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Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
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APSTIPRINĀTS
Vecumnieku novada Domes
2017. gada 22. novembra sēdē,
prot. Nr. 16., 9§

Konkursa „Vecumnieku novada uzņēmēju gada balva 2017”
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu

I.
1.

2.

3.
4.
5.

Vispārīgie jautājumi

Nolikums nosaka Vecumnieku novada domes (turpmāk – Pašvaldība) konkursa
„Vecumnieku novada uzņēmēju gada balva” (turpmāk – Konkurss) organizācijas un
norises kārtību.
Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Vecumnieku novada uzņēmējus, kuri aktīvi un
godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā,
veicināt Vecumnieku novada uzņēmēju atpazīstamību, popularizējot labas
uzņēmējdarbības prakses piemērus Vecumnieku novadā un stiprināt lokālpatriotismu un
piederības sajūtu.
Konkursu organizē Pašvaldība.
Finanšu līdzekļi Konkursa organizēšanas izdevumu segšanai, t.sk. veicināšanas balvām
un apbalvošanas ceremonijai, tiek paredzēti Pašvaldības kārtējā gada budžetā.
Ar Konkursa nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties Pašvaldības interneta mājas
lapā www.vecumnieki.lv un Pašvaldības administrācijas ēkā Rīgas ielā 29, Vecumnieki,
Vecumnieku
pagasts,
Vecumnieku
novads,
tālr.
63976100,
e-pasts:
vecumnieki@vecumnieki.lv.
II.

Pretendenti dalībai konkursā

6. Komercsabiedrības, to filiāles un struktūrvienības, komersanti, lauksaimniecisko
ražošanu un citu aroddarbību veicēji - fiziskās personas, kuras reģistrētas Vecumnieku
novadā un kuras veic saimniecisko darbību Vecumnieku novada teritorijā, neatkarīgi no
juridiskā statusa un darbības nozares.
7. Konkursā nepiedalās Vecumnieku novadā reģistrēti uzņēmumi, kuri saimniecisko darbību
veic ārpus novada teritorijas.
8. Konkursā nepiedalās uzņēmumi:
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8.1. kam uz vērtēšanas brīdi ir nodokļu parādi vairāk nekā 150 EUR;
8.2. kas ar tiesas lēmumu pasludināti par maksātnespējīgiem, tajā skaitā atrodas
tiesiskās aizsardzības procesā, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā,
sanācijas procesā, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai atrodas likvidācijas
procesā;
8.3. kas pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos nav samaksājis
nodokļus un/vai citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus, kā
arī cita veida līgumu maksājumus Vecumnieku novada pašvaldībai;
8.4. kas sodīti par pārkāpumiem darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā
par iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodu.
Konkursa nominācijas

III.

9. Iedzīvotāji un uzņēmēji izvirza pretendentus šādās nominācijās:
9.1. „Gada jaunietis uzņēmējdarbībā”;
9.2. „Gada pakalpojumu sniedzējs”;
9.3. „Gada lauksaimnieks”;
9.4. „Gada darba devējs”;
9.5. „Čaklās rokas”;
9.6. „Gada ražotājs”.
10. Pašvaldība, Pašvaldības iestādes vai Pašvaldības pagastu pārvaldes izvirza pretendentus
nominācijā „Gada labdaris”.

IV.

Konkursa norise un vērtēšana

11. Konkurss norisinās katru gadu. Tiek vērtēts paveiktais viena kalendārā gada laikā.
Uzvarētāju paziņošana un sveikšana notiek gada pirmajā ceturksnī par iepriekšējā gada
rezultātiem.
12. Konkursa kandidātu izvirzīšana notiek laika posmā no 1.janvāra līdz 31.janvārim.
13. Kandidatūras 9.1 – 9.6 apakšpunktā minētajās nominācijās var pieteikt Vecumnieku
novada iedzīvotāji un uzņēmēji, iesniedzot vienotu pieteikuma formu (1.pielikums).
14. Pretendentus 10. apakšpunktā minētajā nominācijā izvirza Pašvaldība, Pašvaldības
iestādes vai Vecumnieku novada pagastu pārvaldes, iesniedzot vienotu pieteikuma formu
(2.pielikums).
15. Anketas tiek publicētas Pašvaldības interneta mājas lapā www.vecumnieki.lv un
izvietotas Vecumnieku novada pašvaldības ēkās, pagastu pārvaldēs, novada bibliotēkās
kā arī, saskaņojot ar īpašnieku/valdītāju, publiski pieejamās vietās (piemēram,
tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas objektos).
16. Dalībnieku pieteikšana konkursam notiek:
16.1. iesniedzot izdrukātu un aizpildītu anketu Vecumnieku novada pašvaldības
administrācijas ēkā Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku novada
Vecumnieku pagastā, LV – 3933;
16.2. iesūtot pa pastu izdrukātu un aizpildītu anketu adresātam, „Vecumnieku
novada dome, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku
novads, LV – 3933”. Pasta zīmogā norādītais nosūtīšanas datums nedrīkst būt
vēlāk kā 31. janvāris.
16.3. aizpildot elektronisku pieteikuma formu Pašvaldības interneta mājas lapā
www.vecumnieki.lv.
17. Viens pieteicējs var iesniegt vienu anketu (skatīt 1. pielikumu).
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18. Pretendentu izvirzīšana katrā no nominācijām nav obligāta. Tiks ņemtas vērā anketas,
kurās izvirzīts vismaz viens pretendents kādā no nominācijām.
19. Katrā no nominācijām var norādīt ne vairāk kā vienu pretendentu.
20. Pieteikuma forma uzskatāma par derīgu, ja tajā ir aizpildīti visi prasītie dati par anketas
iesniedzēju.
21. Komisijai ir tiesības kādā no nominācijām balvu nepiešķirt, ja uz to nav izvirzīts neviens
pretendents vai izvirzītie pretendenti neatbilst Konkursa nolikuma prasībām.
22. Konkursam pieteikto vērtēšanas kritērijiem atbilstošo pretendentu saraksts tiek publicēts
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Vecumnieku novada ziņas” un Pašvaldības
interneta mājas lapā www.vecumnieki.lv.
23. Pēc konkursa pieteikšanas termiņa beigām konkursam izvirzītajiem dalībniekiem tiek
izsūtīti uzaicinājumi apstiprināt savu dalību konkursā.
24. Komisija vērtē tikai tos dalībniekus, no kuriem pēc uzaicinājuma izsūtīšanas dienas 7
(septiņu) kalendāro dienu laikā ir saņemts:
24.1. apliecinājums par piedalīšanos konkursā;
24.2. informācija par savu uzņēmējdarbību vai saimniecisko darbību (3.pielikums).
25. Izvirzīto pretendentu vērtēšana notiek atbilstoši 4. pielikumā norādītajiem kritērijiem.
26. Komisija apmeklē Konkursa nominācijai izvirzītos pretendentus klātienē, tiekas ar
uzņēmumu vadību un darbiniekiem.
27. Komisijas locekļi ir tiesīgi pieprasīt papildu informāciju, iepazīstoties ar uzņēmumu,
tiekoties ar uzņēmēju vai tā pārstāvi, kā arī izmantot masu informācijas līdzekļos pieejamo
informāciju par izvirzītājiem nominantiem.
28. Komisijas locekļi ir tiesīgi filmēt un fotografēt vērtējamos objektus. Iegūtos materiālus un
fotogrāfijas komisija var izmantot noslēguma pasākumā un publicēšanai medijos.
29. Uzvarētāji tiek noteikti, apkopojot rezultātus novērtēšanas anketās un saskaitot iegūtos
punktus katrā nominācijā atsevišķi. Katrā nominācijā uzvar pretendents ar vislielāko
punktu skaitu. Ja vairāku pretendentu kopvērtējumā uz vienu nomināciju ir vienāds
punktu skaits, uzvarētāju nosaka atsevišķā komisijas balsojumā, kur neizšķirta balsojuma
gadījumā izšķirošā balss pieder komisijas priekšsēdētājam.
30. Turpmākos divus gadus attiecīgās nominācijas uzvarētājs nedrīkst piedalīties konkursā
attiecīgajā nominācijā, kurā saņemts apbalvojums.
V.

Konkursa vērtēšanas komisija.

31. Konkursa oficiālais vērtētājs ir konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 7
(septiņu) komisijas locekļu sastāvā, kuras sastāvu izveido ar Pašvaldības izpilddirektora
rīkojumu.
32. Komisijas locekļu sastāvā iekļauj 3 (trīs) Vecumnieku novada Domes pārstāvjus, 1
(vienu) pārstāvi no Pašvaldības administrācijas, 1 (vienu) pārstāvi no Vecumnieku novada
uzņēmēju biedrības, 1 (vienu) pārstāvi no LIAA Bauskas biznesa inkubatora, 1 (vienu)
pārstāvi no iepriekšējā gada konkursa laureātiem.
33. Komisijas locekļi, savstarpēji vienojoties, izvirza komisijas priekšsēdētāju. Komisija
patstāvīgi vienojas par sava darba organizāciju.
34. Komisija ir lemttiesīga klāt esot vismaz četriem komisijas locekļiem.
35. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc
nepieciešamības.
36. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolistu ievēl komisijas sēdes sākumā. Protokola
saturā netiek izpaustas sēdē notikušās debates.
37. Komisijas sēdes ir slēgtas.
38. Nevienā no Konkursa nominācijām pretendentus nav tiesīgi pieteikt Komisijas locekļi.
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39. Komisijas locekļi savā darbībā ievēro likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā”.
40. Gadījumos, kad Komisijas loceklis ir saistīts ar kādu no nominantiem (piemēram, viņam
pieder uzņēmuma kapitāla daļas, 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.
VI.

Uzvarētāju godināšana.

41. Konkursa uzvarētāji tiek godināti svinīgā pasākumā, kuru organizē Vecumnieku novada
dome.
42. Uzvarētāji visās nominācijās saņem atzinības rakstus un piemiņas balvas.
43. Jebkuram komersantam, institūcijai vai biedrībai ir tiesības apbalvot komersantus
individuāli izvirzītās nominācijās.
VII.

Vērtēšanas komisijas lēmuma apstrīdēšana.

Komisijas lēmumi apstrīdami Vecumnieku novada pašvaldības domē Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs

G. Kalniņš
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1. Pielikums
Konkursa „Vecumnieku novada uzņēmēju gada balva 2017”
ANKETA
Vecumnieku novada dome organizē konkursu „Vecumnieku novada uzņēmēju gada
balva 2017”, lai apzinātu un godinātu Vecumnieku novada uzņēmējus, kas aktīvi darbojās
savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā. Novada iedzīvotājiem un
uzņēmējiem 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 un pamatojiet savu
izvēli.
1. Gada jaunietis uzņēmējdarbībā – uzņēmums vai kooperatīvs, kurā vismaz 30% kapitāldaļu turētāji ir
personas vecumposmā līdz 27 gadiem (ieskaitot).
*Uz šo nomināciju šogad nevar izvirzīt SIA „KEEFA”
Pieteiktais pretendents

Lūdzu, norādiet informāciju, kas raksturo pretendenta atbilstību izvirzītajai
nominācijai

2. Gada pakalpojumu sniedzējs – uzņēmums, kurš nodrošina augsta līmeņa klientu apkalpošanas servisu.
*Uz šo nomināciju šogad nevar izvirzīt brīvdabas muzeju „Ausekļu dzirnavas”
Pieteiktais pretendents

Lūdzu, norādiet informāciju, kas raksturo pretendenta atbilstību izvirzītajai
nominācijai

3. Gada ražotājs – uzņēmums, kas iegūst vai pērk izejvielas, tās pārstrādā un ražo gatavos izstrādājumus,
t. i., rada materiālas vērtības — patēriņa preces un ražošanas līdzekļus.
*Uz šo nomināciju šogad nevar izvirzīt SIA „Florabalt SIA”
Pieteiktais pretendents

Lūdzu, norādiet informāciju, kas raksturo pretendenta atbilstību izvirzītajai
nominācijai

4. Gada lauksaimnieks – uzņēmums, kas ražo zemkopības un lopkopības produktus — gan cilvēku uzturam,
gan kā izejvielas pārtikas un vieglajai rūpniecībai.
Pieteiktais pretendents

Lūdzu, norādiet informāciju, kas raksturo pretendenta atbilstību izvirzītajai
nominācijai

5. Gada darba devējs - uzņēmums (tostarp lauksaimniecības uzņēmums), kurš kārtējā gadā nodrošinājis
darba vietas drošā un sakoptā darba vidē.
*Uz šo nomināciju šogad nevar izvirzīt SIA „Florabalt SIA”
Pieteiktais pretendents

Lūdzu, norādiet informāciju, kas raksturo pretendenta atbilstību izvirzītajai
nominācijai
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6. Čaklās rokas – mājražotājs (uzņēmējs, kas ražo pārtiku mājas apstākļos un ir reģistrējis savu darbību
PVD) vai amatnieks (kura radītās vērtības veicina novada atpazīstamību un amatu prasmju
popularizēšanu).
*Uz šo nomināciju šogad nevar izvirzīt florista amata meistari Līgu Lauriņu
Pieteiktais pretendents

Lūdzu, norādiet informāciju, kas raksturo pretendenta atbilstību izvirzītajai
nominācijai

Iesniedzējs:
vārds, uzvārds

paraksts

dzīvesvietas adrese, tālrunis, e-pasts
datums
Lūdzam līdz 31 .janvārim aizpildīto anketu nogādāt pagastu pārvaldēs, Vecumnieku novada domes
administrācijas ēkā, Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā, LV – 3933. Vai
aizpildīt elektronisku pieteikuma formu Vecumnieku novada domes interneta mājas lapā www.vecumnieki.lv
*Šie uzņēmumi saņēma apbalvojumu attiecīgajā nominācijā 2016. gada konkursā. Atbilstoši konkursa nolikuma
30.punktam - turpmākos divus gadus attiecīgās nominācijas uzvarētājs nedrīkst piedalīties konkursā attiecīgajā
nominācijā, kurā saņemts apbalvojums.
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2. Pielikums
Konkursa „Vecumnieku novada uzņēmēju gada balva 2017”
Pretendentu izvirzīšana nominācijai „Gada labdaris”
Nominācija „Gada labdaris” - pašvaldības veiksmīga sadarbība ar uzņēmēju
projektu realizēšanā, pasākumu rīkošanā, u.c. (izvirza Vecumnieku novada dome,
Vecumnieku novada pagastu pārvaldes un citas Vecumnieku novada domes iestādes).
UZŅĒMUMS______________________________________________________________
Uzņēmuma nosaukums vai personas vārds, uzvārds
*Uz šo nomināciju šogad nevar izvirzīt SIA „Florabalt SIA”

Kāpēc tiek izvirzīts (pamatojums)

Iesniedzējs:
______________________________________________
vārds, uzvārds, amats, paraksts

______________________________________________
Pašvaldības iestāde, tālrunis/e-pasts

______________________________
Datums

Lūdzam līdz 31.janvārim aizpildīto anketu nogādāt Vecumnieku novada domes administrācijas ēkā, Rīgas ielā
29, Vecumniekos, Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā, LV – 3933. Vai aizpildīt elektronisku pieteikuma
formu Pašvaldības mājas lapā www.vecumnieki.lv
*Šis uzņēmums saņēma apbalvojumu attiecīgajā nominācijā 2016. gada konkursā. Atbilstoši konkursa nolikuma
30.punktam - turpmākos divus gadus attiecīgās nominācijas uzvarētājs nedrīkst piedalīties konkursā attiecīgajā
nominācijā, kurā saņemts apbalvojums.
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3. Pielikums
Pretendenta pieteikums konkursam
„Vecumnieku novada uzņēmēju gada balva 2017”
2018. gada _________

(Uzņēmuma nosaukums)

tā pārstāvja
(amats, vārds, uzvārds)

personā, kas rīkojas saskaņā ar _______________________________________,
apliecina, ka:
 piekrīt piedalīties konkursā „Vecumnieku novada uzņēmēju gada balva 2017” un
pretendēt uz nomināciju
;
 ir iepazinies ar konkursa nolikumu un piekrīt visiem tā noteikumiem;
 pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā nav ticis sodīts par pārkāpumiem darba
tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā un piekrīt datu pārbaudei IeM Informācijas
centra sodu reģistra datu bāzē;
 visa konkursam iesniegtā pretendenta norādītā informācija ir patiesa.
Uzņēmuma
nosaukums//uzņēmēja vārds,
uzvārds
Uzņēmuma kontaktpersona
(vārds, uzvārds, amats)
Kontaktinformācija
(telefons, e-pasts, adrese)
Uzņēmuma reģistrācijas
numurs /uzņēmēja personas
kods
Darbības veidi

amats

personiskais paraksts
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vārds, uzvārds

Informācija par pretendentu nominācijai „Gada jaunietis uzņēmējdarbībā”
Uzņēmuma nosaukums:

Atbildes lauciņā lūdzu norādīt prasītos datus vai atbilstošo atbildes variantu atzīmēt ar „X”
Vērtēšanas kritēriji

Nr.

1.

2.

3.

Apgrozījums gadā salīdzinājumā ar
pilnu iepriekšējo gadu (EUR)

2017.gadā

Mēneša vidējā bruto darba samaksa
uz vienu strādājošo (EUR)

2017.gadā

Nodarbināto personu skaits
uzņēmumā

2017.gadā

Atbilde

2016.gadā

2016.gadā

2016.gadā
Neveic

4.

Produkcijas/pakalpojumu eksports
2017. gadā

Mazāk kā 30% no pārdotās
produkcijas/pakalpojuma
Vairāk kā 30% no pārdotās
produkcijas/pakalpojuma

5.

Uzņēmuma iesaistīšanās finanšu un
nefinanšu atbalsta programmās
pēdējo 3 gadu laikā

amats

Neiesaistās
Iesaistās

personiskais paraksts
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vārds, uzvārds

Komentāri

Informācija par pretendentu nominācijai „Gada lauksaimnieks”
Uzņēmuma nosaukums:

Atbildes lauciņā lūdzu norādīt prasītos datus vai atbilstošo atbildes variantu atzīmēt ar „X”
Vērtēšanas kritēriji

Nr.

1.

2.

3.

Apgrozījums gadā salīdzinājumā ar
pilnu iepriekšējo gadu (EUR)

2017.gadā

Mēneša vidējā bruto darba samaksa
uz vienu strādājošo (EUR)

2017.gadā

Nodarbināto personu skaits
uzņēmumā

2017.gadā

Atbilde

2016.gadā

2016.gadā

2016.gadā
Neveic

4.

Produkcijas eksports 2017. gadā

Mazāk kā 30% no saražotās
produkcijas
Vairāk kā 30% no saražotās
produkcijas
Nav iekļauts

5.

Uzņēmums iekļauts bioloģisko
lauksaimniecību sarakstā

Notiek reģistrācijas process
Ir iekļauts

amats

personiskais paraksts
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vārds, uzvārds

Komentāri

Informācija par pretendentu nominācijai „Gada pakalpojumu sniedzējs”
Uzņēmuma nosaukums:

Atbildes lauciņā lūdzu norādīt prasītos datus vai atbilstošo atbildes variantu atzīmēt ar „X”
Vērtēšanas kritēriji

Nr.

Apgrozījums gadā salīdzinājumā ar
pilnu iepriekšējo gadu (EUR)

2017.gadā

2.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa
uz vienu strādājošo (EUR)

2017.gadā

3.

Nodarbināto personu skaits
uzņēmumā

2017.gadā

1.

4.

Produkcijas/pakalpojumu eksports
2017. gadā

Atbilde

2016.gadā

2016.gadā

2016.gadā
Neveic
Mazāk kā 30% no pārdotās
produkcijas/pakalpojuma
Vairāk kā 30% no pārdotās
produkcijas/pakalpojuma
Samazināts klāsts

5.

Jaunu produktu/pakalpojumu
radīšana 2017.gadā

Nav izmaiņas klāstā/atsevišķas
pozīcijas aizvietotas
Ir paplašināts klāsts

amats

personiskais paraksts

11

vārds, uzvārds

Komentāri

Informācija par pretendentu nominācijai „Gada darba devējs”
Uzņēmuma nosaukums:

Atbildes lauciņā lūdzu norādīt prasītos datus vai atbilstošo atbildes variantu atzīmēt ar „X”
Vērtēšanas kritēriji

Nr.

1.

2.

3.

Apgrozījums gadā salīdzinājumā ar
pilnu iepriekšējo gadu (EUR)

Mēneša vidējā bruto darba samaksa
uz vienu strādājošo (EUR)

Nodarbināto personu skaits
uzņēmumā

amats

Atbilde

2017.gadā
2016.gadā
2017.gadā
2016.gadā
2017.gadā
2016.gadā

personiskais paraksts

12

vārds, uzvārds

Komentāri

Informācija par pretendentu nominācijai „Čaklās rokas”
Uzņēmuma nosaukums:

Atbildes lauciņā lūdzu norādīt prasītos datus vai atbilstošo atbildes variantu atzīmēt ar „X”
Vērtēšanas kritēriji

Nr.

1.

2.

3.

Apgrozījums gadā salīdzinājumā ar
pilnu iepriekšējo gadu (EUR)

Mēneša vidējā bruto darba samaksa
uz vienu strādājošo (EUR)

Nodarbināto personu skaits
uzņēmumā

Atbilde

2017.gadā
2016.gadā
2017.gadā
2016.gadā
2017.gadā
2016.gadā
Samazināts klāsts

4.

Jaunu produktu radīšana 2017.gadā

Nav izmaiņas klāstā/atsevišķas
pozīcijas aizvietotas
Ir paplašināts klāsts

amats

personiskais paraksts

13

vārds, uzvārds

Komentāri

Informācija par pretendentu nominācijai „Gada ražotājs”
Uzņēmuma nosaukums:

Atbildes lauciņā lūdzu norādīt prasītos datus vai atbilstošo atbildes variantu atzīmēt ar „X”
Vērtēšanas kritēriji

Nr.

1.

2.

3.

Apgrozījums gadā salīdzinājumā ar
pilnu iepriekšējo gadu (EUR)

Mēneša vidējā bruto darba samaksa
uz vienu strādājošo (EUR)

Nodarbināto personu skaits
uzņēmumā

Atbilde

2017.gadā
2016.gadā
2017.gadā
2016.gadā
2017.gadā
2016.gadā
Neveic

4.

Saražotās produkcijas eksports 2017.
gadā

Mazāk kā 30% no saražotās
produkcijas
Vairāk kā 30% no saražotās
produkcijas

amats

personiskais paraksts

14

vārds, uzvārds

Komentāri

4. Pielikums
Dalībnieku novērtējuma anketa konkursam
„Vecumnieku novada uzņēmēju gada balva 2017”
nominācijā
GADA JAUNIETIS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ
Uzņēmuma nosaukums:
Vērtēšanas kritēriji
1. apgrozījums 2017. gadā
salīdzinājumā ar pilnu
iepriekšējo gadu (EUR)
2. mēneša vidējās bruto darba
samaksas izmaiņas uz vienu
strādājošo salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu
3. nodarbināto personu skaits
uzņēmumā
4. saražotās produkcijas eksports
2017. gadā
5. Uzņēmuma iesaistīšanās
finanšu un nefinanšu atbalsta
programmās pēdējo 3 gadu
laikā
6. uzņēmuma iesaistīšanās
bērnu, jauniešu vai invalīdu
nodarbinātības, izglītības
programmās un praksēs 2017.
gadā
7. uzņēmuma teritorijas
labiekārtotības vērtējums pēc
apsekošanas
8. strādājošo darba apstākļi
(veselības apdrošināšana,
ārpusdarba pasākumi, atpūtas
telpa u.c.)
9. ieguldījums attīstībā un
darbinieku kvalifikācijas
celšanā.

Punktu skaits
0-samazinājums
1– nav izmaiņu
5– ir pieaugums
0-samazinājums
1– nav izmaiņu
5– ir pieaugums
1– no 1 līdz 5
2 – no 6 līdz 10
5 – 11 un vairāk
0 – neveic
1 – mazāk kā 30%
no saražotās
produkcijas
5 – vairāk kā 30% no
saražotās produkcijas

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

10. labdarība un sponsorēšana

0-5

11. dalība un aktivitāte novada
saimnieciskajā un
sabiedriskajā dzīvē, sadarbība
ar pašvaldību

0-5

Punktu skaits kopā:

Komisijas locekļu
individuālais
vērtējums

Maksimālais
punktu skaits: 55

Komisijas loceklis
Paraksts
15

Novērtējuma pamatojums

Dalībnieku novērtējuma anketa konkursam
„Vecumnieku novada uzņēmēju gada balva 2017”
nominācijā
GADA LAUKSAIMNIEKS
Uzņēmuma nosaukums:
Vērtēšanas kritēriji
apgrozījums 2017. gadā
salīdzinājumā ar pilnu
iepriekšējo gadu (EUR)
mēneša vidējās bruto darba
samaksas izmaiņas uz vienu
strādājošo salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu
nodarbināto personu skaits
uzņēmumā

1.

2.

3.

4.

saražotās produkcijas
eksports 2017. gadā

5.

uzņēmums iekļauts
bioloģisko lauksaimniecību
sarakstā
uzņēmuma iesaistīšanās
bērnu, jauniešu vai invalīdu
nodarbinātības, izglītības
programmās un praksēs 2017.
gadā
uzņēmuma teritorijas
labiekārtotības vērtējums pēc
apsekošanas
strādājošo darba apstākļi
(veselības apdrošināšana,
ārpusdarba pasākumi, atpūtas
telpa u.c.)
ieguldījums attīstībā un
darbinieku kvalifikācijas
celšanā 2017. gadā

6.

7.

8.

9.

_______
Punktu skaits
0-samazinājums
1– nav izmaiņu
5– ir pieaugums
0-samazinājums
1– nav izmaiņu
5– ir pieaugums
1– no 1 līdz 5
2 – no 6 līdz 10
5 – 11 un vairāk
0 – neveic
1 – mazāk kā 30%
no saražotās
produkcijas
5 – vairāk kā 30% no
saražotās produkcijas
0 – nav iekļauts
1 – notiek
reģistrācijas process
5 – ir iekļauts

0-5

0-5

0-5

0-5

10. labdarība un sponsorēšana

0-5

11. dalība un aktivitāte novada
saimnieciskajā un
sabiedriskajā dzīvē, sadarbība
ar pašvaldību

0-5

Punktu skaits kopā:

Komisijas locekļu
individuālais
vērtējums

Maksimālais
punktu skaits: 55

Komisijas loceklis
Paraksts

16

Novērtējuma pamatojums

Dalībnieku novērtējuma anketa konkursam
„Vecumnieku novada uzņēmēju gada balva 2017”
nominācijā
GADA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS
Uzņēmuma nosaukums:
Vērtēšanas kritēriji
apgrozījums 2017. gadā
salīdzinājumā ar pilnu
iepriekšējo gadu (EUR)
2. mēneša vidējās bruto darba
samaksas izmaiņas uz vienu
strādājošo salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu
3. nodarbināto personu skaits
uzņēmumā
1.

4. produkcijas/pakalpojumu
eksports 2017. gadā

5. jaunu produktu/pakalpojumu
radīšana 2017.gadā
6. uzņēmuma iesaistīšanās bērnu,
jauniešu vai invalīdu
nodarbinātības, izglītības
programmās un praksēs 2016.
gadā
7. uzņēmuma teritorijas
labiekārtotības vērtējums pēc
apsekošanas
8. strādājošo darba apstākļi
(veselības apdrošināšana,
ārpusdarba pasākumi, atpūtas
telpa u.c.)
9. ieguldījums attīstībā un
darbinieku kvalifikācijas celšanā
2017. gadā

Punktu skaits
0-samazinājums
1– nav izmaiņu
5– ir pieaugums
0-samazinājums
1– nav izmaiņu
5– ir pieaugums
1– no 1 līdz 5
2 – no 6 līdz 10
5 – 11 un vairāk
0 – neveic
1 – mazāk kā 30% no
pārdotās produkcijas
5 – vairāk kā 30% no
pārdotās produkcijas
0 – samazināts klāsts
1 – nav izmaiņas
klāstā/atsevišķas
pozīcijas aizvietotas
5 – ir paplašināts
klāsts

0-5

0-5

0-5

0-5

10. labdarība un sponsorēšana

0-5

11. dalība un aktivitāte novada
saimnieciskajā un sabiedriskajā
dzīvē, sadarbība ar pašvaldību

0-5

Punktu skaits kopā:

Maksimālais
punktu skaits: 55

Komisijas loceklis
Paraksts

17

Komisijas locekļu
individuālais
vērtējums

Novērtējuma pamatojums

Dalībnieku novērtējuma anketa konkursam
„Vecumnieku novada uzņēmēju gada balva 2017”
nominācijā
GADA DARBA DEVĒJS
Uzņēmuma nosaukums:

Vērtēšanas kritēriji
1.

2.

3.
4.

apgrozījums 2017. gadā
salīdzinājumā ar pilnu
iepriekšējo gadu (EUR)
mēneša vidējās bruto
darba samaksas izmaiņas
uz vienu strādājošo
salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu
nodarbināto personu skaits
uzņēmumā
nodarbināto skaita
izmaiņas salīdzinājumā ar
pilnu iepriekšējo gadu

uzņēmuma iesaistīšanās
bērnu, jauniešu vai
invalīdu nodarbinātības,
izglītības programmās un
praksēs 2017. gadā
6. uzņēmuma teritorijas
labiekārtotības vērtējums
pēc apsekošanas
7. strādājošo darba apstākļi
(veselības apdrošināšana,
ārpusdarba pasākumi,
atpūtas telpa u.c.)
8. ieguldījums attīstībā un
darbinieku kvalifikācijas
celšanā 2017. gadā

Punktu skaits

Komisijas
locekļu
individuālais
vērtējums

0-samazinājums
1– nav izmaiņu
5– ir pieaugums

0-samazinājums
1– nav izmaiņu
5– ir pieaugums
1– no 1 līdz 5
2– no 6 līdz 10
5– 11 un vairāk
0– nodarbināto skaits
samazinājies
1– nav izmaiņu
5– nodarbināto skaits
palielinājies

5.

0-5

0-5

0-5

0-5

labdarība un sponsorēšana

0-5

10. dalība un aktivitāte
novada saimnieciskajā un
sabiedriskajā dzīvē,
sadarbība ar pašvaldību

0-5

9.

Punktu skaits kopā:

Maksimālais
punktu skaits: 50

Komisijas loceklis
Paraksts

18

Novērtējuma pamatojums

Dalībnieku novērtējuma anketa konkursam
„Vecumnieku novada uzņēmēju gada balva 2017”
nominācijā
ČAKLĀS ROKAS
Uzņēmuma nosaukums:

Vērtēšanas kritēriji
1.

2.

3.

4.

apgrozījums 2017. gadā
salīdzinājumā ar pilnu
iepriekšējo gadu (EUR)
mēneša vidējās bruto
darba samaksas izmaiņas
uz vienu strādājošo
salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu
nodarbināto personu skaits
uzņēmumā
jaunu produktu radīšana
2017.gadā

uzņēmuma iesaistīšanās
bērnu, jauniešu vai
invalīdu nodarbinātības,
izglītības programmās un
praksēs 2017. gadā
6. uzņēmuma teritorijas
labiekārtotības vērtējums
pēc apsekošanas
7. strādājošo darba apstākļi
(veselības apdrošināšana,
ārpusdarba pasākumi,
atpūtas telpa u.c.)
8. ieguldījums attīstībā un
darbinieku kvalifikācijas
celšanā 2017. gadā

Komisijas
locekļu
individuālais
vērtējums

Punktu skaits
0-samazinājums
1– nav izmaiņu
5– ir pieaugums

0-samazinājums
1– nav izmaiņu
5– ir pieaugums
1– no 1 līdz 5
2– no 6 līdz 10
5– 11 un vairāk
0 – samazināts klāsts
1 – nav izmaiņas
klāstā/atsevišķas pozīcijas
aizvietotas
5 – ir paplašināts klāsts

5.

0-5

0-5

0-5

0-5

labdarība un sponsorēšana

0-5

10. dalība un aktivitāte
novada saimnieciskajā un
sabiedriskajā dzīvē,
sadarbība ar pašvaldību

0-5

9.

Punktu skaits kopā:

Maksimālais punktu
skaits: 50

Komisijas loceklis
Paraksts

19

Novērtējuma
pamatojums

Dalībnieku novērtējuma anketa konkursam
„Vecumnieku novada uzņēmēju gada balva 2017”
nominācijā
GADA RAŽOTĀJS
Uzņēmuma nosaukums:

Vērtēšanas kritēriji
1.

2.

3.

4.

apgrozījums 2017. gadā
salīdzinājumā ar pilnu
iepriekšējo gadu (EUR)
mēneša vidējās bruto
darba samaksas izmaiņas
uz vienu strādājošo
salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu
nodarbināto personu skaits
uzņēmumā
saražotās produkcijas
eksports 2017. gadā

uzņēmuma iesaistīšanās
bērnu, jauniešu vai
invalīdu nodarbinātības,
izglītības programmās un
praksēs 2017. gadā
6. uzņēmuma teritorijas
labiekārtotības vērtējums
pēc apsekošanas
7. strādājošo darba apstākļi
(veselības apdrošināšana,
ārpusdarba pasākumi,
atpūtas telpa u.c.)
8. ieguldījums attīstībā un
darbinieku kvalifikācijas
celšanā 2017. gadā

Komisijas
locekļu
individuālais
vērtējums

Punktu skaits
0-samazinājums
1– nav izmaiņu
5– ir pieaugums

0-samazinājums
1– nav izmaiņu
5– ir pieaugums
1– no 1 līdz 5
2– no 6 līdz 10
5– 11 un vairāk
0 – neveic
1 – mazāk kā 30% no
saražotās produkcijas
5 – vairāk kā 30% no
saražotās produkcijas

5.

0-5

0-5

0-5

0-5

labdarība un sponsorēšana

0-5

10. dalība un aktivitāte
novada saimnieciskajā un
sabiedriskajā dzīvē,
sadarbība ar pašvaldību

0-5

9.

Punktu skaits kopā:

Maksimālais punktu
skaits: 50

Komisijas loceklis
Paraksts

20

Novērtējuma
pamatojums

Dalībnieku novērtējuma anketa konkursam
„Vecumnieku novada uzņēmēju gada balva 2017”
nominācijā
GADA LABDARIS
Uzņēmuma nosaukums:

Vērtēšanas kritēriji

Punktu skaits

uzņēmuma iesaistīšanās
bērnu, jauniešu vai
invalīdu nodarbinātības,
izglītības programmās un
praksēs 2017. gadā

0-5

2.

labdarība un sponsorēšana

0-5

3.

dalība un aktivitāte
novada saimnieciskajā un
sabiedriskajā dzīvē,
sadarbība ar pašvaldību
Uzņēmuma ieguldījums
pašvaldības attīstībā

1.

4.

Punktu skaits kopā:

Komisijas
locekļu
individuālais
vērtējums

0-5

0-5
Maksimālais punktu
skaits: 20

Komisijas loceklis
Paraksts

21

Novērtējuma
pamatojums

