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Konkursa 
 „LABĀKAIS ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMS  DAUGAVPILS NOVADĀ  2016” 

nolikums 
 

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas 
likuma „Par pašvaldībām 21. panta 
pirmās  daļas 27.punktu, 15.panta 
pirmās daļas 10.punktu 

 

1. Konkursa „LABĀKAIS ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMS  DAUGAVPILS NOVADĀ  
2016” (turpmāk – konkurss) mērķis: 
 
1.1.izvērtēt ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju sasniegumus Daugavpils novadā; 
 
1.2.veicināt to darbības kvalitātes uzlabošanu:  
1.2.1. panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras uzlabošanu, 
1.2.2. paaugstināt tirgotāju un ēdinātāju profesionalitāti; 
 
1.3.atzīmēt un apbalvot labākos uzņēmumus, kas piedāvā ēdināšanas pakalpojumus 
Daugavpils novadā; 
 
1.4. popularizēt labākos Daugavpils novada ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus un veicināt 
šo uzņēmumu darbinieku izaugsmi; 
 
1.5. veicināt veselīgu vietējo produktu izmantošanu ēdināšanas uzņēmumos. 
 
2. Konkursa rīkotājs: Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TAKA”, Daugavpils 
novada dome.  
 
3. Konkursa dalībnieki: jebkurš uzņēmums, kas piedāvā ēdināšanas pakalpojumus 
Daugavpils novada administratīvajā teritorijā. 
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4. Konkurss tiek izsludināts 2016. gada 25. augustā. Pieteikuma anketas tiek pieņemtas līdz 
2016.gada 30. septembrim. Konkursa pretendentu vērtēšana notiks līdz 2016.gada 
31.oktobrim. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks ikgadējā Daugavpils novada tūrisma 
gada semināra laikā 2016.gada 25. novembrī.    
 
5. Konkursā piesakāmo objektu klasifikācija: 
 
5.1. ēdināšanas pakalpojumu vērtēšanu paredzēts veikt, tos klasificējot 3 grupās: 
  1. grupa: pastāvīgs ēdināšanas piedāvājums 
(ēdināšanas iestāde ir atvērta klientiem vismaz 5 dienas nedēļā saskaņā ar noteikto darba 
laiku  un darba laikā ir iespējams pasūtīt lielāko daļu ēdienkartē piedāvāto ēdienu); 
  2. grupa: ēdināšana pēc pasūtījuma un/vai brokastis  
(ēdināšanas iestāde saviem klientiem piedāvā tikai brokastis vai veic ēdināšanu tikai pēc 
pasūtījuma). 
  3. grupa: banketu piedāvājums 
(uzņēmums neveic pastāvīgu klientu apkalpošanu, bet ir pielāgots apkalpot un apkalpo tikai 
svinības un godus salīdzinoši lielam cilvēku skaitam); 
 
5.2. pirmajā grupā tiks piešķirtas trīs vietas, 2.,3. grupā pirmā vieta. Uzvarētāji tiks 
apbalvoti ar pateicības rakstiem un  balvām; 
 
5.3. papildus ir paredzētas 5 nominācijas, kuru uzvarētāji tiks apbalvoti ar Pateicības 
rakstiem: 
5.3.1. Daugavpils novadā audzēto produktu izmantošana ēdināšanas piedāvājumā, 
5.3.2. Apmeklētāju simpātiju balva,  
5.3.3. Oriģinālākā ēdiena recepte, 
5.3.4. Glītākais galda noformējums, 
5.3.5. Radošākais un aktīvākais uzņēmums ēdināšanai brīvdabā; 
 
5.4. konkursantu apbalvošana visās nominācijās (pamata un papildus) ir atkarīga no 
pieteikušos dalībnieku skaita. Konkursa vērtēšanas komisija patur tiesības arī nepiešķirt 
kādu no vietām konkrētā kategorijā.  
 
6. Konkursa dalībnieki iegūst:  
 
6.1. publicitāti: Daugavpils novada un reģionālajos plašsaziņas līdzekļos, informatīvajā 
izdevumā “Daugavpils novada vēstis”, kā arī pašvaldības sociālo tīklu profilos; 
 
6.2. atpazīstamību: visi konkursa dalībnieki tiks publicēti Daugavpils novada domes mājas 
lapā www.daugavpilsnovads.lv, Daugavpils un Daugavpils novada tūrisma informācijas 
centra mājas lapā www.visitdaugavpils.lv; 
 
6.3. konkursa uzvarētāji tiek virzīti konkursa „Latvijas labākais tirgotājs 2017” otrajai kārtai 
ēdināšanas objektu grupā. 
 
7. Pieteikšanās kārtība: 
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7.1. dalību konkursā piesaka  uzņēmumu īpašnieki vai vadītāji, aizpildot konkursa 
dalībnieka anketu (pielikums); 
 
7.2. uzņēmumus dalībai konkursā var pieteikt arī iestādes un sabiedriskās organizācijas, 
iepriekš to saskaņojot ar izvirzīto uzņēmumu īpašniekiem; 
   
7.3. dalībnieku anketas var saņemt Daugavpils novada pašvaldības aģentūrā „TAKA”, Rīgas 
iela 2, Daugavpils, vai lejupielādēt Daugavpils novada mājas lapā 
www.daugavpilsnovads.lv; 
  
7.4. aizpildītas pieteikuma anketas ir jāiesniedz līdz 2016.gada 30.septembrim plkst.16.00 
Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TAKA”, Rīgas iela 2, Daugavpils, vai pa e-pastu 
taka@dnd.lv ; 
 
7.5. tālruņi uzziņām: Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TAKA” direktors Rolands 
Gradkovskis, 65476748 vai 29431360. 
 
8. Piedalīšanās konkursā ir bez maksas. 
 
9. Konkursa vērtēšanas kārtība: 
 
9.1. ēdināšanas pakalpojumu vērtēšana notiks divās kārtās: 
9.1.1. klientu vērtējums ēdināšanas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības 

aģentūras „TAKA” sociālā tīkla Facebook vietnē – publicējot pakalpojuma sniedzēja 
nosaukumu, novērtējumu 10 baļļu sistēmā, papildus punktu iegūšanai - ēdiena un 
galda noformējuma fotogrāfiju, klienti piedalās izlozē par balvu (pusdienas 2 
cilvēkiem Daugavpils novada ēdināšanas uzņēmumā, kas ieguvis kādu no godalgām), 

9.1.2.  vērtēšanas komisija izstrādā un apstiprina vērtēšanas kritērijus, ņemot vērā: 
- ēdienu un dzērienu piedāvājuma daudzveidību, firmas ēdieni un īpašie piedāvājumi, 
-  atbilstību higiēnas prasībām,  
- apkalpošanas kultūru, 
- estētisko noformējumu, 
- papildus punktus piešķir par pozitīvu klientu vērtējumu pēc 9.1.1.apakšpunkta, 

9.1.3. vērtēšanas komisija apmeklē un izvērtē visus ēdināšanas uzņēmumus, kuri 
pieteikušies konkursam. Izvērtēšanas dienā konkursa dalībnieki servē galdu un 
pasniedz vismaz divus no saviem ēdieniem (piemēram, otrais un deserts), pēc 
konkursa dalībnieka uzskatiem, izvērtēšanai. 

 
10.Informācija par konkursa rezultātiem un saņemtajām nominācijām tiks publicēta: 
10.1.  Daugavpils novada domes izdotajos tūrisma materiālos tuvāko divu gadu laikā; 
10.2.  elektroniskajos masu medijos un sociālajos tīklos preses relīžu veidā;  
10.3. Daugavpils novada domes mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv, Daugavpils un  

Daugavpils novada tūrisma informācijas centra mājas lapā www.visitdaugavpils.lv .  
 
Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja           J.Jalinska 
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Pielikums 
Daugavpils novada domes 
2016. gada 25.augusta  nolikumam 
Nr. 13 (protokols Nr. 18., 12.&) 

 
Konkursa 

 „LABĀKAIS ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMS  DAUGAVPILS NOVADĀ  2016” 
dalībnieka anketa 

 

Uzņēmuma nosaukums ________________________________________________________ 

Uzņēmuma īpašnieks vai vadītājs  _______________________________________________  

 

Tālrunis _____________                E-pasts ________________________________________  

 

Uz konkursu tiek virzīta ēdināšanas iestāde: 

Nosaukums____________________________________________________________________  

Adrese ________________________________________________________________________  

 

Kādā grupā tiek pieteikts objekts (1- pastāvīgs ēdināšanas piedāvājums; 2-ēdināšana pēc 

pasūtījuma un/vai brokastis; 3- banketu piedāvājums )  

1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

 

Specializācija (lūdzam aprakstīt)  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

Struktūrvienības vadītājs (kontaktpersona ) __________________________________________ 

 

Tālrunis_______________                       E-pasts _______________________________________  

 

Dalībnieka anketai lūdzam pievienot uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopiju.  

 

Uzņēmuma īpašnieka vai vadītāja paraksts _______________________________ 

 
Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja          J.Jalinska 

  


