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Konkursa „Daugavpils novada gada uzņēmums” 
 
NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar Latvijas 
Republikas likuma „Par 
pašvaldībām” 15 panta pirmās 
daļas 10.punktu un 41.panta 
pirmās daļas 2.punktu 
 

1. Vispār īgie jautājumi  
1. Konkursa „Daugavpils novada gada uzņēmums” (turpmāk – Konkurss), mērķis 

ir noskaidrot un godināt Konkursa  noslēguma pasākumā Daugavpils novada uzņēmējus, 
kuri aktīvi darbojas novada teritorijā, veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību, ražošanas 
teritoriju pievilcību, nodarbinātību, sabiedrisko aktivitāti, publisko un privāto sadarbību, 
darba vides pievilcību, nodrošinot novada uzņēmēju plašāku atpazīstamību, to ražotās 
produkcijas/pakalpojumu popularizēšanu. 

 
2. Konkursu organizē un īsteno Daugavpils novada pašvaldība (reģistrācijas 

Nr.90009117568, adrese Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401) sadarbībā ar Daugavpils 
novada Uzņēmēju konsultatīvo padomi, Daugavpils novada pašvaldības aģentūru 
„TAKA”, sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs”, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centru, kredītiestādēm un 
citām organizācijām.   

 
3. Ar Konkursa nolikumu var iepazīties Daugavpils novada pašvaldībā, tās mājas 

lapā www.dnd.lv un Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Daugavpils novada vēstis”. Informācija par Konkursa norisi tiek publicēta novada mājas 
lapā www.dnd.lv un Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Daugavpils novada vēstis”. 

 
4. Par Konkursa organizēšanu tiek pieņemts Daugavpils novada domes lēmums.  
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5. Konkursa organizēšanas izdevumi tiek segti no Daugavpils novada domes 
finanšu līdzekļiem. 

 
6. Pretendenti dalībai Konkursā – pašnodarbinātais, individuālā darba veicējs, 

jebkurš komersants neatkarīgi no tā juridiskā statusa un darbības nozares, kas ir reģistrēts 
un veic savu saimniecisko darbību Daugavpils novada teritorijā. 

 
2. Konkursa norise un tā vērt ēšanas komisijas darbs 

7. Tiesības izvirzīt pretendentus Konkursam ir jebkuram iedzīvotājam, 
organizācijām, uzņēmumu kolektīviem, komersantiem, biedrībām, iestādēm un pagastu 
pārvaldēm. Kandidatūras izvirzāmas, iesniedzot pieteikuma anketas Konkursam ar 
Daugavpils novada domes lēmumu noteiktajā iesniegšanas termiņā. Anketas 
iesniedzamas Daugavpils novada domes Attīstības nodaļā (Rīgas iela 2, (29.kabinets), 
Daugavpils), jebkurā Daugavpils novada pašvaldības pagasta pārvaldē, vai nosūtot tās 
elektroniski uz e-pastu: dome@dnd.lv. 

 
8. Konkursa anketas veidlapa pieejama gan papīra formātā Daugavpils novada 

pašvaldības iestādēs, gan elektroniski - Daugavpils novada domes mājas lapā 
www.dnd.lv, paredzot iespēju to iesniegt elektroniskā veidā.  

 
9. Konkursa pretendentu saraksts attiecīgajās nominācijās sabiedrības 

informēšanas nolūkā tiek ievietots Daugavpils novada mājas lapā www.dnd.lv.  
 
10. Konkursa vērtēšanu veic ar Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektora 

rīkojumu izveidota vērtēšanas komisija, kas sastāv ne mazāk kā no 7 cilvēkiem 
(komisijas priekšsēdētājs, protokolists un komisijas locekļi). Komisijā ietilpst – 
Daugavpils novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs, Latgales plānošanas 
reģiona pārstāvis, Daugavpils novada domes deputāts, pagasta pārvaldes vadītāji un 
Attīstības nodaļas speciālists. Vērtēšanas komisijas sēdes protokolē Attīstības nodaļas 
speciālists. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs. 

 
11. Lai noteiktu Konkursa uzvarētājus, Konkursa pretendentus, pirms to 

izvērtēšanas, vērtēšanas komisija ir tiesīga apmeklēt to saimnieciskās darbības veikšanas 
vietās. 

 
12. Vērtēšanas komisija nosaka Konkursa uzvarētāju - vienu katrā nominācijā, 

saskaņā ar šajā nolikumā noteiktajiem kritērijiem. Ja pretendenti saņem vienādu punktu 
skaitu, komisija var pieņem lēmumu par atkārtotu balsojumu. Viens un tas pats kandidāts 
var tikt atzīts par Konkursa uzvarētāju vienā un tajā pašā nominācija ne biežāk kā vienu 
reizi 3 (trijos) gados.  

 
13. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības kādā no nominācijām nepiešķirt 

balvu, ja uz to nav izvirzīts neviens pretendents vai pieteiktie pretendenti neatbilst 
Konkursa nolikuma kritērijiem. 

 
14. Vērtēšanas komisija rakstveidā informē Konkursam izvirzītos pretendentus par 

Konkursa noslēguma pasākuma norisi 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš, izsūtot 
ielūgumus. Nomināciju ieguvēji tiek publiski nosaukti tikai minētā pasākuma laikā. 
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15. Vērtēšanas komisijas tiesības: 
15.1.lūgt papildus informāciju, kā arī izmantot masu medijos pieejamo informāciju 

par Konkursam izvirzītajiem pretendentiem; 
15.2.pieaicināt atbilstošo nozaru ekspertus, kas sniegs savus viedokļus par 

Konkursam izvirzītajiem pretendentiem, ņemot vērā vērtēšanas kritērijus; 
15.3.apkopot informāciju saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem par Konkursam 

izvirzītajiem pretendentiem. 
 
16. Ja vērtēšanas komisijas loceklim  pildot vērtēšanas komisijas darbu rodas 

interešu konflikta gadījums (piemēram, viņam pieder šī komersanta kapitāldaļas, akcijas 
vai viņš sastāv darba attiecībās ar komersantu vai ieņem tajā vēlētu amatu (valdē, 
padomē), viņš sastāv laulībā vai radniecībā (attiecībā uz šādiem radiniekiem – tēvu, māti, 
vecomāti, vecotēvu, bērnu, mazbērnu, brāli, māsu, pusbrāli, pusmāsu), adopcijas 
attiecības (attiecībā uz adoptēto un adoptētāju) 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 komisijas priekšsēdētāju un nepiedalās balsojumā. 

 
17. Konkursa rezultāti tiek apstiprināti ar Daugavpils novada domes lēmumu. 
 

3. Konkursa nominācijas 
 

Nr.p.k.                              NOMINĀCIJA                                               NOMIN ĀCIJAS APRAKSTS  

1. Videi draudzīgs uzņēmums 
(lauksaimniecība/rūpniecība/pakalpojumi) 

Uzņēmums, kurā tiek ievēroti videi draudzīgi principi 
(vides saudzēšana, energoresursu taupīšana), 
nodrošināta uzņēmuma apkārtējās teritorijas 
pievilcība,  kā  arī  rūpes  par  cilvēku  labklājību  un 
veselību. 

2. Gada investors 
(lauksaimniecība/rūpniecība/pakalpojumi) 

Uzņēmums, kurš vērtēšanas gadā ir uzsācis vai jau 
Pabeidzis investīciju projektus (Eiropas Savienības  
strukturālie fondi), piesaistot lielāko finansējuma 
summu. 

3. Uzņēmums – novada 
identitātes produkts 

(lauksaimniecība/rūpniecība/pakalpojumi) 

Uzņēmums,  kas  radījis  unikālu  produktu  un/vai 
pakalpojumu, kuram var piešķirt Daugavpils 
novada „vietējās identitātes produkts/ pakalpojums” 
statusu. Šis produkts/pakalpojums  tiks popularizēts 
ārpus novadarobežām kā  pašvaldības atpazīstamības 
suvenīrs prezentācijas vajadzībām. 

4. Jaunais uzņēmums 
(lauksaimniecība/rūpniecība/pakalpojumi) 

Uzņēmums, kas uzsācis savu saimniecisko darbību ne 
Agrāk kā 1 (vienu) gadu pirms Konkursa 
izsludināšanas, iepriekšējā vērtēšanas periodā 
sasniedzis vislabākos rezultātus starp jaunajiem 
komersantiem. 

5. Gada amatnieks Amatnieks,  kura  izstrādājumos  tiek  pielietota  ar 
Daugavpils novada teritoriju saistīta tematika. 

6. Gada māj ražotāj s Mājražotājs, kurš ražošanā izmanto Daugavpils 
novadā audzēto produkciju. 
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7. Gada veiksmīgākais uzņēmums 
(lauksaimniecība/rūpniecība/pakalpojumi) 

Uzņēmums,   kas   ar   savu   saimniecisko   darbību 
aizvadītajā gadā guvis atzinību ārpus novada 
teritorijas, veic savas saimnieciskās darbības 
modernizāciju, uzlabo darba apstākļus saviem 
darbiniekiem, aktīvi piedalās novada tēla veidošanā 
un novada sabiedriskajā dzīvē. Uzņēmums, kas ir 
samaksājis gada laikā valstī un pašvaldības budžetā 
vienu no lielākajām nodokļu summām.  Uzņēmums, 
kas  aizvadītajā  gadā  nodarbināja  ievērojamu 
pastāvīgo darbinieku skaitu vai radījis ievērojamu 
jauno darba vietu skaitu. 

8. Izglītības mecenāts Uzņēmējs,  kurš  ir  atbalstījis  ar  izglītību  saistītus 
pasākumus vai arī izglītības iestādes, apmācāmos. 

9. Inovatīvu produktu ieviesēj s Uzņēmējs,   kurš,   sadarbojoties   ar    zinātniskajām 
institūcijām un augstskolām, ir izstrādājis un ieviesis 
ražošanā jaunu produktu, kas sekmē attiecīgās nozares 
attīstību. 

10. Kultūras mecenāts Uzņēmējs, kurš ir atbalstījis ar kultūru saistītus 
pasākumus vai kultūras iestādes. 

 
 

4.  Konkursam izvirzīto pretendentu vērt ēšana kritēriji 
 

Nr.p.k. NOMINĀCIJA KRITĒRIJI, PĒC KĀ TIEK 

VEIKTA VĒRTĒŠANA 

MAKSIMĀLAIS 

PUNKTU 
SKAITS 

1. Videi draudzīgs uzņēmums 

(lauksaimniecība/rūpniecība/pakalpojumi) 
Uzņēmums nodrošina vides 
saudzēšanu (uzņēmuma saražotās 
preces tiek fasētas videi draudzīgā 
iepakojumā vai  tā  tirgojamās preces 
klientiem tiek piedāvāts pēc iegādes 
likt videi draudzīgos maisiņos, tā 
telpas tiek uzkoptas ar videi 
draudzīgiem tīrīšanas  līdzekļiem  un 
sadzīves ķīmiju, uzņēmuma 
darbiniekiem un klientiem 
paredzētajos sanitārajos mezglos 
nodrošināti videi draudzīgi higiēnas 
līdzekļi, vidi saudzējošu tehnoloģiju 
izmantošana, nodrošināta atkritumu 
šķirošana, tiek izmantots videi 
draudzīgs kurināmais apkurei, 
u.tml.) Ir saņemts kāds kvalitātes 
sertifikāts vai piedāvā kādu īpašu 
pakalpojumu. 

10 

Uzņēmums  nodrošina  energoresursu 
taupīšanu (telpu siltināšanu, tiek 
lietotas energoefektīvās spuldzes, 
utml.). 

10 

Uzņēmums  nodrošina  apkārtējās 
teritorijas sakoptību un pievilcību. 

10 

Uzņēmums nodrošina cilvēka 
veselības saudzēšanu ( tiek lietoti 
dabīgi, cilvēka veselībai nekaitīgi 
izejmateriāli, utml.). 

10 

Punktu skaits nominācijā 40 
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2. Gada investors 
(lauksaimniecība/rūpniecība/pakalpojumi) 

Uzņēmums,  kurš  vērtēšanas  gadā  ir 
uzsācis vai jau pabeidzis   investīciju 
projektus (Eiropas Savienība   
strukturālie   fondi), piesaistot lielāko 
finansējuma summu. Uzņēmums ar 
lielāko piesaistīto finansējuma summu 
saņem maksimālo  punktu   skaitu    
šajā nominācijā. 

40 

Punktu skaits nominācijā 40 

3. Uzņēmums - novada 
identitātes produkts 

(lauksaimniecība/rūpniecība/pakalpojumi) 

Uzņēmuma izvirzītā produkta un/vai 
pakalpojuma unikalitāte. 

10 

Uzņēmuma  izvirzītā  īpašā  produkta 
Iepakojums un/vai pakalpojuma 
sniegšanas veids. 

10 

Kvalitātes zīme. 10 
Uzņēmuma izvirzītā produkta un/vai 
Pakalpojuma atpazīstamība, tēls, 
publicitāte. 

10 

Punktu skaits nominācijā 40 
4. Jaunais uzņēmums 

(lauksaimniecība/rūpniecība/pakalpojumi) 
Stabili tāti un izaugsmi raksturojoši 
saimnieciskie rādītāji pārskata gadā. 

10 

Inovatīva  produkta/ pakalpojuma 
radīšana. 

10 

Investīciju piesaistīšana (Eiropas 
Savienība strukturālie fondi), jauno 
tehnoloģiju ieviešana. 

10 

Izveidoto  darba  vietu  skaits  (līdz  5 
darba vietas 5 punkti, vairāk par 5- 10 
punkti). 

10 

Uzņēmuma aktivitātes novada
sabiedriskajā dzīvē. 

10 

Punktu skaits nominācijā 50 
5. Gada amatnieks Piedāvātais  sortiments  ir  saistīts  ar 

Daugavpils novada teritorijas tematiku. 
10 

Sortimenta daudzveidība un kvalitāte. 10 
Dalība izstādēs, gadatirgos, 
pasākumos. 

10 

Darbnīcas pieejamība tūristiem. 10 

Punktu skaits nominācijā 40 
6. Gada māj ražotāj s Mājražotāja  sabiedriskā aktivitāte 

(novadīti semināri, pieredzes 
pasākumi  sava   mājražošanas  veida 
popularizēšanā). 

10 

Ražotās produkcijas  atpazīstamība, 
kvalitāte. 

10 

Sadarbība ar citiem mājražotājiem. 10 
Punktu skaits nominācijā 30 

7. Gada veiksmīgākais uzņēmums 
(lauksaimniecība/rūpniecība/pakalpojumi) 

Saņemtā atzinība ārpus  novada 
teritorijas. 

10 

Saimnieciskās darbības modernizācija 
un  darba apstākļu uzlabošana saviem 
darbiniekiem. 

10 

Darba vietas  personai/-nām ar īpašām 
vajadzībām  (līdz 5 šāda vaida darba 
vietām - 5 punkti, vairāk par 5 - 10 
punkti). 

10 

Uzņēmuma aktivitātes novada 
sabiedriskajā dzīvē. 

10 
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Investīciju piesaistīšana (Eiropas 
Savienības strukturālie  fondi),  jaunu  
aktivitāšu, produktu, pakalpojumu 
ieviešana. 

10 

Informācija  tiek  ņemta  no  Valsts 
ieņēmumu dienesta  un pašvaldības 
datu bāzes, atkarībā no šādiem 
nodokļu veidiem - iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis, uzņēmuma 
ienākuma nodoklis, nekustamā 
īpašuma nodoklis, pievienotās 
vērtības nodoklis, akcīzes nodoklis, 
muitas nodoklis, dabas resursu 
izmantošanas nodoklis, valsts 
sociālais apdrošināšanas obligātās 
iemaksas,  jeb,  sociālais  nodoklis, 
vieglo automobiļu un motociklu 
nodoklis. Vērtē nodokļos samaksāto 
kopējo summu gada laikā. Ja 
uzņēmums ir: 

- 1-10 lielāko novada nozares 
nodokļu maksātāju sarakstā – 
10 punkti; 

-      11-20 lielāko novada nozares 
nodokļu maksātāju sarakstā – 
5 punkti; 

- 21-30 lielāko novada nozares 
nodokļu maksātāju sarakstā – 
3 punkti. 

10 

Informācija tiek ņemta no Valsts 
ieņēmumu dienesta datu bāzes. Vērtē 
aizvadītajā gadā uzņēmumā patstāvīgi 
nodarbināto darbinieku skaitu uz gada 
beigām. 
Ja uzņēmums pastāvīgā darbā 
nodarbina: 

- virs  21  darbiniekiem  –  10 
punkti; 

- no 11- 20 darbiniekiem – 5 
punkti; 

- no  1-10  darbiniekiem  –  3 
punkti. 

10 

Informācija tiek ņemta no Valsts 
ieņēmumu dienesta datu bāzes.  
Vērtē aizvadītajā gadā izveidoto 
jauno darba vietu skaitu. Ja 
uzņēmums radījis: 

- virs 21 darba vietas – 10 
punkti; 

- no 11 – 20 darba vietas – 5 
punkti; 

- no 1 – 10 darba vietas – 3 
punkti. 

10 

  
Punktu skaits nominācijā 80 

8. Izglītības mecenāts Uzņēmums ir atbalstījis ar izglītību 
saistītus pasākumus (1 pasākums – 5 
punkti, 2 un vairāk pasākumi gadā – 
10 punkti). 

10 

Uzņēmums ir atbalstījis izglītības 
iestādes (ziedojumi, dāvinājumi utt., 
piem., bibliotēkām). 

10 

Punktu skaits nominācijā 20 
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9. Inovatīvo produktu ieviesējs Uzņēmums, kurš sadarbojoties ar 
zinātniskajām institūcijām un/vai 
augstskolām, ir izstrādājis jaunu 
produktu, kas sekmē attiecīgās 
nozares attīstību. 

10 

Uzņēmums, kurš sadarbojoties ar 
zinātniskajām institūcijām un/vai 
augstskolām, ir izstrādājis jaunu 
produktu, kas sekmē attiecīgās 
nozares attīstību. 

10 

Punktu skaits nominācijā 20 

10. Kultūras mecenāts Uzņēmums ir atbalstījis ar kultūru 
saistītus pasākumus (1 pasākums – 5 
punkti, 2 un vairāk pasākumi gada 
laikā – 10 punkti). 

10 

Uzņēmums ir atbalstījis kultūras 
iestādes (kultūras namus, bibliotēkas, 
muzejus, mūzikas skolas), 
mākslinieciskās pašdarbības 
kolektīvu darbību (ziedojumi, 
dāvinājumi utt.). 

10 

Punktu skaits nominācijā 20 

 
5. Vērt ēšanas kārt ība 

18. Konkursa pretendentu vērtēšana notiek atbilstoši nolikuma 4.sadaļā 
minētajiem vērtēšanas kritērijiem. Balstoties uz pieteikumā norādīto informāciju, 
vērtēšanas komisija vērtē Konkursam pieteiktos pretendentus. Pretendentus Konkursa 
komisijas locekļi vērtē individuāli ar punktu metodi, aizpildot vērtēšanas veidlapu. 
Visvairāk punktus ieguvušais pretendents tiek izvirzīti attiecīgajai nominācijai. Komisija 
ir tiesīga izvirzīt kandidātus specbalvai. 

 
6. Konkursa uzvarētāju godināšana 

19. Konkursa uzvarētāji tiek godināti svinīgā ceremonijā Konkursa noslēguma 
pasākuma ietvaros, kuru organizē Daugavpils novada pašvaldība. 

 
20. Uzvarētājs katrā nominācijā saņem balvu, tās veids un apmērs tiek noteikts ar 

Daugavpils novada domes lēmumu. 
 
21. Nomināciju uzvarētāji var tikt izvirzīti dalībai citos valsts nozīmes konkursos.  

 
 

 

Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja       J.Jalinska  


