AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

NOLIKUMS Nr.2022/10
Aizkrauklē
APSTIPRINĀTS
ar Aizkraukles novada pašvaldības
domes 2022.gada 17.marta sēdes
lēmumu Nr.129 (protokols Nr.6., 11.p.)
spēkā ar 25.03.2022.
KONKURSS
„AIZKRAUKLES NOVADA GADA BALVA UZŅĒMĒJDARBĪBĀ 2021”
1. Konkursa mērķis
1.1. Godināt Aizkraukles novada uzņēmējus, kuri ar savu darbību sekmē novada ekonomisko
attīstību. Veicināt Aizkraukles novada uzņēmēju atpazīstamību, popularizēt veiksmīgu
uzņēmējdarbību, veicināt sabiedrības izpratni par uzņēmējdarbības nozīmi.
2. Konkursa rīkotāji
2.1. Konkursu organizē Aizkraukles novada pašvaldība.
2.2. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Aizkraukles novada pašvaldības mājas lapā
www.aizkraukle.lv.
2.3. Finanšu līdzekļi konkursa organizēšanas izdevumiem, t.sk. balvām un apbalvošanas
ceremonijai, tiek paredzēti pašvaldības kārtējā gada budžetā.
3. Konkursa norise
3.1. Konkursa pretendentus konkursa komisija nosaka, pamatojoties uz Valsts ieņēmuma dienesta,
Uzņēmumu reģistra, LURSOFT, Lauku atbalsta dienesta, attīstības finanšu institūcijas
“ALTUM”, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras, Aizkraukles novada domes u.c. datiem.
3.2. Pretendentus izvērtē vērtēšanas komisija, pamatojoties uz Konkursa nolikumu.
3.3. Balvas tiek pasniegtas uzņēmumiem, kas iepriekšējā gadā snieguši nozīmīgu atbalstu
Aizkraukles novada attīstībai.
3.4. Konkursā tiek noteiktas šādas nominācijas:
3.4.1.

„Liels nodokļu maksātājs”;

3.4.2.

„Liels darba devējs”;

3.4.3.

„Eksportētājs”;

3.4.4.

„Stabilitāte”;

3.4.5.

„Inovācija”;

3.4.6.

„Izaugsme”;

3.4.7.

„Saimnieks laukos”;

3.4.8.

„Ģimenes uzņēmums”;

3.4.9.

„Amatnieks/Mājražotājs”;

3.4.10. „Tūrisma pakalpojumu sniedzējs”;

3.4.11. „Jaunais uzņēmējs”;
3.4.12.

„Draudzīgs klientam”.

3.5. Pretendentu nominācijai “Draudzīgs klientam” izvirza iedzīvotāji. Kandidatūras izvirzāmas,
aizpildot elektronisko anketu Aizkraukles novada pašvaldības interneta vietnē
www.aizkraukle.lv līdz 2022.gada 22.aprīlim. Izvērtēšana notiek pēc balsu vairākuma.
3.6. Vērtēšanas komisijas apkopotais konkursa nominantu saraksts tiek publicēts Aizkraukles
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv.
4. Vērtēšanas komisija
4.1. Konkursa “Aizkraukles novada gada balva uzņēmējdarbībā 2021” vērtēšanas komisiju
apstiprina Aizkraukles novada dome.
4.2. Vērtēšanas komisijas sēdes ir slēgtas. Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās
vairāk nekā puse no komisijas locekļiem. Vērtēšanas komisija izvirza un izvērtē nominācijas.
4.3. Vērtēšanas komisijas locekļi diskutē par katru no nominantiem un izvērtē to atbilstību
kritērijiem.
4.4. Vērtēšanas komisijai ir tiesības savā darbā pieaicināt ekspertus, un pirms balsojuma par
uzvarētājiem komisija savu iespēju robežās ievāc un pārbauda informāciju par nominācijām
izvirzītajiem pretendentiem.
4.5. Vērtēšanas komisija balsojot izvēlas balvas saņēmējus katrā nominācijā saskaņā ar šī
nolikuma 6. punktā noteiktajiem kritērijiem.
4.6. Vērtēšanas komisijas locekļi savā darbībā ievēro interešu konflikta neesamības principus un
par darbu komisijā saņem atalgojumu saskaņā ar Aizkraukles novada domes
2022.gada 27.janvāra Aizkraukles novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikuma 4.2.apakšpunktu.
4.7. Gadījumos, kad vērtēšanas komisijas loceklis ir saistīts ar kādu no nominantiem (piemēram,
viņam pieder šī komersanta kapitāldaļas, akcijas vai viņš ir darba attiecībās ar komersantu vai
ieņem tajā vēlētu amatu (valdē, padomē), viņš ir laulībā vai radniecībā ar individuālo
komersantu vai komercdarbības 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
komisijas priekšsēdētāju un nepiedalās balsojumā.
4.8. Vērtēšanas komisijai ir tiesības kādā no nominācijām nepiešķirt balvu, ja uz to nav izvirzīts
neviens pretendents vai pretendenti neatbilst konkursa prasībām.
4.9. Vērtēšanas komisijas locekļiem ir tiesības ieteikt jaunas nominācijas.
5. Pretendenti dalībai konkursā
5.1. Uzņēmumi un saimnieciskās darbības veicēji, kuru saimnieciskā darbība noris Aizkraukles
novadā vai kuru darbība dod nozīmīgu ieguldījumu Aizkraukles novada attīstībai, neatkarīgi
no juridiskā statusa, saimnieciskās darbības veikšanas vietas un darbības nozares.
5.3. Uzņēmumi vai to struktūrvienības, kuri savu darbību veic Aizkraukles novadā, bet
saimniecisko darbību reģistrējuši citur.
5.4. Balvai “Aizkraukles novada gada balva uzņēmējdarbībā 2021” tiek nominēti tikai tādi
pretendenti, kuri ar tiesas lēmumu nav pasludināti par maksātnespējīgiem, tajā skaitā
neatrodas tiesiskās aizsardzības procesā, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā, sanācijas
procesā. Tāpat nevar pretendēt, ja uzņēmuma saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tas atrodas
likvidācijas procesā, uzņēmumi pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos nav
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samaksājuši nodokļus un/vai citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus, kā
arī cita veida maksājumus Aizkraukles novada pašvaldībai.
6. Konkursa vērtēšanas kritēriji
6.1. Nominācija LIELS NODOĻU MAKSĀTĀJS
PUNKTU SKAITS
MAKSIMĀLI
KOMISIJAS
PIEŠĶIRAMAIS
PIEŠĶIRTAIS

KRITĒRIJS
Uzņēmuma tēls un reputācija
Ieguldījums
infrastruktūrā,
eksportā,
uzņēmējdarbības
attīstībā
Saimnieciskie
rādītāji
(nomaksātie nodokļi)
Kopā:

PIEZĪMES

5
5
5
15

6.2. Nominācija LIELS DARBA DEVĒJS
PUNKTU SKAITS
KRITĒRIJS

MAKSIMĀLI
PIEŠĶIRAMAIS

Uzņēmuma tēls un reputācija

5

Motivējošas
veidošana

5

darba

vides

Saimnieciskie rādītāji (darba
vietas, nomaksātie nodokļi,
IIN
summa
uz
vienu
darbinieku)

5

Kopā:

15

KOMISIJAS
PIEŠĶIRTAIS

PIEZĪMES

6.3. Nominācija EKSPORTĒTĀJS
PUNKTU SKAITS
KRITĒRIJS

MAKSIMĀLI
PIEŠĶIRAMAIS

Uzņēmuma tēls un reputācija

5

Ieguldījums
infrastruktūrā,
eksportā,
uzņēmējdarbības
attīstībā

5

Saimnieciskie
(nomaksātie nodokļi)

5

rādītāji

Kopā:

KOMISIJAS
PIEŠĶIRTAIS

PIEZĪMES

15

6.4. Nominācija STABILITĀTE
PUNKTU SKAITS
KRITĒRIJS

MAKSIMĀLI
PIEŠĶIRAMAIS

Uzņēmuma tēls un reputācija

5

Motivējošas
darba
vides
veidošana (darbinieku iesaiste

5

3

KOMISIJAS
PIEŠĶIRTAIS

PIEZĪMES

pārmaiņu procesos, efektīva
komunikācija starp darba
devēju
un
darbiniekiem,
attīstīts komandas darbs u.c.).
Atbildīgu
lēmumu
pieņemšana, ilgstoša noturība
uzņēmējdarbības vidē

5

Kopā:

15

6.5. Nominācija INOVĀCIJA
PUNKTU SKAITS
KRITĒRIJS

MAKSIMĀLI
PIEŠĶIRAMAIS

Ražotā
produkta/pakalpojuma
kvalitāte (daudzveidība)

5

Mārketinga
aktivitātes
produkta/pakalpojuma virzīšanai
tirgū

5

Ieguldījums būvēs, tehnoloģijās,
infrastruktūrā,
inovācijās,
uzņēmējdarbības attīstībā

5

Kopā:

15

KOMISIJAS
PIEŠĶIRTAIS

PIEZĪMES

6.6. Nominācija IZAUGSME
PUNKTU SKAITS
KRITĒRIJS

MAKSIMĀLI
PIEŠĶIRAMAIS

Uzņēmuma tēls un reputācija

5

Stabilitāti
un
izaugsmi
raksturojoši
saimnieciskie
rādītāji pārskata gadā

5

Investīciju piesaistīšana (ES
fondi
un/vai
privātās
investīcijas), jauno tehnoloģiju
ieviešana

5

Kopā:

15

KOMISIJAS
PIEŠĶIRTAIS

PIEZĪMES

6.7. Nominācija SAIMNIEKS LAUKOS
PUNKTU SKAITS
KRITĒRIJS
Darba vides un
teritorijas sakoptība

MAKSIMĀLI
PIEŠĶIRAMAIS
pārējās

Saimnieciskās
darbības
modernizācija,
investīciju
piesaistīšana, jaunu aktivitāšu,
produktu,
pakalpojumu
ieviešana

5

5

4

KOMISIJAS
PIEŠĶIRTAIS

PIEZĪMES

Saimnieciskie rādītāji

5

Kopā:

15

6.8. Nominācija ĢIMENES UZŅĒMUMS
PUNKTU SKAITS
KRITĒRIJS
Ražotā
kvalitāte

produkta/pakalpojuma

MAKSIMĀLI
PIEŠĶIRAMAIS

5

Ģimenes
darbībā

5

uzņēmuma

Kopā:

PIEZĪMES

5

Mārketinga
aktivitātes
produkta/pakalpojuma virzīšanai
tirgū
iesaiste

KOMISIJAS
PIEŠĶIRTAIS

15

6.9. Nominācija AMATNIEKS/MĀJRAŽOTĀJS
PUNKTU SKAITS
KRITĒRIJS

MAKSIMĀLI
PIEŠĶIRAMAIS

Uzņēmuma tēls (iesaiste projektos,
aktivitāte novada pasākumos utt.)

5

Saimnieciskās darbības ietekme uz
apkārtējo vidi

5

Mārketinga
aktivitātes
jaunā
produkta/pakalpojuma virzīšanai
tirgū

5

Kopā:

15

KOMISIJAS
PIEŠĶIRTAIS

PIEZĪMES

6.10. Nominācija TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS
PUNKTU SKAITS
KRITĒRIJS

MAKSIMĀLI
PIEŠĶIRAMAIS

Uzņēmuma tēls

5

Tūrisma piedāvājuma kvalitāte un
unikalitāte

5

Mārketinga
aktivitātes
jaunā
produkta/pakalpojuma virzīšanai
tirgū

5

Kopā:

15

5

KOMISIJAS
PIEŠĶIRTAIS

PIEZĪMES

6.11. Nominācija GADA JAUNAIS UZŅĒMĒJS
(uzņēmumam jābūt dibinātam vienu līdz divus gadus pirms izvērtējamā gada)
PUNKTU SKAITS
KRITĒRIJS
Kvalitatīva
produkta
pakalpojuma radīšana

MAKSIMĀLI
PIEŠĶIRAMAIS
vai

KOMISIJAS
PIEŠĶIRTAIS

PIEZĪMES

5

Perspektīva uzņēmuma nākotnes
attīstībai

5

Mārketinga
aktivitātes
jaunā
produkta/pakalpojuma virzīšanai
tirgū

5

Kopā:

15

7. Uzvarētāju apbalvošana
7.1. Konkursa uzvarētāji tiek godināti svinīgā ceremonijā, kuru organizē Aizkraukles novada
pašvaldība.
7.1. Uzvarētājs katrā no nominācijām saņem atzinības rakstu un piemiņas balvu.
7.2. Sadarbības partneri pasniedz savas piemiņas balvas vai atzinības apliecinājumus.
8.Nobeiguma jautājumi
8.1. Nolikums stājas spēkā ar 2022.gada 25.martu.
Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu
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L. Līdums

