ĶEKAVAS NOVADA DOME
Gaismas iela 19 k-9 -1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,
tālrunis 67935803, fakss 67935819, e-pasts: novads@kekava.lv

Pielikums
Ķekavas novada domes
2017.gada 29.jūnija sēdes
lēmumam Nr. 2.§ 1. (protokols Nr. 12.)
Konsolidēts saskaņā ar
Ķekavas novada domes
2018.gada 23.augusta sēdes
lēmumu Nr. 1. (protokols Nr. 19.)

Konkursa
„Ķekavas novada uzņēmēju gada balva”
nolikums
1.

Mērķis
Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Ķekavas novadā, godinot
uzņēmēju darbu un popularizējot to devumu novadam.

2.

Organizators
Konkursu organizē un vada Ķekavas novada pašvaldība.

3.

Konkursa norise
3.1. Konkurss norisinās mēnesi pirms pasākuma „Ķekavas novada uzņēmēju dienas” ar
uzvarētāju godināšanas ceremoniju pasākuma „Ķekavas novada uzņēmēju dienas” laikā.
3.2. Balvas tiek pasniegtas uzņēmumiem, kas iepriekšējā gadā snieguši nozīmīgu atbalstu
Ķekavas novada attīstībai.
3.3. Konkursā tiek noteiktas šādas nominācijas:
3.3.1. Galvenā nominācija „Gada uzņēmējs”,
3.3.2. “Gada darba devējs”;
3.3.3. „Gada ražotājs”,
3.3.4. „Gada pakalpojumu sniedzējs”,
3.3.5. „Gada mājražotājs/amatnieks”,
3.3.6. „Gada inovācija”,
3.3.7. „Gada labdaris”,
3.3.8. „Gada izaugsme”.
3.4. Informācija par iespēju pieteikt kandidatūru tiek publicēta pašvaldības interneta vietnē
www.kekavasnovads.lv, pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ķekavas Novads” un
pašvaldības sociālo tīklu (facebook, twitter) kontos.
3.5. Konkursa pretendentus var pieteikt jebkurš, aizpildot pieteikuma formu (Pielikums Nr.1)
elektroniski www.kekavasnovads.lv, sadaļā “Sabiedrība” - “Uzņēmējiem” vai papīra formā,
iesniedzot to Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros līdz katra gada
konkursa izsludināšanas informācijā norādītajam datumam.
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3.5. Nolikuma 3.5.punkta kārtībā pieteiktie pretendenti piedalās Ķekavas novada iedzīvotāju
balsojuma konkursā “Iedzīvotāju simpātija”, par kuru tiek publicēta atsevišķa informācija
pašvaldības informatīvajos kanālos – interneta vietnē un sociālajos tīklos.

3.6. Konkursā tiek vērtēti tikai tie uzņēmumi un saimnieciskās darbības veicēji, no kuriem ir
saņemts rakstisks apliecinājums par piedalīšanos konkursā.
3.7. Balvas “Gada uzņēmējs” ieguvējs konkursā nepiedalās turpmākos divus gadus.
3.8. Vienu reizi gadā vērtēšanas kritērijus un konkursa nominācijas var papildināt un mainīt,
izdarot attiecīgos grozījumus vai papildinājumus nolikumā.
3.9. Lai informētu sabiedrību par Konkursa norisi, tā norises laikā var notikt foto vai video
fiksācija. Bildes var tikt ievietotas pašvaldības informatīvajos kanālos – ikmēneša
informatīvajā biļetenā, interneta vietnē vai sociālajos tīklos. Pārzinis un personas datu
apstrādes nolūki: Ķekavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Gaismas iela 19, k. 9,
Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, veic personas datu apstrādi
sabiedrības informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt pārzinim dzēst savus datus.
4. Žūrijas komisija
4.1. Konkursa “Ķekavas novada uzņēmēju gada balva” žūrijas komisiju apstiprina Ķekavas
novada dome.
4.2. Žūrijas komisijas sēdes ir slēgtas. Žūrijas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk
nekā puse no žūrijas komisijas locekļiem. Žūrijas komisija lēmumu pieņem ar vienkāršu
balsu vairākumu. Katram žūrijas komisijas loceklim ir viena balss. Ja lemšanā balsu skaits
dalās uz pusēm, tad noteicošā balss pieder žūrijas komisijas priekšsēdētājam. Žūrijas
komisijas lēmumi ir atklāti un publiski pieejami. Žūrijas komisija nepieņem
administratīvos aktus. Žūrijas komisijas sēdes protokolē. Žūrijas komisijas protokolu
paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs. Žūrijas komisijas tehnisko nodrošinājumu un
žūrijas komisijas dokumentācijas glabāšanu nodrošina Ķekavas novada pašvaldības
Attīstības daļa.
4.3. Žūrijas komisijas locekļi savā darbībā ievēro interešu konflikta neesamības principus.
4.4. Žūrijas komisijai ir tiesības savā darbā pieaicināt ekspertus un pirms balsojuma par
uzvarētājiem žūrijas komisija savu iespēju robežās ievāc un pārbauda informāciju par
nominācijām izvirzītajiem pretendentiem.
4.5. Pirms balsojuma žūrijas komisijas locekļi diskutē par katru no nominantiem un izvērtē to
atbilstību kritērijiem.
4.6. Žūrijas komisija balsojot izvēlas uzvarētājus nominācijās.
4.7. Komisijai nobalsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu, tiek noteikts balvas „Gada uzņēmējs”
ieguvējs.
4.8. Žūrijas komisijai ir tiesības kādā no nominācijām nepiešķirt balvu, ja uz to nav izvirzīts
neviens pretendents vai pieteiktie pretendenti neatbilst konkursa prasībām.
4.9. Žūrijas komisijas locekļiem ir tiesības izvirzīt papildus vienu kandidatūru katrā
nominācijā.
5.

Pretendenti dalībai konkursā
5.1. Uzņēmumi, kuru saimnieciskā darbība noris Ķekavas novadā vai kuru darbība dod
nozīmīgu ieguldījumu Ķekavas novada attīstībai neatkarīgi no juridiskā statusa,
saimnieciskās darbības veikšanas vietas un darbības nozares.
5.2. Individuālie darba veicēji, kuri veic saimniecisko darbību Ķekavas novadā.
5.3. Uzņēmumi vai to struktūrvienības, kuri savu darbību veic Ķekavas novadā, bet
saimniecisko darbību reģistrējuši citur, ja uzņēmumā vismaz 50 % nodarbināto savu
dzīvesvietu deklarējuši Ķekavas novadā.
5.4. Tikai tādi pretendenti tiek nominēti balvai “Gada uzņēmējs”, kuriem nodokļu parāds
nepārsniedz 150,00 EUR uz pieteikuma iesniegšanas brīdi, ar tiesas lēmumu nav
pasludināti par maksātnespējīgiem, tajā skaitā neatrodas tiesiskās aizsardzības procesā,

2

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 samaksājuši nodokļus un/vai
citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus, kā arī cita veida maksājumus
Ķekavas novada pašvaldībai.
6.

Konkursa vērtēšanas kritēriji
6.1. Galvenā nominācija “Gada uzņēmējs”:
Balvu kategorijā „Gada uzņēmējs” saņem uzņēmums, kurš ieguvis vienkāršu balsu
vairākumu žūrijas komisijas balsojumā, un, kurš atbilst šī nolikuma 5.4.punkta prasībām.
6.2. Nominācija “Gada darba devējs”:
Balvu kategorijā “Gada darba devējs” saņem uzņēmums, kurš aizvadītajā gadā veicinājis
savu darbinieku materiālo labklājību.
Vērtēšanas kritēriji:
6.2.1.Augstākais iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājums vidēji par 1 (vienu) darbinieku
gadā.
6.3. Nominācija “Gada ražotājs”:
Balvu kategorijā „Gada ražotājs” saņem uzņēmums, kurš aizvadītajā gadā ievērojami
uzlabojis savu darbību.
Vērtēšanas kritēriji:
6.3.1. Ekonomisko rādītāju uzlabojumi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (apgrozījums).
6.3.2. Nodarbināto skaits.
6.3.3. Investīciju apjoms uzņēmuma attīstībā.
6.3.4. Vidējais darba algas apjoms uzņēmumā gadā.
6.3.5. Uzņēmuma darba vide – teritorijas sakoptība, veiktie uzlabojumi, darbinieku darba
apstākļi, pieejamie papildus bonusi – veselības apdrošināšana, atpūtas telpa,
virtuvīte, ārpusdarba pasākumi u.tml.
6.4. Nominācija “Gada pakalpojumu sniedzējs”:
Balvu kategorijā „Gada pakalpojumu sniedzējs” saņem uzņēmums, kurš aizvadītajā gadā
ievērojami uzlabojis savu darbību pakalpojumu nozarē.
Vērtēšanas kritēriji:
6.4.1. Ekonomisko rādītāju uzlabojumi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (apgrozījums).
6.4.2. Nodarbināto skaits.
6.4.3. Investīciju apjoms uzņēmuma attīstībā.
6.4.4. Vidējais darba algas apjoms uzņēmumā gadā.
6.4.5. Uzņēmuma darba vide - teritorijas sakoptība, veiktie uzlabojumi, darbinieku darba
apstākļi, pieejamie papildus bonusi – veselības apdrošināšana, atpūtas telpa,
virtuvīte, ārpusdarba pasākumi u.tml.
6.5. Nominācija “Gada mājražotājs/amatnieks”:
Balvu kategorijā „Gada mājražotājs” saņem uzņēmums, kurš aizvadītajā gadā ievērojami
uzlabojis savu darbību starp novada mājražotājiem/amatniekiem.
Vērtēšanas kritēriji:
6.5.1. Ekonomisko rādītāju uzlabojumi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (apgrozījums).
6.5.2. Nodarbināto skaits.
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6.5.3. Vidējais darba algas apjoms uzņēmumā gadā.
6.5.4. Jauna objekta, produkta vai pakalpojuma radīšana.
6.5.5. Uzņēmuma darba vide - teritorijas sakoptība, veiktie uzlabojumi, darbinieku darba
apstākļi, pieejamie papildus bonusi – veselības apdrošināšana, atpūtas telpa,
virtuvīte, ārpusdarba pasākumi u.tml.
6.6. Nominācija “Gada inovācija”:
Balvu kategorijā „Gada inovācija” saņem uzņēmums, kurš ir radījis jaunu, uz zināšanām
balstītu produktu, kas ir ievērojami pārāks salīdzinājumā ar agrāk ražotajiem un/vai citiem
tirgū esošajiem produktiem. Balvu var pasniegt arī par inovatīviem risinājumiem darba
procesa uzlabošanai.
Vērtēšanas kritēriji:
6.6.1. Inovatīvā produkta vai darbības laiks tirgū nepārsniedz trīs gadus.
6.6.2. Inovatīvā produkta vai darbības radītā pievienotā vērtība.
6.6.3. Inovatīvā produkta vai darbības pārākums salīdzinājumā ar līdzīgiem tirgū esošiem
produktiem vai darbībām.
6.7. Nominācija “Gada labdaris”:
Balvu kategorijā „Gada labdaris” saņem uzņēmums, kurš aizvadītajā gadā atbalstījis
Ķekavas novadā realizētās aktivitātes.
Vērtēšanas kritēriji:
6.7.1. Materiālā atbalsta apjoms novadā notiekošajiem pasākumiem.
6.7.2. Iniciatīvas, realizētie pasākumi, dalība aktivitātēs, kas rosina Ķekavas novada
attīstību.
6.8. Nominācija “Gada izaugsme”:
Balvu kategorijā „Gada izaugsme” saņem uzņēmums, kurš aizvadītajā gadā ir ievērojami
uzlabojis savu darbību.
Vērtēšanas kritēriji:
6.8.1. Ekonomisko rādītāju uzlabojumi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (apgrozījums).
6.8.2. Uzņēmuma darba vide - teritorijas sakoptība, veiktie uzlabojumi, darbinieku darba
apstākļi, pieejamie papildus bonusi – veselības apdrošināšana, atpūtas telpa,
virtuvīte, ārpusdarba pasākumi u.tml.
7.

Uzvarētāju apbalvošana
Uzvarētājs katrā no nominācijām saņem atzinības rakstu un piemiņas balvu.

Domes priekšsēdētāja:

(PARAKSTS)

V.Baire
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