirzītās nominācijās.
VI. Vērtēšanas komisijas lēmuma apstrīdēšana.
28. Komisijas lēmumi apstrīdami Bauskas novada pašvaldības domē Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks

1.pielikums

Konkursa
„Bauskas novada uzņēmēju Gada balva”
ANKETA
Bauskas novada pašvaldība organizē konkursu „Bauskas novada uzņēmēju Gada balva”,
lai apzinātu un godinātu Bauskas novada uzņēmējus, kas aktīvi darbojās savā nozarē, sekmējot
uzņēmējdarbības vides attīstību novadā.
Novada iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja izvirzīt pretendentus balvas saņemšanai,
aizpildot anketu.
Pretendentu izvirzīšana katrā no nominācijām nav obligāta. Tiks ņemtas vērā anketas,
kurās izvirzīts vismaz viens pretendents kādā no nominācijām.
Nosauciet uzņēmumu, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis minēto nomināciju, ja vēlaties,
pamatojiet savu izvēli.
1. Novada lauksaimnieks - saimniecība, kura ir izveidojusi ilgtspējīgu saimniekošanas praksi.

2. Novada tēla popularizētājs – uzņēmums (tostarp lauksaimniecības uzņēmums), kurš kārtējā
gadā ar savu produktu/pakalpojumu/darbību ir veicinājis Bauskas novada atpazīstamību.

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 darba vietu skaitu.

4. Novada jaunais uzņēmējs – uzņēmums (tostarp lauksaimniecības uzņēmums), kurš
uzņēmējdarbības uzsākšanu reģistrējis ne agrāk kā 3 gadus pirms Konkursa norises.

5. Gada pakalpojumu sniedzējs– uzņēmums (tostarp lauksaimniecības uzņēmums), kurš
nodrošina augsta līmeņa klientu apkalpošanas servisu pakalpojumu sniegšanas nozarē.

6. Gada tirgotājs – uzņēmums (tostarp lauksaimniecības uzņēmums), kurš nodrošina augsta
līmeņa klientu apkalpošanas servisu preču tirdzniecības nozarē.

7. Novada mājražotājs/amatnieks

Lūdzam līdz _____.gada 30.septembrim aizpildīto anketu nogādāt pagastu pārvaldēs, Bauskas
novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, Bauskas
Tūrisma informācijas centrā un novada bibliotēkās vai aizpildīt elektronisku pieteikuma formu
Pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv.

2.pielikums

Konkursa
„Bauskas novada uzņēmēju gada balva”
Pretendentu izvirzīšana nominācijai „Gada partneris”
Nominācija “Gada partneris” - pašvaldības veiksmīga sadarbība ar uzņēmēju projektu
realizēšanā, pasākumu rīkošanā u.c. (izvirza Bauskas novada pašvaldība, Bauskas novada
pagastu pārvaldes un citas Bauskas novada pašvaldības iestādes)
NOMINĀCIJA - ______________________________________________________________
Uzņēmuma nosaukums vai personas vārds, uzvārds
Kāpēc tiek izvirzīts (pamatojums)

Iesniedzējs:
_________________________
vārds, uzvārds, paraksts
_________________________
Pašvaldības iestāde, tālrunis/e-pasts
_________________________
datums

3.pielikums
Konkursa
„Bauskas novada uzņēmēju gada balva”
Izvirzīto pretendentu vērtēšana
1. „Novada lauksaimnieks” - saimniecība, kura ir izveidojusi ilgtspējīgu saimniekošanas
praksi.
Kritērijs
Uzņēmuma tēls
Saimniecība ienākumus gūst no lauksaimniecības
produkcijas ražošanas un realizācijas
Apkārtējās vides un aptvertās teritorijas sakoptība
Inovatīvi risinājumi
Kopā:
2.

Punktu skaits
Maksimālais
Piešķirtais
10
10
10
10
40

„Novada tēla popularizētājs” – uzņēmums (tostarp lauksaimniecības uzņēmums), kurš
kārtējā gadā ar savu produktu/pakalpojumu/darbību ir veicinājis Bauskas novada
atpazīstamību
Kritērijs
Novada popularizēšana medijos
Dalība izstādēs un konkursos
Uzņēmuma tēls
Darba vietu skaits
Kopā:

Punktu skaits
Maksimālais
Piešķirtais
10
10
10
10
40

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 darba vietu skaitu.
Kritērijs
Ieguldīti līdzekļi būvēs, tehnoloģijās, infrastruktūrā,
inovācijās, uzņēmējdarbības attīstībā
Apgrozījuma un peļņas pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo
kalendāro gadu
Apkārtējās vides un aptvertās teritorijas sakoptība
Uzņēmuma tēls
Darba vietu skaits
Kopā:

Punktu skaits
Maksimālais
Piešķirtais
10
10
10
10
10
50

4. „Novada jaunais uzņēmējs” – uzņēmums (tostarp lauksaimniecības uzņēmums), kurš
uzņēmējdarbības uzsākšanu reģistrējis ne agrāk kā 3 gadus pirms Konkursa norises.
Kritērijs
Uzņēmuma tēls un reputācija
Perspektīva uzņēmuma nākotnes attīstībai

Punktu skaits
Maksimālais
Piešķirtais
10
10

Saimnieciskie rādītāji raksturo izaugsmi un stabilitāti (Gada 10
pārskata analīze)
Mārketinga aktivitātes jaunā produkta/pakalpojuma 10
virzīšanai tirgū
Kopā:
40
5.

„Gada pakalpojumu sniedzējs”– uzņēmums (tostarp lauksaimniecības uzņēmums), kurš
nodrošina augsta līmeņa klientu apkalpošanas servisu pakalpojumu sniegšanas nozarē.
Kritērijs

Punktu skaits
Maksimālais
Piešķirtais

Uzņēmuma tēls un reputācija
10
Klientu apkalpošanas serviss
10
Apkārtējās vides un aptvertās teritorijas sakoptība
10
Tirdzniecības vietas pieejamība, piebraukšanas iespējas, 10
draudzīgs ģimenēm ar bērniem, invalīdiem.
Kopā:
40
6.

„Gada tirgotājs”– uzņēmums (tostarp lauksaimniecības uzņēmums), kurš nodrošina augsta
līmeņa klientu apkalpošanas servisu preču tirdzniecības nozarē.
Kritērijs

Punktu skaits
Maksimālais
Piešķirtais

Uzņēmuma tēls un reputācija
10
Klientu apkalpošanas serviss
10
Apkārtējās vides un aptvertās teritorijas sakoptība
10
Tirdzniecības vietas pieejamība, piebraukšanas iespējas, 10
draudzīgs ģimenēm ar bērniem, invalīdiem.
Kopā:
40
7.

„Gada partneris” – uzņēmumu (tostarp lauksaimniecības uzņēmumu) izvirza Pašvaldība,
pagastu pārvaldes un citas Pašvaldības iestādes.
Kritērijs

Punktu skaits
Maksimālais
Piešķirtais

Uzņēmums kopā ar Pašvaldības iestādēm realizējis kopīgus 10
projektus un pasākumus.
Sadarbības projektu un pasākumu nozīmība Bauskas 10
novada attīstībā un popularizēšanā.
Kopā:
20
8.

„Novada mājražotājs/amatnieks”
Kritērijs

Punktu skaits
Maksimālais
Piešķirtais

Mājražotāja/ amatnieka tēls un reputācija
10
Piedāvātā sortimenta daudzveidība un izaugsme
10
Apkārtējās vides un aptvertās teritorijas sakoptība
10
Izstrādājumos tiek lietota ar Bauskas novadu saistīta 10
tematika
Kopā:
40

9. „Skolēnu uzņēmumi”
Kritērijs
Skolēnu
uzņēmuma
dalība
gadatirgos,
izstādēs,
programmās, pasākumos, konkursos
Skolēnu uzņēmuma panākumi vietēja, reģionāla vai valsts
mēroga konkursos u.c.
Perspektīva uzņēmuma nākotnes attīstībai
Kopā:

Punktu skaits
Maksimālais
Piešķirtais
10
10
10
30

